
Foto impressie excursie Kloosterkerk - Educatief orgelproject voor de basisschool 2011 

De Kloosterkerk aan het Lange Voorhout was drie maandagochtenden in maart de plek waar 

leerlingen van groep 6 van een aantal Haagse basisscholen.de excursies bijwoonden van het HOK-

kinderproject over het orgel. In de weken daarvoor is door de eigen groepsleerkracht het lesboekje 

‘Muziek uit een gebouw –het orgel-‘ in de klas behandeld en is het HOK-educatieteam langs 

geweest voor een ‘Gastles in de klas’.  

De lesgroepen (2 per maandagochtend) komen zelf naar de Kloosterkerk. Nadat de kerk kort wordt 

bekeken en ‘ervaren’ worden de groepen opgesplitst. Een groepje gaat met ‘meneer Jos’ naar het 

grote orgel dat uitgebreid gedemonstreerd wordt. Ook mag iedereen het ook zelf even proberen.. 

Het andere groepje gaat naar de crypte van de kerk voor een ‘orgelworkshop’ van ‘meester Henk’. 

Waarbij, naast heel veel orgelpijpen -waar natuurlijk op geblazen mag worden- ook een klein -echt 

werkend- ‘Demo-orgeltje’ staat waarbij goed te zien is hoe alles werkt bij een mechanisch pijporgel. 

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



Kinderconcert 

Op zaterdag 21 mei 2011 werd in de Kloosterkerk een kinderconcert georganiseerd, met name 

bedoeld voor de kinderen die aan het orgelproject voor de basisschool hadden mee gedaan en hun 

ouders. Het was een ‘muzikale reis voor kinderen van 8 tot 88 en alle andere leeftijden’.  

Het concert was getiteld ‘De rijdmachine en de orgelman’ 

De verteller was Nigel Lamb, de organist ‘meneer Jos’ (van der Kooy) die verschillende bekenden 

en minder bekende ‘orgelstukken’ zal spelen, passend bij het verhaal.  

Het verhaal was geschreven door Henk Barnhard, die ook het idee had ontwikkeld. Joost Barnhard 

had de Cortons getekend die ook in de kerk op een groot scherm te zien waren.  

Helaas was geen rekening gehouden mat allee ‘zaterdagse verplichtingen’ van de kinderen. Er 

kwamen dus meer heel weinig kinderen opdagen. Gelukkig waren er wel volwassenen. En die 

hebben ook genoten van de drie vrienden uit het lesverhaal die een wel heel vreemd apparaat in de 

kerk aantroffen toen ze, na hun avontuur met ‘meneer Jos’, waarbij ze heel veel over het orgel 

hadden geleerd en gehoord.  

Dat apparaat bracht hun op vele tijden, in een ver verleden, terug in de tijd. Zo ontmoeten ze Graaf 

Floris V, de oorspronkelijke monniken van het Klooster, Prins Maurits, Franse soldaten, Kozakken 

met hun paarden, een hoefsmid en een kanonnengieter, maar ook ‘beeldenstormers’ en Duitse 

soldaten. En steeds was er die wonderlijke ‘orgelman’, die later wel erg bleek te lijken op iemand die 

ze kende….   

 

    


