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Voorwoord
Dit boekje is onderdeel van het Lespakket over muziek voor groep 6 van de basisschool en is in
2009 ontwikkeld door, en geschreven voor het Haags Orgel Kontakt (HOK) met als doel “Het
aanwakkeren van interesse bij kinderen voor klassieke muziek in het algemeen en orgelmuziek
in het bijzonder en om hen kennis te laten maken met een historisch kerkgebouw in hun stad”
Er is bij de lessen bewust gekozen voor de verhaalvorm omdat hierdoor op een eenvoudige en
aantrekkelijke wijze informatie gegeven kan worden over de geschiedenis, de opbouw en de
verschijningsvormen van het (pijp)orgel en de muziek die daarop gespeeld kan worden.
Het lesverhaal gaat over drie Haagse jongens met een verschillende etnische achtergrond die
verzeild raken in de historische Haagse Kloosterkerk en daar de organist 'meneer Jos'
ontmoeten die hen iets verteld over het grote orgel in de kerk maar hen natuurlijk ook laat horen
hoe het orgel klinken kan. Het verhaal zou echt gebeurd kunnen zijn en geeft door de
omschreven details over de stad, de kerk en het orgel, meerdere punten van herkenning, maar
is door deze details wel duidelijk plaatsgebonden.
Het lesmateriaal kan door de eigen leerkracht in de klas behandeld worden zonder specifieke
kennis van zaken. Maar er is voor de leerkracht ook een 'Toelichting bij de les' beschikbaar.
Voorafgaande aan de start van de lessen zal bij voorkeur een introductie-/gastles worden
verzorgt door Nigel Lamb, projectleider van de projectgroep 'Kinderproject' van het HOK.
Aanbevolen wordt het lesverhaal tijdens meerdere lessen in de klas te behandelen waarbij de
meegeleverde werkbladen met vragen uit de les kunnen worden behandeld en ingevuld. Deze
werkbladen kunnen in de klas door de kinderen zelf worden nagekeken met het bijbehorende
‘antwoordenblad’.
Spoedig na de lessen volgt de ‘excursie’ naar het orgel in de Kloosterkerk, waar organist
'meneer Jos' van der Kooy de kinderen in groepjes van 10 á 15 bij het orgel ontvangt, uitleg
geeft en laat horen hoe het echt klinkt (zoals ook met de drie jongens uit het verhaal gebeurde)
en een gastles wordt verzorgt over hoe een orgel werkt, elders in de kerk.
Het gehele lespakket bestaat uit:
1 Toelichting bij de les voor de leerkracht
2 Het lesverhaal over orgels “Muziek uit een gebouw -het orgel-”
wat je (met) een orgel allemaal niet kan doen.
3 Werkbladen bij het verhaal (met vragen per hoofdstuk)
4 Antwoorden bij de werkbladen (per hoofdstuk)
5 Excursie naar het orgel (van de Kloosterkerk in Den Haag)
De tekst van verhaal en werkbladen, is auteursrechtelijk beschermd.
De cartoons zijn gemaakt door Joost (Barnhard). Daar waar de afbeeldingen niet zelf zijn
vervaardigd is getracht te achterhalen of deze auteursrechtelijke beschermd zijn. In het geval
dat hiervan sprake mocht zijn, kan contact worden opgenomen met de Stichting Haags Orgel
Kontakt.
Aan het project is medewerking verleend het 'Koorenhuis', Centrum voor Kunst en Cultuur in
Den Haag en door Jos van der Kooy, organist van de Westerkerk te Amsterdam en
stadsorganist van Haarlem. (www.josvanderkooy.com)en werd mogelijk gemaakt door fin.
bijdragen van de gemeente Den Haag, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Boschuysen
en de Debman Foundation.
Bij belangstelling voor dit lespakket kan contact worden opgenomen met de Stichting Haags
Orgel Kontakt via het secretariaat: www.haagsorgelkontakt.nl of hbarnhard@hetnet.nl
© HB mei 2009 > jan.2012
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Hoofdstuk 1, Muziek uit een gebouw
Op woensdagmiddag zijn Yamal, Maarten en Ahmed altijd vrij
van school. Vandaag zijn ze bij het station op tram 1 gestapt.
De tram rijdt eerst door de binnenstad met alle winkels, dan langs de Hofvijver, waar hij
stopt vlakbij een draaiorgel dat vrolijk staat te spelen.
Leuk hoor, die bewegende beeldjes. Ahmed wijst op de houten pijpjes in het orgel.
Bij hem in de straat woont een orgelman, die hem wel eens het draaiorgel van binnen
heeft laten zien.

Dan rijdt de tram weer verder. Maar net als ze de smalle Parkstraat zijn ingereden komt
de tram met veel gepiep en geknars tot stilstand.
Een vrachtauto staat op de rails. De chauffeur staat er druk gebarend naast.
De trambestuurder stapt uit en vraagt wat er aan de hand is. De auto is kapot en moet
weg gesleept worden. Alle mensen in de tram moeten uitstappen. Ook Yamal, Maarten
en Ahmed. De jongens besluiten gewoon hier wat rond te kijken, er is genoeg te zien.
Als ze langs een groot gebouw met hoge ramen lopen, horen ze muziek. Het komt uit
het gebouw. Ze lopen de hoek om het Lange Voorhout op en zien dat een deur van het
grote gebouw open staat. Ze lopen er heen.
“Dat is een kerk” zegt Maarten, die op kerstavond met z‟n oma wel eens naar de kerk is
geweest. “Kijk, daar zit een bordje: „Kloosterkerk‟
staat er op”.
“Wij gaan op vrijdag altijd naar de Moskee” zegt
Ahmed. Bij Yamal hebben ze thuis een altaartje waar
ze bloemblaadjes en fruit neerleggen, vertelt hij.
Maar in een kerk, daar zijn Ahmed en Yamal nog
nooit geweest.

Kloosterkerk

Ze kijken even om het hoekje. Hier klinkt de muziek
wat harder. Er is niemand te zien.
Zouden ze naar binnen mogen?
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“Laten we gewoon even kijken”, zegt Maarten, “Dat mag vast wel”.
Voorzichtig gaan ze naar binnen. Ze komen in een soort hal met haken in de muur.
“Zeker voor jassen” zegt Ahmed, die dat ook van de Moskee kent. “Bij ons moet je ook
je schoenen uittrekken” zegt hij nog.
Ze lopen verder de hal in, tot aan een deur die op een kier staat: daar komt de muziek
uit. Een klein duwtje en ze kunnen naar binnen kijken. “Mag best” zegt Yamal, en hij
loopt verder naar binnen.

Dan staan ze in een grote ruimte met allemaal banken en pilaren die heel hoog tot aan
het plafond lopen. Ze kijken eens goed rond. Er is niemand te zien.
De muziek is nu veel harder dan buiten en het klinkt ook best mooi. Waar komt dat
geluid toch vandaan?
Zachtjes lopen ze een stukje verder en kijken in
het rond en dan opeens zien ze het:
“Kijk dáár” zegt Maarten en hij wijst naar boven:
Daar komt het vandaan.
“Het is een orgel” zegt hij.
Bij z‟n oma in de kerk hadden ze ook een orgel.
“Stille nacht, Heilige nacht” hadden ze toen
gezongen bij dat orgel.
Dat klonk best mooi.

Het orgel van de Kloosterkerk
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Hoofdstuk 2, De organist
Opeens, stopt de muziek, de jongens schrikken er van. Zouden ze te hard gepraat
hebben? Krijgen ze nu op hun kop?
“Heee jongens” klinkt het boven hun hoofd. “Vonden jullie het mooi?”.
Daar boven, vlak naast het orgel kijkt er iemand over de rand naar beneden.
Hij lacht en wenkt met z‟n hand. “Jullie mogen best boven komen hoor” zegt de man.
“Daar is de trap” en hij wijst naar rechts.
De jongens kijken elkaar aan, zouden ze het doen?
“‟t Mag gerust hoor” zegt de man nog eens, “Dan kunnen jullie ook eens boven kijken”.

Ze klauteren de trap op, naar boven. Daar zien een grote houten kast of iets dergelijks.
“Hier heen jongens”, horen ze de man roepen, en ze gaan op zijn stem af. Hierboven
kunnen ze overal overheen kijken. Wat een hoop banken staan er in de kerk!
En dan zien ze de man zitten. Hij zit op een bank achter de grote kast
met voor hem een toetsenbord met allemaal zwarte en witte toetsen.
Net als bij een piano, weet Maarten,
want die heeft z‟n tante thuis ook.
Maar als ze goed kijken zien ze wel drie
toetsenborden boven elkaar. En aan
weerszijden daarvan allemaal knoppen.

de 'speeltafel' van het orgel

“Dag jongens” zegt de man,
“Ik ben Jos en ik ben de organist”.
“Zijn jullie wel eens boven bij een orgel
geweest?” vraagt hij dan.
“Nee” schudden ze alle drie hun hoofd.

“Zal ik jullie dan eens wat vertellen over het orgel en wat je er allemaal
mee kunt doen?” vraagt de organist. En hij begint te vertellen dat heel
vroeger, wel meer dan 1000 jaar geleden, het orgel is uitgevonden.
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“Nou ja, eigenlijk is het afgekeken van de „panfluit’, waar herders
op speelden” zegt hij en hij vervolgt: “Die eerste orgels zagen er nog
niet zo uit als nu hoor”.
“Ze waren toen veel kleiner en werden meegesjouwd in optochten
als de koning jarig was en bij kerkelijke processies en zo”.
Panfluit

”Maar dat kennen wij nu ook nog wel: kijk maar op koninginnedag,
dan zie je ook overal orgels: draaiorgels”.

En hij vertelt verder dat later die orgels steeds groter en
groter werden, totdat ze niet meer meegedragen konden
worden en een vaste plaats kregen in de kerken en
paleizen.
“Dat kwam vooral omdat je er zulke
mooie muziek op kan maken en er zo
goed bij kunt zingen” zegt hij, “Maar
natuurlijk ook omdat het zo mooi en
voornaam was. Zo kon iedereen zien
hoe rijk je wel was.”
Dan verteld hij dat er ook orgels kwamen in concertzalen en
filmtheaters en zelfs in ijshockeystadions in Amerika. Maar dat het
draaiorgel gebleven is als het „kleine zusje‟ van het grote kerkorgel.
En ook de panfluit bestaat nog steeds.
Links een klein draagbaar orgeltje, ook wel ‘Portatief’ genoemd.
Hieronder zie je het orgeltje van de opa van Yamal.

Dan zegt Yamal, die stil heeft staan luisteren, "Mijn
opa in Suriname heeft ook een orgeltje. Dat speelt hij
met z'n ene hand en met z'n andere hand doet hij een
soort klepje heen en weer". Hij heeft het wel eens
gezien. Maar de muziek vindt hij een beetje droevig.
Meneer Jos knikt en zegt: "Ja, zo'n orgeltje komt uit
India. Het is eigenlijk een harmonium, die hadden we
hier in Nederland ook wel. Misschien hebben je opa
en oma er wel eens van gehoord" en dan heb je ook nog het „accordeon’.
Maar die instrumenten werken toch anders. Die werken niet met orgelpijpjes, maar met
koperen tongetjes, die gaan trillen als er lucht langs gaat. Net als een mondharmonica”.
Maarten knikt met z‟n hoofd, hij heeft pas
nog voor z‟n verjaardag een mondharmonica gekregen van z‟n oom, die zelf
wel eens op een accordeon speelt.
Links de mondharmonica van Maarten.
Daaronder een keyboard.
Rechts de accordeon van z’n oom.

"Tegenwoordig kunnen ze alles 'elektronisch' maken,
ook orgels", zegt meneer Jos.
"Zo'n ding heet een 'keyboard'.
“Muziek uit een gebouw -het orgel-” Het verhaal © 2009 HOK (Haags Orgel Kontakt)
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Hoofdstuk 3, Allemaal verschillende orgels
“Maar jullie willen natuurlijk ook horen hoe het klinkt” zegt
meneer Jos en hij gaat er eens goed voor zitten.
Maar nog hij is niet uitverteld, want dan zegt hij:
“Eigenlijk is dit niet één orgel, maar wel vier orgels, met ieder
een eigen toetsenbord”.
“Dit hier” en hij legt z‟n handen op de drie toetsenborden, “Is
de „speeltafel‟ met de drie „klavieren‟. Hierop speel ik met m‟n
handen, maar ik heb ook nog iets waarmee ik met m‟n voeten
kan spelen” vervolgt hij.

Orgel met 4 klavieren

“Het eerste klavier, hier onderaan” organist Jos wijst het aan, “Is voor het ‘rugwerk’, hier
achter me” Hij draait zich helemaal om en wijst naar een wat kleinere kast die op de
rand van de balustrade staat.
En hij gaat verder: “Het volgende, het tweede klavier is voor
het ‘hoofdwerk’ dat daar zit, boven in de grote kast van het
orgel”. En hij wijst naar boven naar het middelste gedeelte
van het orgel dat hoog de lucht in steekt.
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“Het derde klavier is voor het
borstwerk’”. Meneer Jos gaat een
Het 'Rugwerk' van het orgel
beetje staan en doet twee deurtjes
van de Kloosterkerk
open, direct boven zijn hoofd.
Achter die deurtjes zitten kleine pijpjes, die je eerst niet kon zien.
“Als laatste hebben we natuurlijk nog het ‘pedaal’” zegt hij, en hij
beweegt z‟n voeten over de latten onder de bank, “Die bespeel je
met je voeten”.
”Kijk” en hij wijst naar links en rechts boven in het orgel, “Die hoge
„torens‟ met die lange pijpen, Dat zijn de pijpen van het pedaal”
“De pijpen die je kunt zien noemen we „frontpijpen‟, maar in het
orgel staan nog veel meer pijpen wel bijna drieduizend”.
(2660 om precies te zijn).

O

Orgelpijp

Hoofdstuk 4, Hoog en laag
“Al die pijpen maken geluid als er op geblazen wordt. Net als bij een blokfluit of een
trompet of bij zo‟n feesttoetertje” legt meneer Jos uit. “Maar natuurlijk blaas ik daar niet
zelf op”. Maarten ziet het al voor zich en hij moet er om lachen.

links: feesttoetertje,

rechts: de blokfluit van het zusje van Maarten

Dan vertelt meneer Jos dat die pijpen allemaal op een grote platte kist met vakjes staan,
waar lucht in geblazen kan worden. Een „windlade’ heet zo‟n kist.
Als de organist nu op een toets drukt gaat er een klepje, een „ventiel’, open waardoor
die lucht bij een orgelpijp kan komen.
Die pijp geeft dan geluid. Hij „spreekt’ noemen we dat.
“Muziek uit een gebouw -het orgel-” Het verhaal © 2009 HOK (Haags Orgel Kontakt)
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“En al die pijpen zijn allemaal verschillend van lengte en geven daardoor ook allemaal
een verschillende toon” legt hij uit.
“De laagste tonen komen van langste, de grootste orgelpijpen” vervolgt de organist,
“En de hoogste tonen komen van kortste, de kleinste pijpjes.”
“Wacht, ik zal het jullie even laten horen”, zegt meneer Jos.
He, hè, denken de jongens: eindelijk muziek!
Dan drukt de organist met z‟n voet op een lat van het „pedaal‟
helemaal links onder de bank. En daar horen ze het: een
zware, lage toon klinkt door de kerk.
“Net het geluid van
de stoomfluit van een
schip” denkt Yamal,
die, toen hij bij z‟n
oom en tante in
Rotterdam logeerde,
naar het vertrek van
zo‟n grote
oceaanstomer is
wezen kijken.
Stoomfluit van een grote 'Oceaanstomer'

Hele grote orgelpijpen
(let op de mannetjes ervoor)

“Dat is de grootste pijp van het orgel. Die is wel 10 meter lang daarom klinkt hij ook zo
laag” legt organist Jos uit. “Een klein pijpje klinkt veel hoger, hoor maar”.
En hij drukt met z‟n wijsvinger op een toets helemaal aan de rechterkant van het
toetsenbord. “Pieieieiep” klinkt het snerpend.
(Maarten denkt aan z‟n zusje die pas een blokfluit voor haar verjaardag heeft gekregen.)
“Dit pijpje is maar een halve centimeter lang” verteld meneer Jos, “Daarom klinkt hij zo
hoog”. De jongens snappen het: ‟Hoe langer de pijp, hoe lager de toon en hoe korter de
pijp, hoe hoger de toon. (Snappen jullie het ook?)

Hoofdstuk 5, Allemaal verschillende geluiden
Dan vertelt meneer Jos dat naast de verschillende pijpen voor de
verschillende tonen, er ook pijpen met verschillende „geluiden‟ in een
orgel zijn.
“Die pijpen staan in groepjes bij elkaar,
„registers’ noemen we dat” legt hij uit,
“En die registers kan ik laten horen als ik deze
knoppen uit trek” en hij wijst naar de knoppen
naast de speeltafel: “Voor ieder register een
registerknop”.

Binnen in een orgel

“Eigenlijk zijn het net allemaal verschillende
muziekinstrumenten, net als in een orkest.
En de organist is de dirigent!” zegt hij lachend.

Rechts zie je de organist achter z’n speeltafel. Net als een dirigent voor het orkest. >
(let op al de registerknoppen links en rechts van hem).
“Muziek uit een gebouw -het orgel-” Het verhaal © 2009 HOK (Haags Orgel Kontakt)
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Hij trekt hier en daar wat knoppen uit het orgel en begint wat op de toetsen te drukken:
en daar klinken de meest vreemde geluiden die de jongens ooit gehoord hebben.
Van hele zachte zingende geluidjes en mooie fluittonen tot schetterende trompetten en
snaterende kwaakgeluiden.
Ze weten niet of ze dit nog wel mooi vinden.
Buiten klonk het heel anders. Toen dachten ze een bekend wijsje te herkennen. Maar
dit….. Misschien moesten ze toch maar verder gaan.
Maar Jos, de organist, is nog lang niet uitgepraat.
“Dit klinkt natuurlijk voor geen meter” zegt hij. Ja, dat vonden zij ook.
“Maar het was natuurlijk alleen maar om te laten horen wat voor geluiden er allemaal in
het orgel zitten. Je kunt er natuurlijk ook dit mee doen”
En wat er dan komt, hadden ze niet verwacht.
De organist trekt wat knoppen uit en duwt weer anderen
terug en begint te spelen.
Eerst speelt hij een aardig melodietje “Wij houden van
oranje” herkennen ze gelijk.
Maar dan trekt hij meer knoppen uit en gaat ook met zijn
voeten over de latten onder hem.
En tijdens het spelen trekt hij steeds meer knoppen uit en
het orgel klinkt harder en harder, tot het lijkt alsof het orgel
juicht. Machtig is het!
Dan stopt meneer Jos met spelen en kijkt de jongens
lachend aan. “Zo kan het ook” zegt hij, “Hebben jullie het
herkend?”. Ja, natuurlijk knikken ze.

“Wat ik nu deed is steeds meer registers gebruiken.
Allemaal nieuwe geluiden uit het orgel halen.
En natuurlijk een beetje fantaseren met die melodie:
„Improviseren‟ noemen we dat.
Dat woord kennen de jongens wel. Maarten z‟n vader
moet ook wel eens improviseren op z‟n werk, maar hij
heeft z‟n vader nog nooit zulke muziek horen maken.

Op deze foto rechts zien jullie een organist aan het
improviseren op een heel groot orgel in Amerika.
Zie je hoeveel klavieren de speeltafel heeft?
Rechts zie je een gedeelte van de registers van dit orgel.
Links van de organist zitten er ook zoveel, totaal wel 320 !
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Hoofdstuk 6, Allemaal verschillende families
Dan legt de organist uit dat die registers allemaal namen hebben, kijk ze staan op de
knop van het register. Meneer Jos wijst er een paar aan. “Zo heb je ‘Prestanten’,
‘Fluiten’, ‘Tongwerken’ en ‘Strijkers’”
Strijkers?. Die kennen ze van het vuurwerk bij oud-en-nieuw. Zitten die ook in een orgel?
Maar meneer Jos legt uit dat het hier om strijkinstrumenten gaat zoals een viool, een
cello en een contrabas.
“De pijpen van de „tongwerken‟ zijn eigenlijk trompetten” zegt hij en hij wijst naar boven,
waar ze verschillende pijpen uit het orgel zien steken.
Verschillende vormen orgelpijpen

1 t/m 12 horen bij de Prestanten-, Strijkers- en Fluitenfamilie, 13 t/m 24 horen bij de familie van de Tongwerken

Dan legt hij uit dat „Prestanten-familie‟ eigenlijk de belangrijkste familie van de
orgelpijpen is, daarom staan ze ook helemaal vooraan in het orgel. “En ze klinken zo”.
Meneer Jos trekt snel wat registerknoppen uit en speelt wat melodietjes.
“Dan komt de „Fluiten-familie‟, en die klinkt zo:” Alle knoppen worden weer ingedrukt en
andere uitgetrokken, waarna hij weer wat speelt. En dat klinkt inderdaad heel anders.
“Dan heb je nog de familie van de „Tongwerken‟, de trompetten en de bazuin, die klinken
zo:” Even schrikken de jongens van het kabaal. Hoog boven hun hoofd is het een
geschetter van jewelste. Wat maken die een herrie zeg.
Het lijkt wel of de organist van hun gezicht heeft gelezen dat ze dit eigenlijk niet zo mooi
vinden, want gelijk begint hij iets te spelen
wat de pan uitswingt. En als ze goed
luisteren horen ze ook wel welke song het
is: iets van de „top 100‟ of zo.
Meneer Jos is druk in de weer met z‟n
handen en voeten.
Ze vliegen over de toetsen.....
Hij leeft zich helemaal uit, lijkt het wel.
En ook Maarten en Yamal kunnen
nauwelijks meer stil blijven staan.
Alleen Ahmed staat een beetje bedenkelijk te kijken.
Vindt hij het soms niet mooi of zo?
Nou nee, dat is het niet........ Maar hij heeft nog een belangrijke vraag.
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Hoofdstuk 7, Hoe werk het nou?
Als de organist ophoudt met spelen, doet Ahmed een stap naar voren en vraagt: “Maar
hoe werkt dat nou. Hoe komt het dat, als u op die toetsen drukt en aan die knoppen
trekt, dat er dan geluid uit die pijpen komt. Is het net als bij een draaiorgel?”
Meneer Jos kijkt Ahmed bedachtzaam aan en zegt: “Zo‟n orgel is een behoorlijk
ingewikkeld en technisch geval. Eigenlijk, bijna net als bij een draaiorgel” Organist Jos
lacht een beetje.

Hier boven een plaatje uit een oud boek, waarin je kunt zien hoe een orgel werkt. Rechts zit de organist achter
de speeltafel met registerknoppen en de toetsen waarop hij speelt. (achter hem het „Rugwerk‟)
De registerknoppen, die de organist eerst moet uittrekken om te kunnen spelen, zijn via stokken en stangen (het
„regeerwerk‟) verbonden met vakjes in een platte kist („de windlade‟) waarop de orgelpijpen staan.
Als een registerknop uitgetrokken wordt kan de „orgelwind‟ in een vakje van de windlade komen. Ook de toetsen
zijn door latten en draden van het regeerwerk verbonden met zo‟n vakje in de windlade. Als de organist een toets
indrukt, gaat er (via het regeerwerk) een klepje open waardoor de orgelwind (uit het vakje in de windlade) bij de
orgelpijp kan komen en hoor je het geluid van die pijp. Links staat een man (de „orgeltrapper‟) de blaasbalgen vol
te pompen. De lucht uit die blaasbalg („orgelwind‟) gaat via grote buizen (de „windkanalen‟) naar de windlade.

“En net als bij een draaiorgel maken orgelpijpen geluid doordat er lucht - „orgelwind‟
noemen we dat - doorheen stroomt” zegt hij .
“Die orgelwind laat ik niet zelf hoor” grapt hij, “Die komt van een „windmachine‟ eigenlijk
een grote ventilator die een heleboel lucht in een soort grote zak - een „blaasbalg‟ pompt.” Meneer Jos beweegt z‟n handen net als of hij een fietsband oppompt.
“Vroeger, toen er nog geen machines waren, moesten ze dat ook met de hand doen, of
liever gezegd met hun voeten”. “Trappen dus. Orgeltrappers noemde men die mensen”
“De lucht uit die zak, de „blaasbalg‟, gaat via kokers, die „windkanalen‟ heten, naar de

„windlade‟ een grote platte kist met vakjes waar de pijpen op staan”.
Meneer Jos gaat er eens gemakkelijk voor zitten. “In die
vakjes zitten weer gaatjes waar de orgelpijpen op staan.
Daartussen latten met gaatjes (die we „slepen‟ noemen)
die je heen en weer kunt schuiven om de „orgelwind‟ in de
orgelpijp te krijgen”.
“Als nu de organist zo‟n „sleep‟ verschuift met een
registerknop, kan de lucht bij de orgelpijp komen.”
De jongens knikken of ze er alles van begrijpen.
Blaasbalg van een orgel,
“Muziek uit een gebouw -het orgel-” Het verhaal © 2009 HOK (Haags Orgel Kontakt)
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Dan zegt Yamal ineens “Ja, maar dan hoor je toch alle pijpen van zo‟n register te
gelijk?”.
“Goed geluisterd” zegt meneer Jos .
“Maar gelukkig heeft ook de orgelbouwer daar aan gedacht. Hij heeft een ingewikkelde
constructie gemaakt, met klepjes („ventielen‟ heten die), houten latten en ijzeren draden
(het „regeerwerk‟) die van de vakjes waar de pijpen op
staan, naar de toetsen in het klavier lopen.”
En voordat de jongens er erg in hebben doet meneer Jos
ineens een deurtje open onder in het orgel en zien ze een
wirwar van latten en draden van beneden naar boven en
een heleboel glimmende orgelpijpen, groot en klein.
Hij drukt op een toets, en ja hoor, ze zien een lat bewegen
en horen hoog boven zich een orgelpijp klinken. En nog
meer toetsen gaan omlaag, latten bewegen en pijpen
klinken.
Fantastisch is het!
Ahmed is er stil van.
Hij weet het zeker: …. Later wordt hij orgelbouwer!
De latten van het ‘regeerwerk’ (van de
toetsen naar de pijpen) in het orgel.

Verschillende pijpen in het orgel

Werkplaats van de orgelbouwer

Orgelbouwer bezig aan een orgel in de werkplaats ........ en in een orgel

Orgelbouwer aan het werk in het orgel

hele kleine orgelpijpjes in de werkplaats
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Hoofdstuk 8, Hoe het afliep
Opeens ziet Maarten dat het al vier uur is.
Ze moeten naar huis.
Yamal heeft nog wel wat vragen en ook Maarten zou nog wel langer willen blijven, maar
ja, hij heeft ook geen zin in gemopper van z‟n moeder.
Organist Jos heeft het ook gezien, hij zegt: “Weet je wat, over een tijdje ben ik hier weer
in de kerk, dan komt er een school bij me op bezoek die ik wat ga vertellen over het
orgel en zo. Als het mag van je ouders mogen jullie er ook weer bij zijn”.
De jongens kijken wat bedremmeld. “Misschien zitten we dan zelf op school” zeggen ze.
“Misschien is het jullie school wel” zegt meneer Jos opgewekt.
“Is het probleem gelijk opgelost” De jongens glimmen.
“En weet je wat het leuke is? Jullie weten er nu al veel meer van. Kunnen jullie de
andere kinderen alvast wat vertellen”.
En zo gebeurde het.

afb. 1: organist uit 1400

afb. 2: organist uit 1700

afb. 3: organist meneer Jos in 2009

Hierboven zien jullie nog wat plaatjes met organisten achter hun orgel (met ongeveer
300 jaar er tussen)
Het 1e plaatje is al heel oud (ongeveer uit 1400) daar zit een man achter een klein
orgeltje, een „portatief‟ noemde ze dat (omdat je het mee kon nemen). Zijn vrouw zit (op
de tafel!) de blaasbalgen te bedienen met haar handen. Of de hond het ook mooi vind?
Wie weet.
Op het 2e plaatje zit een voorname organist uit ongeveer 1700 achter z‟n orgel, met z‟n
pruik op en compleet met sabel en al (als hij zich maar niet prikt!)
Op het 3e plaatje zie je „onze‟ organist meneer Jos van der Kooy achter zijn grote orgel
in de Sint Bavokerk van Haarlem (dat je ook in het middelste plaatje van de volgende
bladzijde ziet). Je ziet hoe hij met z‟n handen en z‟n voeten tegelijk speelt net als de
organist op afb.2. Alleen heeft hij geen pruik op en geen sabel, maar eigenlijk is het
verder precies het zelfde.
“Muziek uit een gebouw -het orgel-” Het verhaal © 2009 HOK (Haags Orgel Kontakt)
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Tot slot: Allemaal orgels
Het verhaal is eigenlijk al voorbij, maar meneer Jos zou nog veel meer willen vertellen.
Bijvoorbeeld over al de verschillende orgels die hij allemaal al heeft gezien en waar hij
op gespeeld heeft. Maar ja, daar is eigenlijk geen tijd voor.
Daarom komen er nu wat foto‟s van verschillende orgels. In Nederland, maar ook daar
buiten. De een nog mooier en groter dan de ander. Kijk zelf maar:

Figuur 2: Grote Kerk, Maassluis (1675)

Figuur 1: St. Ouen, Rouen (Frankrijk) (1890)

Fig 4: Koorkerk, Middelburg (1479)

Figuur 5: Sint Bavo, Haarlem (1735)

Figuur 7: Aula Universiteit Eindhoven (1966)

Figuur 3: Grote Kerk, Den Haag (1971)

Figuur 6: Lutherse kerk, Den Haag (1762)

Figuur 8: Basilia, Weingarten (Duitsland) (1737)
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