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(foto’s: Johan Groen) 

 

Geachte leden, 

OUDHOORNSE KERK  ALPHEN AAN DEN RIJN 

 

We werden hartelijk ontvangen door de koster, de heer Wim van der Kwaak. Hij vertelde tijdens 

de koffie een en ander over de totstandkoming van de kerk in 1653. De ramen van de kerk vallen 

bij binnenkomst onmiddellijk op. Ze zijn rijkelijk voorzien van familiewapens. Het blijkt dat de 

stichter van de kerk velen heeft bereid gevonden de bouw van de kerk te sponsoren in ruil voor 

afbeelding van hun familiewapen.  

 

Al snel werd de kerk een centrum van 

vrijzinnige bijeenkomsten die elders,  

bijvoorbeeld in het calvinistische Amsterdam, 

niet mogelijk waren. De uitvaarten die er plaats 

vonden kregen weleens de naam “zuipvaarten”. 

Want men zette de bloemetjes goed buiten, daar 

aan de Oude Rijn.  

 

Over het orgel vertelde cantor-organist Ad 

Hesseling het volgende. Werd de kerk in 1665 in 

gebruik genomen, het orgel kwam er pas in 

1783. Het instrument werd gebouwd door H.H. 

Hess. Hendrik Hermanus Hess was kleermaker 

van beroep in Leeuwarden. Werd door zijn broer 

Joachim overgehaald om de orgelbouw in te 

gaan. Hij verhuisde hiervoor naar Gouda waar 

Joachim organist was van de St. Jan. Joachim 

zorgde voor de nodige aanbevelingen van zijn 

broer. Zoals bekend heeft Hess veel huisorgels 

gemaakt voor vermogende burgers die zo’n 

instrument kochten als statussymbool. Maar 

kerkorgelbouw vraagt een eigen aanpak. De 

opzet die Hess koos was  niet altijd even handig 

bij het onderhouden en stemmen van de 

instrumenten. Het orgel in Alphen was niet zijn 

eerste kerkorgel. Het orgel in Bodegraven 

maakte hij al in 1761. Zeer waarschijnlijk heeft 

Hess het vak geleerd van Oostenrijker Johannes 

Mitterreither. Hij vestigde zich later in Leiden.  

 

Het is een vrolijk en zwierig klinkend rococo 

instrument. Het klankpalet loopt van verstild tot 

krachtig. Ruimtevullend en pittig (de 1´). Zonder 

enige vorm van agressie. Ad Hesseling 

demonstreerde dat door het spelen van werkjes 

uit de bouwtijd. Het orgel heeft in 2016 nog een 
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flinke onderhoudsbeurt ondergaan, dus was 

luisteren en spelen (ondanks de ongemakkelijke 

ligging van pedaalklavier en manualen) een 

inspirerende ervaring. De zeer doorzichtige en 

uitgebalanceerde akoestiek droeg daar veel aan 

bij. Er werden, naast een improvisatie, o.a. 

werken gespeeld van Bach: lijdenskoralen 

(Marieke), Wim Kamp: Partita psalm 130 (Johan 

Groen), Böhm: Vater Unser (Kees).  

De thuisblijvers hebben een werkelijk prachtig 

orgel, een mooie kerk met een bijzonder historie 

en de verhalen van Ad Hesseling gemist. In de 

kerk (die nog steeds een vrijzinnige gemeente 

onderdak biedt) worden regelmatig concerten 

georganiseerd. Zie www.oudshoornsekerk.nl.  
 

(tekst: Johan Groen) 

  

APRILEXCURSIE EN JAARVERGADERING 

De datum en tijd voor de jaarvergadering en aansluitend de excursie is 1 april om 13.30 uur. De 

plaats van handeling zal de H. Laurentiuskerk in Voorschoten zijn. Rondom de kerk en pastorie is 

voldoende gratis parkeergelegenheid. De gastvrouw is de organiste Louise Hillen. Zij zal ons voor 

de vergadering ontvangen in de pastorie. Daarna zullen we het orgel van de H. Laurentiuskerk 

bezoeken.  
 

In deze kerk bevindt zich een orgel dat in eerste 

aanleg van Johannes Mitterreither is. Het werd 

tussen 1785 en 1792 gebouwd voor de vorige 

kerk. Orgelbouwer Matthias van den Brink 

plaatste het orgel in 1871 in de nieuwe kerk. Bij 

deze gelegenheid  werd het aangepast, uitgebreid 

en van een bij het nieuwe kerkgebouw passende 

kas voorzien.  

 

Na verschillende verbouwingen  

werd tussen 2007 en 2009 het orgel 

gereconstrueerd door de orgelbouwer 

Verschueren. De situatie na de verbouwing van 

Brink werd als uitgangspunt genomen.  

De kerk is eveneens een tweemanualig kistorgel 

van Verschueren rijk. 

 

Hoofdwerk C-f3 Bovenwerk  C-f3 Pedaal C-f1 Nevenregisters 

Bourdon 16 

Praestant 8 

Holpijp 8 

Fluit Travers 8 d 

Oktaaf 4 

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet V d 

Mixtuur II-III-IV 

Trompet 8  

Holpijp 8 

Viola di Gamba 8 

Prestant 4 

Fluit 4 

Roerquint 3 

Blokfluit 2 

 

Subbas 16        

Open Fluit 8 

Trombone 8 

 

HW-BW b/d 

P-HW 

 

Tremulant  

 

 

Manuaal I C-g3 Manuaal II C-g3 Pedaal C-f0 Nevenregisters 

Holpijp 8 

Fluit 4 b/d 

 

Holpijp 8         transm. 

Prestant 8 d 

Quint 3           af g0 

Oktaaf 2 

aangehangen HW-BW  

 

Stemming Bach-

Kellner 

 

Het adres van de pastorie is: 

Leidseweg 102 

2251 LG Voorschoten 

Let op: de aanvangstijd is 13.30 uur 

 

Met vriendelijke groet,                      

Jan Roeleveld 

secretaris 

http://www.oudshoornsekerk.nl/

