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Amsterdam, Jacobuskapel (Woestduinkerk) 

                                                                                                                                                                    

In 1956 bouwde de firma D.A. Flentrop een geheel nieuw twee-klaviers orgel voor de 

Gereformeerde Woestduinkerk. De orgelkas werd ontworpen door de architecten A. Meijer 

en J.H. van der Zee. Het orgel werd op 9 februari 1957 in gebruik genomen met een 

bespeling door dhr. W. Mennes, organist van de kerk. Sinds 1995 wordt het gebouw de 

Jacobuskapel genoemd. In december 2013 werd Van den Heuvel-Orgelbouw verzocht om 

een andere locatie te vinden voor dit fraaie orgel en zorg te dragen voor de verkoop en 

overplaatsing. 

http://vandenheuvel-orgelbouw.nl/
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In 1956 D.A. Flentrop built this 24-stop tracker-action organ for the Reformed Woestduin 

church in Amsterdam. The organ case design was made by the architects A. Meijer and J. H. 

van der Zee. W. Mennes, organist of the church, performed the inaugural concert. Since 

1995 the church was named Jacobus chapel. In 2013 this chapel was closed. In December 

2013 Van den Heuvel was requested to find a new home for this fine organ and to take care 

for the dismantling. 

1956 baute D.A. Flentrop diese Orgel mit 24 Registern auf zwei Manuale und Pedal. Das 

Gehäuse ist einem Entwurf von Architekten A. Meiijer and J.H. van der Zee. Seit 1995 wird 

diese Woestduinkirche auch Jacobus-Kapelle genannt. Seit 2013 wird diese Kapelle nicht 

mehr benutzt. Van den Heuvel-Orgelbau wurde beauftragt diese schöne Flentrop-Orgel zu 

verkaufen.     

Dispositie 

Hoofdwerk:  9 stemmen C-g3  

Quintadeen 16' 

Prestant 8'  

Roerfluit 8' 

Octaaf 4' 

Fluit 4' 

Vlakfluit 2' 

Tertiaan II sterk 

Mixtuur IV-V sterk 

Trompet 8'  

 

Borstwerk:  8 stemmen C-g3  

Eikenfluit 8' 

Gemshoorn 8' 

Prestant 4' 

Spitsfluit 4' 

Octaaf 2' 

Quint 1 1/3' 

Scherp III sterk 

Dulciaan 8' 

Tremulant  

 

Pedaal:  7 stemmen   C-f1 

Prestant 16' 

Bourdon 16' 

Octaaf 8' 

Gedekt 8' 

Woudfluit 4' 

Mixtuur IV sterk 

Fagot 16' 

 
 

 

Koppelingen:  

Hoofdwerk - Borstwerk 

Pedaal - Hoofdwerk 

Pedaal - Borstwerk

ALGEMEEN:  

Het orgel betreft een in 1956 vervaardigd kerkorgel. De staat van het orgel is over het al-

gemeen zeer redelijk al is er de laatste jaren geen onderhoud meer uitgevoerd. Vanzelf-

sprekend moet alles in perspectief gezien worden van de bouwperiode en de leeftijd van het 

instrument. Het orgel werd in de opkomst van het bedrijf o.l.v. Dirk A. Flentrop gebouwd.  

In deze tijd ontwikkelde Flentrop zich enorm, en de verschillen tussen de orgels van het 

begin van de vijftiger jaren tot de zestiger jaren zijn zeker waarneembaar.  

Het orgel van de Woestduinkerk is een technisch goed gebouwd instrument. Artistiek gezien 

is het een evenwichtig instrument dat gezien kan worden als een fraai voorbeeld van de 

neo-barokke stijl. Na 57 jaar moet uiteraard het gebruikelijke  onderhoudswerk plaats-

vinden. Er zijn noodzakelijke herstelwerkzaamheden, en daarnaast zijn er mogelijk ook 

wenselijke werkzaamheden.  
 

Het Flentrop-orgel is voor een buitengewoon aantrekkelijke prijs te koop!  
This Flentrop organ is for a very attractive price for sale! 
Diese Flentrop-Orgel ist zu einem sehr attraktiven Preis zu verkaufen! 
 

Op de volgende pagina's volgt een fotoreportage en een korte omschrijving:  
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Borstwerk 
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Hoofdwerk 
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De windvoorziening bestaat uit een (Zwitserse) Meidinger ventilator die in een geïsoleerde 

kist achter het orgel is gebouwd. De ventilator heeft een groot schoepenrad en is een 

zogenaamde "langzaamloper" met 1.400 toeren. De motorkist bestaat uit dubbelwandige 

zachtboardplaten en een buitenkantbekleding van zweeds-masonite.  
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De regulatie loopt naar een grote slobbalg die naast de windmotor op een hoger niveau 

werd gebouwd. Het rubberdoek en de belering van deze balg is na ruim 57 jaar stug ge-

worden.  

Vanaf deze magazijnbalg lopen er windkanalen naar de pedaalwindladen en het Hoofdwerk  

en Borstwerk. De ventilator en de magazijnbalg zijn dus in een ruimte achter de orgelkast 

gemonteerd, dit zal eventueel kunnen worden aangepast in een nieuwe situatie (afhankelijk 

van de plaats waar het orgel moet komen). 

De situatie en kwaliteit van het rubberdoek van de andere slobbalgen is vergelijkbaar met 

die van de magazijnbalg. Wij adviseren de koper om het rubberdoek van alle slobbalgen die 

in het orgel (de orgelkast) zijn ingebouwd in ieder geval preventief te vervangen voor 

nieuw. De kosten hiervoor wegen namelijk niet op tegen de hoge kosten van het vervangen 

achteraf (als het orgel weer is opgebouwd). 

Onder de windladen van het Hoofdwerk, Borstwerk en de beide pedaalwindladen zitten z.g. 

verende bodems ingebouwd. Ook voor deze verende bodems werd als afdichtingmateriaal 

het eerder genoemde rubberdoek gebruikt. Er zijn op één verende bodem na (!), visueel 

geen problemen geconstateerd, maar het doek is erg stug (zoals bij de slobbalgen). Deze 

verende bodems zijn echter niet te demonteren zonder demontage van een deel van het 

orgel (omdat de raamwerken van de schokbrekers rusten op de windladeoplegging). Wij 

adviseren dan ook om dit rubberdoek te vervangen voor nieuw. Gelijktijdig kunnen dan de 

schanierpunten van de schokbrekers en de inwendig geplaatste veren worden nagezien 

(momenteel maken deze veren bij het aan en uitzetten van de ventilator een bijgeluid 

(resonantie van het verenstaal). 
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De tremulant wordt elektrisch geactiveerd. De elektromotor werkt niet meer. De tremulant 

bestaat uit een schoepenrad die de lucht in het Borstwerk in beweging brengt.  

 

 
De speel- en registermechanieken zijn zeer degelijk, de draaipunten dienen nagezien te 

worden en waar nodig opnieuw ingevoerd of gesmeerd. 
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Eventueel gewenste dispositieveranderingen, veranderingen van het pijpwerk en intonatie, 

technische aanpassingen alsmede veranderingen in de vormgeving van de orgelkas, en 

eventueel roosterwerk boven het frontpijpwerk  zijn in goed overleg met de opdrachtgever 

tegen additionele kosten mogelijk.  
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Foto's demontage, inpakken van onderdelen en transport van het Flentrop orgel uit de v.m. Opstandingskerk te 

Den Helder naar het atelier van Van den Heuvel-Orgelbouw in Dordrecht 
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Het Hoofdwerk van het orgel in de Woestduinkerk 
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Het Borstwerk van het orgel van de Woestduinkerk 
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de stabiele frontpijpen van het orgel van de Woestduinkerk 
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Het pedaalpijpwerk van het orgel van de Woestduinkerk 
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Afmetingen orgelkast: 

Hoogte Hoofdwerkkast 612cm 
Hoogte Pedaalkasten 573cm 

Totaalbreedte orgelkast 625cm 
Diepte Pedaalkast 113cm 

Diepte Hoofdwerkkast 153cm + 80cm voor de orgelbank en het pedaalklavier 
Stem- en onderhoudsgang achter het orgel ca. 60cm 

+ benodigde ruimte voor balg en ventilator 
 

verdere informatie: 

Jan L. van den Heuvel - Orgelbouw bv 
Amstelwijckweg 44 

NL-3316 BB Dordrecht 

T. 078 6 17 95 40                                                                            

vdheuvel.orgelbouw@wxs.nl 


