
Foto-impressie ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’ Grote Kerk 18 augustus 2018 

 

Zaterdag 18 augustus 2018: 4e ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’.  

’s morgens vroeg is de grote ruimte van de kerk nog akelig leeg, op een enkele bezoeker na… 

         

Maar dat veranderd snel. Om 11.00 uur gaan de deuren open voor bezoekers en worden de tafels en 

kisten met orgelpijpen, het ‘Demo-orgeltje’ van Flentrop orgelbouw en het ‘Doe-orgeltje’ van 

‘OrgelKids’ neer gezet. De eerste belangstellenden komen al nieuwsgierig kijken, maar moeten 

eigenlijk nog wachten tot 13.00 uur, als de ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’ echt van start gaat. 



         

Veel belangstelling is er voor het ‘Demo-orgeltje’ waarbij de bewegingen van de ingedrukte toets op 

het klaviertje (van 1 octaaf) goed gevolgd kan worden, zodat je kunt zien dat er een ventiel (klepje) in 

de windlade geopend wordt waardoor de orgelpijpen, die bij de betreffende toets horen, orgelwind 

ontvangen en hun stem kunnen laten horen. Tenminste als er registers zijn opengetrokken. (op het 

orgeltje zijn dat er drie) 

         

Er is ook veel belangstelling voor het ‘Doe-orgeltje’ van ‘OrgelKids’. Een soort ‘bouwpakket in een 

kist’ waarmee een echt werkend pijporgeltje gebouwd kan worden. Zelf het ‘stellingwerk’ (waar de 

orgelonderdelen op en aan zitten) in elkaar zetten; zelf de toetsen verzamelen en zo een klavier 

samenstellen; zelf de ‘windlade’ (het hart van het orgel waar de orgelpijpen op staan) plaatsen en de 

verbinding maken tussen de toetsen en de ‘ventielen’ (klepjes) in de windlade; zelf de orgelpijpen op 

de goede volgorde leggen en op de windlade plaatsen en zelf de ‘windvoorziening’ (de blaasbalgjes) 

plaatsen en aansluiten. Als dit allemaal gedaan is kun je ook zelf op het orgeltje spelen. Fantastisch! 



 

Met vereende krachten het Doe-orgeltje opbouwen. De orgelpijpjes liggen al klaar, maar moeten nog 

op de juiste volgorde worden gelegd (open pijpjes bij elkaar van groot naar klein en gestopte (dichte) 

pijpjes van laag naar hoog) 

 

De laatste hand wordt gelegd aan de ‘toets tractuur’ (de verbinding tussen toets en ventiel). Nu de 

orgelpijpjes er nog op. Uiteraard wordt alles goed in de gaten gehouden met een deskundige blik… 



         

Als ook het laatste pijpje geplaatst is kan het orgeltje bespeeld worden: pompen maar! 

 

In de Grote Kerk staat natuurlijk ook een groot orgel gebouwd door de Zwitserse orgelbouwer 

Metzler en Sohn uit Dietlikon-Zurich (links op de foto) Een orgel met 50 registers, verdeeld over 3 

klavieren en pedaal, waar al verschillende bezoekers bij de speeltafel bijeen zijn om te kijken en 

luisteren naar de organist Ben van Oosten, die het nodige verteld over, en laat horen van ‘zijn’ orgel. 

Dat natuurlijk meer mogelijkheden – en klankvolume- heeft dan de kleine orgeltjes in de kerk. 



         

L: het orgel wordt veelvuldig gefotografeerd, zie afb. M en R. 

 

Boven bij het orgel is het gezellig vol met mensen. Daar kun je zien wat er allemaal gebeurd achter 

dat ‘Rugwerk’. Hoe de organist al die toetsen en registers bedient met handen en voeten (de voeten 

alleen voor het pedaalklavier!) De 3 handklavieren en het pedaalklavier kunnen ook nog aan elkaar 

worden gekoppeld, zodat met 1 (pedaal)toets wel 75 orgelpijpen tegelijk kunnen klinken. (50 uit de 

registers plus 25 van de meervoudige stemmen, zoals de Mixturen, Cornet, Cimbels en  Scharf, die 

meer pijpen per toets hebben) De gemiddelde organist heeft 10 vingers en 2 voeten, dus ga maar na 

hoeveel pijpen tegelijk te hopen kunnen zijn! (Maar een wijs man heeft eens gezegd dat goed 

registreren de kunst van het weglaten is, dus vaak zal het meestal wel meevallen…) 

Ben van Oosten demonstreert de vele mogelijkheden en klanken van het orgel door register- en 

klankvoorbeelden, maar ook door het spelen van korte muziekstukjes en improvisaties. 



 

En geeft uitleg over het orgel: “De 3 handklavieren en het pedaal bedienen ieder een aparte afdeling 

of ‘Werk’ van het orgel, elk met eigen registers van 32’ (waarvan de grootste pijp een ‘toongevend 

gedeelte heeft van 32 voet = ca 10m) tot 1’ (1 voet = ca 30 cm). (de kleinste pijp van een register van 

1’ heeft maar een toongevend gedeelte van 1 cm lang)” 

         

Ben van Oosten laat ook zien –en horen- hoe de ‘tongwerken’ (b.v. de ‘Trompet’ of ‘Krummhorn’) 

gestemd moeten worden. (Iets dat voor ieder concert gedaan moet worden) 



         

L: registreren   M: het stemmen van een pijp van de Krummhorn op het ‘Rugwerk’  R: Horizontaal uit 

het orgel stekende pijpen van de Chamade 8’en 4’. (Chamade betekend ‘Trompetgeschal’) 

         

L: Net als voorgaande jaren moet je soms even wachten voor je naar boven (bij het orgel) mag. 

M: Er waren ook Cd’s te koop van Ben van Oosten 

R: Op de pijpentafel was ook veel informatiemateriaal te verkrijgen (gratis) waaronder het lesboekje 

‘Muziek uit een gebouw- het orgel’ dat gebruikt wordt bij het Educatieve lesproject over het orgel 

voor de basisschool dat het HOK al sinds 2009 jaarlijks verzorgt voor zo’n 6 – 8 lesgroepen (groep 6) 

van meerdere scholen. Jan rust even uit… 



         

L en M: Blik in het Rugwerk van het orgel: enkele van de 945 pijpen van het Rugwerk. (totaal aantal 

pijpen: 3609, waarvan 1512 in het Hoofdwerk; 945 in het Rugwerk; 702 in het Bovenwerk en 450 in 

het Pedaal) 

R: Zicht op het Hoogkoor vanuit het schip van de kerk. (met de graftombe van Admiraal Van 

Wassenaer-Opdam die in 1665, bij de in de slag bij Lowestoft tijdens de 2e Engelse oorlog, 

sneuvelde)  

 


