
Een geslaagde ochtend in de Kloosterkerk met ‘The International Friends of the Mauritshuis’ 

Mooi hoe twee cultuur minnende organisaties elkaar kunnen vinden: Het Haags Orgel Kontakt (HOK) 

met als doel ‘het bevorderen van de orgelcultuur’ door o.a. het organiseren en coördineren van 

orgelconcerten in Den Haag, en The International Friends of the Mauritshuis, onderdeel van de 

‘Vrienden van het Mauritshuis’, kwamen op donderdagochtend 12 december samen in de historische 

Kloosterkerk aan het Lange Voorhout. 

Deze excursie was het resultaat van onderling overleg tussen enkele organiserende dames van de IFM 

en het Educatieteam van het HOK.  

Die donderdagochtend 12 december verzamelde zo’n 30 Int. Friends zich in de Kloosterkerk, waar zij 

na een hartelijk welkom door organist Geerten van de Wetering in het koor van de kerk plaatsnamen. 

Daar nam Kloosterkerkgids Edward Kuijper hen mee door de bewogen geschiedenis van de 

Kloosterkerk. Die rond 1400 begon als kapel bij het Klooster van de Dominicanen of Orde der 

Predikheren, en gesticht door Graaf Albrecht van Beieren en zijn gemalin Margaretha van Kleef. 

De Kloosterkerk, die in 1540 met de huidige transepten of dwarskapellen werd uitgebreid, heeft door 

de eeuwen heen heel wat te verduren gehad. Na de Reformatie in de Rooms Katholieke Kerk in 1517, 

die in de ‘Lage Landen’ feitelijk de gehele 16e eeuw in beroering hield, moeste de monniken van het 

Klooster uiteindelijk vertrekken en kwam de Kloosterkerk leeg te staan. In 1588 werd in het schip tot 

paardenstal ‘gebombardeerd’. In het koor, met een massieve muur afgescheiden van de rest van de 

Kerk, werd een kanonnengieterij gevestigd ten behoeve van de ‘Staten van Holland en West Friesland’ 

en werd elders in het klooster munitie en buskruit opgeslagen. Dat ging natuurlijk een keer mis, met 

een grote ontploffing tot gevolg, waarbij de kerk zwaar beschadigde.  

Na deze leerzame ‘geschiedenisles’ werd er vervolgt in de ‘Apostelkapel’ met de indrukwekkende 

gebrandschilderde ramen van de Haagse glazenier en schilder Lou Asperslach (1893-1043) en het 

schitterende mozaïek van Johan Thorn Prikker (1868-1932) beiden afkomstig uit de Duinoordkerk, die 

in de 2e wereldoorlog gesloopt was om de aanleg van de ‘Atlanticwall’ (een 500 km lange 

verdedigingslinie langs de kust van het vaste land van Europa) mogelijk te maken.  

Naast deze kunstvoorwerpen zijn nog meer meubelstukken, zoals de preekstoel, de Avondmaalstafel 

en de kerkbanken afkomstig uit de Duinoordkerk. Waarvan de kerkleden in feite ‘onderdak’ kregen bij 

de Kloosterkerkgemeente. 

In vroeger tijden werd ook wel in de kerk begraven. Uiteraard voorbehouden aan hen die belangrijk of 

vermogend genoeg waren. (dat rook niet altijd even aangenaam, vandaar dat er wel gesproken werd 

van ‘rijke stinkerds’) Ook in de Kloosterkerk zijn nog historische grafstenen te zien. Ook die werden 

bekeken.  

Daarna was de beurt aan Kloosterkerkorganist Geerten van de Wetering, die kort iets vertelde over 

‘zijn’ orgel. In 1966 gebouwd door de Deense orgelbouwer Marcussen. Het is een orgel met 3 

handklavieren en een voetklavier die ieder een eigen ‘werk’ of orgelafdeling bedienen: Hoofdwerk, 

Rugwerk, Borstwerk en Pedaal. Ieder met eigen registers of stemmen. Zodat er eigenlijk sprake is van 

‘vier orgels in een’. Bijzonder aan dit orgel is dat het ook voorzien is van horizontaal uit de orgelkas 

stekende ‘Spaanse trompetten’ of ‘Chamades’ (= trompetgeschal) 

De groep wordt voor het bezoek aan het orgel in tweeën gesplitst. Een groepje gaat met Geerten mee 

naar de speeltafel van het orgel. Daar volgt een interessante uitleg over de werking van een 

mechanisch pijporgel. Dat allen van zich kan laten horen als iemand (de organist) de toetsen beroerd. 

En er ‘orgelwind’ beschikbaar is. Die orgelwind wordt ‘gemaakt’ in een ‘windmachine’ (soort ventilator) 

die lucht in blaasbalgen perst, die via ‘Windkanalen’ naar ‘Windlades’ wordt vervoerd. Op de 

windladen staan de orgelpijpen op volgorde van hele- en halve noten (als op het klavier) en in rijen die 



de verschillende Registers vormen (te bedienen met de ‘Registertrekkers’ aan weerszijde van de 

speeltafel. 

De bediening van toetsen gaat via een ingewikkeld systeem (tractuur) met latjes en heveltjes die 

uiteindelijk klepjes (‘ventielen’) in werking stellen die de orgelwind tot de orgelpijpen toe laat. Met als 

resultaat dat de pijp gaat ‘spreken’. Tenminste… als er registers zijn geactiveerd via de registertrekkers. 

Ook die handeling gaat mechanisch via houten latten, hevels en ‘registerslepen’ (die heen en weer 

kunnen bewegen in de windlade en zo bepaalde series pijpen kunnen afsluiten of juist openen. 

De kunst is natuurlijk de juiste toets op het juiste moment in te drukken en de juiste registertrekken uit 

te trekken! Daar gaat als regel een langdurige studie aan vooraf… 

Het andere groepje gaat met Henk Barnhard en Ed van Aken mee naar de onder het Koor liggende 

Crypte. Ook kerkgids Edward daalt af naar beneden, waar hij nog wat verteld over deze bijzondere 

ruimte. Waar onder andere nog de ingang van een vroegere tunnel naar het Binnenhof aanwezig is. In 

de nog oorspronkelijke 15e-eeuwse vloerplavuizen is een putje gevonden waarin (waarschijnlijk) 

vroeger de overtollige Hostie en Wijn werd gestort. (!) 

In de Crypte is ook een kleine tentoonstelling ingericht met foto’s van het inwendige van een pijporgel 

en een tafel met verschillende orgelpijpen. Ed van Aken verteld hier vol enthousiasme over, bijgestaan 

door Henk Barnhard.  

Zo komt mem te weten over het verschil tussen Linguaalpijpen (lippijpen) die werken als een blokfluit. 

Dit is de familie van de prestantpijpen en fluiten.  

En Labiaalpijpen (tongpijpen) die werken als een rietinstrument, zoals een hobo. Waar de 

trompetpijpen toe behoren.  

Ook wordt verteld waar metalen pijpen van gemaakt worden en hoe dit gebeurd. Dit is, na eeuwen, 

nog steeds handwerk! 

Naast metalen orgelpijpen zijn er echter ook houten orgelpijpen. Ook die zijn te bewonderen. 

In dit kader werd ook nog even verteld dat het Haags Orgel Kontakt al vele jaren een succesvol 

Educatie project heeft lopen bij de Haagse basisscholen. Met lessen in de klas, met behulp van een 

zelf-ontwikkelde lesmethode, een gastles in de klas en een afsluitende 

excursie naar de Kloosterkerk. Ieder jaar weer doen zo’n 160 kinderen van 

groep 6 uit verschillende scholen mee aan dit project. 

Na verloop van tijd werden de groepjes gewisseld, zodat iedereen alles te 

zien kreeg. 

Na deze wisseling volgde nog een kort concertje voor het gehele 

gezelschap, waarin Geerten goed kon laten horen waar het orgel (en hij) 

toe in staat is. Hij vertolkte daarin twee werken van Johann Sebastian Bach 

(1685-1750), een koraalvoorspel en de bekende toccata BWV 565. 

Na een hartelijk applaus van alle aanwezigen werd afscheid genomen van 

de Kloosterkerk en de vrijwilligers van het HOK en de Kloosterkerk die die 

allemaal hadden mogelijk gemaakt. En nog wel allemaal in de Engelse taal! 

Een gezellig kopje-koffie-met-iets-lekkers bij Pulchri completeerde het 

geheel. 

Met recht kan gesproken worden van een geslaagde ochtend. 
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