STICHTING ORGEL ELANDSTRAATKERK
Den Haag

Jaarverslag 2017

Doel van de stichting
1. De restauratie en instandhouding van het Franssen-orgel in de kerk Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 194 te ’s-Gravenhage.
2. De aanschaf en instandhouding van een koororgel in bovengenoemde kerk,
3. Het stimuleren van het gebruik van de hiervoor genoemde orgels, alles in de ruimste zin van het
woord.
Inschrijvingnummer Kamer van Koophandel te Den Haag: 27280611
Banknummer NL86 INGB 0004 8350 86
Door de belastingdienst is de stichting aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscaal nummer is : 8149 79 221
Secretariaat
J.D. de Koklaan 43,
2552 DG – ’s-Gravenhage
Telefoon: 06-24.62.87.32
Email: stichting@orgelelandstraatkerk.nl
Website: www.orgelelandstaatkerk.nl

Bestuur per 31 december 2017:
In 2017 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur. Eind 2017
was de bestuurssamenstelling als volgt:
E.Th. van Aken,
voorzitter
K.M. van Aken
secretaris
M.Groot
penningmeester
N.J.M. de Groot,
lid
organisten
Bert den Hertog
Ed van Aken

concert-organist
kerkelijk-organist

Beleid
Het beleid is er op gericht de doelstellingen van de stichting zoveel mogelijk te realiseren. Het
beheer en onderhoud van het orgel is hierbij een belangrijk punt. Naast de generale stemming door
Adema’s Kerkorgelbouw worden met name de tongwerken in eigen beheer gestemd.
Jaarlijks worden een aantal concerten georganiseerd om het orgel een prominente plaats te geven in
het cultureel aanbod in de stad Den Haag. Het unieke karakter van het instrument wordt hierbij
benadrukt. In 2014 is gestart met het Internationaal Symfonische Orgel Festival Den Haag, waarbij
vijf concerten plaatsvonden op vijf achtereenvolgende zondagen. Deze formule zal voorlopig
worden voortgezet.

Beloningsbeleid
De bestuursleden zien af van enige vorm van vergoeding voor bestuurswerkzaamheden.

Speeltafel beneden in de kerk
Een lang gekoesterde wens is om beneden in de kerk de beschikking te hebben over een speeltafel
met drie manualen, waarbij tevens alle functies van het orgel bediend kunnen worden. Begin 2017
is een drie-klaviers MIDI-speeltafel aangekocht. De aansluiting en programmering had in de loop
van 2017 plaats moeten vinden, maar door een aantal onvoorziene factoren is het niet gelukt dit in
2017 te realiseren. Wij hopen dit medio 2018 af te kunnen ronden.

Haags Orgel Kontakt
Vanaf 1 januari 2017 zal onze stichting volledig participeren binnen het HOK. De concerten zullen
voortaan worden afgestemd met de andere participanten. In de public relations – folder, website.
facebook – staan voortaan ook onze concerten vermeld.

Geluidsregistratie
Van de gegeven concerten vindt in principe een geluidsregistratie plaats. Deze registratie komt niet
in de handel, maar meer en meer wordt duidelijk dat hiermee een in artistiek opzicht belangrijk
geluidsarchief begint te ontstaan. Met name door de improvisaties, de gespeelde eigen bewerkingen
van de concerterende organisten en de wereldpremières van nieuwe muziek bevat dit archief zeer
unieke opnamen.

ARTISTIEK JAARVERSLAG
Voor het eerst werden in het afgelopen jaar de orgelconcerten georganiseerd als participant van het
Haags Orgel Kontakt. Hierdoor is een veel betere afstemming ontstaan met de andere participanten
in het HOK. Wat niet is veranderd is het streven van de Stichting Orgel Elandstraatkerk het
Franssen-orgel te presenteren in een aantal kwalitatief hoogstaande concerten. Het uitgesproken
symfonisch karakter daagt de concerterende organist(en) vaak uit tot het programmeren van nietalledaagse composities. Dit streven werd in het afgelopen jaar ten volle waargemaakt.
De concerten werden in totaal door 223 personen bezocht. Uit de reacties van de bezoekers blijkt
dat de programmering zeer wordt gewaardeerd. Ook positief is het zichtbaar maken van de organist
op een groot beeldscherm en de mogelijkheid om achteraf nog even na te praten, dit onder het genot
van een drankje.

Internationaal Symfonische Orgel Festival
3 juni 2017 – Bert den Hertog
Op 2 juni 1937 overleed Louis Vierne op de orgelbank van de Notre-Dame te Parijs na het spelen
van zijn Triptyque. Hierna zou hij nog een improvisatie spelen en daarna zou zijn leerling Maurice
Duruflé zes werken van Vierne spelen. Het programma van dit concert volgde de opbouw van het
concert van 80 jaar geleden, met een paar aanpassingen.
L. Vierne
M. Duruflé
L.Vierne
L. Vierne

Triptyque op. 58: Matines; Communion; Stèle pour un enfant défunt
uit Requiem op. 7: In Paradisum
Uit Pieces de Fantaisie: Les Cloches de Hinckley (op. 55);
Clair de lune (op.53); Sicilienne (op. 53)
uit Symphonie nr. 1, op. 14: Final

10 juni- Jean-Baptiste Monnot (Rouen, F)
Deze nog jonge Franse organist is sedert enkele jaren organist van het fameuze Cavaillé-Coll orgel
van de St.-Ouen in de noord-Franse plaats Rouen. Hij bracht een prachtig programma met Franse
werken.
Ch. M. Widor
uit Symphonie nr. 6 in g: -Allegro
C. Franck
Choral nr. 1 in E
L. Vierne
uit Pièces en stile libre: - Elegie
M. Dupré
Deuxième Symphonie op. 26: -Preludio, -Intermezzo, -Toccata

17 juni – Stephan van de Wijgert
Naast een drietal bewerkingen voor orgel speelde Stephan de Grande Pièce Symphonique van César
Franck, een prachtig werk dat uitstekend gedijde op het Franssen-orgel.
Felix Mendelssohn Präludium und fuga in e (bewerking voor orgel W.T. Best)
Franz Schubert
Fantasie in f-moll, D 940 (bewerking voor orgel H. Bornefeld)
Edvard Grieg
Präludium, opus 40 (bewerking voor orgel J. Abbing)
Sarabande
César Franck
Grande Pièce Symphonique, opus 17

24 juni - Bert den Hertog, orgel; Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis
Dit concert stond in het teken van de herdenking van Hendrik Andriessen (125 jaar geleden
geboren) & Albert de Klerk (100 jaar geleden geboren). Beide musici hebben zeer grote invloed
gehad op de muzikale ontwikkelingen in de Rooms-Katholiek kerk in Nederland. Hendrik
Andriessen is bovendien nog directeur geweest van het Koninklijk Conservatorium in Den haag.
In samenwerking met de Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis werd een gevarieerd programma ten gehore
gebracht. Onder de bezoekers bevond zich ook een dochter van Hendrik Andriessen.

orgelsolo
H. Andriessen, uit Quattro Studi: I. Pedaal-solo (voor Albert de Klerk); II. Allegro con spirito
A. de Klerk, uit 10 orgelwerken: Aria
koor
H. Andriessen : Psalm 47
koor en orgel
H. Andriessen: Psalm 100; Sanctus, Benedictus & Agnus Dei uit Missa Solemnis
A. de Klerk: Magnificat; Pater noster
orgelsolo
A. de Klerk, uit Twelve Images: 7. Pomposo; 9. Imitando; 10. Grazioso
H. Andriessen: Premier Choral

Themaconcerten
22 april – Anton Doornhein & Bert den Hertog
Op dit concert zou de nieuwe speeltafel beneden in de kerk in gebruik genomen worden. Door
diverse omstandigheden kon dit echter niet doorgaan. Desalniettemin werd door beide organisten
een zeer attractief en gevarieerd programma geboden.
Anton Doornhein
Louis Vierne Uit Deuxième Symphonie opus 20: Allegro; Choral
Leonce de Saint-Martin: Paraphrase du Ps.136
Pierre Cochereau Uit Symphonie en improvisation: Final
Bert den Hertog
M. Moussorgsky
Schilderijen van een tentoonstelling

16 september - Bert den Hertog
Thema van dit concert was Engelse muziek uit de 19de en 20ste eeuw. Hierbij kwamen bekende en
minderbekende werken aan bod en bleek het Franssen-orgel een uitstekend medium te zijn voor dit
soort muziek.
P.E. Fletcher
S. Wesley
G. Thalben-Ball
E. Elgar:
P. Whitlock
J. MacMillan
S. Preston

Festival Toccata,
Air; Gavotte,
Elegy,
Chanson de matin, (transcriptie H. Brewer); Sonate nr. 2, op. 87
uit Organ Sonata in C: Scherzetto,
Gaudeamus in loci pace,
Alleluyas

Open Monumentendag
Ook in 2017 was de kerk weer opengesteld voor publiek. Gedurende de openstelling werd er op het
orgel gespeeld en aan belangstellenden uitleg gegeven en de registers van het orgel gedemonstreerd.

Liturgie
Evenals in voorgaand jaar wordt elke 1e zondag van de maand tijdens de viering het orgel bespeeld
waarbij de zang wordt verzorgd door een cantor. Indien er een vijfde zondag in de maand is (4x per
jaar) verzorgt het liturgische koor Cantate domino de muzikale invulling. Ook dan wordt het orgel
gebruikt voor de begeleiding.
Daarbuiten wordt het orgel regelmatig gebruikt tijdens bijzondere vieringen, zoals Aswoensdag,
Goede Vrijdag (Kruisweg), uitvaarten, huwelijksvieringen etc..

Educatie
Regelmatig werden op individuele basis organisten ontvangen, waarbij uitleg over het orgel werd
gegeven en het orgel bespeeld kon worden.

Overige gebruik van het orgel
(niet georganiseerd door de Stichting Orgel Elandstraatkerk)
Op 9, 10 en 11 november vonden drie uitvieringen plaats van “ADAM, de mens” (tussen licht en
donker), een orgelproject van het Sjostakovitsj Euritmie-ensemble. Bij dit project werden
verschillen de kunsten samen gebracht: orgelmuziek, euritmie, poëzie, toneel, zang, lichtspel en
beeldende kunst. Het orgel werd bespeeld door Maciej Wierzcholowski. Naast een aantal
improvisaties werden de volgende orgelwerken gespeeld:
S. Gabaidoelina
Licht en Donker
A. Schnittke
Twee stukken
J.S. Bach
Uit de diepten roep ik (BWV745)
A. Pärt
Fratres

Financieel Overzicht 2017
Balans per 31 december
Activa
Kas
Bank betaalrekening
Bank spaarrekening
Passiva
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserves:
- Instandhouding Franssen-orgel
- Speeltafel beneden
Kortlopende schulden
Vooruit ontvangen posten
Nog te betalen posten

31-12-2017

31-12-2016

1.493
274
13.105
14.872

603
4.161
15.487
20.251

14.800

16.723
700

72
14.872

2.500
328
20.251

Staat van baten en lasten

2017

2016

Baten
Donaties
Fondsenwerving
Rente
Opbrengst concerten
Verkoop CD
Verkoop Boek
Overige inkomsten
Totaal Baten

1.175
4.000
5
2.134
60
25
0
7.399

1.613
3.800
27
1.722
60
75
0
7.297

Lasten
Kosten instandhouding
Kosten Speeltafel
Kosten Concerten
Algemene Kosten
Totaal Lasten

0
4.000
5.851
171
10.022

0
5.518
185
5.703

Voordelig- / nadelig Saldo

-2.623

1.594

