
Foto impressie excursie Kloosterkerk - Educatief orgelproject voor de basisschool 2010 

De Kloosterkerk is op de eerste maandagochtend in maart nog leeg en stil. Maar dat zal snel 

veranderen als de eerste groep arriveert van de Haagse basisscholen die mee doen aan het 

kinderproject van het HOK, bedoeld voor groep 6 van de basisschool. In de tijd voor de excursie is 

in de klas het lesboekje ‘Muziek uit een gebouw -het orgel-‘ door de eigen juf of meester behandeld. 

Ze weten dus al veel af van dit grootste en ingewikkeldste blaasinstrument dar bestaat. Nu gaan ze 

het ook zien en horen! En het blijken eigenlijk wel 4 orgels te zijn met 4 toetsenborden, 3 voor je 

handen en 1 voor je voeten (!) 

Uiteraard mogen de kinderen na ontvangst in de Kloosterkerk, waar de met het openbaar vervoer 

naar toe zijn gekomen, eerst even de ruimte van de kerk ‘ervaren’. Er valt ook zo veel te zien: het 

mooie zonlicht dat door de hoge ramen op de muren ‘schildert’, de oude grafstenen op de kerkvloer 

(de meesten al eeuwen oud) en het grote orgel hoog boven hun hoofd.  

  

  

  



 

 

 

 



  

  

  

Op de foto’s zijn ook de verschillende ‘werken’ (onderdelen) van het orgel te zien. Het ‘Hoofdwerk’ 

(met de meeste orgelpijpen), het ‘Rugwerk’ achter de organist (met de heldere stemmen), het 

‘Borstwerk’ op ooghoogte achter deurtjes die open kunnen (met kleine pijpjes) en het ‘Pedaal(werk)” 

dat je met je voeten bespeeld (met vooral de lage tonen). Ook zijn er nog ‘horizontale trompetten’ 

(het ‘Chamadewerk’) die recht uit het orgel steken en heel veel kabaal maken. 

In de kerk staat ook een tafel met allemaal verschillende orgelpijpen. Natuurlijk wordt daarover ook 

heel wat verteld: hoe ze gemaakt worden, hoe ze heten en natuurlijk hoe ze klinken. Dat mogen ze 

ook zelf even proberen. 

Orgelpijpen zijn net als een blokfluit, voorzien van een opening (het ‘labium’) waardoor het geluid 

ontstaat. Gelukkig heeft een meisje een blokfluit bij zich. Ze laat even horen hoe het klinkt. Als een 

ander kind op een orgelpijp blaast klikt dat bijna net zo. Ook de juf blaast even een melodietje op de 

blokfluit, samen met meneer Jos, die op het orgel haar begeleidt. Net een concert voor orgel en fluit! 


