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Inleiding 

 
De derde periodiek van dit jaar ligt voor U. In het afgelopen maanden is het 
bestuur uitgebreid en zijn enkele bestuursleden bezig met hoe de schoolgaan- 
de jeugd en met name leerlingen van het voorgezet onderwijs geinteresseerd  

kunnen raken in het fenomeen orgel. In heel Nederland vinden initiatieven  
plaats basisschoolleerlingen en met name leerlingen van het voortgezet onder- 

wijs te betrekken bij het orgel. Lees hieronder het artikel: Orgel in de Ridderzaal? 
 
Volgend jaar is het de opzet voor de Vrienden van de Orgelkring een excursie te 

organiseren naar een orgelbouwer ergens in Brabant   
 

Voor het bevorderen van de onderlinge contacten tussen bestuur en Vrienden 
van de Orgelkring zoekt de Stichting naar geschikte locaties. Opzet is voor  
en na een concert (in 2014) onder het genot van een kop koffie/thee/drankje  

met elkaar van gedachten te wisselen over de activiteiten van de SOW.  
Wij hopen dat u de SOW een warm hart blijft toedragen. Van onze kant streven 

we er naar ook in 2014 een serie concerten te organiseren met véél afwisseling. 
 

Herman Strategier 

 

In de afgelopen weken werd op Radio 4 aandacht besteed aan de Neder- 
landse organist/componist Herman Strategier. Een en ander i.v.m. met 

het feit dat Strategier 25 jaar geleden is gestorven. Als kerkmusicus was hij 
verbonden aan de kathedrale kerk St. Catharina te Utrecht. Ook doceerde 

hij aan verschillende vakinstellingen en nam hij zitting in veel examen- 
commissies. Zijn oeuvre beslaat ruim vierhonderd werken geschreven voor 

verschillende bezettingen. 
Recent is een boek verschenen, geschreven door oud-leerlingen van Herman 

Strategier. Wouter van Belle, de huidige organist van de kathedraal, maakte 
een cd-opname met orgelwerken van Strategier. 

Biografie en cd: www.hermanstrategier.nl/bestelformulier. 
 

 
 
 



Kalender 

 
Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Stichting tot Behoud 
van het Nederlandse Orgel wordt een orgelkalender 2014 uitgegeven. 

Elke maand wordt een bekend/onbekend orgel afgebeeld en besproken. 
De stichting ondersteunt de restauratie van orgels. 

De prijs bedraagt € 10,- (niet inbegrepen verzendkosten).  
Bestellen: www.sbno.org. of Stichting tot Behoud van het Nederlandse 

Orgel, Postbus 105, 8080 AC Elburg. 
 

Orgel in de Ridderzaal? 
 
Mr. Jan Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State, hield op 14 

september een toepspraak bij gelegenheid van de Nationale Orgeldag 2013 
(Monumentendag) te Elburg. 

In zijn toespraak stelt hij vast dat het orgel in een sneltreinvaart verdwijnt 
als gevolg van een ingrijpende verandering in de omgeving waarin het func- 

tioneert: de kerk. Om publieke belangstelling te krijgen is het belangrijk dat 
vaardigheden voor het onderhouden, vernieuwen en bespelen van orgels 

worden onderhouden. In de kerk is het orgel functioneel bij het ondersteunen 
van de gemeentezang. In de samenzang komt het gevoel van gemeenschap 

en saamhorigheid tot uitdrukking. Ook buiten de kerk, bij sportbijeenkomsten, 
demonstraties e.d. komen die gevoelens van saamhorigheid naar boven. 

Als die laatste niet ondersteund worden, zullen zij verdwijnen. 

Misschien wel een idee het orgel van bovenaf, de Staten Generaal - ’s lands 
vergaderzaal - van een orgel te voorzien. Als het instrument daar staat, zal  

het zeker gebruikt worden en zo zullen meer plaatsen volgen. Een gemeen- 
teraad welke zich zelf respecteert zal spoedig een orgel plaatsen in het ge- 

meentehuis om saamhorigheid d.m.v. zang, orgelbegeleiding en orgelmuziek  
te stimuleren.  

Zo komt het orgel terug bij de burger en wordt het (weer) een gebruiks- 
instrument; het monument orgel wordt instrument orgel. 

 

Gratis concerten in de Doelen en Laurenskerk R’dam 
 

In de Doelen en in de Laurenskerk zijn er vanaf nu tot en met juni 2014 
17 gratis concerten. De Rotterdamse organist Geert Bierling gaat in dec. 

samen met Hayo Boerema op orgel en harmonium de film “Het meisje 
met de zwavelstokjes”van muziek voorzien. 

Alle concerten en info over programma’s zijn te vinden op 
www.dedoelen.nl/orgel en www.laurenskerkrotterdam.nl  

 
 

 
 

 

http://www.sbno.org/
http://www.dedoelen.nl/orgel
http://www.laurenskerkrotterdam.nl/


Orgels in Noord-Brabant 

 
De driebeukige St. Lambertuskerk in Rosmalen bezit een Smits-orgel 
met de volgende geschiedenis: 

Het orgel werd in 1850 opgeleverd door F. Smits. In 1876 vonden er 
herstellingen plaats. De volgende generatie Smits moest in 1918 het  

orgel restaureren; toen werden ook de handklavieren vervangen. 
Veel had het orgel te lijden van oorlogsgeweld in 1944. Anno 1970 

mocht de firma Verschueren het orgel grondig restaureren. 
De restauratie bestond uit: 

-herstel van de kas(t). 
-herstel van de mechanieken. 

-niet-originele klavieren vervangen. 
-restauratie van de windlade. 

-herstel van het pijpwerk en de schoonmaak ervan. 

Het orgel bevat 2 klavieren met ieder 8 registers. Tevens bevat het 
orgel een aangehangen pedaal. De kas(t) van het instrument is rijk 

voorzien van houtsnijwerk. 
 

Bron: Het Historische orgel 1850-1858. 
 

St. Stevenskerk Nijmegen 
 

In de Sint Stevenskerk vindt op zondag 24 november a.s. om 15.00 uur 

de presentatie plaats van een cd met werken voor orgel van Franz Liszt. 
Deze orgelwerken zijn opgenomen in de St. Stevenskerk te Nijmegen  

waar Jetty Podt het König-orgel bespeelt.  
Tussen 1860 en 1870 verbleef Liszt in Rome waar hij in 1865 de lagere  

wijdingen ontving. Liszt heeft steeds een grote belangstelling gehad voor  
mystiek en religie. In de periode dat hij in Rome verbleef beijverde hij zich  

om de katholieke kerkmuziek nieuw leven in te blazen. 
Op de CD staan werken zoals: Weinen, Klagen; Evocation a la Chapelle  

Sixtine en de Dante-symfonie.  
Aan deze stukken die op de CD staan werden nog twee anderen toege- 

voegd nl. twee  Préludes van Chopin het Funerailles (pianowerk van Liszt). 
Jetty Podt brengt deze CD uit i.v.m. haar 25-jarig jubileum als organist. 

Zij heeft grote interesse in de muziek van Liszt getuige haar programma 
“Liszt, Liefde en de Dood”. Zij ontwierp ook een programma met orgel- 

muziek en lichtbeelden over Liszt. 

De CD verschijnt bij United Classics en is na 24 november te koop. 
Info: www.nijmeegseorgelkring.org.  
 
 
 
 
 



Orgel a.b.c. 

 
Octaaf Labiaalstem in prestantenmensuur.  
Onderkast Onderste deel van de orgelkast, bevat vaak de klaviatuur 

aan de buitenzijde. Onderkas kan ook van belang zijn als drager van de 

hele constructie van instrument en bovenkast. 

Onderlabium Vlak gedeelte van de pijpvoet onder de kernspleet. 

Onderpositief Bij tweeklaviers instrumenten het klavier waarvan de 

pijpen zich in de onderkast bevinden (onder de pijpen van het hoofdwerk). 
De pijpen van een onderpositief staan ook vaker in een kast welke is op- 

gesteld in de balustrade. 

Opsnede Afstand tussen onderlabium en bovenlabium. Deze afstand 

bepaalt mede de klank van de pijp. 

Orgelmetaal Legering van lood en tin in verschillende verhoudingen 

gebruikt voor het vervaardigen van orgelpijpen. 

Pedaal Voetklavier. 

Pedaalkoppel Koppeling waardoor het mogelijk is de handklavieren 

aan het voetklavier te koppelen. 

Pedaalomvang Het aantal toetsen van een voetklavier (variërend van 

27 toetsen tot 30/32 toetsen). 

Pijp(en)stok Dikke plank aan de bovenzijde van de windlade (soort 

kist gevuld met lucht). In deze dikke plank zijn gaten geboord waar de 

voet van de pijp in staat. 

Pijprooster Houten  rooster, op enige afstand boven de windlade ge- 

monteerd om het pijpwerk in verticale stand te houden. 

Pijpvoet  Het onderste deel van een pijp (trechtervormig) dat in de  

pijpenstok is geplaatst. 

Portatief Zeer klein orgeltje. De rechterhand bespeelt de toetsen en 

de linkerhand bedient het balgje. 

Positief Klein orgel dat zonder algehele montage verplaatst kan worden. 

Prestant Voornaamste pijp (labiaal) van het orgel. Is open en cylindrisch 

en vaak gedeeltelijk in het front verwerkt. 

Quint Een zogenaamde enkelvoudige vulstem. De naam van de toets die 

wordt aangeslagen, correspondeert niet met de werkelijke klank. De toon 

welke wordt gehoord ligt nl. een kwint (vijf trappen) hoger. 
 

De Stichting Orgelkring wenst u allen een:  

Gelukkig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar! 
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