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1. Algemene informatie
1.1. Basisgegevens:
Statutaire naam van het HOK is Stichting Haags Orgel Kontakt
Jaar van oprichting: 1973
KvK-nummer: 41151651
IBAN: NL97INGB0003417233 t.n.v. Stichting Haags Orgel Kontakt
Website: www.haagsorgelkontakt.nl
e-mailadres: info@haagsorgelkontakt.nl
Contactgegevens:
Henk Barnhard, secretaris
Burgemeester Patijnlaan 1096
2585 CE Den Haag
telefoon: 070 3664635 | 06 2518 6033
e-mailadres: hbarnhard@hetnet.nl
Aard van de Instelling:
Muziekinstelling / cultuur ondersteunende instelling / erfgoed

1.2. Gegevens organisatie:
Organisatievorm van het Haags orgel Kontakt (HOK) als rechtspersoon is die van een
stichting met een bestuur als bestuursorgaan.
De Stichtingsvorm, doelstellingen en middelen zijn vastgelegd in Statuten.
De organisatiewerkwijze is omschreven in een Huishoudelijk Reglement.
Organisatiestructuur is gebaseerd op vrijwilligerswerk en kent geen betaalde FTE’s.
De financiële middelen van het HOK worden beheerd door een door het bestuur benoemde
penningmeester die jaarlijks verantwoording aflegt van de in- en uitgaven.
De bestuurssamenstelling was op 30 december 2017 als volgt:
Functie

Naam:

In functie
sinds:

Voorzitter
Secretaris/website-beheer
Penningmeester
Bestuurslid / waarn. secretaris
Bestuurslid / artistiek adviseur
Bestuurslid / facebook-beheer
Bestuurslid / waarn. penningmr

H. E. L. de Boer
H. Barnhard
G. J. Hol
J. Barnhard- Vink
J. Laus
E. Bakker
J. Geelhoed

11-04-2011
05-09-2007
01-01-2003
09-12-2010
17-11-2008
22-09-2014
09-02-2015

Termijn
benoeming

Jaar van
aftreden

4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar

2019
2020
2018
2017
2020
2018
2019

Reglementair vindt benoeming plaats voor een periode van vier jaar, waarna herbenoeming
onmiddellijk kan plaatsvinden. Er is geen maximum gesteld voor het aantal zittingsperiodes.

Hero de Boer

Henk Barnhard

Jannie Barnhard

Gert Jan Hol

Jos Laus

Erik Bakker

Jan Geelhoed

Het HOK bestuur is in 2015 uitgebreid tot zeven bestuursleden (waaronder een artistiek
adviseur) om zodoende een betere taakverdeling te kunnen waarborgen.
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1.3. Doelstelling HOK
Het doel van de stichting is het bevorderen van de orgelcultuur in Den Haag. (Statuten art.2)
Het werkterrein van het HOK bestaat voornamelijk uit de Haagse binnenstad.

1.4. Participanten HOK
Het HOK is een samenwerkingsverband dat in 2017 bestond uit 6 zelfstandig participerende
instellingen in de Haagse binnenstad. Te weten:








Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag - organist: Ben van Oosten
Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk - organist: Sander van den Houten
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk - organist: Geerten van de Wetering
Commissie Concerten St. Jacobuskerk - organist: Jos Laus
Stichting Orgel Elandstraat - concertorganist: Bert den hertog - titulair organist: Ed van Aken
Stichting Muziek in de Gotische zaal (van de Raad van State) - organist: Jos van der Kooy

1.5. Huidige locaties HOK
Het orgelpatrimonium van het Haagse centrum omvat meerdere vermaarde historische
orgels. Zoals dat van de Lutherse Kerk en de Gotische zaal van de Raad van State, beide
van de beroemde orgelmakers Bätz (resp. 1762 en 1842), de St Jacobuskerk met een orgel
van Maarschalkerweerd/Adema (1884) en de Elandstraatkerk met een orgel van de Gebr.
Franssen (1905). Maar ook belangrijke orgels van prominente 20e-eeuwse orgelbouwers,
zoals dat van de Kloosterkerk (Marcussen 1966) en Grote Kerk (Metzler 1971).
Daarnaast zijn de orgels van de Oudkatholieke Kerk, gebouwd door de vermaarde
orgelmaker Garrels (1726), het orgel van de Waalse Kerk, gebouwd door de beroemde
Franse orgelbouwer Cavaillé-Coll (1890), en het orgel van de Nieuwe Kerk, in 1702 in opzet
gebouwd door de orgelmaker Joannes Duyschot, te horen geweest tijdens HOK-concerten.

1.6. Positionering HOK
Het HOK weet zich geplaatst in het ruime kader van de vele cultuuraanbieders in Den Haag,
maar neemt hierin wel een bijzondere plaats in:







als samenwerkingsverband
waarbij meerdere non-profit concertaanbieders participeren met een cultureel
hoogstaand en uitgebreid concertaanbod in meerdere locaties;
als locatie gebonden concertaanbieder
waarbij het orgel, als locatie-gebonden muziekinstrument, bepalend is voor het hoofdaanbod van de concerten;
als cultureel erfgoed-bewaarder
waarbij, door het promoten, (doen)onderhouden en het gebruiken van het orgel, als
cultureel erfgoed in locaties die eveneens zijn, dit erfgoed onder de aandacht van het
publiek wordt gebracht en wordt bewaard voor het nageslacht;
als vrijwilligersorganisatie
waarbij de bestuurlijke- en voor een groot deel ook de uitvoerende taken worden
gerealiseerd door niet betaalde vrijwilligers;
als educatieve organisatie
waarbij, naast ouderen ook grote groepen jongeren betrokken worden bij het cultureel
erfgoed in Den Haag en een cultuuruiting waarvan ze wellicht niet op andere wijze
kennis van zullen of kunnen nemen.
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2. Relatie Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Het Jaaroverzicht 2017 doet verslag van de activiteiten die zijn gebaseerd op het Jaarplan
2017, het eerste jaarplan in het kader van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020.

2.1. Kernwoorden beleidsplan 2017





artistieke en bestuurlijke kwaliteit;
krachtige positionering in culturele samenwerking;
helder draagvlak in de stad;
doorgaande cultuureducatie.

2.2. Inhoudelijke ambities 2017
In het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 werden de inhoudelijke ambities van het HOK
omschreven betreffen het continueren van het beleid met betrekking tot:







het bestuurlijk en organisatorisch functioneren van het Haags Orgel Kontakt (HOK)
als samenwerkingsverband en platform voor de orgelcultuur in Den Haag;
het programmeren van (orgel)concerten op de huidige locaties met een duidelijk
herkenbare profilering per locatie;
het organiseren van, als regel, twee 'themaconcerten' per jaar op belangwekkende
(bij voorkeur ‘niet-HOK’) orgels in Den Haag;
het organiseren van educatieve projecten, waaronder de ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)dag’ en het jaarlijkse kinderproject over het orgel op meerdere Haagse scholen.
het uitgeven van de jaarlijkse ‘HOK-orgel-brochure’ en ‘HOK-concertschema’;
het informeren van de doelgroep middels de HOK website en andere media.

3. Bestuurlijk jaaroverzicht 2017
Dit Bestuurlijk, Artistiek en Financieel jaaroverzicht 2017 van de Stichting Haags Orgel
Kontakt (HOK) is opgedeeld in drie onderdelen, te weten:


Hoofdstuk 3: het Bestuurlijk jaaroverzicht, waarin melding wordt gemaakt van het
bestuurlijk reilen en zijlen van het HOK in 2017.
o Bij pt.3.1. van het bestuurlijk jaaroverzicht zal verslag worden gedaan van de
bestuursactiviteiten en vergaderingen die in HOK-verband zijn gehouden en de
onderwerpen die behandeld zijn;
o Bij pt.3.2. worden de plannen vermeldt met betrekking tot de invulling van
bestuurlijke activiteiten en de relatie met de doelgroepen, participanten, overheid
en het jaarplan, maar ook m.b.t. Code Culturele Diversiteit;
o Bij pt.3.3. zullen de activiteiten in het kader van de PR aan de orde komen;
o Bij pt.3.4. wordt verslag gedaan van het kwantitatieve gedeelte van de concerten
die ‘onder de paraplu’ van het HOK zijn georganiseerd, waarbij onderscheid zal
worden gemaakt tussen gesubsidieerde- en niet gesubsidieerde concerten;
o Bij pt.3.5. wordt verslag gedaan van de Educatieve activiteiten van het HOK;



Hoofdstuk 4: het Artistiek jaaroverzicht, waarin per HOK-locatie verslag wordt
gedaan van het kwalitatieve- en artistieke gedeelte van de concerten die in 2017
binnen het HOK-samenwerkingsverband zijn georganiseerd in:
o de Grote Kerk (pt.4.1);
o de Lutherse Kerk (pt.4.2);
o de Kloosterkerk (pt.4.3);
o de St. Jacobuskerk (pt.4.4)
o de Elandstraatkerk (pt.4.5) en
o de Gotische zaal van de Raad van State (pt.4.6)



Hoofdstuk 5: het Financieel jaaroverzicht, waarin verslag wordt gedaan van de
financiële gang van zaken van het HOK in 2017. Dit financieel jaaroverzicht zal als
aparte bijlage bij het bestuurlijk-, artistiek- en financieel jaaroverzicht verschijnen.
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Hoofdstuk 6: een korte Samenvatting van dit jaaroverzicht 2017.



In de Bijlagen wordt de informatie verstrekt die van belang is voor dit jaaroverzicht.
Hierin wordt begrepen:
o het Financieel jaaroverzicht 2017 (14 pagina’s)
o het Schema concerten 2017 (2 pagina’s)
o de Bestuursverklaring jaaroverzicht 2016 (1 pagina)
o het ingevuld format prestatiegegevens HOK 2017 (2 pagina’s)

3.1. Bestuursactiviteiten, vergaderingen, behandelde onderwerpen en

memorabele zaken
Binnen het samenwerkingsverband van het HOK participeerden in 2017 zes zelfstandige
cultuuraanbieders, die ieder een eigen bestuursorganisatie hebben. Bestaande uit niet
betaalde bestuursleden en een organist/adviseur die een dienstverband heeft met de locatie
of kerk van waaruit de betreffende participant opereert.
Aan het samenwerkingsverband wordt leiding gegeven door het bestuur van het HOK, dat
eveneens uit niet betaalde vrijwilligers bestaat.
3.1.1. Bestuursactiviteiten
De activiteiten die het bestuur ontplooit hebben allen tot doel de orgelcultuur in Den
Haag te bevorderen, met name middels het samenwerkingsverband van het HOK.
Uitgangspunt is steeds dat het bestuur als geheel optreed, visie ontwikkelt en
besluiten neemt.
Hiertoe worden o.a. vergaderingen belegd in ‘smal verband’ met het bestuur, in
‘breed verband’ met het bestuur en de participanten en in ‘micro verband’ met, en
door, vertegenwoordigers van het bestuur en alleen de organisten/adviseurs en/of
derden.
3.1.2. Vergaderingen
In 2017 is onder verantwoording van het HOK 5 maal samengekomen in ‘smal
verband’ als bestuur, 2 maal in ‘breed verband’ met de participanten en 4 maal voor
nader overleg of als voorbereiding van een project.
De vergaderdata waren:
- maandag 9 januari 2017: bestuursvergadering
- woensdag 15 maart 2017: participanten overleg
- maandag 15 mei 2017: bestuursvergadering
- maandag 19 juni 2017: bestuursvergadering
- maandag 21 augustus 2017: bestuursvergadering
- woensdag 8 november 2017: participanten overleg
- maandag 11 december 2017: bestuursvergadering
Daarnaast is er in nog overleg geweest op:
- donderdag 19 januari 2017: presentatie ‘Kunstenplan’ gemeente Den Haag;
- woensdag mandag 3 juli: overleg projectteam Kinderproject met Coby Wisse
van Cultuurschakel;
- maandag 8 februari 2017: bestuurs-overleg met de organisten/adviseurs;
- donderdag 3 april 2017: overleg bestuurs-afvaardiging met Saira Brankaer,
beleidsmedewerker OCW;
Eind 2016 is een vergaderschema voor 2017 vastgesteld dat vrijwel geheel gevolgd
kon worden.
Twee weken voor iedere vergadering worden uitnodigingen en vergaderagenda’s
verzonden aan alle deelnemers. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter
van het HOK. Van iedere vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat in de
volgende vergadering wordt vastgesteld. Bij ieder verslag wordt steeds een actie-en
besluitenlijst gevoegd.
Alle verslagen worden digitaal (als Pdf-bestand) verstuurd naar de alle deelnemers
en zijn als WORD-bestand en Pdf-bestand en in papieren versie opgeslagen.
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3.1.3. Behandelde onderwerpen
In 2017 zijn in het overleg de volgende onderwerpen behandeld:
 Bestuurszaken: Punten van overleg waren: goede taakverdeling; afhandeling
correspondentie; opstellen-/vaststellen jaarverslag 2017;
 Visie en beleid: Overleg- en actiepunten waren: opstellen-/vaststellen visie en
beleid; positionering HOK; cultureel ondernemerschap; cultureel draagvlak; Code
Culturele Diversiteit en opstellen-/vaststellen jaarplan 2018;
 Participatie: Gesprekspunten waren: functioneren bestuur/participatie; uitbreiding
aantal participanten. (werd in 2017 besloten en trad in op 1 jan.2018);
 Stadsorganist: Na uitvoerig overleg werd besloten bij de gemeente DH geen
aanbeveling te doen voor het instellen van een Stadsorganist. Met name omdat
het HOK, als samenwerkingsverband al de taak op zich neemt om de orgelcultuur
in Den Haag te promoten en contacten onderhoudt met de plaatselijke overheid;
 Concerten: Besproken punten waren: kwaliteit concertaanbod; coördinatie en
programmering concerten; voorbereiding en organisatie themaconcerten;
 PR: Actiepunten waren: opstellen/uitbrengen HOK-folder; HOK-infoboekje;
gezamenlijke publieksinformatie en reclame; HOK website/facebook activiteiten;
 HOK-logo: Overleg-en actiepunt was het onderzoeken van de noodzaak of
wenselijkheid van een nieuw HOK-beeldmerk (logo) en het (doen) ontwerpen en
implementeren van een nieuw HOK-logo;
 educatie: Actiepunten waren: het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal voor het
educatief (orgel)project voor de basisschool en de bemensing van dit project; de
organisatie en mogelijke uitbreiding van de ’Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’;
 Governance Code Cultuur: In de besluitvorming is steeds gespiegeld of het HOK
blijvend voldeed aan de Governance Code Cultuur.
3.1.4. Memorabele zaken
In 2017 hebben zich meerdere momenten van bijzondere betekenis voor gedaan:
 Jos van der Kooy 50 jaar organist
Op zaterdag 10 oktober werd tijdens een feestelijk concert in de Haarlemse Sint
Bavokerk gevierd dat Jos van der Kooy 50 jaar geleden zijn eerste benoeming als
organist ontving. Ter gelegenheid van dit jubileum ontving van der Kooy, nu nog
organist van de Gotische zaal en de Westerkerk in Amsterdam, de erepenning van
de gemeente Haarlem waar hij vele jaren stadsorganist was.
Namens het HOK zijn enkele bestuursleden aanwezig geweest bij dit concert.
 Sander van den Houten werd nieuwe organist Lutherse Kerk
Per 1 april werd als organist benoemd in de Lutherse Kerk: Sander van den
Houten uit Kampen. Hij volgt hiermee Aart Bergwerff op die ruim 25 jaar organist
van deze kerk was.
 Burgemeester Van Aartsen bestemde afscheidscadeau voor orgel Nieuwe Kerk
Burgemeester Jozias van Aartsen, die per 1 maart afscheid nam van Den Haag,
schonk zijn afscheidscadeau ten bate van een steunfonds voor de restauratie en het
opnieuw zichtbaar maken van het orgel van de Nieuwe Kerk.
 Memorabele zaken in de privésfeer
Ook in de privésfeer van de participanten en bestuursleden van het HOK vonden
gebeurtenissen plaats (aangename en droevige) die meer of mindere aandacht
kregen. Zo bereikte ons het bericht dat Wim van Beek, oud organist van de Grote
Kerk, maar ook enkele oud HOK-bestuursleden waren overleden.

3.2. Plannen en invulling op bestuurlijk en organisatorisch gebied
Het bestuur van het Haags Orgel Kontakt heeft zich, evenals voorgaande jaren, ingezet om
te kunnen inspelen op hedendaagse en te verwachten ontwikkelingen in het culturele veld.
Daarom heeft zij zich regelmatig beraad over mogelijkheden en kansen binnen het kader van
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bestuursvorm en organisatorisch concept.
Ook de werkwijze en het werkgebied van het HOK en het bestuur zijn regelmatig onderwerp
van onderzoek en bespreking geweest. Waarbij de volgende punten aan de orde kwamen:
3.2.1. Artistieke variatie en herkenbaarheid
De duidelijke herkenbaarheid van de artistieke programmering per locatie werd
verwezenlijkt door onderstaande profilering:
 In de Grote Kerk, de ‘hoofdkerk’ van de stad, wordt het internationale karakter van
Den Haag vorm gegeven door het jaarlijks terugkerende 'Internationale Orgelfestival
Grote Kerk Den Haag';
 De Lutherse Kerk, met het mondiaal beroemde Bätz orgel, is een belangrijk
orgelcentrum waar een rijke schakering van orgelmuziek over vele eeuwen tot
klinken kan worden gebracht;
 In de Kloosterkerk klinkt regelmatig nieuwe, weinig geprogrammeerde muziek, met
name door de gedreven inzet van de participant en haar organist en de heldere
flexibele klank van het orgel;
 De St. Jacobuskerk is, door de aard van het symfonische orgel, zeer geschikt voor
de uitvoering van Franse, en Duitse symfonische muziek en sacrale muziek met een
vaak RK achtergrond, die er dan ook veelvuldig geprogrammeerd worden;
 De Elandstraatkerk heeft de ambiance van een Franse kathedraal. Het orgel is
uitermate geschikt voor de uitvoering van symfonische composities uit de Franse,
Duitse, en Engelse 19e-eeuwse traditie. Werken die daar dan ook regelmatig klinken
 De Gotische zaal leent zich, door het orgel, de ambiance en specifieke akoestiek
erg goed voor de kamermuziek-geënte werken die er worden uitgevoerd en is zo
een uitgelezen (oefen)podium voor jonge muzikanten van het Kon. Conservatorium
en het Prinses Christina Concours.
3.2.2. Werkwijze en taak bestuur
Het bestuur van de Stichting Haags Orgel Kontakt was in 2015 reeds uitgebreid naar
7 personen (6 bestuursleden en 1 adviseur), om beter te kunnen inspelen op de te
verwachtte werkzaamheden en eventuele vervanging mogelijk te maken.
Alle bestuursleden verrichten hun werk op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen
betaling maar kunnen eventueel gemaakte kosten declareren.
De huidige bestuursvorm, waarbij de Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) fungeert
als een 'paraplu-organisatie' met, sinds januari 2017, zes zelfstandige opererende
participanten en een bestuur dat coördinerend en sturend optreed, is vastgelegd in de
Stichtingsstatuten. De ‘dagelijkse gang van zaken’ op bestuurlijk gebied zijn
vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement dat, wanneer nodig mee-evalueert met de
actuele ontwikkelingen.
3.2.3. Haags Orgel Kontakt als platform voor Haagse orgelcultuur
In eerdere jaren is reeds vastgesteld dat het wenselijk is om uit te groeien naar een
breed 'platform voor de Haagse orgelcultuur’ (waarbij meerdere Haagse
concertaanbieders zich kunnen aansluiten of deelnemen in het HOK verband) In het
verlengde hiervan is het HOK per 1 januari 2017 uitgebreid met een participant: de
Stichting Orgel Elandstraatkerk (SOEK)
In de komende tijd zal onderzocht worden welke (Haagse) cultuuraanbieders aan de
participatiecriteria voldoen waarna aansluiting kan volgen.
3.2.4. Relatie met de achterban (de participanten)
Binnen het samenwerkingsverband van het HOK hebben alle participanten een
zelfstandige rol met betrekking tot het organiseren van de 'eigen' concerten.
Dit werkt uitstekend en het HOK wil dat ook graag zo houden.
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De ondersteunende en coördinerende rol en een duidelijk herkenbare PR van de
'koepelorganisatie', die het HOK wil zijn, is ook in 2017 voortgezet. Evenals de
gemeenschappelijke visie, beleids- en besluitvorming.
Het participantenoverleg in maart en november heeft hierin een belangrijke en
doorslaggevende rol gespeeld.
3.2.5. Relatie met doelgroep (de concertbezoeker)
Het onderhouden van contacten is een belangrijk element in de relatie met de
doelgroep, de concertbezoeker. Persoonlijk contact vond als regel plaats tijdens
concerten, die ook door het HOK-bestuur zo vaak als mogelijk is worden bezocht.
Maar ook PR is een belangrijk element in deze relatie.
In 2017 werden de PR-activiteiten nog meer benut en uitgebreid.
De website van het HOK, maar met name de actieve en actuele Facebook-pagina
bieden daarvoor goede mogelijkheden. In hoofdstuk 3.3. PR en publieksgerichte
activiteiten wordt daar uitgebreider verslag van gedaan
3.2.6. Relatie met de organisten
Ook in 2017 was de artistieke uitvoering in handen van de organisten die als titularis
en artistiek adviseur betrokken waren bij de realisatie en uitvoering van de concerten
van de participanten van het HOK. De samenwerking met de organisten is ook in
2017 zeer goed verlopen. Niet alleen bij het participantenoverleg maar ook
daarbuiten. Tijdens een speciaal ‘organistenoverleg’ kon met het bestuur overlegd
worden over de visie en opzet van de concertprogrammering.
Het HOK prijst zich gelukkig met nationaal en mondiaal bekende organisten.
In 2017 waren dit wederom: Ben van Oosten (Grote Kerk); Geerten van de Wetering
(Kloosterkerk); Jos Laus ( St. Jacobuskerk) en Jos van der Kooy (Gotische Zaal van
de Raad van State). Sander van den Houten nam met ingang van 1 april 2017 de
plaats in van Aart Bergwerff als organist van de Lutherse Kerk

v.l.n.r.: Ben van Oosten, Sander van den Houten, Geerten van de Wetering, Jos Laus, Bert den Hertog, Jos van der Kooy

Uiteraard hebben aan de concerten in 2017 meerdere organisten uit binnen- en
buiteland hun medewerking verleend.
In het Artistiek jaarverslag zal hieraan ruimere aandacht worden geschonken.
3.2.7. Relatie met de overheid (als subsidieverstrekker)
Een goede relatie met de plaatselijke overheid is door het HOK altijd van grote
waarde geacht. Ook in 2017 is deze goede relatie gecontinueerd.
Minimaal een keer per jaar heeft overleg plaats met een beleidsmedewerker Cultuur
van de gemeente Den Haag. Deze gesprekken hebben als regel een informatief
karakter en vinden altijd plaats in een prettige sfeer.
Ook met betrekking tot de andere subsidieverstrekkers waar het HOK met regelmaat
aanklopt, kan worden geconstateerd dat een goede relatie mogelijk is.
Dit gebeurt mede door een regelmatige berichtgeving en rapportage over nog in
uitvoering zijnde- en reeds afgesloten projecten.
3.2.8. Relatie met Jaarplan 2017 en meerjarenbeleidsplan
Een andere vorm van relatie is die met eendere jaar- en meerjarenplannen.
Op basis van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 is een Jaarplan 2017 opgesteld
met de meer specifieke plannen voor 2017. Dit Jaarplan, dat tevens het eerste is in
de beleidsperiode 2017-2020, is ingediend bij de Gemeente Den Haag en is
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gepresenteerd aan de participanten. Dit stuk is te downloaden vanaf de website van
het HOK. De format van dit jaarplan heeft als basis gediend voor dit Jaaroverzicht.
3.2.9. Relatie met Code Culturele Diversiteit
Het HOK heeft in het MJBP 2017-2020 aangegeven de Code Culturele Diversiteit
(CCD) te willen volgen. Bij de drie kernwoorden in de CCD, Programma, Publiek en
Partners is het volgende op te merken:
 Programma
De programmering van de concerten die ‘onder de paraplu’ van het HOK worden
gegeven hebben een duidelijk herkenbare profilering per locatie, waarbij het
karakter van het betreffende orgel en de locatie leidraad zijn. De programmering
kenmerkt zich hoofdzakelijk tot concerten voor orgel solo, maar kent ook
zogenaamde ‘orgel+’ concerten, waarin het orgel een begeleidende of
ondersteunende rol heeft naast instrumentale en/of vocale solisten en/of ensembles.
Er werden in 2017, buiten de educatieve projecten, geen specifieke ‘doelgroepconcerten’ georganiseerd (in 2018 zal dit wel het geval zijn)
 Publiek
Het is het streven van het HOK om cultureel dienstbaar te zijn voor een zo breed
mogelijk publiek, van jong tot oud. Helaas moet worden geconstateerd dat het
imago van het pijporgel een hoge drempel lijkt op te werpen voor veel, met name,
jonge mensen.
Door actief (jaarlijks) educatieprojecten voor de jeugd en de Haagse burgerij te
organiseren hoopt het HOK het orgel, als instrument, toegankelijker te maken.
Het enthousiasme waarmee aan de educatieve projecten wordt deelgenomen geeft
hoop voor de toekomst.
 Partners
Omdat het HOK een samenwerkingsverband is van concertaanbieders, is
‘partnerschap’ een van de basiseigenschappen van het HOK. Ook in het kader van
de educatieve projecten wordt nauw samengewerkt met Het Koorenhuis en
Cultuurschakel. Samenwerking met andere orgelconcert-aanbieders in Den Haag
vindt reeds plaats en zal verder geoptimaliseerd worden. Streven is dat het HOK
uiteindelijk zal fungeren als ‘Orgelplatform’ voor heel de stad.
Er zijn nog geen partnership-verbanden gezocht met andere cultuuraanbieders,
zoals het RO, NDT en anderen. Wel zijn incidenteel onderlinge contacten gelegd
tussen deze cultuuraanbieders en participanten van het HOK.

3.3. PR en publieksgerichte activiteiten
Het is van groot belang dat concerten voortijdig en juist worden aangekondigd. Niet alleen in
het belang van de trouwe concertbezoeker, maar zeker ook om de incidentele bezoeker of
‘aspirant concertganger’ naar een concertlocatie te krijgen.
Het HOK hanteert verschillende methoden van PR en publiciteit, te weten:
3.3.1. concertaankondigingen
De concerten die in het kader van de samenwerking binnen het HOK worden
gegeven worden aangekondigd middels concertaffiches die een plaats krijgen in en
aan de HOK-locaties. Als regel heeft het HOK-bestuur daarin, in samenwerking met
de betreffende participant, een belangrijke rol.
Concertaankondigingen worden als regel ook geplaatst in de landelijke orgelbladen
en orgelwebsites. Helaas is er geen continuïteit m.b.t. aangeleverde kopij in de
plaatselijke pers..
3.3.2. Straataffiches
In 2017 is voor het eerste op groter schaal dan voorheen, gebruik gemaakt van PRmogelijkheden via straat-affiches en flyer-verspreiding via Reclamebedrijven. Helaas
moest geconstateerd worden dat de effectiviteit (lees: opkomst) niet in verhouding
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stand met de kosten die hiervoor gemaakt werden. Er is dus voor 2017 besloten deze
activiteit niet opnieuw op te pakken.
3.3.3. HOK-folder
Het HOK geeft al vele jaren een jaarlijks concertoverzicht uit: de HOKfolder, die wordt uitgereikt bij ieder HOK-concert, maar ook is mee te
nemen bij openbare plaatsen als de VVV, bibliotheken en andere plaatsen
waar potentiele concertbezoekers kunnen komen.
Ook in 2017 is de HOK-folder in een oplage van 4000 exemplaren
verschenen, die allen hun weg naar de concertbezoeker hebben gevonden.
3.3.4. HOK-infoboekje
In 2016 werden plannen gemaakt voor een boekje met meer informatie over
de orgels en locaties van het HOK. Besloten werd dit ‘HOK-infoboekje’ uit te
geven naast de bestaande HOK-(concert)folder. Het HOK-bestuur is blij dat
deze plannen in 2017 konden worden verwezenlijkt. In dit boekje in A5
formaat met 36 pagina’s, zijn veel kleurenfoto’s opgenomen en wordt door
de concertbezoekers erg op prijs gesteld.
3.3.5. HOK-website
De eigen website van het HOK wordt beheerd door de HOK-secretaris
die tevens als webmaster fungeert. Op deze website worden de HOKconcerten aangekondigd inclusief concertprogramma’s en informatie
over concertgevers. Ook is er op de website uitvoerige informatie te
vinden over de locaties, orgels en orgeldisposities en de educatieveen andere HOK-activiteiten. De HOK-website heeft in 2017 een steeds
prominentere plaats verworven als informatiebron m.b.t. het orgelbezit
van de Haagse binnenstad en zelfs daarbuiten.
3.3.6. HOK op facebook
De laatste jaren werd steeds meer aandacht besteed aan het vooraf informeren van
de concertbezoeker over de te verwachten concerten middels affiches, flyers, de
HOK-folder en -website. Maar ook d.m.v. de digitale maandelijkse HOK-nieuwsbrief.
Het HOK is echter ook actief op facebook en heeft daarbij steeds meer volgers.
Ook in 2017 is van al deze informatiemedia zo frequent, adequaat en actueel
mogelijk gebruik gemaakt.

3.4. Kwantitatieve gegevens HOK concerten
In 2017 zijn in HOK-verband totaal 79 concerten georganiseerd (zowel tijdens lunchtijd, in de
middag of avond), waarvan 49 voor orgel solo of in combinatie met vocale of instrumentale
solisten (ook wel orgel+ genoemd).
Van deze 49 orgel/orgel+ concerten werden er 15 + 2 gesubsidieerd via de HOK subsidie
(zie schema). Voor de overige 32 is op andere wijze financiering gezocht.
3.4.1. gesubsidieerde concerten
De middels het HOK gesubsidieerde concerten werden gegeven in:
Locatie:

Data gesubsidieerde concerten:

Concerten
met Hoksubsidie:

tot. aantal
bezoekers:

gemiddeld
aantal
bezoekers

Grote Kerk

22, 24 + 26 augustus

3

550

183,3

Lutherse Kerk

14, 21 + 28 oktober

3

138

46,0

Kloosterkerk

13 mei, 7 oktober + 4 november

3

190

63,3

St. Jacobuskerk

21 april, 19 mei + 15 juni

3

75

25,0

Elandstraatkerk

10, 17 + 24 juni

3

139

46,3

Oudkatholieke Kerk

20 mei (HOK-themaconcert)

1

17

23,7
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Waalse Kerk

30 september (HOK-themaconcert)
Totalen

Gotische Zaal

Alleen lunchconcerten

1

54

17

1163

77,5

0

NVT

110,0

De Gotische Zaal heeft aangegeven geen noodzaak te kennen om te delen in de
subsidie via het HOK. In goed overleg is besloten deze subsidie te bestemmen voor
de overige participanten. Mede i.v.m. de aanwezige tekorten bij de participanten.
Een compleet overzicht van bezoekersaantallen wordt gegeven in het als bijlage
aangeleverde formulier PG 456 PROG 2017
3.4.2. niet gesubsidieerde concerten
In alle HOK-locaties werden in 2017 veel meer orgelconcerten georganiseerd dan de
17 concerten waarvoor het HOK subsidie ontvangt van de gemeente Den Haag.
Daarnaast zijn, tijdens lunchconcerten, nog vele uitvoeringen geweest met
ensembles en/of vocale of instrumentale concertgevers.
HOK-Locatie:

Data niet gesubsidieerde orgelconcerten:
(incl. Lunchpauzeconcerten met orgel)

niet
gesubsidieerde
concerten:

lunchconcerten
met orgel:

Grote Kerk

14, 21, 28 juli en 4, 11, 18 aug.

-

6

Lutherse Kerk

1, 8, 15, 22, 29 juli en 22 december

1

5

Kloosterkerk

4 jan, 5, 19 juli, en 2, 16, 30 aug.

-

6

St. Jacobuskerk

11 maart, 10 november en 16 december

3

-

Elandstraatkerk

22 april, 3 juni en 16 september

3

-

Gotische Zaal

11 jan, 8 febr, 8 mrt, 12 apr, 10 mei, 14 jun,
27 sept, 11 okt, 8 nov en 13 dec.

-

10

7

27

Totalen

Totaal werden in 2017 door de HOK-participanten 24 middag-/avondconcerten en 55
lunchconcerten georganiseerd, waarvan totaal 47 met orgel. Er werden 30 concerten
georganiseerd met alleen ensembles of instrumentale/vocale solisten. Dit betrof met
name lunchconcerten in de Kloosterkerk en Gotische Zaal.
3.4.3. themaconcerten
Jaarlijks worden door het HOK bestuur als regel twee Thema-concerten
georganiseerd op een ‘niet HOK locatie’ en gebaseerd op een bepaald thema.
In 2017 werd als thema gekozen: ‘Crossing Borders’.
Tijdens de concerten op 20 mei in de Oudkatholieke Kerk door organist Bert
Mooiman (Den Haag) en 30 september in de Waalse Kerk door organist Dirk Out
(Haarlem), is dit thema door beide concertgevers op hun eigen wijze ‘vertaald’.
3.4.4. jaaroverzicht geprogrammeerde concerten
Het totale jaaroverzicht van de ‘onder de HOK-paraplu’ georganiseerde concerten in
2017 is weergegeven in bijlage 2
Het artistiek jaaroverzicht 2017 met de integrale bijdragen van de HOK-organisten in
weergegeven in hoofdstuk 4.

3.5. Educatieve activiteiten HOK
Informatie en educatie vormt reeds lange tijd een niet te verwaarlozen doel bij de activiteiten
van het HOK. Dit was ook het geval in 2017. En wel op meerdere fronten, te weten:
3.5.1. Informatie voorafgaand aan de concerten
Ook in 2017 is het beleid gehandhaafd om voorafgaande aan de concerten, een korte
toelichting te geven over de te spelen werken. Als regel door de concertgever.
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Bij de concerten in het kader van het Internationaal Orgelfestival Grote Kerk, en het
Internationaal Symfonisch orgel Festival Elandstaatkerk, werd gebruik gemaakt van
een groot beamerscherm, waardoor men de verrichtingen van de organist aan de
klavieren kon volgen. Door veel concertbezoekers is ook dit als educatief ervaren.
3.5.2. Educatief (orgel)project voor de basisschool (Kinderproject)
Vanaf 2009 organiseert het HOK jaarlijks een educatief project voor de basisschool
over het orgel. Ook in 2017 heeft dit project met succes plaats gevonden.
Het project bestaat uit, door het HOK zelf ontwikkelt lesmateriaal met het lesboekje
‘Muziek uit een gebouw’ -het orgel- met werk/invulbladen en antwoordbladen, een
educatieve CD (met o.a. geluidsvoorbeelden), een ‘woordenlijst bij de les’ en een
‘Toelichting op de les’ voor de leerkracht.
Ook in 2017 is tijdens de lesperiode in de klas, die door de eigen
leerkrachten gegeven kan worden, de school bezocht door het HOKeducatieteam met een gastles over het orgel. Bij deze gastles werd
in 2017 gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie.
Aansluitend aan de lessen op school is er op een drietal maandag
ochtenden een excursie naar het orgel in de Kloosterkerk geweest.
Daarbij werd, o.l.v. ‘Meneer Jos’ (van der Kooy), in kleine groepjes
kennis gemaakt met het orgel en de muziek die daarop is te spelen.
Iedereen mocht ook het orgel zelf even ‘uit proberen’.
De excursie die was gepland op 3 april werd, i.v.m. een uitvaart in de
Kloosterkerk, doorgeschoven naar 10 april. Op die datum werd Jos
van der Kooy vervangen door Geerten van de Wetering, vaste organist van de
Kloosterkerk. Op 15 mei moest tijdens de excursie ‘Meneer Jos’ plotseling weg en
werd zijn taak aan het orgel overgenomen door ‘Meester Henk’.
Terwijl het ene deel van de klas bij het orgel is, was er voor het andere deel een
‘workshop’ in de crypte van de kerk, gegeven door ‘Meester Henk’ (Barnhard). Met
heel veel orgelpijpen (waar natuurlijk op geblazen mocht worden) en een echt
werkend ‘demo-orgeltje’ (waarbij je goed kon zien hoe alles werkte). De gehele
excursie duurde ca 60 min.
In 2017 hebben 5 scholen met totaal 9 lesgroepen van groep 6 (totaal 189 leerlingen)
deelgenomen aan het project. In 4 van de 5 gevallen deed een school mee met twee
lesgroepen per klas. De lesgroepen bestonden uit 16 tot 30 leerlingen.
De scholen zijn in januari en februari bezocht om lesmateriaal af te geven en kennis
te maken met de betrokken leerkrachten. Tussen 14 maart en 8 mei zijn de scholen
bezocht voor het geven van de gastles in de klas. De excursies naar de Kloosterkerk
vonden plaats tussen 20 maart en 15 mei 2017.
De deelnemende scholen waren:
School

Aantal leerlingen

Datum gastles:

Datum / tijden excursie:

IKC Bamboe
Tinaarlostraat 78

groep 6a: 18 ll
groep 6b: 16 ll

14 mrt
14 mrt

20 maart 09:15 - 10:15 uur
27 maart 11:00 - 12:00 uur

Kon. Beatrixschool
Saanredamstraat 4

groep 6a: 20 ll
groep 6b: 18 ll

16 mrt
16 mrt

20 maart 09:15 - 10:15 uur
27 maart 11:00 - 12:00 uur

Liduina Basisschool
Amalia v. Solmsstr.157

groep 6a: 30 ll
groep 6b: 30 ll

30 mrt
30 mrt

10 april 09:15 - 10:15 uur
10 april 10:30 - 11:30 uur

Bassischool Cosmicus
’s Gravenzandelaan 262

groep 6: 19 ll

30 mrt

10 april 11:30 - 12:30 uur

Oranje Nassauschool*
Weissenbrugstraat 119

groep 6a: 20 ll
groep 6b: 18 ll

11 mei
11 mei

15 mei 09:15 - 10:15 uur
15 mei 10:30 - 11:30 uur
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* De Oranje Nassauschool werd op óp de valreep’ aan het project toegevoegd na een
verzoek van ouder van een van de orgelleerlingen van Geerten van de Wetering.
3.5.3. ‘Kom-in-de(orgel)kas(t)-dag’ Grote Kerk
De ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’ is een, sinds 2015 jaarlijks
terugkerend, educatief project voor jong en oud, in de Grote Kerk.
In 2017 werd de ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’ georganiseerd op
zaterdagmiddag 19 augustus van 13.00 tot 16.00 uur, tijdens de
‘reguliere’ openstelling van de Grote Kerk, waardoor veel passanten
en toeristen aan het project konden deelnemen. Deelname was
gratis. Wel werd door de Grote Kerk € 2,- gevraagd voor toegang tot
de kerk. (kinderen gratis)
In kleine groepjes kon het orgel worden bezocht, dat door titulair
organist Ben van Oosten werd gedemonstreerd. Ook kon een
infostand worden bezocht, bemenst door het HOK-educatieteam,
met heel veel verschillende orgelpijpen, foto- en lesmateriaal en het
‘demo-orgeltje’ van Flentrop orgelbouw (waarbij te zien is hoe de
mechaniek werkt).
Orgel en infostand werden door bezocht door zo’n 150 geïnteresseerden, maar ook
door mensen die nog nooit een orgel hadden gehoord of gezien (!).
Voor dit project was al eerder een ‘lesbrief’ met ‘werkbladen-voor-de-kids’ ontwikkeld
die gratis kon worden meegenomen.
Het project heeft uiteraard de nodige voorpubliciteit gehad middels affiches en flyers,
Facebook, de HOK-website en div. landelijke orgelwebsites.
3.5.4. Financiering educatieve activiteiten
De financiering van het educatieve project voor de basisschool werd in 2017
gerealiseerd middels een in het beleidsplan 2017-2020 toegezegde subsidie voor dit
doel en, evenals voorgaande jaren, aangevuld met donaties van de Stichting
Boschuysen, de Debman Foundation en Fonds1818. Verheugend is dat de Debman
Foundation het ontstane tekort (i.v.m. de extra excursie) nog aanzuiverde.
De financiering van de ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’ in de Grote Kerk kon uit de
eigen middelen van het HOK worden bekostigd, gezien de lage kosten. (zowel de
Grote Kerk als de organist verleende kosteloos hun medewerking).
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Enkele foto’s genomen tijdens de educatieve kinderprojecten

tijdens een gastles in de klas

de klas beneden in de Kloosterkerk ..en rond ’Meneer Jos’ bij het orgel

alle kinderen, zelfs de meester, mochten het zelf ook eens proberen… en op een orgelpijp blazen in de crypte

wat zit er achter die deutjes?

bij de workshop ‘kijk zo werkt een orgel’ .. ook heel veel orgelpjpen…

Enkele foto’s genomen tijdens de ‘Kom-in-de(orgel)kas(t)-dag’ op 13 augustus

ook veel luisteraars in de kerk…

dringen bij het orgel…..

… met organist Ben van Oosten.

Ook de ‘pijpentafel’ werd goed bezocht .. ‘er op blazen mag hoor!…’
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4. Artistiek jaaroverzicht 2017
Het artistieke niveau van de concerten in het kader van het Haags Orgel Kontakt is al vele
jaren op hoog niveau. Met name doordat vele concertgevers van naam uit binnen- en
buitenland zich presenteren op de fraaie orgels van de verschillende HOK locaties.
Naast de 12+1, via het HOK, gesubsidieerde orgelconcerten wordt nog een veelvoud
daarvan georganiseerd waarin ook andere solisten, instrumenten of ensembles te horen
zullen zijn. Deze lijn is ook in 2017 voortgezet.
Hieronder volgt het artistiek jaaroverzicht van alle participanten van het HOK.

4.1. Grote Kerk
Artistiek Verslag van de in 2017 in HOK-verband gegeven orgelconcerten
in de Grote Kerk te Den Haag.
Het Internationaal Orgelfestival, dat jaarlijks door onze
stichting in de Haagse Grote Kerk wordt georganiseerd,
behoort al vele jaren tot de toonaangevende
orgelconcertseries in Nederland en geniet zelfs
internationale bekendheid. Het festival van dit jaar
bestond uit drie aantrekkelijke concerten - op dinsdag
23, donderdag 25 en zaterdag 27 augustus -, waarin
(inter)nationale toporganisten het beroemde Metzlerorgel van de Grote Kerk bespeelden.
Als altijd was bij de programmering van het festival ons streven gericht op kwaliteit en
veelzijdigheid. Dit kwam ook dit jaar weer tot uiting in de keuze van de solisten en van de
uitgevoerde werken uit diverse landen en stijlen.
Het openingsconcert op dinsdag 23 augustus werd gegeven door Pieter van Dijk, organist
van de Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar en tevens stadsorganist van Alkmaar.
Hij begon en eindigde zijn concert met een Preludium en Fuga van respectievelijk
Mendelssohn en Bach. Daartussen had hij een aantal gelijknamige koraalbewerkingen van
Bach, Brahms en Reger geprogrammeerd. Het was interessant om zo een rijkdom aan stijlen
en variaties op eenzelfde thema te kunnen beluisteren. Bovendien droeg het magistrale spel
van Pieter van Dijk bij aan een bijzonder boeiend concert, dat door het aandachtige publiek
zeer werd gewaardeerd.
David Briggs verzorgde op donderdag 25 augustus het tweede concert. Deze befaamde
Britse organist (die thans in Canada werkzaam is) geniet niet alleen wereldwijde bekendheid
vanwege zijn muzikale en virtuoze vertolkingen van orgelrepertoire uit vele eeuwen, maar
wordt tevens beschouwd als één van de grootste improvisatoren van deze tijd. Tijdens zijn
concert, dat geheel uit improvisaties bestond, kwamen diverse beroemde componisten langs
(o.a. Mozart, Franck en Stravinsky), alvorens de concertgever zijn recital met een vrije
improvisatie op zijn eigen virtuoze wijze besloot. De thema’s, die hem kort voor de aanvang
van het concert door Ben van Oosten werden overhandigd, sloten aan bij de stijl van de
betreffende improvisatie. Een talrijk publiek luisterde gefascineerd naar de magistrale
improvisatiekunst van deze befaamde organist.
Bij het slotconcert op zaterdag 27 augustus nam de vaste organist van de Grote Kerk, Ben
van Oosten, plaats op de orgelbank. Het programma stond in het teken van de herdenking
van het 100e sterfjaar van de grote Duitse componist Max Reger (1873-1916). Aan dit
buitengewone concert werd medewerking verleend door de bekende Laurenscantorij uit
Rotterdam o.l.v. Wiecher Mandemaker. Naast de vertolking van enkele indrukwekkende
orgelwerken van Reger en van diens grote voorbeeld J.S. Bach, was er ook prachtige
koormuziek van deze componisten te beluisteren. Deze werken werden op sublieme wijze
uitgevoerd en het talrijke enthousiaste publiek beleefde een indrukwekkend concert,
waarmee het festival luisterrijk werd afgesloten.
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Wij stellen met voldoening vast dat wij met onze kwalitatief hoogstaande en veelzijdige
orgelconcerten een belangrijke bijdrage leveren aan het muziekaanbod van onze stad.
Bovendien vormen zij een waardevolle culturele bijdrage binnen de exploitatie van de Grote
Kerk als cultureel centrum van de stad. Door onze concerten wordt het prachtige instrument
uit 1971 van de firma Metzler (Zwitserland) - door kenners unaniem beschouwd als één van
de beste moderne orgels van ons land - nog ten volle benut. Dit orgel heeft immers bij de
oprichting van de Stichting Grote Kerk, die het monumentale gebouw sinds 1982 beheert,
zijn kerkelijke functie verloren.
Naast de artistieke kwaliteit van onze concerten speelt voor onze stichting als altijd een
goede presentatie en een sfeervolle ambiance van de concerten een belangrijke rol. Daartoe
wordt bijgedragen door de historische entourage van de “Oude Jacob”, de speciale
verlichting (met name op het orgelfront), het goed verzorgde drukwerk, een toelichting op de
programma’s, een videopresentatie op beeldscherm, waardoor men de organist in actie kan
zien en deze niet voor het publiek “anoniem” blijft, en de gelegenheid tot ontmoeting met de
solist na het concert.
Al deze factoren blijken zeer door het publiek te worden gewaardeerd, gezien de meer dan
gemiddelde bezoekersaantallen en de vele enthousiaste reacties die wij ontvangen.
Zonder financiële steun van derden zou het onmogelijk zijn een dergelijk prestigieus
orgelfestival te organiseren. Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de financiële
ondersteuning die wij van verschillende fondsen bij de realisatie van onze activiteiten mogen
ontvangen. Hierdoor worden wij in staat gesteld de organisatie van het “Internationaal
Orgelfestival Grote Kerk Den Haag” te continueren en de kwaliteit ervan te waarborgen.
Namens het Bestuur van de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag,
Lisette Kauer-de Nijs, secretaris
Den Haag, 28 september 2016

4.2. Lutherse Kerk
Artistiek verslag van de in 2017 in het HOK-verband gegeven orgel-concerten door de
Stichting Cultuur en Muziek in Lutherse Kerk. (nog niet ingeleverd)
Geen opgave ontvangen.
In verband met het aantreden van een nieuwe organist
en een nieuwe voorzitter, die geen van beiden waren
betrokken bij het programma van 2017 en het vertrek van
de interim voorzitter, die dit programma had ontwikkeld,
maar tevens had aangegeven hiermede zijn taak als
beëindigd te zien, was het opstellen van een artistiek
jaaroverzicht over 2017 kennelijk voor de Stichting
Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk (StC&MLK)een
onhaalbare zaak. Het HOK bestuur betreurd dit, maar staat in dezen voor een voldongen feit.
Vast staat in ieder geval dat alle concerten die gepland waren door de StC&MLK in het
jaarplan 2017, ook metterdaad georganiseerd en gegeven zijn. Dit waren: 
5 Zomerconcerten op de vrije zaterdag op 1, 8, 15, 22 en 29 juli
3 concerten in het kader van de ‘Bätz-Orgelmaand:
-

14 oktober: Margreeth Chr. De Jong (Middelburg)
21 oktober: Joanda Zwolferink (Rotterdam)
28 oktober: Sander van den Houten (nieuwe organist Lutherse Kerk)

Henk Barnhard, secr.HOK
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4.3. Kloosterkerk
Artistiek Verslag van de in 2017 in het HOK-verband gegeven orgelconcerten van de
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk.
In de Kloosterkerk worden onder verantwoordelijkheid
van de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk 2 series
georganiseerd: Lunchconcerten en orgelconcerten.
Lunchconcerten Kloosterkerk
De lunchconcerten die op de 1e en 3e woensdag van de
maand georganiseerd worden door de Stichting
Kunstcentrum Kloosterkerk, worden afwisselend verzorgd
door ensembles en instrumentale- of vocale solisten.
Als start van het nieuwe jaar en In de maanden juli en
augustus worden de lunchconcerten echter verzorgd door meerdere organisten.
De orgelbespelingen vonden plaats op 4 januari: Geerten van de Wetering, 5 juli: Wim Loef
(Den Haag), 19 juli: Henk G. van Putten (Kapelle), 2 aug: Darco Pleli (Wenen), 16 augustus:
Sander van den Houten (Kampen/Den Haag). 30 aug. Geerten van de Wetering.
Vooraf aan de muziekuitvoeringen, zowel de middagconcerten als lunchconcerten, wordt als
regel een korte toelichting op de uitvoering verzorgd door de concertgever of iemand van de
organiserende Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk.
De (gratis toegankelijke) lunchconcerten worden als regel zeer goed bezocht door zowel
toevallige passanten en toeristen als een grote kring van vaste bezoekers.
De lunchconcerten hebben dan ook vaak het karakter van onderlinge ontmoeting, waarbij
gemiddeld zo’n 100-120 bezoekers aanwezig zijn. Ondanks dat de lunchconcerten gratis
zijn, wordt er wel een fin. bijdrage gevraagd van de aanwezigen, middels een deurcollecte,
voor de dekking van de kosten. Voor deze lunchconcerten wordt geen subsidie ontvangen
via het HOK.
Orgelconcerten
In 2017 vonden er drie orgelconcerten plaats.
Het eerste concert vond plaats op zaterdag 13 mei, i.s.m. het Haagse festival ‘Dag in de
Branding’. Het concert stond in het teken van hedendaagse muziek, zoals gebruikelijk bij dit
festival.
Het thema van dit festival was American Mavericks. Ondanks – of dankzij? – dit specifieke
thema met niet allemaal even toegankelijke muziek, was er een goede opkomst.
Organist Geerten van de Wetering speelde Principal Sound, het enige orgelwerk van Morton
Feldman. Het concert opende met een kort werk voor solo trompet, eveneens van Feldman.
Daarnaast klonk een elektronisch werk van de kort daarvoor overleden componiste Pauline
Oliveros. Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk kijkt terug op een succesvolle samenwerking
met het festival.
Op zaterdag 7 oktober stonden twee Nederlandse componisten centraal: Hendrik Andriessen
en Albert de Klerk. In de weken eraan vooraf vond in Haarlem een festival voor deze twee
Haarlemse componisten plaats, die respectievelijk 125 en 100 jaar geleden geboren waren.
Het concert in de Kloosterkerk was een verkleinde versie van het slotconcert van dit festival.
Koperensemble Amici della Musica o.l.v. Frank de Groot werkte mee om twee werken voor
orgel en koperblazers uit te voeren, daarnaast droeg Gonny van der Maten (stemactrice en
oud-leerling van De Klerk) de tekst van het declamatorium De lof van mijn man, voor
spreekstem en orgel, voor. Tevens klonken twee orgelwerken van Andriessen, gespeeld
door Geerten van de Wetering: Fete-Dieu en Aria. Het programma vormde zo een mooi,
afwisselend geheel.
Het laatste concert in 2017 vond plaats in het kader van de herdenking van 500 jaar
Reformatie. Vanuit de gedachte dit thema, wat dit jaar op vele plaatsen in het land met
concerten herdacht werd, op een andere manier te belichten, ontstond een programma voor
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twee orgels, dans en trombone. Aan het concert werkten mee: Harmen Trimp en Geerten
van de Wetering (orgel), Mayke van Veldhuizen (chorografie en dans), Debora Regoli en
Sherise Strang (dans), Matthijs van der Moolen (trombone). Door organisten en choreografe
was een programma gevormd uitgaande van belangrijke thema’s uit de Reformatie, die nog
steeds actueel zijn: Strijd, Vrijheid, Individualiteit.
Met dans en oude, nieuwe en geïmproviseerde muziek werd een poging gedaan om een
gebeurtenis van 500 jaar geleden dichtbij te brengen. Gezien de enthousiaste reacties bleek
deze opzet zeer geslaagd.
De stichting kijkt terug op drie mooie concerten, met een gevarieerde programmering.
Geerten van de Wetering
artistiek adviseur Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk

4.4. St. Jacobuskerk
Artistiek Verslag van de in 2017 in het HOK-verband gegeven orgelconcerten door de
Concertcommissie van de H. Jacobus de Meerder te 's-Gravenhage
De Commissie Jacobusconcerten heeft haar concertserie
2017 afgerond. Met een tevreden gevoel kan worden
teruggekeken op een zestal concerten die allen een grote
diversiteit uitstraalden.
Voor het tweede achter een volgend jaar zijn de
orgelconcerten op vrijdagavond georganiseerd.
Het Passie en Advents/Kerstconcert werden op de
zaterdagmiddag gegeven.
De concerten werden als gebruikelijk georganiseerd in samenwerking met het Haags Orgel
Kontakt, dat inmiddels al weer vele jaren de orgelconcerten in de Haagse Binnenstad
coördineert. Deze Stichting, waarin naast een aantal binnenstadskerken en de Gotische
zaal, ook de Jacobuskerk participeert, onderhoudt de contacten met de gemeente Den
Haag o.a. met betrekking tot de gezamenlijke subsidieregeling.
Dit jaar stonden met name de Nederlandse componisten en organisten Hendrik Andriessen
(1892 -1981) en Albert de Klerk (1917-1988) centraal.
Het Haags Orgel Kontakt en de participanten hadden zich ten doel gesteld representatieve
orgelwerken van deze componist voor het voetlicht te brengen.
De concerten werden geïntroduceerd door de concertgever of door een lid van de
Concertcommissie, met als vast uitgangspunt in het kort iets te memoreren over de uit te
voeren werken.
Hoewel de concerten sinds 2007 in principe gratis zijn, wordt er na afloop een collecte ter
bestrijding van de kosten gehouden. De opbrengst van deze collecten is dermate laag dat
dekking van de kosten een utopie blijkt te zijn. Met het oog op de te organiseren concerten
in 2018 is er besloten om toch weer een bescheiden entree te heffen zoals dat in het
verleden, evenals bij de andere participanten, ook in de Jacobuskerk gewoon was!
De balans tussen kosten en baten zou dan veel meer in overeenstemming zijn. Bovendien
beoordelen subsidieverstrekkers aanvragen ook naar eigen financiële inbreng en inkomsten!
Gesteld moet worden dat de concerten nooit vanuit winstoogmerk of commerciële drijfveren
worden georganiseerd, maar vanuit een zeker educatief uitgangspunt en ter verbreiding van
de koor en orgelmuziek in het bijzonder. Dat dit kosten met zich meebrengt spreekt vanzelf!
De concerten
Het Passieconcert op 11 maart werd verzorgd door de Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus.
Op het progamma stond de Via Crucis van Franz Liszt en enige Passiemotetten.

Bestuurlijk en Artistiek Jaaroverzicht 2017 Haags Orgel Kontakt

Pagina 19 van 31

Gastorganist van die middag was Bert Mooiman, organist van de Nieuwe Badkapel te Den
Haag. Hij speelde enige werken van Joh. Brahms als intermezzo.
Vrijdag 21 april verzorgden Theo Hartman en Jos Laus een concert in het kader Orgel+; de
combinatie van trompet en orgel bracht werken van de jonge Ned. componist Jaimie de
Goeij, en Purcell. Van Vierne werd gespeeld Carillon de Westminster.
Op 19 mei verzorgde Wolfgang Baumgratz uit Bremen (D) een memorabel recital met
werken van Andriessen en De Klerk en Franck. Als geen ander was deze oud-leerlng van
Albert de Klerk vertrouwd met dit repertoire.
Vaste organist van de kerk Jos Laus speelde op 17 juni eveneens een programma met
werken van Andriessen en de Klerk o.a. het weinig gespeelde Choral III. Daarnaast werden
werken gespeeld van Vierne (Cathedrales) en Strategier (Inventions).
Het concert van Monumentendag op 10 september werd verzorgd door Jos Laus. Goede
ervaring is inmiddels opgedaan door de bespeling in 2x een kwartier te splitsen. Zoals
gebruikelijk stonden er op het programma orgelwerken met een laagdrempelig karakter om
het veelal toeristische publiek niet te zwaar te ‘belasten’. Het programma bestond uit werken
van Ph. Loots, G. Böhm, L. Vierne en Ch. M. Widor.
Het slotconcert in het kader van de Andriessen /De Klerk herdenking werd gegeven door Jos
Laus op 10 november Wederom was er een combinatie gemaakt van werken van
Andriessen en De Klerk, maar ook werk van Buxtehude (Magnificat) en werk van Jurriaan
Andriessen.
Het traditionele Advents/Kerstconcert op 16 december sloot de jaarlijkse concertserie af.
Liduin Mora (mezzo) en Peter Le Feber (hobo) en Jos Laus brachten een Kerst gerelateerd
programma met werken van Buxtehde, Telemann en Oskar Wermann. Ook het Choral I van
Hendrik Andriessen maakte deel uit van het programma, waarmee het Andriessen De Klerkproject definitief werd afgesloten Zoals altijd werd dit concert goed bezocht. Dit concert werd
mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van de Stichting Culturele
Vrienden van de Jacobuskerk.
Bezoekersaantallen
Met betrekking tot de bezoekersaantallen ( zie ook het financieel jaarverslag) kan gesteld
worden dat er van enige stabiliteit sprake is. Toch kan het voorkomen dat met regelmaat in
plaats van de komst van bekende en trouwe bezoekers er nieuwe luisteraars zich
aandienen. Veelal blijkt dat zij via Social Media de aankondigingen lezen en dan besluiten
een concert te bezoeken. Uit ervaring van andere organiserende instanties blijkt dat deze
vorm van ‘persoonlijke’ benadering meer effect sorteert dan kleurrijke affiches, waarmee niet
gezegd is dat dan maar achterwege gelaten moet worden. Alle mogelijkheden moeten benut
worden om de (potentiële) orgel/ concertliefhebber te bereiken.
Het samenzijn (met eventueel drankje) van musici en publiek in de grote zaal van de pastorie
na afloop van verschillende concerten werd door de bezoekers zeer gewaardeerd.
De Commissie Jacobusconcerten ziet het komende concertjaar 2018 met vertrouwen
tegemoet. Aandacht zal dan besteed gaan worden aan de componist Francois Couperin.
Rijswijk, december 2017
Jos Laus
organist / artistiek adviseur Commissie Concerten St. Jacobuskerk
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4.5. Elandstraatkerk
Artistiek Verslag van de in 2017 in het HOK-verband gegeven concerten in de
Elandstraatkerk, onder auspiciën van de 'Stichting Orgel Elandstraatkerk’.
Voor het eerst werden in het afgelopen jaar de
orgelconcerten georganiseerd als participant van het Haags
Orgel Kontakt. Hierdoor is een veel betere afstemming
ontstaan met de andere participanten in het HOK. Wat niet
is veranderd is het streven van de Stichting Orgel
Elandstraatkerk het Franssen-orgel te presenteren in een
aantal kwalitatief hoogstaande concerten. Het uitgesproken
symfonisch karakter daagt de concerterende organist(en)
vaak uit tot het programmeren van niet-alledaagse
composities. Dit streven werd in het afgelopen jaar ten volle waargemaakt.
Internationaal Symfonische Orgel Festival
3 juni 2017 – Bert den Hertog
Op 2 juni 1937 overleed Louis Vierne op de orgelbank van de Notre-Dame te Parijs na het
spelen van zijn Triptyque. Hierna zou hij nog een improvisatie spelen en daarna zou zijn
leerling Maurice Duruflé zes werken van Vierne spelen. Het programma van dit concert
volgde de opbouw van het concert van 80 jaar geleden, met een paar aanpassingen.
 L. Vierne Triptyque op. 58: Matines; Communion; Stèle pour un enfant défunt
 M. Duruflé uit Requiem op. 7: In Paradisum
 L.Vierne Uit Pieces de Fantaisie: Les Cloches de Hinckley (op. 55);
 Clair de lune (op.53); Sicilienne (op. 53)
 L. Vierne uit Symphonie nr. 1, op. 14: Final
10 juni- Jean-Baptiste Monnot (Rouen, F)
Deze nog jonge Franse organist is sedert enkele jaren organist van het fameuze CavailléColl orgel van de St.-Ouen in de noord-Franse plaats Rouen. Hij bracht een prachtig
programma met Franse werken.
 Ch. M. Widor uit Symphonie nr. 6 in g: -Allegro
 C. Franck Choral nr. 1 in E
 L. Vierne uit Pièces en stile libre: - Elegie
 M. Dupré Deuxième Symphonie op. 26: -Preludio, -Intermezzo, -Toccata
17 juni – Stephan van de Wijgert
Naast een drietal bewerkingen voor orgel speelde Stephan de Grande Pièce Symphonique
van César Franck, een prachtig werk dat uitstekend gedijde op het Franssen-orgel.
 Felix Mendelssohn Präludium und fuga in e (bewerking voor orgel W.T. Best)
 Franz Schubert Fantasie in f-moll, D 940 (bewerking voor orgel H. Bornefeld)
 Edvard Grieg Präludium, opus 40 (bewerking voor orgel J. Abbing) Sarabande
 César Franck Grande Pièce Symphonique, opus 17
24 juni - Bert den Hertog, orgel; Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis
Dit concert stond in het teken van de herdenking van Hendrik Andriessen (125 jaar geleden
geboren) & Albert de Klerk (100 jaar geleden geboren). Beide musici hebben zeer grote
invloed gehad op de muzikale ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke kerk in Nederland.
Hendrik Andriessen is bovendien nog directeur geweest van het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag.
In samenwerking met de Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis werd een gevarieerd
programma ten gehore gebracht.
Onder de bezoekers bevond zich ook een dochter van Hendrik Andriessen.
 H. Andriessen, uit Quattro Studi:
I. Pedaal-solo (voor Albert de Klerk); II. Allegro con spirito (orgelsolo)
 de Klerk, uit 10 orgelwerken: Aria (orgelsolo)
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H. Andriessen : Psalm 47 (koor)
H. Andriessen: Psalm 100; Sanctus, Benedictus & Agnus Dei uit Missa Solemnis
de Klerk: Magnificat; Pater noster (koor en orgel)
de Klerk, uit Twelve Images: 7. Pomposo; 9. Imitando; 10. Grazioso (orgel)
H. Andriessen: Premier Choral (orgel)

Themaconcerten
22 april – Anton Doornhein & Bert den Hertog
Op dit concert zou de nieuwe speeltafel beneden in de kerk in gebruik genomen worden.
Door diverse omstandigheden kon dit echter niet doorgaan. Desalniettemin werd door beide
organisten een zeer attractief en gevarieerd programma geboden.
Anton Doornhein
 Louis Vierne Uit Deuxième Symphonie opus 20: Allegro; Choral
 Leonce de Saint-Martin: Paraphrase du Ps.136
 Pierre Cochereau Uit Symphonie en improvisation: Final
Bert den Hertog
 M. Moussorgsky Schilderijen van een tentoonstelling
 16 september - Bert den Hertog
Thema van dit concert was Engelse muziek uit de 19de en 20ste eeuw. Hierbij kwamen
bekende en minderbekende werken aan bod en bleek het Franssen-orgel een uitstekend
medium te zijn voor dit soort muziek.
 P.E. Fletcher Festival Toccata,
 S. Wesley Air; Gavotte,
 G. Thalben-Ball Elegy,
 E. Elgar: Chanson de matin, (transcriptie H. Brewer); Sonate nr. 2, op. 87
 P. Whitlock uit Organ Sonata in C: Scherzetto,
 J. MacMillan Gaudeamus in loci pace,
 S. Preston Alleluyas
De concerten werden in totaal door 223 personen bezocht. Uit de reacties van de bezoekers
blijkt dat de programmering zeer wordt gewaardeerd. Ook positief is het zichtbaar maken van
de organist op een groot beeldscherm en de mogelijkheid om achteraf nog even na te
praten, dit onder het genot van een drankje.
Ed van Aken, kerkorganist Elandstraatkerk
Stichting Orgel Elandstraatkerk

4.6. Gotische Zaal
Artistiek Verslag van de in 2017 in het HOK-verband gegeven concerten in de
Gotische Zaal, onder auspiciën van de 'Stichting Muziek in de Gotische Zaal'.
Iedere tweede en vierde woensdag van de maand (met
uitzondering van juli en augustus) worden er in de
Gotische zaal van de Raad van State gratis toegankelijke
Lunchpauze-concerten georganiseerd door de 'Stichting
Muziek in de Gotische Zaal'.
Twee series
Op de 4e woensdag van de maand klinkt er kamermuziek
door leerlingen van het Koninklijk Conservatorium.
Op de 2e woensdag van de maand worden de concerten
verzorgd door de organist van de Gotische Zaal, Jos van der Kooy. Ook deze concerten,
waarin van der Kooy solistisch optreedt, improviseert en solisten op orgel en piano begeleidt,
hebben een kamermuzikaal karakter.
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Deze solisten zijn als regel winnaars en finalisten van het Prinses Christina Concours
waarmee, al vanaf 2015, de Raad van State een samenwerkingsverband is aangegaan.
Deze solisten, in de leeftijd van twaalf tot ongeveer twintig jaar, hebben al een hoog artistiek
niveau en kunnen zo een goede podiumervaring op doen.
In deze concertserie wordt een kamermuziekpubliek vertrouwd gemaakt met het orgel en
jonge musici krijgen kans op te treden in een prachtige ambiance. De Raad van State prijst
zich gelukkig met de samenwerking met Haags Orgel Kontakt, Koninklijk Conservatorium en Prinses Christina Concours.
De ‘orgel-gerelateerde concerten’
Er waren in 2017 tien pauzeconcerten waarin het orgel (vaak in combinatie met de vleugel)
een rol vervulde en waarin Jos van der Kooy solistisch of als begeleider. In vrijwel alle
gevallen in samenwerking met een instrumentale of vocale solist, dan wel solisten.
Een formule die erg goed werkt in de Gotische Zaal.












11 januari: Jos van der Kooy (orgel/piano) en Sophie Scheurs (klarinet)
8 februari: Jos van der Kooy (orgel/piano) en Bram Verhaegh (blokfluit)
8 maart: Jos van der Kooy (orgel/piano) en Lois van Malenstein (cello)
12 april: Jos van der Kooy (orgel/piano) en Dineke Krol (trompet)
10 mei: Jos van der Kooy (orgel/piano) en Camiel Lemmens (hoorn)
14 juni: Jos van der Kooy (orgel/piano) en Ruth Bosboom (altviool)
zaterdag 9 september: Open Monumentendag: Jos van der Kooy + Studenten KC
27 september: Jos van der Kooy (orgel/piano) en Anuschka Pedano (altviool)
11 oktober: Jos van der Kooy (orgel/piano) en Dineke Kril (trompet)
8 november: Jos van der Kooy (orgel/piano) en Anouk Neyens (saxofoon)
13 december: Jos van der Kooy (orgel/piano) en Hadewich de Meester (zang)

Beide series in de Gotische zaal worden gemiddeld steeds bezocht door 110 personen.
Jos van der Kooy,
organist van de Raad van State.

4.7. HOK Themaconcerten
Artistiek verslag van de jaarlijkse themaconcerten in 2017,
georganiseerd door het HOK-bestuur om aandacht te
schenken aan bijzondere orgels, locaties en/of componisten.
In 2017 was er geen nadrukkelijke reden om in de HOKthemaconcerten aandacht te schenken aan een te herdenken
componist. Gekozen is daarom voor het thema: ‘Crossing
Borders’. Immers ook in de orgelcultuur worden regelmatig
grenzen verlegd en overschreden.
De keuze van de locaties en orgels voor de thema-concerten gaf voor het thema ook al
enige aanleiding:
De locatie voor het eerste HOK-themaconcert, de Oudkatholieke Kerk
OKK) in de Juffrouw Idastraat, is van oorsprong een schuilkerk. Na de
Reformatie (die toch de toenmalige kerk een grens liet overschrijden)
was het niet toegestaan van de straat af zichtbare godshuizen te
bouwen (bezitten) anders dan voor de Protestantse Eredienst. De OKK
parochie trok zich daarom terug van de erfgrens en bouwde een hoog
barokke kerkzaal achter een sober voorhuis.
In de kerk kwam in 1722 een schitterend orgel van de (van oorsprong
Duitse) orgelbouwer Rudolph Garrels. Dit orgel heeft later, toen men er
de waarde niet meer zo van inzag, heel wat omzwervingen gemaakt.
Heeft in meerdere gedeeltes op meerdere plaatsen gestaan, waarbij met het binnenwerk
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‘grensoverschrijdend’ in omgegaan, en is naderhand weer op de oorspronkelijke locatie
samengevoegd en in oude luister hersteld.
Op zaterdag 20 mei heeft het HOK-bestuur in de OKK een orgelconcert georganiseerd met
Bert Mooiman, organist van de Nieuwe Bad Kapel te Den Haag/Scheveningen.
Hok had zijn programma verdeeld in verschillende soorten muziekstijlen die, hoewel op orgel
uitgevoerd, daar niet altijd voor bedoeld was.
Zo was er Dansmuziek (of toch kerkmuziek?) met een Estampie uit 1330, een Courante van
Samuel Scheidt (1587-1654) en een Gavotte van Samuel Wesley (1766-1837)
Orkestmuziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750), te weten: de Sonatina uit ‘Actus
tragedicus’ (BWV 106), het Concerto uit cantate ‘Himmelskönig, sei willkommen’ (BWV 182)
Klavecimbelmuziek van Nicolas de Grinny (1672-1703) EN J.S. Bach: resp. een Duo en
een Duetto uit de Clavierübung nr 3.
Wereldmuziek (op orgel) in de vorm van een Inventino in D van Heinrich Nicolaus Gerber
(1702-1775) en een Sonate in F van Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
‘Automaat’ muziek met het Andante KV 616 van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
en een Flötenstuck für Orgel van Martin Haselböck (1954)
De Landsgrenzen werden verkend met de Echo-fantasie van Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621), een Canzona in G van Heinrich Scheidemann (1595-1663) en het Pièce
dórgue in G van Bach.
Deze werken klonken er goed op het Garrels-orgel van de Oudkatholieke Kerk. Helaas was
de opkomst ‘grensverleggend’ laag: slechts 17 bezoekers.
De tweede locatie waar een HOK-themaconcert werd georganiseerd was
de Waalse Kerk aan het Noordeinde (t.o. het paleis). Deze kerk werd
geïnstitueerd door de Walen die uit de Zuidelijke Nederlanden noordelijk
waren getrokken om de geloofsvervolging te ontlopen.
Aanvankelijk werd door de (Frans sprekende) Walen gekerkt in de
Hofkapel, die echter later weer voor de RK-vieringen nodig was. Middels
Koning Lodewijk Napoleon kon de kerk aan het Noordeinde worden
gebouwd. In deze kerk kwam in 1885 een orgel van de fameuze Parijse
orgelbouwer Cavaillé-Coll, een van de weinige CC-orgels in Nederland.
Een orgel dus ‘van over de grens’.
Op zaterdag 30 september werd het orgel in dit 2e themaconcert bespeeld door de
Haarlemse organist Dirk Out. Hij vond zijn invulling van het thema in het meerdere malen
overschrijden van de landsgrenzen Nederland-België-Frankrijk.
Hij begon zijn bespeling in Nederland, met de Premier Choral van Hendrik Andriessen
(1892-1981) toen naar Frankrijk met twee delen uit de Symphonie III van Louis Vierne
(1870-1937). Daarna weer Nederland met het Scherzo van Ronald de Jong (1956). Weer de
grens oven naar Frankrijk met het Andante Cantabile uit de IV Symphonie van CcharlesMarie Widor (1844-1937). De Partita octavi toni super ‘Veni Creator’ van de Belg Gabriël
Verschraegen bracht ons in België. Met de Prélude, fugue et Variation van César Franck
(1822-1890) waren wij weer in Frankrijk. Nog eenmaal ging het de grens over: weer terug
naar Nederland, met de Prélude, Choral et Variations, muziek van Jan Nieland (1903-1963).
Het Cavaillé-Coll orgel van de Waalse Kerk is meer dan geschikt voor de uitvoering van deze
werken en Dirk Out vertolkte ze op sublieme wijze.
Gelukkig was de opkomst hier beter (ca 54 bezoekers) maar nog steeds te weinig voor een
concert van dit hoge niveau. Jammer echter voor al die mensen die er niet bij waren….
Namens het organiserende HOK-bestuur,
Henk Barnhard, secretaris HOK
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4.8. Herdenkingen
In de programmering voor 2017 is, waar mogelijk en zinvol, aandacht geweest voor
bijzondere herdenkingen. Zoals geboorte- en/of sterfjaren van componisten of andere
gedenkwaardige zaken of gelegenheden.
4.8.1. Herdenking Reformatie
In 2017 was het 500 jaar geleden dat de Reformatie plaats vond.
Tijdens meerdere concerten is ruime aandacht besteed aan deze herdenking.
4.8.2. Programmatisch herdenkingen
In 2017 was het 125 jaar geleden dat de componist en organist Hendrik Andriessen
(1892-1981) werd geboren. Zijn leerling Albert de Klerk (1917-1998) werd 100 jaar
geleden geboren. Beide organisten/componisten zijn in 2017 dan ook in meerdere
concerten en op meerdere locaties herdacht door het spelen van hun werk.
Naast deze organisten/componisten waren er meer herdenkmomenten die aandacht
kregen. Bijvoorbeeld voor Léon Boëllmann (1862-1897), Johannes Brahms (18331897), Nicolaus Bruhns (1665-1697), Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), Cor
Kee (1900-1997), Justin Heinrich Knecht (1752-1817), Zoltán Kodály (1882-1967),
Louis James Alfred Lefébure-Wely (1817-1869), Jules Massenet (1842-1912), Felix
Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), Albert Pomper (1862-1917), Georg
Philipp Telemann (1681-1767), Franz Tunder (1614-1667), Dirk Jansz Zwart (19172002) en Jan Zwart (1877-1937).
Al deze componisten zijn in meer of mindere mate herdacht door werken van hen te
programmeren tijdens concerten.
4.8.3. Persoonlijke herdenkingen
In 2017 hebben zich binnen het samenwerkingsverband van het HOK zeker
persoonlijke herdenkingen voorgedaan. In pt.3.1.4. ‘Memorabele zaken’, zijn deze al
aangehaald. Ze werden echter niet in een ruim HOK-kader geplaatst.

4.9. Toegang concerten
Al enkele jaren geldt voor alle HOK-concerten één toegangsprijs gegolden van € 10,p/p (65+ Ooievaarspas en CJP € 8,-) Ook in 2017 kon deze toegangsprijs
gehandhaafd blijven. Uitzondering daarop was het concert van 7 oktober in de
Kloosterkerk, waar een toegangsprijs gold van € 12,- i.v.m. de medewerking van een
koperblazers..
Gratis toegang is er voor
 kinderen onder geleide en jongeren tot 15 jaar;
 de Lunchpauzeconcerten in de Gotische Zaal, Kloosterkerk, en Lutherse Kerk
(voor beide laatsten is er een deurcollecte ter bestrijding van de kosten)
 concerten die gehouden worden in de St. Jacobuskerk i.v.m. Bisschoppelijke
regels dat een Godshuis gratis toegankelijk moet zijn. (een regel waar het
kerkbestuur van de St. Jacobus zich mee conformeert) Voor de concerten in de
St. Jacobuskerk wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.
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Locaties waar HOK-concerten geklonken hebben

Grote Kerk

Lutherse Kerk

Kloosterkerk

St. Jacobuskerk

Gotische Zaal

Elandstaatkerk
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5. Financieel jaaroverzicht 2017
5.1. Financieel beleid
Op bestuurlijk en organisatorisch gebied wordt binnen het HOK uitsluitend gebruik gemaakt
van niet betaalde vrijwilligers. Ook is de honorering van concertgevers overwegend gelijk
aan de landelijke norm. Maar geeft toch een stijgende lijn te zien. Terecht, omdat er
hoogstaande artistieke prestaties worden verwacht - en geleverd.
De (huur)kosten van de HOK-concertlocaties leken in 2017 wat genormaliseerd maar
vertonen toch een hoger niveau dan enkele jaren terug. Wil het HOK ook de toegangsprijzen
van de orgelconcerten binnen de landelijke norm (van € 10,-) handhaven, dan is het vrijwel
onmogelijk om de begrotingen voor de concerten rond te krijgen zonder financiële steun van
sponsors en subsidiebijdragen.
Het HOK is van mening dat met het geven van betaalbare orgelconcerten een cultureelmaatschappelijke verantwoordelijkheid wordt nagestreefd om het ‘klinkend erfgoed’ ook
werkelijk tot klinken te brengen. Dit is ook nog eens historisch bepaald: Immers al in
vroegere tijden werd de burgerij van de stad ‘op een verheven niveau’ ondergehouden door
de bespelingen die de stadsorganisten en ‘speellieden’ op de orgels-van-de-stad gaven.
De subsidie vanwege de gemeente Den Haag, die op basis van het meerjarenbeleidsplan
wordt ontvangen, wordt evenredig en naar behoefte verdeeld over de participanten op basis
van hun jaarcijfers. In het financieel jaarverslag 2017 dat onderdeel uitmaakt van dit
jaaroverzicht wordt verslag gedaan van inkomsten en uitgaven.
In onderstaand overzicht wordt de begroting van 2017, zoals gepresenteerd in het jaarplan
2017, in herinnering gebracht.

Begroting Haags Orgel Kontakt 2017
Begroting 2017
BATEN
A
SUBTOTAAL OPBRENGSTEN
A.1 Publieksinkomsten (alleen Den Haag)
A.2 Sponsorinkomsten
Indirecte opbrengsten
A.4 Diverse inkomsten:
B
SUBTOTAAL SUBSIDIES
B.1.2 Meerjarige subsidie Cultuurfondsen
B.3.1 Meerjarige subsidie gemeente Den Haag

Begroting 2017
€ 21.225
€ 5.200
€ 16.000
€ 25
€ 25.000
€ 3.000
€ 22.000

Som der baten (A+B)
LASTEN
C
C.1
C.2
D
D.1
D.2

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN
Beheerlasten personeel:
Beheerlasten materieel:
SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN
Activiteitenlasten personeel:
Activiteitenlasten materieel:

€ 46.225
Begroting 2017
€ 6.000
€ 1.110
€ 4.890
€ 40.225
€ 11.000
€ 29.225

Som der lasten (C+D)
Resumé personeelskosten
Totaal personeelskosten (C.1 + D.1)
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6. Samenvatting
6.1. Algemene informatie HOK
De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is opgericht in 1973 en is een
samenwerkingsverband van 6 (orgel)concertorganisaties in de Haagse binnenstad.
Website: www.haagsorgelkontakt.nl
KvK-nummer: 41151651
IBAN: NL97INGB0003417233 t.n.v. Stichting Haags Orgel Kontakt
De stichting wordt geleid door een bestuur, bestaande uit 7 leden, waaronder een voorzitter,
secretaris en penningmeester, die allen onbezoldigd hun werk doen.
Contactpersoon is:

Henk Barnhard, secretaris
Burgemeester Patijnlaan 1096, 2585 CE Den Haag
tel.: 070 366 46 35 e-mail: hbarnhard@hetnet.nl

De doelstellingen van het HOK zijn omschreven in art. 2 van de Statuten en luiden: ‘Het
bevorderen van de orgelcultuur in Den Haag’
De participanten zijn:
 Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag
 Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk
 Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk
 Commissie Concerten St. Jacobuskerk
 Stichting Orgel Elandstaatkerk
 Stichting Muziek in de Gotische zaal (van de Raad van State)

6.2. Relatie MJBP 2017-2020
Het Jaaroverzicht 2017 doet verslag van de activiteiten die hun oorsprong hebben in het
Jaarplan 2017, dat weer is gerelateerd aan het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020.
De inhoudelijke ambities werden toen als volgt omschreven:
 het bestuurlijk en organisatorisch functioneren van het HOK als samenwerkingsverband en cultuurplatform;
 het zoeken naar vormen en mogelijkheden om te komen tot een ‘Orgelplatform’ voor
heel Den Haag;
 het programmeren van (orgel)concerten op de bestaande, en waar mogelijk nieuwe
locaties met een duidelijk herkenbare profilering per locatie;
 het uitgeven van de jaarlijkse HOK concertinformatiebrochure en informatieboekje
m.b.t. de HOK-locaties;
 het informeren van de doelgroep door midden van de HOK website en andere media;
 het, naast de door de participanten geprogrammeerde concerten, organiseren van
twee 'themaconcerten' per jaar op belangwekkende orgels in Den Haag;
 het organiseren van een educatief kinderproject op meerdere Haagse scholen;
 het organiseren van een educatieve ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’ in de Grote Kerk.

6.3. Bestuurlijk jaaroverzicht 2017
6.3.1. Bestuurlijke activiteiten
De bestuurlijke activiteiten hadden ook in 2017 tot doel de orgelcultuur in Den Haag
te bevorderen en het samenwerkingsverband van het HOK zo optimaal mogelijk te
doen functioneren. Dit werd o.a. gerealiseerd door
 het regelmatig beleggen van vergaderingen met het bestuur en de participanten;
 het ontwikkelen van visie en beleid m.b.t. het doel van het HOK;
 het maken van jaarplannen en jaarverslagen m.b.t. het samenwerkingsverband;
 het coördineren van de concerten van het HOK;
 het coördineren en aanvragen van ondersteunende subsidies voor het HOK;
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 het voorbereiden en realiseren van educatieve activiteiten;
 het realiseren en motiveren van PR activiteiten m.b.t. het HOK.
6.3.2. Plannen en invullingen op bestuurlijk en organisatorisch gebied
In 2017 heeft het HOK zich ingezet om plannen te verwezenlijken m.b.t.:
 Artistieke variatie en herkenbaarheid van de HOK-locaties:
Waarbij de onderscheden HOK-locaties ieder een herkenbaar ‘eigen geluid’ laten
horen dat is gerelateerd aan de aard en kenmeren van de locatie en het orgel;
 Werkwijze en taak van het bestuur:
Waarbij de werkwijze en taakverdeling van het bestuur regelmatig werd gespiegeld
en een noodzakelijke bestuursuitbreiding werd gerealiseerd;
 De ‘platform-functie’ van het HOK, binnen de Haagse orgelcultuur:
Waarbij blijvende aandacht is voor de mogelijkheden om tot een ruimere en
functionelere platform-functie te komen door stapsgewijze uitbreiding van het
aantal participanten (toetreding Stichting Orgel Elandstraatkerk per 1 jan. 2018)
 De relatie met de achterban (de participanten):
Waarbij de relatie met de participanten en hun organisten, en de concertbezoeker,
maar ook de plaatselijke overheid (als subsidieverstrekker) wordt zo goed mogelijk
wordt onderhouden middels enkele vaste ‘merkpunten’;
 De relatie jaarplan 2017 en jaarverslag 2017:
Waarbij de opzet, qua format en omschrijving tekstueel en inhoudelijk herkenbaar
moet zijn. Maar ook de aangegeven plannen gerealiseerd blijken.
 In de relatie met de Code Culturele Diversiteit wordt gestreefd naar de
haalbaarheid op het gebied van 1) programmering, 2) publiekgerichtheid en 3)
prtnerhip.
6.3.3. PR en publieksgerichte activiteiten
Het HOK heeft zich in 2017 opnieuw sterk gemaakt om actuele en publieksgerichte
activiteiten te ontplooien, middels:
 de HOK website en digitale HOK-nieuwsbrieven;
 actieve aankondigingen van concerten op Facebook;
 de uitgave van de HOK-folder met info over de concertdata in 2016;
 het aanleveren van concert- en maand-affiches,;
 het opstellen en uitgeven van een HOK-infoboekje m.b.t. de HOK-locaties en orgels
6.3.4. Kwantitatieve gegevens HOK concerten
In 2017 zijn in HOK-verband totaal zo’n 80 concerten georganiseerd. 24 middagavondconcerten en 56 lunchconcerten. In 49 concerten speelde het orgel een
hoofdrol (solo of in combinatie met andere instrumenten: orgel+ genoemd).
Van de 49 orgel/orgel+ concerten werden er 15+2 gesubsidieerd middels de HOK
subsidie. Voor de overige 36 is op andere wijze financiering verkregen.
 Grote Kerk: 3 orgelconcerten, waarvan allen gesubsidieerd en 6 lunchconcerten;
 Lutherse Kerk:4 orgelconcerten, waarvan 3 gesubsidieerd en 5 lunchconcerten;
 Kloosterkerk: 3 orgelconcerten (gesubsidieerden en 25 lunchconcerten, waarvan 9
met orgel;
 St. Jacobuskerk: 6 orgelconcerten, waarvan 3 gesubsidieerd;
 Gotische Zaal: 20 lunchconcerten, waarvan 10 met orgel;
 Elandstraatkerk: 6 orgelconcerten, waarvan 3 gesubsidieerd.
 HOK-themaconcerten: 2 (Oudkatholieke Kerk en Waalse Kerk) beide gesubsidieerd
6.3.5. Educatieve activiteiten HOK
Educatie en voorlichting zijn ook in 2017 belangrijk geweest. Daarbij was veel
aandacht voor informatie en toelichting voorafgaand aan concerten, informatie over
de (Haagse) orgelcultuur, het Haagse orgelbezit en de betreffende locaties.
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Ook zijn twee specifieke educatieve projecten gerealiseerd:
 het educatieve project voor de basisschool (kinderproject).
Waarbij meerdere lesgroepen van Haagse basisscholen een lesproject werd
aangeboden, bestaande uit het lespakket ‘Muziek uit een gebouw’-het orgel-,
voorlichtingsmateriaal, gastlessen en aansluitende excursies naar het orgel van de
Kloosterkerk met het HOK-educatieteam en organisten Jos van der Kooy en
Geerten van de Wetering. Dit project, dat al voor het 9e jaar op rij werd
georganiseerd, was opnieuw een groot succes voor deelnemers en organisatoren.
 de ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’ in de Grote Kerk.
Waarbij op een zaterdagmiddag het Haagse publiek de kans werd geboden om in
kleine groepjes het Metzler-orgel van de Grote Kerk te bezoeken o.l.v. organist
Ben van Oosten, die het orgel ook demonstreerde. Elders in de kerk was een
expositie ingericht met orgelfoto’s, orgelpijpen en een echt werkend ‘demoorgeltje’, bemenst door het HOK-educatieteam. Ook kon men de lesbrief over het
orgel aanschaffen. Ook de ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag’ werd als een succes
ervaren (er waren opnieuw ca 150 bezoekers) en zal zeker gecontinueerd worden.

6.4. Artistiek jaaroverzicht 2017
6.4.1. Participanten
Van alle concerten in 2017 die georganiseerd zijn ‘onder de paraplu van het HOK’, is
een (artistiek) verslag geleverd, als regel opgesteld door de titulair organist van de
betreffende HOK-locatie. Dit Artistiek jaaroverzicht maakt integraal deel uit van het
Bestuurlijk en Artistiek jaaroverzicht 2017.
6.4.2. Themaconcerten
In 2017 het HOK gekozen voor het thema: ‘Crossing Borders’. Dit thema is op twee
concerten ‘vertaald’ door de uitgenodigde concertgever/organist. Een verslag is
weergegeven in het kader van het Artistiek jaaroverzicht 2017
6.4.3. Herdenkingen
In 2017 hebben zich meerdere memorabele momenten voorgedaan, zoals het 50jarig organistenjubileum van Jos ven der Kooy, de benoeming van Sander van den
Houten als organist in de Lutherse Kerk en het afscheid van burgemeester van
Aartsen. Op programmatisch gebied is veel aandacht besteed aan de herdenking van
de Nederlandse organisten/componisten Hendrik Andriessen en Albert de Klerk.
Maar ook aan anderen die het herdenken waard waren.

6.5. Financieel jaaroverzicht 2017
Het financieel jaaroverzicht 2017 is opgesteld door de penningmeester van het HOK
en geeft inzicht in de uitgaven en inkomsten van het HOK.
Dit financieel jaaroverzicht 2017 is als een aparte uitgave toegevoegd aan het
Bestuurlijk en Artistiek jaaroverzicht 2017.
Aldus vastgesteld door het HOK-bestuur op 7 maart 2018.
Hero E.L. de Boer, voorzitter
Henk Barnhard, secretaris
Gert Jan Hol, penningmeester
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6.6. Bijlagen

1: Financieel jaaroverzicht 2017 (14 pagina’s)
2: Schema concerten 2017 (2 pagina’s)
3: Bestuursverklaring jaaroverzicht 2017 (1 pagina)
4: ingevuld format prestatiegegevens HOK 2017 (2 pagina’s)
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