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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 leerlingen van de Haagse 

basisscholen kennis te laten maken met het pijporgel als ‘klinkend erfgoed’ en grootste en meest 

ingewikkelde muziekinstrument dat bestaat en als regel te vinden in de, vaak historische, kerk in hun stad. 

Er is in het lesproject gekozen voor de verhaalvorm, hier zelfs als ‘stripverhaal’, omdat daarmee op een 

eenvoudige en aanspreekbare wijze informatie gegeven kan worden over de geschiedenis, de opbouw en de 

verschijningsvormen van het pijporgel 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. Wel is bij deze uitgave getracht de plaatsgebondenheid (die de 

vorige uitgaven wel kenmerkte) zo veel mogelijk af te zwakken.  

Omdat het lesmateriaal, zonder specifieke kennis van zaken, heel goed door de eigen juf of meester in de 

klas behandeld kan worden is er voor de leerkracht een 'Toelichting bij de les' beschikbaar.  

Uitgangspunt is dat de kinderen het lesmateriaal zelf mogen behouden. Daarom is per project(jaar) voor de 

deelnemende scholen steeds nieuw lesmateriaal beschikbaar. 

Aanbevolen wordt het lesverhaal tijdens meerdere lessen in de klas te behandelen waarbij het multiple-

choice werkblad, dat na ieder hoofdstuk is opgenomen, door de leerlingen kan worden ingevuld.  

De door hen ingevulde antwoorden kunnen in de klas door de kinderen zelf worden nagekeken met behulp van 

het bijbehorende antwoordenbladen die achter in het boekje zijn opgenomen.  

In het boekje is tevens een ‘(moeilijke)woordenlijst’ opgenomen (achter in het boekje) 

Het lesmateriaal kan ook als Pdf-bestand worden aangeleverd en is te downloaden van de HOK website. 

Uitgangspunt is dat tijdens de lesperiode en voorafgaande aan de excursie voor iedere deelnemende groep 

een introductie-/gastles zal worden verzorgt. In Den Haag gebeurt dit door het HOK-educatieteam. 

Zo snel mogelijk na het behandelen van het lesmateriaal volgt de excursie naar het orgel van een kerk, (in 

Den Haag: de Kloosterkerk) waar een organist (in Den Haag: 'meneer Jos' van der Kooy) de leerlingen in 

groepjes van 10 á 15 kinderen bij het orgel ontvangt, uitleg geeft en laat horen hoe het echt klinkt (zoals 

ook bij de drie jongens in het verhaal). Elders in de kerk is er tevens een educatieve workshop met uitleg 

over de werking van een pijporgel en over het maken van orgelpijpen. Ook die wordt verzorgt door het 

educatieteam.   
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Het gehele lespakket voor Den Haag bestaat uit:  

 Toelichting bij de les voor de leerkracht 

 Het lesverhaal over orgels “Muziek uit een gebouw -het Orgel-”  

 Werkbladen bij het verhaal (met multiple-choicevragen per hoofdstuk in het lesboekje) 

 Antwoorden bij de werkbladen (per hoofdstuk in het lesboekje) 

 Gastles in de klas (met behulp van een PowerPointpresentatie) door het HOK-Educatieteam 

 Excursie naar het orgel van de Kloosterkerk in Den Haag met 

o bezoek aan het orgel o.l.v. ‘meneer Jos’ 

o leerzame ‘orgelbouw-workshop’ (met veel orgelpijpen en ‘demo-orgeltje’) o.l.v. HOK-Educatieteam. 

 Educatieve cd (interview met ‘meneer Jos’ met geluidsvoorbeelden) 

De teksten van verhaal en de werkbladen zijn geschreven door Henk Barnhard. De cartoons zijn gemaakt 

door Joost (Barnhard). Daar waar afbeeldingen niet zelf zijn gemaakt is getracht te achterhalen of ze 

auteursrechtelijke zijn beschermd. Mocht dit (toch) het geval zijn, dan kan contact worden opgenomen met 

de Stichting Haags Orgel Kontakt. 

Het project in Den Haag werd mede mogelijk door medewerking van het 'Koorenhuis', Centrum voor Kunst 

en Cultuur in Den Haag, Jos van der Kooy, organist van de Westerkerk te Amsterdam en organist van de 

Gotische zaal van de Raad van State. (www.josvanderkooy.com) en financiële bijdragen van de gemeente Den 

Haag, de Stichting Boschuysen, de Debman Foundation, Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Bij belangstelling voor dit lespakket kan contact worden opgenomen met de Stichting Haags Orgel Kontakt 

(www.haagsorgelkontakt.nl) via het secretariaat: info@haagsorgelkontakt.nl of hbarnhard@hetnet.nl    

© HB mei 2009 > jan.2018 
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Organum Pneumaticum (orgel op luchtdruk)  

Afbeelding uit de middeleeuwen waarop de twee organisten te zien zijn  

(die waren nodig want het orgel had een heel breed klavier met brede toetsen van soms wel 8 cm breed) 

Ook zie je de vier ‘pompbedienden’ links en rechts, die voor de orgelwind moesten zorgen. 
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onbekend gedeelte van de ‘Nachtwacht’ van Rembrandt waarop de orgelman (met aapje) te zien is 

 

Muziek uit een gebouw ’het Orgel’ 
Het verhaal bij het Lesproject over orgels voor de Basisschool 

 
Beleef, samen met Yamal, Maarten en Ahmed, het avontuur in de oude Kloosterkerk en ontdek hoe het grote 

orgel in die kerk werkt en hoe het gemaakt wordt, maar vooral hoe het klinkt. 

Hopelijk zul je, net als Yamal, Maarten en Ahmed, ontdekken dat zo’n groot en ingewikkeld muziekinstrument 

als het pijporgel helemaal niet saai is. 

Na ieder hoofdstuk van het lesverhaal is er een Werkblad met vragen over dit hoofdstuk. Kleur het blokje in 

waarvan je denkt dat het antwoord goed is. (soms zijn er meer antwoorden mogelijk) 

Als je dat hebt gedaan kun je de antwoorden controleren op de Antwoordbladen achterin het boekje (Niet 

spieken hoor!) Helemaal achterin vindt je ook een lijst met moeilijke woorden. 

Veel plezier met ‘Muziek uit een gebouw -het Orgel-’.  
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Op woensdagmiddag zijn Yamal, Maarten en Ahmed altijd vrij van school. Vandaag zijn ze naar de binnenstad 

gelopen. Daar staan mooie oude gebouwen, waar Maarten een spreekbeurt over heeft.  

Maar er zijn ook heel veel winkels, waar Yamal wel van houdt, en er is altijd wel wat te beleven. Ook vandaag weer.  

Er klinkt muziek in de winkelstraat: Een draaiorgel staat vrolijk te spelen. De orgelman draait aan een groot wiel en 

z’n maat rammelt met een bakje om wat geld op te halen. Ahmed kent hem wel, hij woont bij hem in de straat.  

Hij loop naar hem toe als de man naar hem zwaait en geeft hem een hand. Zo hoort dat.  

Het draaiorgel is mooi versiert aan de voorkant. Als je goed kijkt zie je, achter de bewegende poppetjes, allemaal 

houten orgelpijpjes staan. Daar komt het geluid vandaan weet Ahmed. Dat heeft de orgelman hem vertelt.  

Aan de achterkant, waar het grote wiel zit, kun je zien hoe ingewikkeld zo’n orgel eigenlijk is. Daar zit ook een 

spannend houten ‘geval’, het ‘klavier’ waar de orgelman een ‘boek’ met gaatjes, het ‘orgelboek’ in legt. Als de 

orgelman aan het grote wiel draait, gaat het orgelboek steeds verder door het klavier. Als er een gaatje voor het 

klavier komt laat een bepaalde orgelpijp zijn toon horen. Het grote wiel bedient ook een blaasbalg die voor de 

luchtstroom naar de orgelpijpen zorgt.  

De jongens lopen verder en komen na een tijdje langs een oud gebouw met heel hoge ramen.  

Dan horen ze weer muziek.  

Het lijkt wel wat op de klanken van het draaiorgel. Maar …. het lijkt wel of het uit het gebouw komt.  

De jongens kijken elkaar aan: Daar moeten ze meer van weten…  
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Een deur van het grote gebouw staat op een kier. 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 vrijdags 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.  

Ze kijken even om het hoekje van de deur. Hier klinkt de muziek wat harder.  

Er is niemand te zien. Zouden ze naar binnen mogen?  

“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. “In de Moskee 

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 vandaan.  

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 hoge ruimte met allemaal banken en hoge pilaren. 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. Met Kerst is hij weleens mee geweest. 
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Als jullie het verhaal over de belevenissen van Yamal, Maarten en Ahmed goed gelezen hebben kunnen jullie dit 

werkblad invullen. 

Lees de vragen eerst goed door. Maak daarna het hokje zwart bij de goede antwoorden (a, b of c)  

Let op: soms kan ook meer dan één antwoord goed zijn. Succes.  

Als je dit werkblad hebt ingevuld kun je de antwoorden nakijken op het Antwoordenblad achter in het boekje (niet 

spieken hoor) 

Vraag 1 

Waarover heeft Maarten een spreekbeurt? 

(a) □ over draaiorgels,  (b) □ over oude kerken,  (c) □ over oude gebouwen. 

Vraag 2 

Als Yamal, Maarten en Ahmed door de binnenstad lopen, welk muziekinstrument komen ze dan tegen? 

(a) □ een trompet,  (b) □ een draaiorgel,  (c) □ een mondharmonica. 

Vraag 3 

Waar gaat Ahmed vrijdags altijd naartoe met zijn vader? 

(a) □ naar voetbal,  (b) □ naar de Moskee,  (c) □ naar z’n oma. 

Vraag 4 

Waar was Maarten met z’n oma wel eens naartoe geweest? 

(a) □ naar voetbal,  (b) □ naar een orgelconcert,  (c) □ naar de kerk. 
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Zo koud kon het vroeger zijn bij het orgel.. 

(oude kerstkaart) 
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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 bij het orgel kijken”.  

Ze klauteren de trap op, naar boven. Daar zien een grote houten kast of iets dergelijks. Het is de achterkant van 

het orgel.  

“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. 
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“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 zonder hun antwoord af te wachten begint hij te vertellen dat heel vroeger, in 246 v.Chr. dus wel meer dan 2250 

jaar geleden, het orgel is uitgevonden door iemand uit Egypte die Ktesibios heette.  

“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 op een kar meegereden in 

optochten. Bij voorbeeld als de koning jarig was en bij kerkelijke processies en zo”.  

”Eigenlijk kennen wij dat nu ook nog wel: kijk maar op Koningsdag, 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 vertelt 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.  
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Als jullie het verhaal over de belevenissen van Yamal, Maarten en Ahmed goed gelezen hebben 

kunnen jullie dit werkblad invullen. 

Lees de vragen eerst goed door. Maak daarna het hokje zwart bij de goede antwoorden (a, b of c)  

Let op: soms kan ook meer dan één antwoord goed zijn. Succes.  

Als je dit werkblad hebt ingevuld kun je de antwoorden nakijken op het Antwoordenblad achter in het 

boekje (niet spieken hoor) 

Vraag 5 

Hoe heet de man die de jongens ontmoeten in de Kloosterkerk en wat is hij? 

(a) □ hij heet Joop en hij is koster  (b) □ hij heet Jos en hij is organist   
(c) □ hij heet Jos en hij is draaiorgelman 

Vraag 6 

Voor welke feestelijke gebeurtenis werd het orgel wel meegesleept in een optocht? 

(a) □ de verjaardag van de koning,  (b) □ voor Sinterklaas,  (c) □ tijdens Kerstmis. 

Vraag 7 

Hoe kwam het dat het orgel later in kerken kwam te staan? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ om concerten op te geven,  (b) □ om bij te zingen,  (c) □ omdat het zo mooi stond. 

Vraag 8 

Op welke plaatsen staan ook wel orgels? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ in concertzalen,  (b) □ in ijshockeystadions in Amerika,  (c) □ vroeger in danszalen 
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doorsnede van een orgel, waarbij goed de registergroepen en de mechaniek is te zien. 

Je kijkt vanaf de achterkant in het orgel en ziet dus de achterzijde van de klavieren. 

(tekening uit een heel oud boek voor orgelmakers) 
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Dan zegt Yamal, die stil heeft staan luisteren, "Mijn opa in Suriname heeft ook een orgeltje. Dat bespeelt hij met 

z'n ene hand en met z'n andere hand doet hij een soort klepje heen en weer". Yamal heeft het wel eens gezien, en 

ook gehoord, maar de muziek vindt hij een beetje droevig klinken.  

Meneer Jos knikt en zegt: "Ja, zo'n orgeltje heet een shruti-box en komt uit India. Het is eigenlijk een harmonium.  

Vroeger hadden veel mensen een Harmonium. Ze stonden in heel veel huiskamers. Mijn ouders hadden er ook een: Ik 

heb er nog mijn eerste lessen op gehad.” “En dan heb je ook nog het ‘accordeon’.  

Maar die instrumenten werken toch anders. Die werken niet met orgelpijpjes, zoals draaiorgels en pijporgels, maar 

met koperen tongetjes, die gaan trillen als er lucht langs gaat. Net als bij 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.  

"Tegenwoordig kunnen ze alles 'elektronisch' maken, ook orgels", zegt meneer Jos.  

"Zo'n ding heet een 'keyboard' of ‘elektronisch orgel’ en ze kunnen ze zo goed maken dat het bijna echt klinkt!” 

Hij is even stil, of hij na denkt, en zegt dan: “Is natuurlijk wel mooi om thuis op te oefenen…” 
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“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’, zo noemen we 

die toetsenborden, hierop speel ik met m’n handen.  

“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 tweede klavier is voor het ‘hoofdwerk’ dat zit dáár, boven in die grote kast van het orgel”.  En hij wijst naar 

boven naar het middelste gedeelte van het orgel dat hoog de lucht in steekt. 

“Het derde klavier is voor het ‘borstwerk’”. Meneer Jos gaat een beetje staan en doet twee deurtjes open, direct 

boven zijn hoofd. Achter die deurtjes zitten kleine pijpjes, die je eerst niet kon zien.  

“Als laatste hebben we natuurlijk ook 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 orgelpijpen, Dat zijn de pijpen van het pedaal”.  

“De pijpen die je kunt zien, noemen we ‘frontpijpen’. Maar in het orgel staan nog veel meer orgelpijpen.  

Wel bijna drieduizend”. (2660 om precies te zijn).  
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Als jullie het verhaal over de belevenissen van Yamal, Maarten en Ahmed goed gelezen hebben kunnen jullie dit 

werkblad invullen. 

Lees de vragen eerst goed door. Maak daarna het hokje zwart bij de goede antwoorden (a, b of c)  

Let op: soms kan ook meer dan één antwoord goed zijn. Succes.  

Als je dit werkblad hebt ingevuld kun je de antwoorden nakijken op het Antwoordenblad achter in het boekje (niet 

spieken hoor) 

Vraag 9 

Hoe heet het instrument van de opa van Ymal ? 

(a) □Een accordeon,  (b) □ een mondharmonica,  (c) □ een harmonium of shruti-box 

Vraag 10 

Weet je hoeveel orgelpijpen er in het orgel van ‘meneer Jos’ staan? 

(a) □ bijna 300 orgelpijpen (b) □ bijna 1000 orgelpijpen  (c) □ bijna 3000 orgel 

Vraag 11 

Meneer Jos verteld dat zijn orgel eigenlijk uit 4 orgels bestaat. Wat is juist? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ RUGWERK,  (b) □ ACHTERWERK,  (c) □ BORSTWERK,  
(d) □ BINNENWERK,  (e) □ HOOFDWERK .  (f) □ PEDAAL(WERK). 

Vraag 12 

Wat zijn ‘FRONTPIJPEN’? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ de pijpen die vooraan staan,  (b) □ orgelpijpen in het front,  (c) □ orgelpijpen die het mooiste glimmen 
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orgelpijpen in verschillende afmetingen en maten: 

v.l.n.r.: de langste pijp van het register 16’ (= voet = 30 cm dus bijna 5m)  

dan de langste pijp van het register 8’ (ca 2,4 m lang),  

de langste pijp van het register 4’ (1,2 m lang) en 2’ (ca 60 cm lang) 

(LET OP: bedoeld wordt de lengte van het ‘sprekende gedeelte’ van de pijp, dus het stuk boven de pijpvoet) 
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“Al die pijpen maken geluid als er op geblazen wordt. Net als bij een blokfluit, een trompet of een hobo, legt meneer 

Jos uit. Alleen hoef je bij een pijporgel niet zelf op al die pijpen te blazen…” 

Dan vertelt meneer Jos dat die pijpen allemaal op een grote platte kist met vakjes staan, waar lucht in geblazen 

wordt. Een ‘windlade’ heet zo’n kist. Als de organist nu op een toets drukt gaat er een klepje, een ‘ventiel’, open en 

kan die lucht bij een orgelpijp kan komen. Die pijp geeft dan geluid. Hij ‘spreekt’ noemen we dat”.  

“Die pijpen zijn allemaal verschillend van lengte en geven daardoor ook allemaal een verschillende toon” legt hij uit.  

“De laagste tonen komen van langste orgelpijpen” vervolgt de organist, “Wacht, ik zal het jullie even laten horen”. 

He, hè, denken de jongens: eindelijk muziek!  

Dan drukt de organist met z’n voet op een lat van het ‘pedaal’ helemaal links.  En daar horen ze het: een zware, lage 

toon klinkt door de kerk. “Dat is de grootste pijp van het orgel. Die pijp is wel 5 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 1 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?)* 

* kijk eens naar het plaatje met de grote- en kleine houten orgelpijp (in het cirkeltje) welke zou het laagst klinken?  
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Als jullie het verhaal over de belevenissen van Yamal, Maarten en Ahmed goed gelezen hebben kunnen jullie dit 

werkblad invullen. 

Lees de vragen eerst goed door. Maak daarna het hokje zwart bij de goede antwoorden (a, b of c)  

Let op: soms kan ook meer dan één antwoord goed zijn. Succes.  

Als je dit werkblad hebt ingevuld kun je de antwoorden nakijken op het Antwoordenblad achter in het boekje (niet 

spieken hoor) 

Vraag 13 

Wat is er nodig om orgelpijpen te laten spreken? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ elektriciteit  (b) □ een organist  (c) □ orgelwind 

Vraag 14 

Hoe lang is de langste orgelpijp in het orgel van meneer Jos? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ 10 meter,  (b) □ 5 meter,  (c) □16 voet. 

Vraag 15 

Hoe lang is het kleinste orgelpijpje in het orgel van meneer Jos? 

(a) □ 1 cm (zonder de voet),  (b) □ 10 cm,  (c) □ 3/8 duim. 

Vraag 16 

Meneer Jos verteld over ‘hoog en laag’ bij orgelpijpen. Wat is het juiste antwoord? 

(a) □ hoe langer de orgelpijp hoe hoger de toon,   
(b) □ hoe langer de orgelpijp hoe lager de toon,   
(c) □ maakt niet uit. gaat om de dikte van de orgelpijp. 
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Dan vertelt meneer Jos dat, naast de verschillende orgelpijpen voor de verschillende tonen, er ook pijpen met 

verschillende soorten ‘geluiden’ in een orgel zitten.  

“Die pijpen staan in groepjes bij elkaar, ‘registers’ noemen we die groepen” legt hij uit. “En die registers kan ik laten 

horen als ik deze registerknoppen uit trek”. Dan wijst hij naar de knoppen links en rechts naast de speeltafel: “Voor 

ieder register is er een registerknop”.  

“Eigenlijk zijn het net allemaal verschillende muziekinstrumenten, net als in een orkest. En de organist is de dirigent 

en het orkest tegelijk!” zegt hij lachend. Hij trekt hier en daar wat knoppen uit en drukt enkele toetsen in: en daar 

klinken de meest vreemde geluiden die de jongens ooit gehoord hebben. Van hele zachte zingende geluidjes en 

mooie fluittonen tot schetterende trompetten, snaterende kwaakgeluiden en donderende bassen.  

Eigenlijk weten ze 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 weer 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….” 
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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 melodietje 

wat ze niet direct herkennen maar toch wel bekend klinkt... “Dat was Bach” zegt hij. “Johann Sebastian Bach leefde 

van 1685 tot 1750 en is misschien wel de grootste orgelcomponist die ooit geleefd heeft”. 

En 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. Het was “Wilhelmus van Nassauwe”.  Het Nederlandse volkslied dat op Prinsjesdag en bij 

een interlandwedstrijd gespeeld wordt. 

“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.  

“Improviseren is misschien wel het leukste wat een organist kan doen” zegt meneer Jos. “Maar tegelijk ook het 

moeilijkste” hij wacht even en kijkt de jongen aan, “want je moet het wel goed doen”.  

“Maar ….. dat kun je ook leren….”. 

J.S. Bach 
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Als jullie het verhaal over de belevenissen van Yamal, Maarten en Ahmed goed gelezen hebben kunnen jullie dit 

werkblad invullen. 

Lees de vragen eerst goed door. Maak daarna het hokje zwart bij de goede antwoorden (a, b of c)  

Let op: soms kan ook meer dan één antwoord goed zijn. Succes.  

Als je dit werkblad hebt ingevuld kun je de antwoorden nakijken op het Antwoordenblad achter in het boekje (niet 

spieken hoor) 

Vraag 17 

Hoe noemen we de groepjes orgelpijpen die ongeveer het zelfde geluid maken? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ groepen  (b) □ registers  (c) □ octaven 

Vraag 18 

Hoe kan je de registers AAN en UIT zetten? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ met een schakelaar,  (b) □ met registerwippers,  (c) □met regsisterknoppen. 

Vraag 19 

Hoe noemt meneer Jos een organist ook wel? 

(a) □ een improvisator,  (b) □ een componist,  (c) □ een dirigent. 

Vraag 20 

Wat vindt meneer Jos misschien wel het leukste? 

(a) □ fantaseren,  (b) □improviseren,  (c) □ componeren. 
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Verschillende registers  

v.l.n.r.: 1) Vox Humana (tongwerk); 2) Holpijp; 3) gedekt; 4) roerfluit; 5) prestant; 6) trompet (tongwerk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 tooncancellen 

 windlade met geopend ventiel 

 

 

 windkanaal 

 

 

 magazijnbalg (voor de orgelwind) 

 

 

 

 ventilator (windmotor) 

 

De organist drukt een toets in en      

trekt een registerknop uit. 

Als je goed kijk zie je de mechaniek 

van de toetsen (naar het ventiel) en de 

registertrekker (naar de ‘sleep’ van 

het register ‘Roerfluit’) 
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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. … 

Jammer, denken de jongens, ze hadden best wat ’vuurwerk’ willen meemaken! 

“De pijpen van de ‘tongwerken’ zijn de trompetten en hobo’s van het orgel”. Ze heten zo omdat het geluid van die 

pijpen wordt veroorzaakt doordat ‘tongetjes’ van koper gaan trillen (net als bij een feest-toetertje, een 

mondharmonica en het harmonium).  

Dat geluid wordt weer versterkt door een ‘schalbeker’ (een ‘toeter’), zoals als bij een trompet.  

Soms steken de pijpen van die trompetten als echte trompetten horizontaal uit het orgel. Ze kunnen dan behoorlijk 

hard de kerk in blazen”. Meneer Jos laat het even horen.  

Even schrikken de jongens van het kabaal.  

Hoog boven hun hoofd is het een geschetter van jewelste. Wat maken die trompetten een herrie zeg. 
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Maar dan legt hij uit dat de registers vaak gegroepeerd zijn in ‘registerfamilies’ met ongeveer de zelfde ‘geluiden’.  

De ‘Prestanten-familie’ is eigenlijk de belangrijkste familie van de orgelpijpen is, daarom staan ze ook helemaal 

vooraan in het orgel, vaak zijn de pijpen mooi glimmend gemaakt en zelfs met bladgoud beplakt (‘bladgoud is een 

heel dun laagje echt goud). “En ze klinken zo”.  

Meneer Jos trekt snel wat registerknoppen uit en speelt een melodietje.  

“Dan komt de ‘Fluiten-familie’, en die klinkt zo:” Hij drukt alle knoppen weer in en trekt andere knoppen uit.  

Als hij dan weer wat speelt klinkt het inderdaad heel anders. “De orgelpijpen van de fluitenfamilie kunnen van 

metaal zijn, moor ook van hout, zoals bij de blokfluit”, zegt hij nog.  

De ‘strijkersfamilie’ heb je op heel veel orgels, maar niet op dit orgel, zegt meneer Jos. ‘Die kan ik dus net laten 

horen. Ze klinken meestal een beetje ‘zacht-snijdend’, als een cello of contrabas. 

De ‘tongwerkenfamilie’ hebben jullie net gehoord.  

‘Je kunt al die families natuurlijk ook samen laten horen! En als het een beetje mee zit krijg je ‘vuurwerk’ te horen’. 

Meneer Jos trekt hier en daar registerknoppen uit en gaat druk in de weer met z’n handen en voeten. Ze vliegen 

over de toetsen terwijl hij steeds meer knoppen uit trekt. Hij leeft zich helemaal uit lijkt het wel. En ook Maarten 

en Yamal kunnen nauwelijks meer stil blijven staan. Wat kan orgelmuziek swingen! Helemaal niet saai of zo. 

 

Alleen Ahmed staat een beetje bedenkelijk te kijken.  

Vindt hij het soms niet mooi?    

Nou nee, dat is het niet........ Maar hij heeft nog een belangrijke vraag……. 
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Als jullie het verhaal over de belevenissen van Yamal, Maarten en Ahmed goed gelezen hebben kunnen jullie dit 

werkblad invullen. 

Lees de vragen eerst goed door. Maak daarna het hokje zwart bij de goede antwoorden (a, b, c of zelfs d en e)  

Let op: soms kan ook meer dan één antwoord goed zijn. Succes.  

Als je dit werkblad hebt ingevuld kun je de antwoorden nakijken op het Antwoordenblad achter in het boekje (niet 

spieken hoor) 

Vraag 20 

Wat voor registerfamilies horen bij een orgel? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ prestanten  (b) □ fluiten  (c) □ strijkers (d) □ tongwerken (e) □ organistenfamilies 

Vraag 21 

Zitten er ook saxofoons in een orgel? 

(a) □ ja, natuurlijk,  (b) □soms wel. (c) □ nee, wel trompetten en hobo’s. 

Vraag 22 

Van welk materiaal zijn orgelpijpen gemaakt? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ van metaal,  (b) □ van kunststof,  (c) □ van hout. 

Vraag 23 

Hoe komt het dat een tongwerkpijp geluid kan maken? 

(a) □ door de orgelwind,  (b) □door de klankbeker (toeter),  (c) □ de lucht gaat langs een tongetje. 
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_______bovenkant orgelkas ca 15 m hoog 

 

 

 

 

 

 

____________windlade met pijpen BOVENWERK  

 

 

 

 

 _______________frontpijpen PEDAAL 

 

 

 

____________windlade met pijpen HOOFDWERK 

 

 

 
 

 

_____________windlade met pijpen BORSTWERK 

 

 
__________________KLAVIEREN met organist 

 

______windlade met pijpen RUGWERK 
 

___________________ORGELBALKON 

 

 

 

 

 

 

tekening van een ‘doorgezaagd’ orgel 



--- pagina 30 --- 

   

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”   

Hij bukt zich en haalt uit zijn tas een oud boek waarin een tekening staat met de werking van een orgel (boven) 

Dan zegt hij: “net als bij een draaiorgel maken orgelpijpen geluid doordat er lucht doorheen stroomt - ‘orgelwind’ 

noemen we dat -”.   

“Die orgelwind laat ik niet zelf hoor” grapt hij, “Die komt van een ‘windmachine’ eigenlijk een grote ventilator die 

een heleboel lucht in een 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” (hij bladert door het boek en wijst het aan) 

“De lucht uit die zak, de ‘blaasbalg’, gaat via kokers, die ‘windkanalen’ heten, naar de ‘windlade’ een grote platte 

luchtdichte kist met vakjes waar de orgelpijpen op staan”.  

Meneer Jos gaat er eens gemakkelijk voor zitten. “Aan de bovenkant van de vakjes van de windlade zitten gaatjes 

waar de lucht uit kan stromen. Daar staan de orgelpijpen op.  
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Daartussen zitten latten met gaatjes die je heen en weer kunt schuiven om de ‘orgelwind’ in de orgelpijp te krijgen” 

(‘slepen’ noemen we die latten). “Als nu de organist registerknop uittrekt verschuift zo’n ‘sleep’ zo dat het gaatje 

van de sleep onder het gaatje komt waar de orgelpijp op staat… en kan de lucht bij de orgelpijp komen.”  

De jongens knikken of ze er alles van begrijpen. Maar ze vinden het best wel ingewikkeld… 

 

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 windlade waar de pijpen op staan, naar de toetsen van 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 verschillende 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! “Allemaal met de hand gemaakt” zegt meneer Jos nog. Een heel precies werkje, want het moet 

jaren mee gaan, soms wel 100 jaar of nog langer”.  

“Ja, die orgelbouwers kunnen er wat van!” 

Ahmed is er stil van. Wat een ‘mechaniek’! 

Hij weet het zeker: …. Later wordt hij ook orgelbouwer! 
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Hierboven zie je een oude plaat uit een oud boek over orgels. Je kunt precies zien hoe alles werkt. 

 Links zie je drie blaasbalgen (die vooraan is leeg, de ‘pompstang’ staat omhoog) De middelste wordt met lucht 

gevuld door de pompstang naar beneden de duwen. Dat doet de ‘orgeltrapper’ of ‘Calcant’. Je ziet hem bezig. 

 Via de ‘windkanalen’ gaat de lucht naar het orgel. Helemaal naar de ‘Windlade’  

 Op de windlade staan de orgelpijpen. Netjes op een rij van groot (lage toon) naar klein (hoge toon) 

 Achter het orgel zit de Organist (dat is een voornaam figuur, dat zie je aan zijn deftige kleding en sabel) Hij 

speelt met zijn handen op de ‘handklavieren’ en met zijn voeten op het ‘voetklavier’ of ‘pedaal’.  

 Achter de organist zie je nog een orgel: Het ‘Rugwerk’. Met ook een windlade en orgelpijpen. 

 Van de klavieren lopen verbindingslatten (de ‘tractuur’) naar de windlades. Wordt er een toets ingedrukt, dan 

zorgt de verbindingslat dat er een klepje of ‘ventiel’ open gaat waardoor de ‘orgelwind’ bij de orgelpijpen kan 

komen. Die verbinding noemen we ‘Toetsmechaniek’  

 De ‘Registermechaniek’ zorgt er voor dat de juiste registers ‘AAN’ staan als er een registerknop wordt uit 

getrokken. 
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Als jullie het verhaal over de belevenissen van Yamal, Maarten en Ahmed goed gelezen hebben kunnen jullie dit 

werkblad invullen. 

Lees de vragen eerst goed door. Maak daarna het hokje zwart bij de goede antwoorden (a, b, c of zelfs d en e)  

Let op: soms kan ook meer dan één antwoord goed zijn. Succes.  

Als je dit werkblad hebt ingevuld kun je de antwoorden nakijken op het Antwoordenblad achter in het boekje (niet 

spieken hoor) 

Vraag 24 

Werkt een pijporgel net als een draaiorgel? 

(a) □ nee, heel anders (b) □ weet ik niet  (c) □ ja, eigenlijk net zo. 

Vraag 25 

Als antwoord C goed is wat is dan het verschil? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ een draaiorgel kan rijden,  (b) □ een draaiorgel werkt van zelf,  
(c) □ bij een draaiorgel moet je draaien . 

Vraag 26 

Hoe heten de bewegende latten in een orgel? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ mechaniek,  (b) □ regeerwerk,  (c) □ ventielen. 

Vraag 27 

Hoe worden orgels gemaakt? 

(a) □ met een orgelmachine,  (b) □in een orgelfabriek,  (c) □ met de hand (door orgelbouwers). 
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Opeens ziet Maarten dat het al vier uur is. Ze moeten naar huis. 

Yamal en Ahmed hebben 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 schoolklas bij mij op bezoek die ik wat ga vertellen over het orgel en zo. Als het mag van je ouders mogen jullie 

er ook 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 lachen een beetje zuurzoet. 

“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.  

Een paar weken later ging de groep van Ahmed, Maarten en Yamal ‘op excursie’ naar de Kloosterkerk. Eerst had de 

meester nog lesboekjes in de klas behandeld. Met werkbladen met vragen, die ze natuurlijk allemaal goed hadden, 

en was er nog een spannende ‘gastles’ geweest van mensen die iets kwamen vertellen over het orgel.  

En al hadden ze het al eerder meegemaakt. ze bleven het mooi vinden. Een orgel saai? Helemaal niet! 
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Hierboven nog wat plaatjes van verschillende organisten achter hun orgel (met soms wel zo’n 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 

we dat. 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. 

Op het 3e plaatje zie je de organist meneer Jos (van der Kooy) achter zijn grote orgel in de Sint Bavokerk van 

Haarlem. Je ziet hoe hij met z’n handen en z’n voeten tegelijk speelt net als de organist op afb.2. Hij heeft geen 

pruik en geen sabel, maar eigenlijk is het verder precies het zelfde. 

Op het 4e plaatje zie je de Amerikaanse organist Cameron Carpenter (1981) die er uit ziet als een popartiest.  

Wel een verschil met de organisten van de vorige plaatjes…  

Trouwens,…. organisten zijn heus niet alleen mannen! Er zijn ook heel wat vrouwen en meisjes organist geworden. 

 

Op het linker foto zie je de, in Egypte 

geboren, Franse organiste Lydia Sourial.  

Rechts een meisje uit groep 6 van een 

school uit Den Haag achter de klavieren 

van het orgel van de Kloosterkerk. 
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De les is eigenlijk al voorbij, maar meneer Jos zou nog veel meer willen vertellen. Bijvoorbeeld over al die 

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. In verschillende 

tijden gebouwd, ook steeds met ongeveer 300 jaar er tussen.  

 Helemaal links het oudste bespeelbare orgel ter wereld in het plaatsje Sion in Zwitserland. Het orgel werd 

gebouwd in 1435.  

 Daarnaast het wereldberoemde orgel uit 1738 van de Sint Bavokerk in Haarlem, waar meneer Jos Stadsorganist 

is geweest. 

 Rechts het grote orgel van de concertzaal De Doelen in Rotterdam, dat werd gebouwd in 1968. 

 Op de volgende plaatjes zie je ook orgels uit verschillende tijden: de Koorkerk in Middelburg, Martinikerk in 

Groningen, St. Stephansdom te Passau (D), Domkerk Utrecht, St. Sulpice te Parijs (Fr), St. Laurenskerk in 

Rotterdam, en TU in Eindhoven (met orgelkas van plexiglas, zodat je alles kunt zien) de Walt Disney concerthall, 

Los Angeles (met orgelpijpen als frietjes), het orgel in het Bilbaopark (buiten!) in San-Diego (USA), het strakke 

concertorgel van de Great Hall van Blackinton (GB) en het orgel uit 1639 in de Mariënkerk te Rostock (D).  
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Koorkerk 1479 Martinikerk 1692 / 1740 St. Stephansdom 1731 Dom Utrecht 1831  

St. Sulpice 1862 St. Laurenskerk 1973 TU Eindhoven 1966 Walt Disney concerthall 2004 

Bilbaopark San-Diego (USA) Great Hall Blackinton (GB) Rostock (D) 
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dit is natuurlijk ook een orgel. Een draaiorgel (1 PK)  
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De Antwoorden 

 

 
We hopen niet dat je (door de orgelvloer) bent gezakt.  

Op de volgende bladzijden staan de antwoorden.
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Vraag 1 Waarover heeft Maarten een spreekbeurt? 

(a) □ over draaiorgels,  (b) □ over oude kerken,  (c) ■ over oude gebouwen. 

Hebben jullie ook wel eens een spreekbeurt in de klas? Waar houdt je die dan over? Misschien kun je wel eens een 
spreekbeurt over het orgel geven. Als je klaar bent met het project weet je er genoeg over! 

Vraag 2 Als Yamal, Maarten en Ahmed door de binnenstad lopen, welk muziekinstrument komen ze dan tegen? 

(a) □ een trompet,  (b) ■ een draaiorgel,  (c) □ een mondharmonica. 

Misschien hebben ze ook wel eens iemand met een mondharmonica of trompet gezien. Maar niet in dit verhaal. 

Vraag 3 Waar gaat Ahmed vrijdags altijd naartoe met zijn vader? 

(a) □ naar voetbal,  (b) ■ naar de Moskee,  (c) □ naar z’n oma. 

Misschien gaat hij ook wel eens naar voetbal of zijn oma, maar dat staat niet in het verhaal…. 

Vraag 4 Waar was Maarten met z’n oma wel eens naartoe geweest? 

(a) □ naar voetbal,  (b) □naar een orgelconcert,  (c) ■ naar de kerk. 

Maarten z’n oma hield helemaal niet van voetbal! Wel van muziek. Misschien is ze ook wel eens naar een orgelconcert 
geweest. Volgende keer moet ze maar eens aan Maarten vragen of hij dan ook mee gaat. Misschien is het dan wel in 
de Kloosterkerk. Kan hij tegen z’n oma zeggen dat hij alles al weet van dat orgel… 
 

   
L.: Draaiorgel in de stad.  R.: Draaiorgel tijdens een sportdag op school.
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Vraag 5 Hoe heet de man die de jongens ontmoeten in de Kloosterkerk en wat is hij? 

(a) □ hij heet Joop en hij is koster  (b) ■ hij heet Jos en hij is organist   
(c) □ hij heet Jos en hij is draaiorgelman 

Misschien heet de orgelman ook Jos. Dat weten we niet. ‘Meneer Jos’ de organist, komen de jongens tegen in de 
Kloosterkerk. (De koster daar heet trouwens meneer van Woerkom…) 

Vraag 6 Voor welke feestelijke gebeurtenis werd het orgel vroeger wel meegesleept in een optocht? 

(a) ■ de verjaardag van de koning,  (b) □ voor Sinterklaas,  (c) □ tijdens Kerstmis. 

Natuurlijk kan het zijn dat tijdens Sinterklaas en Kerst het draaiorgel wel te horen zal zijn. Maar vroeger werd een 
orgel meegesleept bij de verjaardag van de koning. 

Vraag 7 Hoe kwam het dat het orgel later in kerken kwam te staan? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) ■ om concerten op te geven,  (b) ■ om bij te zingen,  (c) ■ omdat het zo mooi stond. 

Kerken, vooral van grote belangrijke steden, winden ook wel zo’n mooi kostbaar instrument. Je kon dan zien hoe 
belangrijk de kerk en de stad was. En… je kon er concerten op laten geven en bij laten zingen. 

Vraag 8 Op welke plaatsen staan ook wel orgels? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) ■ in concertzalen,  (b) ■ in ijshockeystadions in Amerika,  (c) ■ vroeger in danszalen 

 

   
L.: Pijporgel in het Concertgebouw te Amsterdam.  R.: Koor bij het orgel in de Elandstraatkerk te Den Haag. 
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Vraag 9 Hoe heet het instrument van de opa van Ymal ? 

(a) □Een accordeon,  (b) □ een mondharmonica,  (c) ■ een harmonium of shruti-box 

Een ‘shruti-box is een soort harmonium en werkt ongeveer als een accordeon. Het is een instrument dat in India 
veel wordt bespeeld. Je speelt met je rechterhand op de toetsen en met je linkerhand pomp je lucht in het 
instrument, waardoor tongetjes gaan trillen en geluid maken.  

Vraag 10 Weet je hoeveel orgelpijpen er in het orgel van ‘meneer Jos’ staan? 

(a) □ bijna 300 orgelpijpen (b) □ bijna 1000 orgelpijpen  (c) ■ bijna 3000 orgel 

Om precies te zijn 2960 orgelpijpen. 

Vraag 11 Meneer Jos verteld dat zijn orgel eigenlijk uit 4 orgels bestaat. Wat is juist? (let op meer 

antwoorden mogelijk) 

(a) ■ RUGWERK,  (b) □ ACHTERWERK,  (c) ■ BORSTWERK,  
(d) □ BINNENWERK,  (e) ■ HOOFDWERK .  (f) ■ PEDAAL(WERK). 

Het orgel van meneer Jos bestaat uit: Hoofdwerk, Borstwerk, Rugwerk en Pedaal(werk) Natuurlijk zit er in een 
orgel ook een ‘binnenwerk’, maar dat is geen echt onderdeel van het orgel. Het ‘achterwerk’ is een onderdeel van je 
zelf: daar zit je op! 

Vraag 12 Wat zijn ‘FRONTPIJPEN’? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) ■ de pijpen die vooraan staan,  (b) ■ orgelpijpen in het front,  (c) ■ orgelpijpen die het mooiste glimmen 
 

  
L.: heel veel orgelpijpen in een orgel.   R.: Beschilderde frontpijpen bij een Engels pijporgel. (Townhall Leeds)
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Vraag 13 Wat is er nodig om orgelpijpen te laten spreken? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ elektriciteit  (b) ■ een organist  (c) ■ orgelwind 

Voor een windmotor heb je natuurlijk wel elektrische stroom nodig. Maar het kan ook zonder: Vroeger pompte ze de 
lucht met de hand (of met de voet) in grote blaasbalgen. De organist heb je natuurlijk nodig om het orgel te 
bespelen. 

Vraag 14 Hoe lang is de langste orgelpijp in het orgel van meneer Jos? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ 10 meter,  (b) ■ 5 meter,  (c) ■16 voet. 

Is een beetje een ‘instinker’!: De langste pijp van het laagste register is 16 voet lang, dat is bijna 5 meter. (een voet 
is een oude lengtemaat (ca 30 cm) die nog wordt gebruikt voor orgelpijpen. 

Vraag 15 Hoe lang is het kleinste orgelpijpje in het orgel van meneer Jos? 

(a) ■ 1 cm (zonder de voet),  (b) □ 10 cm,  (c) ■ 3/8 duim. 

Net als vraag 14 is dit ook een beetje flauw: De kleinste pijp is ca 1 cm, dat is 3/8 duim (ook een oude maat van ca 
2,5 cm) 

Vraag 16 Meneer Jos verteld over ‘hoog en laag’ bij orgelpijpen.  

Wat is het juiste antwoord?  

(a) □hoe langer de orgelpijp hoe hoger de toon,   
(b) ■ hoe langer de orgelpijp hoe lager de toon,   
(c) □maakt niet uit. gaat om de dikte van de orgelpijp. 

Denk maar aan een blokfluit: alle gaten open: hoge toon; alle gaten dicht: lage toon. De dikte van de orgelpijp heeft 

geen invloed op de toonhoogte. Wel op de klankkleur (soort geluid) een dikke orgelpijp geeft een ‘rond’ (hol) geluid.  

Een dunne orgelpijp geeft een ‘strijkend’ (snijdend) geluid.  

 

 

    
v.l.n.r.: Kleine pijpjes worden opgemeten;   Grote houten orgelpijp;   Grote metalen orgelpijp in de werkplaats;   Grote frontpijpen. 
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Vraag 17 Hoe noemen we de groepjes orgelpijpen die ongeveer het zelfde geluid maken? (let op meer 

antwoorden mogelijk) 

(a) □ groepen  (b) ■registers  (c) □ octaven 

Je hebt wel ‘groepen registers’ (registerfamilies) zoals de ‘prestanten’, de ‘fluiten’, de ‘strijkers’ en de ‘tongwerken’. 
Een ‘octaaf’ is een groep noten op het klavier die we ‘toonladder’ noemen (8 hele, en 5 halve noten): Do, re mie, fa, 
sol, la, si, do  

Vraag 18 Hoe kan je de registers AAN en UIT zetten? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ met een schakelaar,  (b) ■met registerwippers,  (c) ■met regsisterknoppen. 

In het orgel van meneer Jos doe je dat met registerknoppen. Er zijn ook orgels waarmee je het met 
‘registerwippers’ moet doen Een registerwipper is een soort schakelaar die je in moet drukken (wippen). 

Vraag 19 Hoe noemt meneer Jos een organist ook wel? 

(a) □ een improvisator,  (b) □ een componist,  (c) ■een dirigent. 

Een organist kan ook een ‘improvisator’ of zelfs ‘componist’ zijn. Maar dat bedoeld meneer Jos hier niet. Dat komt 
bij vraag 20. 

Vraag 20 Wat vindt meneer Jos misschien wel het leukste? 

(a) □ fantaseren,  (b) ■improviseren,  (c) □componeren. 

Natuurlijk is ‘Improviseren’ een soort van ‘componeren’: je verzint (fantaseert) muziek die er nog niet was.  

 

    
L: speeltafel groot orgel in Engeland met veel registerknoppen R: grootste orgel ter wereld met heel veel registerwippers 
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Vraag 20 Wat voor registerfamilies horen bij een orgel? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) ■prestanten  (b) ■fluiten  (c) ■strijkers (d) ■tongwerken (e) □ organistenfamilies 

Prestanten, fluiten, strijkers en tongwerken zijn registergroepen (of registerfamilies). Er zijn natuurlijk ook 
‘organistenfamilies’ die soms generaties lang een bepaald orgel bespeeld hebben (b.v. van vader op zoon). De familie 
Bach was zo’n ‘organistenfamilie’ in de 17 en 18 eeuw. 

Vraag 21 Zitten er ook saxofoons in een orgel? 

(a) □ ja, natuurlijk,  (b) □soms wel. (c) ■nee, wel trompetten en hobo’s. 

Klopt eigenlijk niet helemaal: in Amerika staat een orgel waar zelfs saxofoons in zitten. Maar dat is wel heel 
bijzonder! Bij (draai)orgels in danszaken komt het wel voor. Je hebt wel pijporgels waar trommels en rinkelbelletjes 
in zitten en soms zelfs ‘vogelfluitjes’ (de ‘Nachtegaal’)  

Vraag 22 Van welk materiaal zijn orgelpijpen gemaakt? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) ■van metaal,  (b) □ van kunststof,  (c) ■van hout. 

Eigenlijk zou je orgelpijpen van ieder materiaal kunnen maken, zelfs van papier en glas, dus ook van plastic. Maar je 
kunt ze dan niet goed stemmen en ook het geluid dat ze maken is niet zo mooi. Lood en tin zijn metalen die goed 
geschikt zijn. Het metaal is niet al te hard en goed te verwerken: te buigen en te solderen (=aan elkaar te lassen)  

Vraag 23 Hoe komt het dat een tongwerkpijp geluid kan maken? 

(a) □ door de orgelwind,  (b) □door de klankbeker (toeter),  (c) ■de lucht gaat langs een tongetje. 

Bij de tongwerkpijp gaat de orgelwind (die heb je natuurlijk ook nodig) langs een metalen tongetje dat gaat trillen. 
Net als bij een mondharmonica. Dat geluid (die trilling) wordt versterkt door een klankbeker (de ‘toeter’) Dus zijn 
eigenlijk alle antwoorden goed. 
 

             
v.l.n.r.: het maken van een metalen orgelpijp; (van plaat tot pijp);   5 tongwerkpijpen op een rij;   Het solderen van een grote pijp 
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Vraag 24 Werkt een pijporgel net als een draaiorgel? 

(a) □ nee, heel anders (b) □ weet ik niet  (c) ■ja, eigenlijk net zo. 

Bij een draaiorgel komt het geluid uit de orgelpijpjes die in het draaiorgel staan, net als bij een pijporgel. De 
orgelwind, die je daarvoor nodig hebt, komt net als bij een pijporgel uit een blaasbalg, die wordt aangedreven door 
het grote wiel. Dat wiel zorgt er ook voor dat het ‘boek’ beweegt. In het ‘boek’ zitten gaatjes waardoor de lucht in 
de pijpjes kan stromen en er dus muziek ontstaat. (als de orgeldraaier langzaam draait gaat de muziek ook 
langzaam. Draait hij snel, dan gaat de muziek ook snel. Een orgeldraaier moet dus altijd gelijkmatig draaien anders 
wordt het een rommeltje net die muziek)  

Vraag 25 Als antwoord C goed is wat is dan het verschil? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) □ een draaiorgel kan rijden,  (b) ■bij een draaiorgel moet je draaien,    
(c) ■ een draaiorgel heeft geen toetsen 

De meeste draaiorgels kunnen ook rijden (soms zelfs met een paart er voor) Maar je hebt ook draaiorgels die dat 
niet kunnen. Ga maar een kijken in het Speelklokmuseum in Utrecht (vroeger museum ‘Van speelklok tot pierement’) 

Vraag 26 Hoe heten de bewegende latten in een orgel? (let op meer antwoorden mogelijk) 

(a) ■mechaniek,  (b) ■regeerwerk,  (c) □ ventielen. 

In een mechanisch orgel, zoals dat van meneer Jos, wordt alles ‘mechanisch’ bediend. Dus met een ‘mechaniek’, die 
we ook wel ‘regeerwerk’ noemen. Er is een ‘toetsmechaniek’ voor de toetsen, en een registermechaniek’ voor de 
bediening van de registers. De ‘ventielen’ zijn de klepjes in de ‘windlade’ die zorgen dat de orgelwind bij de 
orgelpijpen kan komen. De ventielen worden bediend door de toetsmechaniek. Ja, het is best ingewikkeld allemaal. 

Vraag 27 Hoe worden orgels gemaakt? 

(a) □ met een orgelmachine,  (b) □in een orgelfabriek,  (c) ■met de hand (door orgelbouwers). 

De orgelmakers zijn knappe vakmensen die met hout en metaal kunnen werken en natuurlijk ook nog muzikaal zijn! 

   
v.l.n.r.: de ‘tractuur’ bij de klavieren; Het ‘regeerwerk’ in een orgel is erg ingewikkeld; Een orgelmaker aan het werk in een orgel 
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(moeilijke) woordenlijst 
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A accordeon 
 

muziekinstrument met toetsen dat voor de buik bespeeld wordt.  
Door het uittrekken en induwen van een blaasbalg en indrukken van de toetsen wordt 
lucht langs metalen tongetjes gevoerd die gaan trillen en zo geluid geven. Net zoals 
bij een mondharmonica. 

 Ahmed 
 

voornaam van een van de hoofdpersonen uit het verhaal (uitspreken als 'Achmed') 

 akkoord meerdere muziekmoten die tegelijk klinken 

 Altaartje 
 

plek (in huis) waar offers gebracht kunnen worden  

 antwoordbladen bladen waarom de antwoorden van de werkbladen staan 

B balustrade leuning, b.v. van een balkon 

 Bach  Johann Sebastian Bach leefde van 1685 tot 1750 (in Duitsland) en was misschien wel 
de grootste componist aller tijden. Naast componist was hij ook organist en heeft veel 
voor dit instrument geschreven. Werk dat nog steeds wordt uitgevoerd. 

 bazuin(en) muziekinstrument , soort trompet met krachtig (hard) geluid. Ook orgelregister 
(tongwerk) 

 bedachtzaam ernstig, goed over nagedacht 

 bedremmeld teleurgesteld, verlegen 

 bekend wijsje melodie die iedereen kent 

 blaasbalg/blaasbalgen 
 

luchtzak waarmee lucht geblazen kan worden  
door een pompend op en neer bewegen 

 blaasinstrument(en) 
 

muziekinstrument dat geluid maakt door er in te blazen  
(b.v. fluit of trompet) of lucht in te pompen (b.v. orgel) 

 blokfluit 
 

blaasinstrument gemaakt van hout (een blok)  
met gaten voor de vingers 

 borstwerk  afdeling (verdieping) in een orgel ter hoogte van de borst,  
meestal met kleine orgelpijpen (zie bij Hoofdwerk) 

C cartoons grappig bedoelde afbeeldingen  

 concertzaal zaal waarin muziek uitvoeringen gegeven kunnen worden (soms wordt ook het hele 
gebouw zo genoemd) 

 constructie hoe iets in elkaar zit 
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D de pan uit-swingt erg swingende muziek (b.v. dansmuziek) 

 dirigent 
 

iemand die de maat aangeeft bij een orkest en aanwijst wanneer de 
muziekinstrumenten beginnen en stoppen moeten 

 draaiorgel 
 

pijporgel dat muziek kan maken doordat er iemand aan een groot wiel draait  
(heeft geen toetsenbord) Wordt meestal mee over straat gelopen. 
 

E elektronisch niet mechanisch maar via elektrische stroom voort-gebrachte dingen (b.v. muziek) 
zoals een computer 

 excursie uitje waar je wat van leert 

F familie(s) groep die bij elkaar hoort (b.v. jij hoort bij je familie) maar ook geluiden die bij elkaar 
horen (bij b.v. een orgel) 

 fantaseren zelf verzinnen 

 feesttoetertje 
 

blaasinstrument. Toetertje van karton of plastic  
dat je op een feestje kunt gebruiken 

 film theater gebouw waar films vertoont kunnen worden  
(bioscoop) 

 fluit/fluiten blaasinstrument (zoals de blokfluit en dwarsfluit) Ook groep orgelpijpen 

 fluitenfamilie familie (groep) van fluiten 

 frontpijpen 
 

orgelpijpen (meestal van metaal) die aan de voorkant (het front)  
van een orgel staan en die je dus kunt zien 

G gastles les in de klas van iemand anders dan de juf of meester 

 geluiden geluid. (bij een orgel: verschillende soorten geluid: had, zacht, scherp, enz.) 

 gesnetter geluid dat sommige vogels (b.v. spreeuwen) maken 

H Haags Orgel Kontakt 
(HOK) 

Stichting waarin verschillende  organisaties samenwerken die veel orgelconcerten 
organiseren in Den Haag. 

Het HOK zet zich ook in om het orgel en de orgelmuziek meer bekend te maken.  

 harmonium 
 

muziekinstrument met toetsen die, als je daar op drukt, metalen tongetjes laten trillen 
die dan geluid maken doordat er lucht langs stroomt (dus ook blaasinstrument)  
Werkt ongeveer als een grote, op de grond staande accordeon. 

 historische iets van vroeger  

 HOK afkorting voor Haags Orgel Kontakt 
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Hoofdwerk 
 

hoofdafdeling in een orgel waarin de meeste orgelpijpen staan.  
Vaak de middelste verdieping van het orgel. 

Orgel hebben vaak ook nog een Rugwerk (RW) en een  
Pedaal(werk) (P) dat meestal is opgesplitst in twee delen  
(links en rechts van het Hoofdwerk) 

 houten orgelpijpen 
 

orgelpijpen gemaakt van hout. Meestal vierkant.  
Je hebt kleine houten orgelpijpen en grote houten orgelpijpen  

I ijshockeystadion stadion waarin ijshockey gespeeld wordt 

 improviseren iets op dat moment verzinnen (b.v. muziek die je dan gelijk speelt) Je kunt ook 
improviseren over een bestaande melodie of wijsje (liedje of song) 

 introductie kennis maken 

J juicht/juichen dat doe je als je club gescoord heeft. Of als je een nieuwe fiets voor je verjaardag 
hebt gekregen. 

K kabaal hard geluid 

 kerk (kerkgebouw) gebouw waarin kerkdiensten gehouden worden  
(mensen komen dan bij elkaar om God te dienen) 

 keyboard 
 

elektronisch orgeltje dat veel muziekinstrumenten  
kan imiteren (de tonen worden elektronisch 'gemaakt'  
en klinken uit luidsprekers) 

 klankkleur bepaald soort geluid (van een orgelpijp of orgelregister) 

 klauteren klimmen 

 klavier/klavieren toetsenbord, rijen witte en zwarte toetsen zoals bij een piano of keyboard (of orgel) 

 klepjes 'deurtjes' die open en dicht kunnen (bij orgel: ‘ventielen’ genoemd) 

 klooster gebouw waarin monniken woonden 

 Kloosterkerk kerkgebouw in Den Haag dat vroeger bij een klooster hoorde 

 Koningsdag nationale feestdag waarop de verjaardag van de Koning gevierd werd.  

L Lange Voorhout hele oude brede laan met bomen aan weerszijde 

 lesverhaal les in de vorm van een verhaal (of verhaal waarvan je iets leert) 

 lood zacht, grijs metaal dat vroeger gebruikt werd (door de loodgieter) voor daken, riolering 
en waterleiding. Lood wordt met de tijd donkerder van kleur. 

M Maarten voornaam van een van de hoofdpersonen uit het verhaal 

HW 

RW 

P P 
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 melodie(tje) wijsje, muziekje 

 'meneer Jos' de organist van het kinderproject: Jos van der Kooy, organist van de Westerkerk in 
Amsterdam en de Gotische zaal in Den Haag 

 metalen orgelpijpen orgelpijpen gemaakt van metaal, meestal lood vermengt met tin 

 mondharmonica muziekinstrument waar je met je mond op blaast.  
Werkt met metalen tongetjes die gaan trillen als er lucht langs stroomt en zo geluid 
maken 

 monniken mensen die samen in een klooster wonen en veel bidden en goede werken doen 

 muziek verschillende tonen achter elkaar, meestal prettig om naar te luisteren 

 Muziek uit een gebouw lesverhaal over 3 jongens die in en kerk de organist ontmoeten, die hen wat verteld 
over het orgel in de kerk 

 muziekinstrumenten instrumenten (voorwerpen) waarmee je muziek kunt maken 

N noot/noten vrucht van een notenboom of aardnoot (b.v. pinda) 
Maar ook één of meer tonen van de muziek.  
Ook de benaming van muziek-tonen in een octaaf:  
b.v. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. (c, d, e, f, g, a, b, c.)  

 notenbeeld muzieknotatie: muzieknoten die op de juiste volgorde staan en die je (als je muziek 
kan lezen) b.v. op een muziekinstrument kunt spelen 

O octaaf/octaven letterlijk: 8. Reeks noten die achter elkaar op een toetsenbord zitten (8 hele noten en 
5 halve noten): Toonladder 

 organist persoon die een orgel bespeelt 
kan een man of een vrouw zijn. Soms nog heel jong. Wolfgang Amadeus Mozart 
speelde al orgel vanaf zijn 4e jaar! 

 orgel blaasinstrument met orgelpijpen voor iedere toon, dat wordt bespeeld met toetsen. 
Een orgel bestaat uit een 1) 'stellingwerk' (de constructie waar alles aan vast zit) 2) 
de 'windvoorziening' (waar de 'orgelwind' wordt gemaakt en vervoert die nodig is om 
een orgel te laten 'spreken',  3) 'windladen' waarop de orgelpijpen staan, 4) heel veel 
'orgelpijpen' verdeeld over 'registers', 5) het 'regeerwerk' waarmee je een orgel 
kunt bedienen (spelen) bestaande uit 'toets tractuur' en 'register-tractuur' en 6) 
een 'orgelkas' met aan de voorzijde een 'orgelfront' waarin de mooiste orgelpijpen 
staan. 

 orgelbalkon balkon waarop het orgel staat 

 orgelbouwer iemand die orgels bouwt 

 orgelfront gedeelte van een orgel dat je kunt zien (voorkant) De orgelpijpen in het orgelfront zijn 
meestal mooi glimmend en soms (gedeeltelijk) verguld (= van een goudlaagje 
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voorzien) Vroeger maakte men vaak ook veel hout-snijwerk in het orgelfront. Ook 
stonden er wel beelden en beeldjes in of op het orgelfront 

 Orgelkast/orgelkas kast die rondom het orgel(instrument) staat, meestal mooi versiert 

 orgelmaker ander woord voor orgelbouwer 

 orgelpijpen/orgelpijpjes buizen van hout of metaal die een toon geven als er lucht door stroomt 

 orgeltrapper iemand die vroeger (door te trappen) het orgel moest voorzien van lucht (orgelwind) 

 orgelwind lucht die nodig is om het orgel geluid te laten geven  

 orkest meerdere mensen die gezamenlijk muziek maken (onder leiding van een dirigent) 

P panfluit oud instrument gemaakt van bamboe pijpjes van verschillende lengte (herdersfluit) 
genoemd naar de herders-god Pan. 

 Parkstraat Drukke straat in de binnenstad van Den Haag  

 pedaal toetsen van een orgel waarop met de voeten wordt gespeeld. Ook: afdeling van een 
orgel met de laagste tonen die met de voeten bespeeld worden (pedaalwerk) 

 piano snaarinstrument dat wordt bespeeld door toetsen in te drukken die hamertjes 
activeren 

 pilaren ondersteuningskolommen 

 portatief klein draagbaar orgeltje 

 prestant/prestanten orgelpijpen die vooraan (in het orgel) staan 

 prestantenfamilie meerdere registers van prestantpijpen 

 processie(s) religieuze optocht  
(meestal van en naar een kerk) 

 pruik valse haardos (werd in de 'pruikentijd' (18e eeuw) gedragen door veel mannen en 
vrouwen) vaak over hun eigen haar heen 

R regeerwerk combinatie van toetsen, knoppen en latten waardoor je op een orgel kunst spelen 

 Registerfamilie/ 
Registerfamilies 

groep of groepen (orgel)registers die bij elkaar passen (b.v.: prestantenfamilie, 
fluitenfamilie, strijkersfamilie en tongwerkenfamilie) 

 registerknop knop waarmee je een bepaald register 'aan' en 'uit' kunt zetten 

 registers verschillende groepen orgelpijpen die wat klankkleur betreft bij elkaar horen. 

 registernamen registers hebben namen die vaak een (ander) muziekinstrument aanduiden omdat ze 
daar naar klinken, zoals ‘(blok)fluit’, ‘trompet’, ‘bazuin’, ‘fagot’. ‘hobo’, viola-da-gamba’ 
‘Vox Humana’ (menselijke stem), ‘Vox Celeste’ (Hemelse stem) 
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Maar soms geeft de naam de plaats aan waar het register zich bevindt, zoals: 
‘prestant’ (= vooraanstaand) ‘mixtuur’ (samengesteld),  

 registerslepen zie sleep/slepen 

 registertrekker knop waarmee je een bepaald register 'aan' en 'uit' kunt zetten 

 register-tractuur constructie van houten latten en metalen stangen die er voor zorgt dat de 
'registerslepen' heen en weer gaan als een 'registertrekker' uit wordt getrokken en in 
geduwd. 

 rugwerk afdeling in een orgel die zich achter de rug van de organist bevindt. De onderste 
verdieping van het orgel. Niet alle orgel hebben een rugwerk. (zie bij Hoofdwerk) 

S sabel steekwapen (soort zwaard) dat in de 'pruikentijd' werd gedragen 

 schetterende trompetten trompetten (orgelregister) die erg schel geluid maken 

 sleep/slepen lat met gaten die in een ‘sleeplade’ heen en weer geschoven kan worden en zo de 
openingen naar de orgelpijpen kan openen of afsluiten 

 sleeplade onderdeel van een orgel: kist met langwerpige vakken waar de orgelwind door kan 
stromen die (via de slepen) naar de orgel-pijpen stroomt (zie ook: windlade) 

 speeltafel kast waarin zich een of meer toetsenborden (klavieren), het pedaal en de 
registerknoppen van een orgel bevinden: daar waar de organist op speelt 

 stellingwerk constructie van houten balken waaraan alles van een orgel is bevestigd 

 'Stille nacht, Heilige 
nacht' 

Kerstlied  

 strijker/strijkers orgelregistergroep: strijkende orgelstemmen (zoals een viool) ook: soort vuurwerk 

 strijkinstrument(en) muziekinstrumenten met snaren die 'aangestreken' worden, zoals een viool, cello, 
contrabas enz. 

T tin grijs zacht metaal, dat soms vermengt met lood, gebruikt wordt om orgelpijpen van te 
maken (werd vroeger wel gebruikt voor kannen en bekers) Kan glimmend opgepoetst 
worden 

 toetsenbord onderdeel van een orgel (of ander toetsinstrument), het gedeelte waar de organist op 
speelt met zijn handen.  
Ook: onderdeel van een computer waarop je kunt typen 

 toetsinstrument(en) muziekinstrumenten die bespeeld worden door toetsen in te drukken (zoals een piano 
en een orgel) 

 tractuur de mechaniek (overbrenging) van een orgel. Er is toets-tractuur en register-tractuur 
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 toets-tractuur de constructie van toetsen met daaraan de latjes, winkelhaakjes en stangetjes die 
nodig is om de klepjes (ventielen) in de windladen te openen, waardoor de orgelwind 
bij de orgelpijpen kan komen en er dus geluid uit komt 

 tongetjes metalen plaatjes die in b.v. een harmonica zitten en door te trillen geluid maken. Maar 
ook in sommige orgelpijpen (tongwerken)   

 tongwerk/tongwerken orgelregister dat met tongetjes werkt (zoals een trompet en een bazuin) 

 tongwerkenfamilie meerdere registers van tongwerkpijpen in een orgel 

 toon onderdeel van muziek (muziek bestaat uit een reeks van tonen) 

 torens onderdeel van een orgel: (meestal) grote hoge (en smalle) kasten in het front van het 
orgel (bijvoorbeeld: 'middentoren',  'pedaaltorens') 

 trompet(ten) muziekinstrument waar je op blaast, ook: orgelregister dat het geluid van een trompet 
imiteert 

V Ventiel/ventielen klepje dat de lucht tegen kan houden of toelaten (fietsventiel in een band of 
orgelventiel in een windlade van een orgel) 

 ventilator (elektrische) machine die lucht verplaatst (b.v. raamventilator, maar ook 
orgelventilator die in de plaats kwam van de orgeltrapper) (zie ook: windmachine) 

 verschillende geluiden meer dan een geluid (b.v. de imitatie van verschillende muziekinstrumenten door een 
orgel) 

 voet Oude lengtemaat (ca 30 cm) hiermee wordt de lengte van (het sprekende gedeelte) 
van een orgelpijp aangeduid (wordt genoteerd met een hoge komma: ‘ of vt) 

W windkanalen buizen of (houten) kokers waardoor de lucht (orgelwind) van een orgel stroomt 

 windlade onderdeel van een orgel: kist met langwerpige vakken waar de orgelwind door kan 
stromen die (via de slepen) naar de orgelpijpen stroomt (zie ook: sleeplade) 

 windmachine (elektrische) machine die lucht verplaatst en die in de plaats kwam van de 
orgeltrapper)  

 wirwar doolhof, warreling (van b.v. lijnen of geluiden) 

Y Yamal voornaam van een van de hoofdpersonen uit het verhaal 

Z zwevend niet vast. (bij een orgel: zwevend register = orgelregister met 1 of meerdere pijpen die 
'zwevend' (= niet vast) gestemd zijn zodat de toon zangerig wordt) 
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afb 1 pag. 5: de ‘orgelman (+spiegelbeeld) 

afb 2 pag. 6: prent van een ‘waterorgel’ uit de oudheid  
(met 2 organisten en 4 mannen die ‘orgelwind pompen’ 

afb 3 pag. 7: de ‘orgelman’ (naar Rembrandt van Rijn) 

afb 4 pag. 8L: draaiorgel ‘de Drie Pruiken’ 

afb 5 pag. 8R: Kloosterkerk Den Haag 

afb 6 pag. 9L: de 3 vrienden in de kerk  

afb 7 pag. 9R: orgel in de Kloosterkerk 

afb 8 pag. 11: oude prent van organist (kerstkaart) 

afb 9 pag. 12L: de 3 vrienden zien meneer Jos  

afb 10 pag. 12R: klavier Lutherse Kerk Den Haag 

afb 11 pag. 13.1: het orgel van Ktesibios 

afb 12 pag. 13.2: herders-god Pan met Panfluit 

afb 13 pag. 13.3: orgel-spelende vrouw (schilderij) 

afb 14 pag. 13.4: man met buikorgel 

afb 15 pag. 13.5: Italiaans orgel in Lutherse Kerk  

afb 16 pag. 15: doorsnede van een orgel (plaat uit oud boek) 

afb 17 pag. 16L: Indiaas harmonium (Shruti-box) 

afb 18 pag. 16R: accordeon, mondharmonica, elektronisch orgel, 
keyboard 

afb 19 pag. 17L: orgel St. Laurenskerk Rotterdam, met ‘werken-indeling’ 

afb 20 pag. 17M: speeltafel St. Laurenskerk (met organist) 

afb 21 pag. 17R: orgelpijpen in het orgel (Grote Kerk Den Haag, rugwerk) 

afb 22 pag. 19: orgelpijpen groot  klein. 

afb 23 pag. 20: v.l.n.r.: blokfluit, doorsnede en grote- en kleine houten 
orgelpijp, metalen orgelpijpen, trompet, hobo  

afb 24 pag. 22L: organist achter zijn speeltafel 

afb 25 pag. 22M: meneer Jos leeft zich helemaal uit 

afb 26 pag. 22R: speeltafel van groot orgel (met 5 klavieren en heel veel 
registers) 

afb 27 pag. 23L: organist uit de 17e eeuw (met pruik en sabel) 

afb 28 pag. 23M: de beroemde componist en organist Johann Sebastian 
Bach (die leefde van 1685 tot 1750) 

afb 29 pag. 23R: Johann Sebastian Bach componerend achter het orgel 

afb 30 pag. 25: schematische werking van een orgel 

afb 31 pag. 26L: registertrekkers van oud orgel 

afb 32 pag. 26R: orgelfront St. Laurenskerk met horizontale trompetten 
(Chamades = ‘Trompetgeschal’) 

afb 33 pag. 27.1: orgelfront met prestantpijpen (Den Haag, Grote Kerk) 

afb 34 pag. 27.2: verschillende soorten fluiten in een orgel (pijpen van 
hout en metaal) 

afb 35 pag. 28.3: hele grote prestantpijpen 

afb 36 pag. 28.4: orgelmuziek kan ook swingen! 

afb 37 pag. 29: doorsnede van een groot orgel 

afb 38 pag. 30L: blaasbalgen van een orgel 

afb 39 pag. 30M: moderne ‘orgeltrappers’ 

afb 40 pag. 30R: orgeltrappers in de 15e eeuw 

afb 41 pag. 31L: ‘wellenbord’ in een orgel voor de overbrenging van de 
toets beweging naar de ventielen in de windlade. 
(belangrijk als je de pijpen wilt laten spreken) 

afb 42 pag. 31M: regeerwerk in een mechanisch orgel (zie vorige 
opmerking) 

afb 43 pag. 31R: pijpen van verschillende registers op een rij op de 
windlade. 

afb 44 pag. 32: oude plaat waarbij je goed kunt zien hoe een pijporgel 
werkt (Links de ‘orgeltrapper’ die voor de ‘orgel-wind’ 
zorgt. Rechts de organist aan de klavieren). 

afb 45 pag. 34L: schoolkas in de Kloosterkerk  

afb 46 pag. 34M: … bij het orgel 

afb 47 pag. 34R: … tijdens de ‘workshop’ met het ‘demo-orgeltje’  

afb 48-51 pag. 35:  v.l.n.r.: organisten in de 15e eeuw, 17e eeuw, 20e eeuw 
(meneer Jos) en 21e eeuw (Cameron Carpenter) 

afb 52-53 pag. 35: Links de organiste Lydia Sourial. Rechts een meisje bij 
de orgel-excursie in de Kloosterkerk 

afb 54-56 pag. 36:  v.l.n.r.: orgel in Sion (Zwitserland); orgel Sint Bavo 
Haarlem; orgel ‘De Doelen’ Rotterdam. 

afb 57-67 pag. 37: orgels uit verschillente tijden en plaatsen 

afb 68 pag. 38: 1 PK draaiorgel 

afb 69 pag. 39: ‘Door de orgelvloer gezakt’ 

afb 70 pag. 40L: draaiorgel in de stad 

afb 71 pag. 40R draaiorgel bij een sportdag van school 

afb 72 pag. 41L: orgel in het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam 

afb 73 pag. 41R: zingen bij het orgel in de Elandstraatkerk te Den Haag 

afb 74 pag. 42L: heel veel orgelpijpen in een orgel 

afb 75 pag. 42R:: orgelfront met beschilderde pijpen (Towmhall Leeds, 
Engeland) 

afb 76-79 pag. 43: Kleine orgelpijpjes, Grote houten orgelpijp, grote metalen 
orgelpijp, deze is 10m lang! 

afb 80 pag. 44L: orgel met (trek)registerknoppen 

afb 81 pag. 44R: orgel met registerwippers (heel veel) 

afb 82-85 pag. 45: v.l.n.r. onderdelen van een metalen orgelpijp; het 
solderen (lassen) van een metalen pijp; 5 
tongwerkpijpjes op een rij; het solderen van een grote 
orgelpijp in een kerk 

afb 86 pag. 46L: ‘regeerwerk’  (toets-tractuur) bij een klavier;  

afb 87 pag. 46M: regeerwerk in een orgel;  

afb 88 pag. 46R: orgelbouwer aan het werk in een orgel. 

afb 89 pag. 47: ‘De Dirigent’ 

afb 90 pag. 56: ‘Organist achter zijn orgel’ van LEGO door een leerling 
van een aan het HOK-project deelnemende school 
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orgeltje en organist van LEGO  

(gemaakt door een van de leerlingen die deelnamen aan het lesproject 


