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Lespakket ‘De Orgelridders’ 
	  
	  
Introductie 
	  
	  
Deze handleiding hoort bij het lespakket ‘De Orgelridders’ en is bedoeld voor leerkrachten 
en (muziek)docenten. Ook voor de gastdocent, die in les 2 gewenst is, staat hier alle 
benodigde informatie. 
Het materiaal is ontwikkeld door Orgelkids, met een projectgroep onder leiding van Lydia 
Vroegindeweij. Zij lanceerde Orgelkids in 2009 met als doel om kinderen bekend te maken 
met het bijzondere instrument pijporgel. Het orgel is een ambachtelijk gebouwd instrument 
dat in veel kerkgebouwen, maar ook in enkele theaters en bioscopen te vinden is. 
Nederland heeft een rijke schat aan historische orgels, die deel uitmaken van het culturele 
erfgoed. Daarnaast is het orgel een bijzondere ‘machine’, waarin zoveel technisch vernuft is 
samengebracht, dat één persoon dit grootste van alle instrumenten kan bespelen. De 
verschillende klanken van het orgel hebben componisten in alle tijden geïnspireerd om 
muziek te schrijven voor dit instrument, waardoor er ook op muzikaal gebied veel te 
ontdekken valt. 
 
Orgelkids ontwierp al eerder een lesbrief met suggesties voor lokale organisten en docenten 
om hun eigen orgelproject te ontwikkelen. Dit nieuwe lespakket Orgelridders is een 
compleet uitgewerkt programma van 3 lessen, die allemaal op school verzorgd kunnen 
worden. Het materiaal is zo ontworpen dat het project zonder al te veel voorbereiding 
uitgevoerd kan worden. Natuurlijk is een aanvullende excursie naar een groot orgel in de 
eigen woonplaats, liefst in combinatie met een kinderconcert zeer aan te bevelen. De 
plaatselijke organist zal hierbij vast graag een rol vervullen. Orgelkids kan u desgewenst ook 
met een geschikte organist in contact brengen. 
 
Het orgel is een bijzonder instrument waarmee kinderen met veel plezier kennis kunnen 
maken. Het project presenteert activiteiten gericht op kennis verwerven, inzicht opdoen en 
deze toepassen. In de tweede les bouwen kinderen zelf een orgel uit 128 onderdelen. Dit 
orgel is geen speelgoedversie, maar een serieus instrument dat ook daadwerkelijk bespeeld 
kan worden door de kinderen en in een concert door een organist. 
 
In dit lespakket is de kennis en ervaring gebundeld uit 10 jaar educatieve projecten rondom 
het orgel. Niet alleen in Nederland, want Orgelkids draait in 2020 maar liefst in 15 landen 
over de hele wereld.  
 
Veel plezier gewenst! 
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1. Projectbeschrijving en voorbereidingen 
 
 
Wat is het? 

Het lespakket Orgelridders bestaat uit drie lessen (van 50 minuten), die allemaal op 
school verzorgd kunnen worden. Met het pijporgel als rode draad wordt aandacht 
besteed aan leerdoelen rond muziek, techniek en cultureel erfgoed. 
Les 1 en les 3 kunnen door de eigen (muziek)docent worden verzorgd met behulp 
van de beschikbare lesmaterialen bij het pakket (o.a. podcasts en werkboekje). In les 
2 bouwen kinderen samen een echt bespeelbaar orgel; daarvoor is het noodzakelijk 
om het Doe-orgel te huren en een gastdocent in te schakelen. Het programma kan 
eventueel worden uitgebreid met een excursie naar een groot orgel (bijv. in de 
plaatselijke kerk) en/of een kinderconcert. 

 
Het projectverhaal 

Het verhaal van ‘De Orgelridders’ vormt de rode draad van het lespakket. Het 
verhaal begint met Veerle Voetjes, die bij haar opa, Jeroen van Toen, logeert. Opa is 
organist in de kerk tegenover zijn huis. De nieuwe buurjongen van opa, Micky de 
Meter, wordt door Veerle ingewijd in de klanken en de mogelijkheden van dit 
instrument van meer dan 100 jaar oud. 
Micky wordt enthousiast over het instrument en samen bedenken ze dat het orgel als 
onderdeel van een band bij een veel breder publiek bekendheid kan krijgen. Met hulp 
van opa Jeroen en enkele muzikale vrienden en vriendinnen gaan ze aan de slag en 
richten ze ‘De Orgelridders’ op. Ze gaan oude en nieuwe muziek zoeken die geschikt 
is voor de band. 
Tijdens de laatste voorbereidingen voor een concert waarvoor al veel kaartjes zijn 
verkocht, weigert het orgel dienst. Ze krijgen het niet voor elkaar om het bijzondere 
instrument weer aan de praat te krijgen en roepen daarom de hulp van de kinderen 
van de school in. Zij kunnen de Orgelridders vast helpen bij deze puzzel. Wanneer ze 
meer over het orgel te weten te komen, kunnen zij misschien de weg wijzen om het 
probleem op te lossen.  
In les 1 en 2 vergaren de kinderen kennis en vaardigheden. In les 3 komen alle 
verzamelde inzichten bij elkaar verwerkt in een luisterspel. Door de opgedane kennis 
toe te passen in gevarieerde luisteropdrachten kunnen kinderen samen de puzzels 
oplossen. Met de oplossing die hieruit komt helpen de kinderen de Orgelridders om 
het orgel weer bespeelbaar te krijgen en te houden. 

 
Thema’s 

In het lespakket komen drie thema’s aan bod:  
1. Muziek, die op het orgel kan klinken en de klank van enkele orgelregisters. 
2. De werking en de techniek van het pijporgel als ambachtelijk gebouwd instrument. 
3. De betekenis van oude orgels als onderdeel van het cultureel erfgoed. 

 
Kerndoelen 

De verschillende thema’s maken het mogelijk om aan verschillende leerdoelen te 
werken in dit orgelproject met drie lessen. Zo past het orgel als thema uiteraard bij 
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het leergebied van kunstzinnige oriëntatie (kerndoelen 54, 55, 56), maar ook bij 
natuur en techniek (kerndoel 42 en 45) als het gaat om voortbrenging van geluid en 
het overbrengen van kracht. Bovendien past het ook goed bij oriëntatie op jezelf en 
de wereld (kerndoel 51 en 52), waar het gaat om ontwikkelingen in de tijd en het 
raadplegen van historische bronnen. De opdrachten belichten alle soorten 
kerndoelen. 

 
Onderzoekend leren 

Het orgel is een bijzonder instrument, een soort machine waaraan veel te 
onderzoeken valt. Er is een prima opbouw in moeilijkheid mogelijk door kinderen de 
juiste vragen te stellen. Het materiaal van de Orgelridders wakkert de 
nieuwsgierigheid aan en helpt de kinderen om onderzoeksvragen te stellen. Het 
bouwen van het Doe-orgel geeft praktisch inzicht en helpt om de antwoorden te 
ontdekken en wat muziek uit te proberen.  

 
Materiaal en benodigdheden 

Het materiaal bestaat uit een set van podcasts/hoorspelen om klassikaal te 
beluisteren en een werkboek (16 pagina’s A4) per leerling. In het werkboek staat 
meer informatie, afbeeldingen, gevarieerde opdrachten en verwijzingen naar gerichte 
luistervoorbeelden op de website bij het project (www.orgelridders.nl). Het werkboek 
is nodig bij alle drie de lessen. De podcasts zijn door de leerkracht eenvoudig af te 
spelen op de website (www.orgelridders.nl/handleiding).  
 
De lessenreeks wordt geïntroduceerd met een gesproken bericht van Veerle. Zij 
vraagt daarin de kinderen om hulp bij hun probleem. Voor les 1 zijn er 3 korte 
podcasts, die de kinderen meenemen in de drie hoofdthema’s: muziek, techniek en 
erfgoed. Het werkboek bevat ondersteunend materiaal (tekst en beeld) bij de 
podcasts met een paar opdrachten. 
Voor les 2 is het Doe-orgel noodzakelijk. Deze unieke leskist met 128 onderdelen 
maakt het mogelijk dat kinderen in circa 45 minuten een werkend pijporgel bouwen, 
wat als een volwaardig instrument bespeeld kan worden (bijv. in een ensemble). Voor 
een succesvolle uitvoering van deze les is een ervaren organist of orgelkenner als 
gastdocent vereist. Orgelkids kan hierbij bemiddelen. 
In les 3 komt alle kennis en inzicht bij elkaar in een luisterhoorspel. Hiermee lossen 
de kinderen samen gevarieerde puzzels op en vinden ze de aanwijzing waarmee de 
Orgelridders hun orgel weer kunnen laten spelen. 
Na afloop van de lessen ontvangen de kinderen een gesproken bericht met een 
bedankje van de Orgelridders. 

 
Plusmateriaal 

Voor kinderen die nog meer willen ontdekken is er verrijkingsmateriaal in de vorm 
van themakaarten met specifieke pagina’s op de website, geschikt voor zelfstandig 
werken. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de internationale orgelcultuur, waarin 
andere benamingen voor de registers worden gebruikt. Bovendien zijn er verschillen 
die zeer bepalend zijn voor het karakter van de orgelbouw en dus voor de 
orgelmuziek in verschillende landen. Voor kinderen die interesse hebben in de 
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techniek is er verdiepingsmateriaal voor de natuurkundige aspecten van de 
orgelbouw. Talloze luistervoorbeelden geven meer inzicht in verschillende 
muziekstijlen en muziekgeschiedenis. Er zullen mogelijk nog meer themakaarten 
worden toegevoegd na verloop van tijd. 

 
Kosten 

Orgelkids heeft dit lespakket kunnen ontwikkelen dankzij een genereuze schenking. 
Dat betekent dat scholen alleen hoeven te betalen voor de materiaalkosten (drukken 
werkboek) en voor de huur van het Doe-orgel. De prijs van het werkboek per leerling 
bedraagt in 2020 € 1,- per stuk (excl. verzendkosten). 
Het Doe-orgel is te huur bij Orgelkids (€ 45,- per dagdeel). Zie voor meer informatie: 
www.orgelkids.nl. 
De school kan zelf een organist benaderen voor les 2. Indien een organist via 
Orgelkids wordt ingeschakeld dient er een vergoeding voor de organist 
overeengekomen te worden. Neem contact op met Lydia Vroegindeweij voor meer 
informatie. 

 
Voorbereidingen 

Om het lespakket succesvol uit te voeren zijn de volgende voorbereidingen 
noodzakelijk: 
- Plan tijdig de periode waarin deze lessen gaan plaatsvinden. 
- Maak afspraken met een organist of orgelbouwer uit de buurt, of neem contact 

op met Orgelkids. We bemiddelen graag bij het vinden van een geschikte 
gastdocent voor les 2. 

- Reserveer tijdig het Doe-orgel van Orgelkids.  
- Bestel uiterlijk vier weken van tevoren de materialen bij Orgelkids.nl. 
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2. Lesbeschrijvingen  
 
 
LES 1 - Informatie over het orgel verzamelen 
 
In deze eerste les verkennen de kinderen verschillende aspecten van het orgel. De 
presentatie daarvan gebeurt in drie korte podcasts. In de vorm van een hoorspel worden de 
kinderen meegenomen in het verhaal van de Orgelridders. Het werkboek biedt aanvullende 
informatie en enkele opdrachten. Het is ook mogelijk om de drie podcasts niet direct achter 
elkaar in één les te beluisteren, maar op verschillende momenten gedurende de lesweek als 
korte activiteit. De informatieve korte teksten in het werkboek kunnen gezamenlijk worden 
gelezen of eventueel tijdens een moment van stillezen of zelfstandig werken. 
 
Leerdoelen 

Aan het eind van de les hebben de leerlingen: 
• enige kennis verworven over het orgel als muziekinstrument; 
• kennis gemaakt met enkele componisten die muziek voor het orgel hebben 

geschreven; 
• enig inzicht in het belang van het orgel als cultureel erfgoed. 

Activiteiten 
• De kinderen ontvangen een oproep om hulp van de Orgelridders (via de 

leerkracht). 
• De kinderen luisteren naar drie korte podcasts die het verhaal van de 

Orgelridders vertellen en het probleem verduidelijken. Elke podcast behandelt 
een thema (zie hierna). 

• De kinderen maken na elke podcast enkele opdrachten in het werkboek.  
 
Materiaal 

• Audio-bestanden met oproep en 3 podcasts op de website 
www.orgelridders.nl/handleiding (de teksten van de podcasts zijn als bijlage 
opgenomen achterin deze handleiding). 

• Werkboek per leerling (met 1 of 2 opdrachten per thema). 
• Extra illustratiemateriaal en luistervoorbeelden staan per thema geordend op de 

website van Orgelridders.  

Thema’s 
Podcast 1 - Thema instrument: 

• Het orgel is een muziekinstrument. Het allergrootste zelfs. 
• Hoe het orgel is ontstaan (uitvinding, oorsprong en ontwikkeling). 
• Waar je orgels kunt vinden. 

 
Podcast 2 - Thema orgelmuziek: 

• Wat voor muziek er voor orgels is geschreven (kerkmuziek, klassiek, pop). 
• Wie er voor het orgel hebben gecomponeerd. 



©	  2020	  Orgelkids.nl	  	  Handleiding	  Lespakket	  Orgelridders,	  versie	  19	  oktober	  2020	   8	  

• Hoe je organist kunt worden. 
 
Podcast 3 - Thema techniek en erfgoed: 

• Wie deze orgels maken/bouwen en hoe je weet hoe oud een orgel is. 
• Wat er nodig is voor restauratie en behoud. 
• Waarom dat belangrijk is. 

 
Lesbeschrijving 
 
Opening: 
Beluister met de klas Podcast 0 (= de oproep van de Orgelridders). 
Verhaallijn: 

Veerle vertelt over de Orgelridders die ervoor willen zorgen dat het orgel bekender 
wordt. Maar .......! Een onverwacht probleem brengt het allereerste concert in gevaar. 
Het kerkorgel zwijgt ineens in alle toonaarden. De Orgelridders komen er niet uit en 
roepen de hulp in van de schoolkinderen. 

 
Variant: 
Deze oproep kan eventueel ook een dag eerder beluisterd worden ter introductie van het 
onderwerp. 
 
Werkboek pag. 2 en 3 - Wie zijn de Orgelridders? 
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Kern van de les: 
A. Beluister met de klas Podcast 1: Hoe het begon. 
Verhaallijn: 

Veerle Voetjes (circa 12 jaar) logeert bij haar oma en opa, die sinds kort een aardige 
buurjongen van dezelfde leeftijd hebben: Micky de Meter. Opa en oma (opa = Jeroen 
van Toen) wonen tegenover de kerk, waar Jeroen van Toen organist is. Veerle is gek 
op haar oma en opa en ook op het kerkorgel. In haar vakanties heeft ze er alles over 
geleerd en zelfs een beetje leren spelen.  
Het is een koude, stormachtige herfstdag, net na het avondeten. Opa wil Micky en 
Veerle helpen met een legpuzzel, maar ontdekt dat hij zijn leesbril bij het orgel heeft 
laten liggen. Micky en Veerle bieden aan om de bril op te gaan halen, dan kan ze 
meteen van de gelegenheid gebruik maken om Micky het orgel te laten zien. De 
kinderen ontdekken dat ze een gemeenschappelijke passie hebben: Micky houdt van 
meten, wegen en ontdekken hoe de dingen werken. Veerle weet alles over het orgel, 
hoe het ontstaan is en waar je orgels kunt vinden. Micky vraagt en Veerle vertelt. En 
ze maken samen muziek. De kinderen inspireren en motiveren elkaar zo, dat ze 
besluiten om een kerkorgel-orkest/band op te gaan richten. 

 
Werkboek pag. 4 en 5 - Thema instrument: 
- Het orgel is een muziekinstrument, zelfs het allergrootste instrument. 
- Hoe is het orgel ontstaan (uitvinding, oorsprong en ontwikkeling)? 
- Waar kun je orgels vinden? 
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Antwoorden: 
pag 4. Romeinse cijfers lezen 
Begonnen op 23 april 1735, voltooid op 13 september 1738 door Christiaan Müller. 
 
pag 5. Orgelbegrippen 
1. Het orgel heeft vaak meer rijen toetsen boven elkaar. Hoe heten die 
toetsenborden? 

de klavieren 

2. Hoe heten de stokken die je met je voeten kunt bespelen? de pedalen 
3. Waarmee regelt de organist dat de juiste pijp met de juiste noot klinkt? de toetsen 
4. Hoe heet het onderdeel waarmee de wind in het orgel komt? de balg 
5. Waarmee kun je regelen welke groep pijpen geluid mogen maken? de registers 
 
 
B. Beluister met de klas Podcast 2: Orgelmuziek. 
Verhaallijn: 

Veerle Voetjes is steeds vaker in de kerk van opa Jeroen van Toen te vinden, 
gelukkig woont ze dichtbij. Opa is koster en organist. Veerle heeft kennis gemaakt 
met buurjongen Micky de Meter. Ze zijn gek op opa’s orgel en hebben besloten om 
samen met een aantal vrienden een kerkorgelband op te richten: de Orgelridders. Ze 
hebben de taken goed verdeeld (zie boven). Met z’n tienen zijn ze elke dag wel in de 
kerk tegenover opa’s en oma’s huis te vinden om van alles te oefenen.  
In deze podcast ontdekken Veerle en Micky de cd- en platenkast van opa. Ze gaan 
er samen met Dixy Mixer naar luisteren en ontdekken prachtige muziek en de vele 
mogelijkheden van het kerkorgel. Dixy Mixer raakt helemaal geïnspireerd door de 
verschillende klanken en wil een lied schrijven voor de Orgelridders: het Registerlied. 

 
Werkboek pag. 6 en 7 - Thema orgelmuziek: 
- Hoe klinkt het orgel? 
- Wat voor muziek is er voor orgels geschreven (kerkmuziek, klassiek, pop)? 
- Wie hebben er voor het orgel gecomponeerd? 
- Hoe word je organist? 
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Antwoorden: 
pag. 6 Niet alleen in de kerk 
Waarom zijn er orgels in theaters of bioscopen? 
Theaters: voor orgelconcerten. Het orgel alleen, of samen met een heel orkest. 
Bioscoop: voor muziek bij films zonder geluid. 
 
pag. 7 Gatentekst muziek 
Een componist is iemand, die nieuwe muziek bedenkt. Als muziek wordt opgeschreven en 
gedrukt heet het bladmuziek en kunnen anderen het spelen. De bekendste schrijver van 
orgelmuziek is Bach. Op de muziekschool kun je orgel leren spelen. Als je later voor organist 
of componist wilt leren kun je naar het conservatorium. 
 
C. Beluister met de klas Podcast 3: Hoe het orgel werkt. 
Verhaallijn: 

De Orgelridders repeteren elke woensdagmiddag en zaterdagochtend. Ze raken al 
snel helemaal op elkaar ingespeeld en dat is goed, want ze hebben besloten om 
binnenkort een concert te geven in de kerk om iedereen te interesseren voor het 
kerkorgel. Ze denken dat kinderen het leuk zullen vinden, omdat ze het zelf ook zo 
leuk vinden. De Orgelridders hebben al tientallen kaartjes voor het concert verkocht 
via familie en vrienden en ze hebben zelfs met een groot artikel in de krant gestaan. 
Maar dan gebeurt er iets ergs… het orgel maakt geen geluid meer. 

 
Werkboek pag. 8 en 9: Thema techniek en erfgoed: 
- Hoe oud is dit orgel?  
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- Wie maken/bouwen orgels? 
- Wat is er nodig voor restauratie en behoud? 
- Waarom is dat belangrijk? 
 

 
 
Antwoorden: 
p. 8 Pijplengte 
Fluit 4 voet = 120 cm; Holpijp 8 voet = 240 cm; Fagot 16 voet = 420 cm; Bazuin 32 voet = 
960 cm. 
 
Afsluiting: 
- Bespreek met de kinderen wat er nodig is om de Orgelridders echt te kunnen helpen:   
Moeten we nog meer weten over het orgel? Zou je meer kunnen leren door zelf een orgel te 
bouwen? 
- Zorg dat de kinderen het werkboek goed bewaren. Alle kennis die ze nu hebben 
verzameld hebben ze vast nodig om de Orgelridders te kunnen helpen.  
- Nodig de kinderen uit om zelf het werkboek nog eens rustig te lezen tijdens momenten van 
stillezen in de komende week. Of lees samen de teksten als oefening in begrijpend lezen. 
- Geef kinderen de gelegenheid om rond te kijken op de website www.orgelridders.nl voor 
meer voorbeelden van muziek en orgels. 
- Leer de kinderen het Registerlied aan (zie elders in deze handleiding). 

 
***** 
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LES 2 – Het Doe-orgel bouwen  
 
 
Het Doe-orgel is een leskist 
met daarin 128 onderdelen, 
waarmee onder begeleiding 
van een organist of 
orgelbouwer een echt orgel 
door kinderen in elkaar kan 
worden gezet. Het Doe-orgel 
maakt de werking van het 
instrument duidelijk op zeer 
motiverende wijze en biedt 
ruimte voor onderzoekend 
leren. 
Het werk voor de leerlingen 
bestaat uit diverse 
voorbereidingen en het in 
elkaar zetten van het orgel. De 
voorbereidingen bestaan uit het bouwen van het raamwerk, het sorteren en op volgorde 
leggen van pijpen en toetsen, het ordenen van de genummerde haakjes. Deze taken kunnen 
in kleine groepjes tegelijkertijd worden gedaan. De totale tijd om het orgel te bouwen is 
circa 45 minuten (zie ook de video’s op www.orgelkids.nl). 
Om ook nog enkele kinderen de gelegenheid te geven om te spelen (en vervolgens het orgel 
weer te demonteren) is het aan te bevelen de tijd voor deze les wat ruimer te plannen, 
bijvoorbeeld 60 minuten. Na afloop wordt het orgel weer gedemonteerd en opgeborgen in 
de kist. 
 
Leerdoelen 

Aan het eind van de les hebben de leerlingen: 
• ontdekt hoe een orgel wordt gebouwd en hoe de belangrijkste onderdelen heten; 
• begrip gekregen wat de technische werking van het instrument is en wat ervoor 

nodig is om het te kunnen bespelen. 

 
Activiteiten 

• De kinderen bouwen samen een orgel en bespelen het samen. 
• De kinderen maken een paar opdrachten in het werkboek, waarin ze hun 

opgedane inzicht over de werking van het instrument vastleggen. 

 
Materiaal 

• Leskist Doe-orgel (waarin beeldinstructiekaarten per taak). 
• Werkboek per leerling pagina 10 en 11. 
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Voorbereiding 
Ga na welke kinderen een toetsinstrument bespelen (bijv. piano, keyboard, orgel, 
accordeon). Noteer de namen zodat de organist weet wie hij/zij kan vragen om 
straks iets te demonstreren. Vraag deze kinderen eventueel vooraf om een kort 
muziekstukje mee te brengen dat ze kunnen spelen. Of selecteer voor deze kinderen 
een paar stukjes muziek die speciaal voor het Doe-orgel zijn geschreven en vraag ze 
iets voor te bereiden (zie www.orgelkids.nl/bladmuziek). 
 
Bedenk vooraf een indeling van een paar groepjes en leerlingen bij de volgende 
taken: 
 

Taak Vereisten Namen leerlingen 
a. Raamwerk in elkaar 
zetten 

3 leerlingen, die Romeinse 
cijfers kunnen 
lezen/herkennen 

 

b. Toetsen sorteren en op 
volgorde leggen  

3 of 4 leerlingen  

c. Toetsen in het 
raamwerk leggen 

2 of 3 leerlingen, evt. 
dezelfde die B. hebben 
gedaan 

 

d. De windlade plaatsen 2 leerlingen die secuur 
kunnen werken 

 

e. De toetsen aan de 
ventielen van de windlade 
vastmaken 

2 leerlingen die secuur en 
vlot aan een precies werkje 
kunnen werken, 1 leerling 
die de haakjes aangeeft 

 

f. Open pijpen op volgorde 
leggen 

3 of 4 leerlingen  

g. Gesloten pijpen op 
volgorde leggen 

3 of 4 leerlingen  

h. Magazijnbalg plaatsen 2 leerlingen  
i. Balgen plaatsen en met 
buizen vastmaken 

2 leerlingen  

j. Slepen plaatsen en 
pijpenstok erop leggen 

2 leerlingen  

k. Pijpen op de pijpenstok 
zetten 

4 leerlingen  

l. Spelen en pompen diverse duo’s van 2 
leerlingen 

 

 
Is de groep veel groter dan 15 leerlingen, overweeg dan de groep te splitsen. Leer 
eventueel met een andere leerkracht de andere groep het Registerlied van de 
Orgelridders aan of het Orgellied (http://orgelkids.nl/doe-orgel-en-orgellied/). 
Een alternatieve mogelijkheid is om de andere kinderen zelfstandig aan verdiepings-
opdrachten (met themakaarten op de website) te laten werken. 

 
Lesbeschrijving 
 
Opening: 
Vertel de kinderen dat ze vandaag zelf als orgelbouwers aan het werk gaan. Dat zal vast een 
goede manier zijn om de Orgelridders echt te kunnen helpen. 
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Laat de kinderen kennis maken met de gastdocent, die de kinderen bij het bouwen van het 
Doe-orgel gaat helpen. 
Maak samen de kist van het Doe-orgel open en leg eerst alle onderdelen op een grote tafel. 
Bespreek wat de leerlingen zoal zien liggen. Waar is het van gemaakt? (hout, leer, pcv, 
metaal) Wat hoort bij elkaar en waar zou het voor dienen?  
Verdeel met de leerlingen het materiaal over de groepjes (zie instructiebladen bij het Doe-
orgel). 

 
 
 
Leskern: 
De organist vertelt kort wat belangrijke regels over hoe er gewerkt moet worden. De 
kinderen gaan in groepjes aan de slag met de verschillende voorbereidingen. De 
instructiekaarten uit de kist helpen elk groepje op weg. 
 

NB: het Doe-orgel is degelijk ontworpen, maar moet wel met zorg behandeld 
worden. Zie erop toe dat kinderen de opdrachten uitvoeren zoals aangegeven en 
bedoeld. Laat kinderen niet op de pijpen blazen. Dat is niet verstandig vanwege 
hygiëne en het vocht van de adem is slecht voor de pijpen. Laat de kinderen voordat 
ze het orgel gaan bouwen hun handen goed wassen. 

 
Als alle onderdelen in elkaar gezet zijn, kan de organist in een leergesprek met de kinderen 
nog wat toelichting geven. 
Geschikte vragen daarbij kunnen zijn: 

• Welke pijpen klinken hoger denk je: de lange of de korte pijpen? 
• Welke pijpen klinken hoger denk je: de open of de dichte pijpen? 
• Hoe komt de lucht/wind in het orgel? 
• Hoe kun je met de toets een bepaalde toon laten horen? 
• Hoe kan het dat je met de dezelfde toets wel 3 verschillende klanken kunt krijgen? 
• Waarom moet je blijven pompen tijdens het spelen? 
• Wat gebeurt er als je wel pompt, maar niet speelt? 
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Wanneer alle onderdelen bij elkaar komen kan er een korte wachttijd optreden. Laat de 
kinderen die even moeten wachten alvast de puzzel maken in het werkboek (pag. 10 en 11). 
 

 
 
Afsluiting 
 
Geef een korte demonstratie van de klank van het orgel. Gebruik hiervoor de composities 
die speciaal voor het Doe-orgel zijn geschreven (zie www.orgelkids.nl/bladmuziek). 
Laat enkele kinderen op het Doe-orgel spelen. 
Laat de kinderen samen de conclusie trekken wat het belangrijkste element is voor een 
werkend orgel: de wind. 
Wijs de kinderen ook op de functie van de calcant, die zorgvuldig moet pompen voor 
precies de juiste toevoer van wind voor de mooiste klank. 
 

***** 
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LES 3 – Op zoek naar de oplossing  
 
 
Verhaallijn 

De Orgelridders zijn in paniek. Het kerkorgel is stuk en ze weten niet hoe het 
gerepareerd moet worden. En binnenkort is hun concert! Ze hebben de 
schoolkinderen om hulp gevraagd. Die hebben inmiddels heel veel verstand van 
orgels gekregen. Gelukkig maar, want Veerle Voetjes en haar opa Jeroen van Toen 
hebben achterin het orgel een stoffig kistje gevonden. Daarin zit een oude 
stadsplattegrond en een aantal papiertjes met raadselachtige zinnen, geschreven 
door de oude orgelbouwer 100 jaar geleden. Maar wat er staat is te ingewikkeld om 
te ontcijferen voor de Orgelridders. Daar hebben ze mensen voor nodig die precies 
weten hoe het zit met orgels: de kinderen van de school! Veerle stuurt de plattegrond 
met een kopie van de briefjes naar de kinderen. Kunnen zij helpen om de puzzel op 
te lossen? 

 
Leerdoelen 
Aan het eind van deze les hebben de kinderen: 

• de belangrijkste aspecten rond de thema’s uit les 1 en 2 toegepast in een luisterspel; 
• ervaren dat ze hun opgedane kennis en ervaring kunnen inbrengen om een 

oplossing voor een probleem te bedenken. 

Activiteiten 
De kinderen lopen samen met Veerle en haar opa een route door de stad om de 
raadselachtige zinnen uit het kistje voor te leggen aan mensen die ze kunnen helpen 
verklaren. Elke verklaring levert een vraag op die moet worden opgelost. De kinderen 
helpen door het goede antwoord op het puzzelblad in te vullen. 
De wandeling van Veerle en opa en de vragen worden in een podcast met een 
luisterspel klassikaal aangeboden. 
Als alle vragen zijn beantwoord, volgt er een zinnetje: dit is de tip waar de 
Orgelridders in het orgel moeten kijken om het probleem op te lossen. 
Voor de kinderen volgt nog de verrassende uitleg van het bijzondere probleem: het 
reusachtige instrument orgel weigert dienst als er een simpel draadje gebroken is 
(zie hierna).  

 
Materiaal 

• Audio-bestand podcast 4 - Luisterspel 
• Werkboek per leerling (met plattegrond en puzzel) 
• Extra illustratiemateriaal en luistervoorbeelden staan per thema geordend op de 

website van Orgelridders.  

 
Lesbeschrijving 
 
Opening: 
Er is een bericht van Veerle gekomen. De leerkracht of een leerling leest het briefje voor.  
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Hallo slimme kinderen! 
 
 
Wij zijn zo blij dat jullie ons willen helpen! We hebben voor de honderdste keer in het orgel 
gekeken en toen vond opa een oud kistje achter de pijpen. Je raadt nooit wat er inzat! Iets 
wat wel lijkt op een oude schatkaart, we denken dat het de plattegrond van onze stad is. Er 
zit een briefje bij van de orgelbouwer. Daar staat op:  
‘Dit orgel is een bijzonder instrument. Iedereen met liefde voor het orgel mag erop spelen. 
Maar niet iedereen kan zomaar in het orgel kijken en er dingen aan veranderen! Eerst 
moeten zij bewijzen dat ze er verstand van hebben! Daarom dit kistje met deze plattegrond 
en een aantal rijmpjes, die naar raadsels leiden. Zoek, lees en kijk zorgvuldig! Succes!’ 
En er zaten ook tien papiertjes in het kistje, met daarop een rijmpje. We snappen die 
plattegrond en de rijmpjes niet goed. We denken dat jullie beter weten wat ermee moet 
gebeuren. Daarom hebben we die plattegrond naar jullie gestuurd, met een kopie van de 
briefjes erop. Opa en ik gaan de stad in om te kijken of we iets kunnen vinden dat bij die 
rijmpjes hoort. Als we iets ontdekken, laten we het weten! Heel veel succes gewenst!  
 
Groetjes, 
Veerle van de Orgelridders 
 
 
Leskern: 
Beluister met de kinderen Podcast 4: Luisterspel (22 minuten). 
Gebruik hierbij de plattegrond in het werkboek pag. 12 en 13. 
 
Opa Jeroen en Veerle maken met hun gevonden briefjes een wandeling door de stad. Bij 
elke plek, die past bij een tekstje gaan ze vragen of iemand hen kan helpen. De leerlingen 
volgen de route die Veerle aangeeft mee op de kaart. Veerle geeft ook steeds de richting 
aan (naar het oosten, naar het westen, etc.). Elk gebouw heeft een nummer. Dat nummer is 
het nummer waar het antwoord moet worden ingevuld in de puzzel.  
Als alle woorden zijn ingevuld, moeten de letters uit de genummerde vakjes worden 
overgebracht naar de antwoordregel eronder. Die oplossing moeten de kinderen doorgeven 
aan de Orgelridders. Dat kan bijvoorbeeld met een tekening, een mailtje een podcast of een 
vlog. De makers van Orgelridders vinden het namelijk erg leuk om wat reacties van de 
kinderen te horen/lezen. Stuur dat naar lydia@orgelkids.nl. De klas krijgt dan een persoonlijk 
antwoord. Het is ook mogelijk om later zelf de laatste podcast 5 met het bedankje van de 
Orgelridders te laten horen. 
 
De gemiddeld benodigde tijd voor het beantwoorden van elke vraag is ingebouwd in de 
podcast. Is die tijd te kort, zet dan zelf de afspeler van de podcast even op pauze om de 
kinderen iets meer tijd te geven, of als dat wenselijk is voor de concentratie of om te 
overleggen. Een aantal antwoorden is te vinden in het werkboek (zie schema hierna), dus je 
kunt kinderen ook enige opzoektijd geven.  
 
Vragen en antwoorden: 



©	  2020	  Orgelkids.nl	  	  Handleiding	  Lespakket	  Orgelridders,	  versie	  19	  oktober	  2020	   19	  

 
Nr. Vraag Antwoord 

(verwijzing 
vindplaats) 

Invullen bij 
vraagnr. 

1. De muzikant verwelkomt de bezoekers van de 
stad. Op het orgel kun je deze klank ook maken. 
Met welk register? 

trompet 
(Registerlied; 
website) 

8 

2. Een organist heeft muziekboeken nodig. Alle noten 
die je moet spelen staan gedrukt op notenbalken. 
Orgelmuziek speel je met je handen en je voeten. 
Hoeveel notenbalken moet je tegelijk lezen voor 
orgelmuziek? 

drie 
(werkboek p. 7) 

6 

3. Hoe langer de pijp, hoe … de toon. lager 
(bouw Doe-orgel) 

4 

4. Het bestuur van de stad wilde vroeger 
opscheppen met hun rijkdom. Jan Pieterszoon 
Sweelinck speelde in de stad tijdens de jaarmarkt. 
Hij demonstreerde met muziek hoe het orgel hard 
en zacht kon klinken. Je hoort dat goed in dit stuk. 
[....] 
Hoe noem je het effect dat je hetzelfde geluid, 
zachter terug hoort? 

echo 
(podcast 2) 

9 

5. Welke pijp is niet van metaal? [....] De trompet, de 
fluit, de mixtuur of de vox humana? 

fluit 
(website) 

3 

6. Hier logeerde ooit de orgelman. Hij kwam op 10 juli 
en vier maanden later was het orgel klaar. In welke 
maand was dat? 

november 1 

7. Luister, wat is dit? [....] Een bruiloft, een zeereis of 
een boswandeling? 

zeereis 5 

8. Johan Sebastiaan Bach heeft veel orgelmuziek 
gecomponeerd. Hij heeft ook muziek van anderen 
geschikt gemaakt voor orgel. Eén daarvan leefde 
in dezelfde tijd als Bach. Wie was dat: Mozart, 
Vivaldi of Sweelinck? 

Vivaldi 
(werkboek p. 7) 

10 

9. Omdat een orgel heel lang goed moet blijven 
werken, gebruikt de orgelbouwer alleen materialen 
uit de natuur. Voor de balgen gebruikt hij 
schapenleer en voor het hout alleen hout van 
bomen die langzaam zijn gegroeid. De meeste 
orgels zijn gebouwd met hout van de …. 

eik 
(werkboek p. 14) 

2 

10. Het orgel in de kerk kan heel zacht klinken, 
bijvoorbeeld om een zanger te begeleiden, of iets 
harder als er een koor wordt begeleid of nog luider 
als alle mensen in de kerk zingen. 
De organist regelt hoe luid het klinkt met: 
volumeknop, registers, balgen of windlade.  

registers 
(Registerlied; 
bouw Doe-orgel) 

7 
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De antwoordregel vormt, na invullen van de gevonden letters, het advies voor de 
Orgelridders: 
      

zoek voor de balg 
 
Deze eindoplossing kan later worden toegelicht met de afbeelding in het werkboek pag. 15. 
Hier bestaat een relatie met wat de kinderen zelf hebben ervaren bij het Doe-orgel in les 2: 
- Wat gebeurt er als je wel pompt, maar niet speelt?  
Dan zou de balg immers opgeblazen kunnen worden.  
Grote orgels hebben een motor. Als er niet wordt gespeeld en de balg vol is, sluit een 
rolgordijntje de buis af waardoor er geen wind meer naar de balg gaat. Loopt de balg leeg, 
dan wordt het rolgordijntje weer opgehaald. Er kan dan weer nieuwe wind in. Bij oude orgels 
kun je dit systeem nog goed zien: een touwtje verbonden met de balg beweegt het 
rolgordijntje (zie foto op pag. 15). Maar, het touwtje aan het rolgordijntje kan stuk zijn 
gegaan of losgeraakt. Dan doet het orgel het niet meer. IS het niet bijzonder dat zo’n groot 
instrument afhankelijk kan zijn van 1 simpel touwtje? 
 
Afsluiting: 
Stuur met de kinderen een bericht naar de Orgelridders met de gevonden oplossing van de 
puzzel: de gouden tip voor de reparatie van het orgel. 
De klas krijgt kort daarna een bedankje terug van de Orgelridders (= podcast 5) waarin ze 
vertellen hoe blij ze zijn dat het concert door kon gaan, dankzij de kinderen! 
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***** 
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Extra: suggesties voor aanvullende activiteiten  
 
Overweeg of het project een vervolg kan krijgen. Bijvoorbeeld met: 

• een excursie naar een plaatselijke kerk of concertzaal waar een groot orgel te 
bekijken en te horen is; 

• studeer samen het Registerlied in en zing dat met begeleiding van de organist op 
een groot orgel; 

• een orgelconcert speciaal ontwikkeld of aantrekkelijk voor kinderen; 
• stel met enkele leerlingen een eigen groep Orgelridders samen, die samen een 

muziekstuk instuderen (zie de composities speciaal geschreven voor het Doe-orgel 
en ensemble), uit te voeren op een schooloptreden. 

• voor het documentatiecentrum is er een boekje over het Orgel, speciaal geschreven 
voor kinderen (zie http://orgelkids.nl/2018/08/het-orgel-een-informatief-boekje-voor-
kinderen/) 
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3. Toelichting bij het werkmateriaal 
 
 
Het werkmateriaal voor de leerlingen bestaat uit: 

• Werkboek 
• 6 Podcasts 
• Website www.orgelridders.nl met extra informatie en meer luistervoorbeelden. 
• Doe-orgel (te huur bij Orgelkids en elders) 

Voor de leerkracht en de gastdocent/organist is er deze handleiding, te downloaden op 
www.orgelridders.nl/handleiding. Op die pagina zijn ook de podcasts af te spelen en/of te 
downloaden. 
 
Illustraties 
 
Alle tekeningen in het werkboek en op de website zijn gemaakt door Marijke Mosterman. 
 
Fotoverantwoording 
 
Pagina 1: 
Afgebeeld orgel: Seifert-orgel (1907) in de Maria Basiliek in Kevelaer (Duitsland). Foto: Dick 
Sanderman. 
https://www.orgelsite.nl/kevelaer-marien-basilika-wallfahrtskirche/ 
 
Pagina 3: 
Foto orgel Belle Orgelle: Naber-orgel 1853, Dorpskerk Wilp. 
Foto orgelpijpen Fie de Lier: Adema-huisorgel, Burchwert. 
Foto Wendy Wind: Van Dam-orgel 1892, Grote kerk Enschede. 
Foto Wil Wind: hoofdorgel T.C. Lewis & co, Abdij Sion, Diepenveen.  
Foto Karel Knoper en Matt Hoeënwat: koororgel gebouwd door J.P. Künckel in 1784, sinds 2005 in 
Grote of Gertrudiskerk Workum. 
Foto’s orgels: Dick Sanderman. 
 
Pagina 4: 
Schnitger-orgel (vanaf 1719) in de Grote kerk in Zwolle. Foto: Wikipedia. 
https://schnitgerorgelzwolle.nl/ 
https://www.arpschnitger.nl/nl/szwolle.html 
Zliten-mosaïek. Foto: Wikipedia. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Zliten_mosaic 
Müller-orgel (1735-1738), Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem. Foto’s: Lydia Vroegindeweij. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdorgel_van_de_Grote_of_Sint-Bavokerk_in_Haarlem 
 
Pagina 5: 
Fondsenwerfactie St. Christoffelkathedraal, Roermond. Foto: Lydia Vroegindeweij. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Christoffelkathedraal 
Verschueren, ‘Bach-orgel’ (2007) in de Grote kerk in Dordrecht. Foto: Wikipedia. 
https://www.grotekerk-dordrecht.nl/het-grote-kerk-gebouw/de-orgels/het-bachorgel/ 
http://www.corardesch.nl/orgels-en-projecten/bach-orgel 
Steendam orgel (2008) in De Bron in Assen. Foto: Inge Meinardi. 
https://www.orgelsindrenthe.nl/nederlands/assen26.html 
 
Pagina 6: 
Ibach-orgel (1864) in de Grote of Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, reconstructie manuaal II 
door Verschueren (2002). Foto: Wim van der Ros. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ibachorgel_(Bergen_op_Zoom) 
Pierre Palla-concertorgel (1936), Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Foto: Wikipedia. 
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https://www.mcogebouw.nl/over-ons/pierre-palla-concertorgel/ 
 
Pagina 7: 
Bladmuziek J.S. Bach. Concerto in A-mineur, Antonio Vivaldi (BWV 593). 
https://imslp.org/wiki/Organ_Concerto_in_A_minor,_BWV_593_(Bach,_Johann_Sebastian) 
 
Pagina 8: 
Maarschalkerweerd-orgel (1885-1890) in de Sint-Willibrorduskerk in Utrecht. Foto: Lydia 
Vroegindeweij. 
https://www.sintwillibrorduskerk.nl/orgel.php 
Walcker-orgel (1915) in de Martinikerk in Doesburg, kleine pijpjes + gebogen pijpen. Foto’s: Lydia 
Vroegindeweij. 
https://martinikerkdoesburg.nl/walcker-orgel/ 
 
Pagina 9: 
Oude tekening: Wikipedia. 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2379656 
Foto Peter Scheessele achter het Müller-orgel in Haarlem. Foto: Lydia Vroegindeweij. 
 
Pagina 10: 
Foto’s orgel-bouwende kinderen: Lydia Vroegindeweij. 
 
Pagina 14:  
Foto’s: Lydia Vroegindeweij. 
 
Pagina 15: 
Zwelkast: Klais-orgel St-Willibrordkerk in Kleve-Rindern (Duitsland). Foto: Wikipedia.  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Klais_orgel_rindern.jpg 
Cymbelster: Dorpskerk Zarpen (Duitsland). Foto: Wikipedia.  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zarpen_Orgel_(12).jpg 
Rolgordijntje luchtinlaat motor: Arp Schnitger-orgel (1696), Noordbroek. Foto: Lydia Vroegindeweij. 
 
Pagina 16: 
Orgel Laurenskerk Rotterdam. Foto: Wikipedia. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdorgel_van_de_Laurenskerk_in_Rotterdam 
Koororgel Alkmaar (1511): Foto: Wikipedia. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_of_Sint-Laurenskerk_(Alkmaar) 
Martinikerk Groningen. Foto: Lydia Vroegindeweij 
 
Muziekfragmenten 
 
Podcast 1:  
Veerle speelt een stukje uit de methode van Folk Dean. 
Micky speelt het begin van de Canon in D van Pachelbel. 
Gespeeld door Leander Schoormans. 
 
Podcast 2: 
Echofantasie in a van J.Pz. Sweelinck, gespeeld door Leander Schoormans. 
Concerto van J.S. Bach (BWV 593), gespeeld door Willeke Smits. 
Toccata door Ekseption. 
Happiness van Ad Wammes, gespeeld door Willeke Smits. 
Muziek uit de Efteling Droomvlucht, gespeeld door Joey Wetzels. 
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Colofon 
 
Conceptontwikkeling en teksten: 
Marijke Mosterman en Lydia Vroegindeweij. 
 
Muziek Registerlied en herkenningsmelodie podcasts: 
Leander Schoormans. 
Het lied wordt in de podcasts gezongen door enkele leerlingen van de Kathedrale 
Koorschool Utrecht. (https://www.koorschoolutrecht.nl/) 
 
Realisatie podcasts: 
Stemacteurs zijn leerlingen van Theaterschool Rabarber, Den Haag. 
(https://www.rabarber.net/)  
Kees van Gerwen (Micky en theaterdirecteur) 
Marije de Jong (winkelier en ober) 
Sanne Juda (voice over en receptionist 1) 
Isabelle Laman Trip (Dixy Mixer en museumdirecteur, ook receptionist 2) 
Evi van der Meij (Veerle) 
Danique van den Reek (koster, orgelbouwer, organiste, stadsgids) 
Coen Seisveld (Opa) 
Begeleiding: Erik Kaiel, artistiek leider Rabarber 
Opname: Koen Verdegaal, geluidtechniek Rabarber 
Productie: Ellen van der Sar, zakelijk leider Rabarber 
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4. Bijlage: Teksten podcasts 
 
In deze bijlage zijn ter informatie en oriëntatie de scripts van de Podcasts opgenomen. 
Kleine variaties in de tekst van de opname kunnen voorkomen. 
	  
	  
PODCAST	  0	  –	  OPROEP	  OM	  HULP	  
	  
Spelers	  podcast	  0:	  

Micky	  de	  Meter	  (jongen,	  circa	  12	  jaar)	  
Veerle	  Voetjes	  (meisje,	  circa	  12	  jaar)	  

	  
Script	  podcast	  0:	  	  
	  
[Micky	  de	  Meter	  en	  Veerle	  Voetjes	  doen	  via	  een	  gesproken	  bericht	  een	  oproep	  aan	  de	  
kinderen.	  Micky	  neemt	  op	  met	  zijn	  telefoon	  en	  Veerle	  is	  een	  beetje	  in	  paniek]	  
	  
Veerle:	  	   Oké,	  loopt-‐ie	  Micky?	  Kan	  ik	  beginnen?	  	  
Micky:	   	   Ja	  hij	  loopt.	  
Veerle:	  	   Nou,	  eh	  …	  wat	  moet	  ik	  eigenlijk	  zeggen?	  …	  HELP?	  
Micky:	   	   Veerle,	  doe	  niet	  zo	  paniekerig!	  	  
Veerle	   	   Ja,	  maar	  ik	  ben	  ook	  in	  paniek!	  Het	  is	  een	  ramp!	  
Micky:	   	   Probeer	  het	  gewoon	  rustig	  uit	  te	  leggen.	  
Veerle:	  	   Ja,	  oké.	  Beste	  kinderen,	  wij	  hebben	  jullie	  hulp	  heel	  hard	  nodig.	  	  
Micky:	   	   Je	  moet	  even	  uitleggen	  wie	  wij	  zijn.	  
Veerle:	   	  O	  ja.	  Wij	  zijn	  de	  Orgelridders	  en	  wij	  willen	  het	  kerkorgel	  redden.	  Heel	  veel	  

kinderen	  weten	  niet	  hoe	  mooi	  orgelmuziek	  is	  en	  wat	  je	  allemaal	  met	  het	  
kerkorgel	  kunt	  doen.	  Daarom	  hebben	  we	  een	  band	  opgericht.	  We	  oefenen	  in	  de	  
kerk	  waar	  mijn	  opa	  Jeroen	  organist	  is.	  Samen	  hebben	  we	  al	  mooie	  nummers	  met	  
orgel	  geschreven.	  Binnenkort	  is	  ons	  eerste	  concert	  en	  we	  hebben	  al	  wel	  100	  
kaartjes	  verkocht.	  Zo	  goed	  Micky?	  

Micky:	   	   Ja,	  mooi,	  dat	  is	  duidelijk.	  Ga	  maar	  verder.	  
Veerle:	   	  Vandaag	  gingen	  we	  weer	  repeteren,	  maar	  o	  wat	  een	  ramp!	  Ons	  orgel	  doet	  het	  

ineens	  niet	  meer!	  We	  hebben	  overal	  gekeken	  en	  alles	  onderzocht,	  maar	  we	  weten	  
niet	  hoe	  het	  komt.	  We	  snappen	  er	  niets	  van!	  Zelfs	  opa	  Jeroen	  niet!	  Het	  orgel	  is	  al	  
heel	  oud,	  dus	  de	  orgelbouwer	  leeft	  vast	  niet	  meer.	  En	  er	  zit	  ook	  geen	  garantie	  
meer	  op.	  Nu	  hoorden	  we	  dat	  jullie	  hele	  slimme	  kinderen	  zijn.	  Kunnen	  jullie	  ons	  
helpen	  zoeken	  naar	  de	  oplossing	  om	  ons	  orgel	  weer	  aan	  de	  praat	  kunnen	  krijgen?	  
Alsjeblieft?	  Dat	  zou	  zoooo	  geweldig	  zijn!	  

Micky:	   Prima,	  het	  staat	  erop.	  Ik	  zorg	  dat	  dit	  bij	  de	  kinderen	  komt.	  
Veerle:	   Oké.	  Ik	  hoop	  zo	  dat	  het	  ze	  lukt!	  
Micky:	   Ja,	  dat	  hoop	  ik	  ook!	  
	  
	  

•••••	  
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PODCAST	  1	  –	  HOE	  HET	  BEGON	  
	  
De	  verhaallijn:	  

Veerle	  Voetjes	  (12	  jaar)	  logeert	  regelmatig	  bij	  haar	  oma	  en	  opa,	  die	  sinds	  kort	  een	  
aardige	  buurjongen	  van	  Veerle’s	  leeftijd	  hebben:	  Micky	  de	  Meter.	  Opa	  en	  oma	  Van	  Toen	  
(opa	  =	  Jeroen	  van	  Toen)	  wonen	  tegenover	  de	  kerk,	  waar	  Jeroen	  van	  Toen	  organist	  is.	  
Veerle	  is	  gek	  op	  haar	  opa	  en	  ook	  op	  het	  kerkorgel.	  Gedurende	  haar	  logeerpartijtjes	  heeft	  
ze	  van	  alles	  over	  het	  orgel	  geleerd	  en	  zelfs	  al	  een	  beetje	  leren	  spelen.	  	  
Het	  is	  een	  koude,	  stormachtige	  herfstdag,	  net	  na	  het	  avondeten.	  Micky	  en	  Veerle	  gaan	  
een	  legpuzzel	  maken	  en	  opa	  Jeroen	  wil	  komen	  helpen,	  maar	  ontdekt	  dat	  hij	  zijn	  leesbril	  
bij	  het	  orgel	  in	  de	  kerk	  heeft	  laten	  liggen.	  Veerle	  biedt	  aan	  om	  de	  bril	  op	  te	  gaan	  halen,	  
dan	  kan	  ze	  meteen	  Micky	  het	  orgel	  even	  laten	  zien.	  De	  kinderen	  ontdekken	  dat	  ze	  een	  
gemeenschappelijke	  passie	  hebben:	  Micky	  houdt	  van	  meten,	  wegen	  en	  ontdekken	  hoe	  de	  
dingen	  werken.	  Veerle	  weet	  alles	  over	  het	  orgel,	  hoe	  het	  ontstaan	  is	  en	  waar	  je	  orgels	  
kunt	  vinden.	  Micky	  vraagt	  en	  Veerle	  vertelt.	  En	  ze	  maken	  samen	  muziek.	  De	  kinderen	  
inspireren	  en	  motiveren	  elkaar	  zo,	  dat	  ze	  besluiten	  om	  een	  kerkorgel-‐orkest/band	  op	  te	  
gaan	  richten.	  

	  
Spelers	  podcast	  1:	  
	   Voice-‐over	  

Opa	  Jeroen	  van	  Toen	  (man,	  begin	  60)	  
Veerle	  Voetjes	   	  

	   Micky	  de	  Meter	  
	  
Script	  podcast	  1:	  	  
	  
[Huiskamer.	  De	  klok	  tikt,	  op	  de	  achtergrond	  hoor	  je	  de	  wind	  om	  het	  huis	  waaien.	  
Onderliggende	  muziek.	  Doos	  met	  puzzelstukjes	  wordt	  leeggegooid	  op	  tafel.]	  
Voice-‐over:	   De	  Orgelridders	  deel	  1:	  Hoe	  het	  begon.	  

Het	  is	  herfst.	  Buiten	  waait	  een	  stormachtige	  wind.	  Zo	  hard,	  dat	  het	  lijkt	  alsof	  je	  af	  
en	  toe	  de	  kleinste	  klok	  in	  de	  kerktoren	  zacht	  hoort	  klingelen.	  Binnen	  is	  het	  
gezellig	  bij	  opa	  en	  oma	  in	  het	  huis	  tegenover	  de	  kerk,	  waar	  Veerle	  logeert.	  Veerle	  
en	  Micky,	  de	  nieuwe	  buurjongen	  van	  opa	  Jeroen,	  maken	  een	  legpuzzel.	  Micky	  
vraagt	  zich	  af	  wat	  voor	  afbeelding	  er	  op	  de	  puzzel	  staat.	  Als	  Veerle	  vertelt	  dat	  het	  
een	  groot	  kerkorgel	  is,	  komt	  opa	  meteen	  even	  kijken.	  

Opa:	   	  Eens	  kijken	  welk	  orgel	  dat	  ook	  alweer	  is.	  Mijn	  leesbril!	  Waar	  is	  mijn	  leesbril?	  
Veerle,	  heb	  je	  mijn	  leesbril	  gezien?	  ….	  Waar	  heb	  ik	  ‘m	  het	  laatst	  gebruikt?	  O,	  toen	  
ik	  orgel	  speelde	  natuurlijk.	  

Veerle:	   	  Zullen	  wij	  ‘m	  even	  ophalen	  opa?	  Dan	  kan	  ik	  Micky	  meteen	  het	  orgel	  laten	  zien!	  
Micky,	  weet	  je	  al	  dat	  opa	  organist	  en	  koster	  is	  in	  de	  kerk	  hier	  tegenover?	  

Micky:	   Cool!	  Is	  het	  net	  zo’n	  echt	  groot	  orgel	  als	  op	  deze	  puzzel?	  Dat	  wil	  ik	  wel	  eens	  zien!	  
Opa:	   	  Willen	  jullie	  dat	  doen	  jongens?	  Ik	  denk	  dat	  de	  bril	  gewoon	  op	  de	  lessenaar	  ligt.	  En	  

anders	  bij	  de	  muziekboeken.	  Of	  in	  de	  kast.	  Zoek	  maar	  even.	  [gerommel	  in	  een	  la]	  
Hier	  is	  de	  sleutel,	  en	  een	  zaklantaarn.	  Er	  is	  iets	  met	  de	  verlichting	  in	  de	  kerk,	  die	  
ga	  ik	  morgen	  repareren.	  De	  kerk	  is	  zo	  oud	  dat	  er	  steeds	  weer	  iets	  anders	  stuk	  is,	  
vervelend	  is	  dat.	  Vergeet	  niet	  de	  deur	  weer	  op	  slot	  te	  doen!	  

Veerle:	   Oké	  opa!	  
Opa	  Jeroen:	   Trek	  wel	  een	  jas	  aan!	  Het	  is	  koud	  buiten.	  En	  niet	  te	  lang	  wegblijven!	  
[Deur	  gaat	  dicht,	  de	  wind	  waait,	  het	  begint	  te	  regenen,	  voetstappen.]	  
Veerle:	   Kom	  op,	  anders	  worden	  we	  helemaal	  nat.	  
Micky:	   Heb	  je	  de	  sleutel?	  
Veerle:	   Ja	  hier!	  	  
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[Slot	  in	  deur,	  deur	  piept,	  gaat	  dicht,	  geluid	  storm	  zwakker.	  Het	  is	  even	  stil.	  Dan	  andere	  
akoestiek	  (galm).	  Kinderen	  zijn	  toch	  wel	  onder	  de	  indruk	  van	  de	  grote,	  donkere	  kerk.]	  	  
Micky	  (fluisterend):	   Heb	  je	  de	  zaklantaarn?	  
Veerle	  (wat	  harder):	   Ja	  hier.	  We	  hoeven	  niet	  te	  fluisteren.	  
Micky	  (fluisterend):	   Oké.	  Spookt	  het	  hier	  wel	  eens?	  
Veerle	  (hardop):	   Wat?	  Spoken	  bestaan	  niet!	  Je	  bent	  toch	  niet	  bang?	  Kom	  maar	  mee,	  daar	  
achteraan	  is	  de	  trap	  naar	  het	  orgel.	  Loop	  maar	  achter	  mij	  aan.	  
[Voetstappen,	  geritsel	  in	  de	  verte]	   	  
Micky	  (verschrikt):	   Wat	  was	  dat?	  
Veerle	  (stoer):	  	  	   	  

Niets	  joh!	  Een	  vleermuis	  misschien?	  De	  wind	  in	  de	  orgelpijpen?	  Kom	  op	  nou,	  het	  
is	  hier	  veilig.	  (lachje)	  Ik	  ben	  toch	  bij	  je!	  Kijk,	  daar	  zie	  je	  het	  orgel	  met	  de	  pijpen.	  
Vind	  je	  het	  niet	  indrukwekkend?	  

Micky	  (onder	  de	  indruk):	  Wauw!	  Zoveel	  orgelpijpen!	  Maar	  hoe	  gaat	  je	  opa	  daar	  dan	  op	  blazen?	  
Veerle:	   	  Hahahaha,	  nee	  joh.	  Daar	  zijn	  toetsen	  voor.	  Daarboven,	  we	  moeten	  naar	  boven	  

klimmen,	  kijk	  hier.	  
[Voetstappen	  de	  trap	  op]	  
Veerle	  (trots):	   Dit	  is	  het	  orgel.	  Het	  is	  het	  grootste	  instrument	  van	  de	  wereld.	  Niet	  deze	  hoor,	  je	  

hebt	  nog	  veel	  grotere.	  	  
Micky:	   Drie	  toetsenborden!	  En	  onderaan	  van	  die	  stokken!	  En	  wat	  zijn	  die	  knoppen	  naast	  

de	  toetsen?	  
Veerle:	   Daarmee	  kun	  je	  allemaal	  verschillende	  soorten	  klanken	  uit	  het	  orgel	  halen.	  Zoals	  

violen,	  fluiten,	  trompetten	  en	  nog	  veel	  meer.	  Hoe	  kleiner	  de	  orgelpijp,	  hoe	  hoger	  
het	  geluid.	  	  

Micky:	   Wauw!	  Maar	  hoe	  kan	  dat	  dan?	  Hoe	  zorg	  je	  dat	  de	  pijpen	  geluid	  maken?	  
Veerle:	   Je	  moet	  hier	  op	  de	  toetsen	  drukken.	  
Micky:	   Ja,	  dat	  snap	  ik.	  Maar	  hoe	  werkt	  het	  dan?	  Ik	  heb	  zelf	  een	  viool	  en	  daar	  strijk	  je	  met	  

een	  stok	  over	  de	  snaren,	  die	  gaan	  trillen	  en	  daardoor	  maken	  ze	  geluid.	  Maar	  een	  
orgel	  heeft	  geen	  snaren,	  toch?	  Hoe	  maakt-‐ie	  dan	  geluid?	  

Veerle	   Wind!	  
Micky	   Ja,	  het	  waait,	  ik	  hoor	  de	  wind	  ook.	  
Veerle	   Nee,	  wind!	  Het	  orgel	  speelt	  dankzij	  wind!	  
Micky	   Echt?	  Maar	  hoe	  kan	  dat	  dan?	  
Veerle:	   Nou,	  dat	  gaat	  met	  een	  balg	  volgens	  mij.	  	  	  
Micky:	   Maar	  hoe	  werkt	  dat	  dan	  met	  die	  toetsen?	  
Veerle:	   (lachend)	  Haha,	  jij	  wil	  wel	  heel	  veel	  weten!	  Ik	  weet	  ook	  niet	  alles	  precies	  hoor.	  

Misschien	  moeten	  we	  het	  aan	  opa	  Jeroen	  vragen.	  
Micky:	   Ja,	  da’s	  een	  goed	  plan,	  want	  nou	  wil	  ik	  er	  meer	  van	  weten	  ook!	  	  
Veerle:	   We	  kunnen	  ook	  nog	  uitzoeken	  wie	  dit	  orgel	  heeft	  gemaakt.	  Sommige	  zijn	  al	  heel	  

oud.	  Ja,	  deze	  ook.	  Kijk,	  hier	  staat	  het	  jaartal,	  1905!	  Deze	  is	  dus	  meer	  dan	  100	  jaar	  
oud.	   	  

Micky:	   Super!	  Nog	  ouder	  dan	  je	  opa	  dus!	  	  
Veerle:	   	  Ja!	  En	  er	  is	  geen	  orgel	  hetzelfde!	  Ze	  worden	  speciaal	  voor	  elke	  kerk	  gemaakt.	  

Maar	  het	  leukste	  is	  dat	  je	  dus	  in	  je	  eentje	  kunt	  doen	  alsof	  je	  een	  heel	  orkest	  bent,	  
met	  allerlei	  verschillende	  geluiden!	  	  

Micky:	   Wat	  gaaf	  allemaal	  zeg!	  Nou,	  laat	  eens	  even	  wat	  horen!	  
Veerle	  (ineens	  verlegen):	   	  
	   Ja,	  maar	  opa	  Jeroen	  heeft	  het	  me	  nog	  maar	  net	  geleerd,	  ik	  kan	  het	  nog	  niet	  zo	  

goed.	  Opa	  kan	  het	  echt	  zooo	  mooi!	  Maar	  ik	  zal	  een	  klein	  stukje	  laten	  horen	  van	  
wat	  ik	  net	  geleerd	  heb…	  

[Veerle	  gaat	  zitten,	  trekt	  holpijp	  8	  uit	  en	  speelt	  een	  stukje	  van	  Folk	  Dean]	  
Micky	  (onder	  de	  indruk):	  
	   Wauw!	  Wat	  een	  mooi	  geluid!	  Prachtig!	  
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Veerle:	   Vind	  je	  het	  mooi	  ja?	  Sommige	  kinderen	  kennen	  het	  niet	  goed	  en	  denken	  dat	  
orgelmuziek	  ouderwets	  is.	  Maar	  dat	  is	  helemaal	  niet	  zo.	  Je	  kunt	  alles	  wat	  je	  wilt	  
erop	  spelen!	  

Micky:	   Mag	  ik	  ook	  eens	  proberen?	  We	  hebben	  thuis	  een	  piano	  en	  daar	  kan	  ik	  dit	  stukje	  
op	  spelen.	  

[Veerle	  schuift	  op,	  Micky	  speelt	  een	  paar	  regels	  van	  de	  canon	  in	  D	  van	  Pachelbel	  en	  Veerle	  
varieert	  de	  registers]	  
Veerle:	   	  Ja!	  Mooi!	  Speel	  jij	  maar	  gewoon	  door,	  dan	  doe	  ik	  ook	  wat	  met	  verschillende	  

registers.	  
Voice	  over:	   De	  kinderen	  gaan	  zo	  op	  in	  de	  muziek,	  dat	  ze	  de	  tijd,	  de	  storm	  en	  de	  kou	  vergeten.	  

Totdat	  er	  ineens	  een	  gezicht	  bovenaan	  de	  trap	  verschijnt.	  Het	  is	  opa.	  Maar	  hij	  is	  
niet	  boos.	  Hij	  glimlacht	  zelfs.	  	  

Opa:	   Zo	  kinderen!	  Ik	  kom	  eens	  even	  kijken	  waar	  jullie	  blijven!	  Oma	  dacht	  zelfs	  dat	  
jullie	  waren	  weggewaaid!	  Maar	  jullie	  zitten	  hier	  een	  beetje	  te	  orgelieren,	  fraai	  is	  
dat!	  

Veerle:	   O,	  opa	  Jeroen!	  We	  zijn	  helemaal	  de	  tijd	  vergeten!	  Het	  gaat	  zo	  geweldig	  met	  z’n	  
tweeën!	  

Opa:	   Ja,	  dat	  hoorde	  ik.	  Ik	  heb	  even	  een	  tijdje	  geluisterd.	  Dat	  was	  wel	  echt	  mooi	  wat	  
jullie	  daar	  zomaar	  eventjes	  speelden!	  

Micky:	   Weet	  je…	  we	  zouden	  wel	  een	  band	  kunnen	  beginnen!	  Een	  kerkorgelband!	  We	  
vragen	  nog	  een	  paar	  muzikanten	  en	  dan	  maken	  we	  onze	  eigen	  muziek!	  Met	  het	  
orgel	  erbij.	  Wat	  vinden	  jullie	  ervan?	  

Veerle:	   Dat	  zou	  geweldig	  zijn!	  
Opa:	   Dat	  is	  een	  puik	  idee!	  Wat	  mij	  betreft	  mogen	  jullie	  hier	  oefenen,	  als	  de	  kerk	  leeg	  is.	  
Veerle	  en	  Micky:	   YES!	  Dat	  gaan	  we	  doen!	  
[Eindtune	  met	  voiceover:]	  
Voice	  over:	   En	  zo	  gebeurde	  het.	  Nog	  diezelfde	  avond	  vraagt	  Veerle	  haar	  vrienden	  Wendy	  en	  

William	  Wind	  erbij,	  Micky	  appt	  Fie	  de	  Lier	  en	  Karel	  Knoper.	  Opa	  Jeroen	  belt	  Matt	  
Hoeënwat,	  Dixy	  Mixer	  en	  Belle	  Orgèlle.	  Iedereen	  is	  enthousiast	  en	  wil	  meedoen.	  
En	  weet	  je	  hoe	  de	  tien	  zich	  noemen?	  De	  Orgelridders!	  

	  
•••••	  

	  
	  
PODCAST	  2	  –	  HOE	  DE	  BAND	  ZELF	  MUZIEK	  GAAT	  COMPONEREN	  
	  
Verhaallijn	  podcast	  2:	  
	  

Veerle	  Voetjes	  is	  steeds	  vaker	  in	  de	  kerk	  van	  opa	  Jeroen	  van	  Toen	  te	  vinden,	  gelukkig	  
woont	  ze	  dichtbij.	  Opa	  is	  koster	  en	  organist.	  Veerle	  heeft	  kennis	  gemaakt	  met	  buurjongen	  
Micky	  de	  Meter.	  Ze	  zijn	  gek	  op	  opa’s	  orgel	  en	  hebben	  besloten	  om	  samen	  met	  een	  aantal	  
vrienden	  een	  kerkorgelband	  op	  te	  richten:	  de	  Orgelridders.	  Ze	  hebben	  de	  taken	  goed	  
verdeeld	  (zie	  boven).	  Met	  z’n	  tienen	  zijn	  ze	  elke	  dag	  wel	  in	  de	  kerk	  tegenover	  opa’s	  en	  
oma’s	  huis	  te	  vinden	  om	  van	  alles	  te	  oefenen.	  	  
In	  deze	  podcast	  ontdekken	  Veerle	  en	  Micky	  de	  cd-‐	  en	  platenkast	  van	  opa.	  Ze	  gaan	  er	  
samen	  met	  Dixy	  Mixer	  naar	  luisteren	  en	  ontdekken	  prachtige	  muziek	  en	  de	  vele	  
mogelijkheden	  van	  het	  kerkorgel.	  Dixy	  Mixer	  raakt	  helemaal	  geïnspireerd	  door	  de	  
verschillende	  klanken	  en	  wil	  een	  lied	  schrijven	  voor	  de	  Orgelridders:	  het	  Registerlied.	  	  

	  
Spelers	  podcast	  2:	  
	   Voice	  over	  

Opa	  Jeroen	  van	  Toen	  
Veerle	  Voetjes	   	  
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	   Micky	  de	  Meter	  
Dixy	  Mixer	  (puber	  circa	  15	  jaar)	  

	  
Script	  podcast	  2	  
	  
[Bij	  opa	  Jeroen	  thuis.	  Krakende	  kerkorgelmuziek,	  iemand	  neuriet	  mee.]	  
Voice	  over:	   De	  Orgelridders	  deel	  2:	  Hoe	  de	  Orgelridders	  zelf	  muziek	  gaan	  componeren.	  

Het	  is	  gezellig	  bij	  opa	  thuis.	  Vier	  Orgelridders:	  Veerle,	  Micky,	  opa	  Jeroen	  en	  Dixy	  
Mixer,	  zijn	  deze	  middag	  bij	  elkaar.	  Zij	  gaan	  alvast	  overleggen	  wat	  de	  band	  gaat	  
doen.	  Ondertussen	  luisteren	  ze	  naar	  een	  singeltje	  op	  een	  pick-‐up.	  Een	  singeltje?	  
Een	  pick-‐up?	  Jazeker!	  Veerle	  en	  Micky	  hebben	  opa’s	  verzameling	  platen	  en	  cd’s	  
ontdekt	  met	  allerlei	  soorten	  orgelmuziek.	  Dat	  is	  een	  mooie	  ontdekkingstocht	  
voor	  een	  net	  startende	  band	  zoals	  de	  Orgelridders!	  

Micky:	   Als	  je	  al	  het	  gekraak	  wegdenkt,	  is	  dit	  toch	  super,	  vind	  je	  niet	  Dixy?	  
Dixy:	   Ja,	  ik	  krijg	  helemaal	  zin	  om	  muziek	  te	  componeren,	  mijn	  vingers	  kriebelen	  al.	  	  
Micky:	   Dat	  is	  een	  goed	  teken.	  Wat	  is	  dit	  voor	  muziek	  Veerle?	  
Veerle:	   Dit	  is	  een	  Echofantasie	  van	  Sweelinck.	  Het	  wordt	  gespeeld	  op	  het	  orgel	  van	  de	  

Oude	  Kerk	  in	  Amsterdam,	  staat	  op	  de	  hoes.	  	  
Opa:	   Door	  al	  die	  oude	  platen	  en	  cd’s	  lijkt	  het	  wel	  alsof	  er	  nu	  geen	  nieuwe	  

kerkorgelmuziek	  meer	  wordt	  geschreven.	  Terwijl	  er	  ook	  jonge	  mensen	  mee	  bezig	  
zijn	  hoor.	  

Micky:	   Kun	  je	  nu	  ook	  nog	  wel	  kerkorgel	  leren	  spelen	  dan?	  
Opa:	   Jazeker!	  Je	  kunt	  op	  veel	  plekken	  orgellessen	  volgen	  en	  op	  het	  conservatorium	  kun	  

je	  ook	  voor	  beroepsorganist	  leren.	  
Micky:	   O,	  wat	  gaaf!	  Ik	  wil	  ook	  wel	  orgel	  leren	  spelen!	  
Dixy:	   Zeg,	  ik	  krijg	  ineens	  een	  idee	  voor	  een	  uniek	  orgellied!	  Mag	  ik	  hier	  op	  het	  huisorgel	  

even	  wat	  uitproberen?	  
Opa:	   Ja	  hoor,	  ga	  je	  gang!	  Zet	  wel	  even	  de	  koptelefoon	  op,	  dan	  kunnen	  wij	  hier	  verder	  

luisteren.	  
Veerle:	   Wat	  heb	  je	  veel	  platen	  van	  Bach,	  opa!	  
Opa:	   Haha,	  ja,	  ik	  ben	  altijd	  gek	  geweest	  op	  Johan	  Sebastiaan	  Bach.	  Hij	  heeft	  zoveel	  

mooie	  orgelmuziek	  geschreven,	  en	  ook	  veel	  musici	  geïnspireerd.	  Vroeger	  al,	  in	  de	  
18e	  eeuw,	  maar	  ook	  nu	  nog.	  [..…]	  Toen	  ik	  jong	  was,	  werd	  het	  orgel	  zelfs	  in	  de	  
popmuziek	  gebruikt.	  Hier,	  luister	  deze	  maar	  eens.	  [.....]	  En	  dit	  is	  ook	  bijzonder.	  
[....]	  En	  wat	  vinden	  jullie	  hiervan?	  [....]	  O	  jongens,	  er	  is	  zoveel	  mogelijk	  met	  het	  
kerkorgel!	  

Micky:	   Geweldig!	  
Veerle:	   Hé,	  kijk	  daar	  eens.	  Zien	  jullie	  hoe	  druk	  Dixy	  bezig	  is	  met	  componeren?	  
[Dixy	  neuriet	  en	  schrijft	  en	  mompelt	  en	  speelt	  een	  stukje	  van	  het	  nieuwe	  Registerlied]	  
Micky:	   Hé	  Dixy,	  hoe	  gaat	  het?	  Wij	  zijn	  heel	  erg	  benieuwd!	  
Dixy	  (blij)	   Jongens,	  ik	  heb	  een	  geweldig	  idee	  voor	  een	  stapellied!	  Je	  weet	  wel,	  zo’n	  lied	  waar	  

telkens	  een	  regel	  bijkomt	  en	  dat	  je	  dan	  de	  vorige	  regels	  herhaalt.	  Zo	  kunnen	  we	  
iets	  doen	  met	  de	  registers	  van	  het	  orgel.	  We	  laten	  elke	  klank	  apart	  laten	  horen	  en	  
ook	  samen.	  Het	  heet:	  Het	  registerlied.	  Luister	  maar.	  

[Dixy	  begint	  met	  spelen	  en	  zingen,	  opa,	  Veerle	  en	  Micky	  vallen	  in.]	  
[Lied,	  fade	  out]	  	  
Voice	  over:	   De	  Orgelridders	  vermaken	  zich	  prima	  met	  het	  lied	  dat	  steeds	  langer	  wordt.	  
	  

•••••	  
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PODCAST	  3	  –	  HOE	  EEN	  MOOI	  PLAN	  IN	  DUIGEN	  DREIGT	  TE	  VALLEN	  
	  
Verhaallijn	  podcast	  3	  
	  

De	  Orgelridders	  hebben	  nog	  meer	  muziek	  rond	  het	  orgel	  bedacht.	  Ze	  repeteren	  elke	  
woensdagmiddag	  en	  zaterdagochtend.	  Ze	  raken	  al	  snel	  helemaal	  op	  elkaar	  ingespeeld	  en	  
ze	  hebben	  besloten	  om	  binnenkort	  een	  concert	  te	  geven	  in	  de	  kerk	  om	  meer	  mensen	  te	  
interesseren	  voor	  het	  kerkorgel.	  Ze	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  kinderen	  er	  kennis	  mee	  
maken	  en	  ze	  hopen	  dat	  die	  het	  net	  zo	  leuk	  zullen	  vinden	  als	  zijzelf	  om	  dit	  instrument	  te	  
leren	  kennen.	  Op	  die	  manier	  kan	  er	  een	  nieuwe	  wind	  door	  het	  kerkorgel	  waaien.	  De	  
Orgelridders	  hebben	  al	  tientallen	  kaartjes	  voor	  het	  concert	  verkocht	  aan	  hun	  familie	  en	  
hun	  vrienden	  en	  ze	  hebben	  zelfs	  met	  een	  groot	  artikel	  in	  de	  krant	  gestaan.	  Maar	  dan	  
gebeurt	  er	  iets	  ergs…	  

	  
Spelers	  podcast	  3:	  
	   Voice	  over	  

Opa	  Jeroen	  van	  Toen	  
Veerle	  Voetjes	   	  

	   Micky	  de	  Meter	  
Dixy	  Mixer	  
[Indien	  mogelijk	  meer	  Orgelridders	  als	  koortje	  voor	  het	  lied.]	  

	  
Script	  podcast	  3:	  
	  
[In	  de	  kerk.	  De	  Orgelridders	  hebben	  hun	  positie	  ingenomen:	  Veerle	  en	  Micky	  zitten	  
achter	  het	  orgel.	  Fie	  bespeelt	  haar	  dwarsfluit,	  Belle	  en	  Dixy	  zingen,	  Wil,	  Wendy,	  Matt	  en	  
Karel	  vormen	  het	  achtergrondkoortje	  en	  Jeroen	  zit	  in	  de	  kerk	  kritisch	  te	  luisteren.	  Ze	  
zingen	  het	  Registerlied.]	  
	  
Voice	  over:	  	   De	  Orgelridders	  deel	  3:	  Hoe	  een	  mooi	  plan	  in	  duigen	  dreigt	  te	  vallen.	  

Het	  gaat	  goed	  met	  de	  Orgelridders.	  Samen	  schaven	  ze	  aan	  hun	  muziek	  en	  onder	  
leiding	  van	  Dixy	  wordt	  het	  steeds	  mooier.	  Regelmatig	  staan	  voorbijgangers	  
buiten	  stil	  om	  naar	  de	  mooie	  muziek	  te	  luisteren	  die	  uit	  de	  kerk	  komt.	  De	  
bandleden	  hebben	  dan	  ook	  besloten	  om	  een	  concert	  te	  gaan	  geven,	  om	  het	  
kerkorgel	  bekender	  te	  maken.	  

[Muziek:	  eind	  van	  het	  Registerlied]	  
Veerle:	   Zo	  zeg!	  Het	  klinkt	  steeds	  beter,	  vinden	  jullie	  niet?	  	  
Dixy:	   Ja,	  maar	  we	  moeten	  dat	  wisselen	  van	  de	  registers	  nog	  wel	  een	  keer	  oefenen,	  want	  

dat	  kan	  nog	  net	  iets	  beter!	  
Veerle:	   Inderdaad.	  Het	  moet	  wel	  echt	  goed	  zijn!	  Ik	  word	  nu	  al	  wel	  een	  beetje	  

zenuwachtig.	  We	  hebben	  al	  meer	  dan	  100	  kaartjes	  verkocht!	  
[Opa	  komt	  aangelopen	  met	  thee,	  rammelende	  kopjes]	  
Opa:	   Even	  pauze	  jongens!	  Hier	  is	  een	  kopje	  thee.	  
Veerle,	  Dixy,	  Micky	  (en	  eventueel	  de	  rest):	  	  Lekker!	  
[geluid	  van	  thee	  inschenken]	  
[Berichtsignaal	  van	  mobiele	  telefoon	  klinkt]	  
Micky:	   	  O	  kijk,	  er	  heeft	  weer	  iemand	  een	  kaartje	  gekocht	  voor	  ons	  concert.	  Er	  staat	  een	  

teller	  op	  onze	  nieuwe	  website.	  Het	  totaal	  is	  nu	  108!	  
Veerle:	   Oooooo,	  ik	  krijg	  meteen	  weer	  kriebels	  in	  mijn	  buik.	  Zullen	  we	  snel	  verder	  gaan	  

met	  oefenen?	  
De	  anderen:	   Oké!	  	  
[voetstappen,	  schuivel,	  blader]	  
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Dixy:	   Oké,	  iedereen	  klaar?	  Veerle,	  jij	  start	  met	  de	  intro,	  dan	  komt	  Micky	  erbij	  en	  
vervolgens	  de	  rest.	  Eén,	  twee,	  drie,	  vier…	  

	   …..	  
	   Veerle?	  Micky?	  Waarom	  beginnen	  jullie	  niet?	  	  
Veerle:	   Dat	  doe	  ik!	  Ik	  druk	  de	  toetsen	  in,	  maar	  er	  komt	  geen	  geluid	  uit	  het	  orgel!	  	  
Micky:	   Klopt!	  Het	  orgel	  doet	  niks!	  Is	  de	  elektriciteit	  uitgevallen	  opa	  Jeroen?	  
Opa:	   Nee,	  dat	  kan	  niet,	  de	  lampen	  branden	  nog.	  En	  kijk,	  het	  knopje	  van	  het	  orgel	  

brandt	  ook	  nog!	  Wat	  is	  er	  aan	  de	  hand,	  jongens?	  Dit	  is	  toch	  geen	  flauwe	  grap	  of	  
zo?	  

Dixy:	   Ooooo!	  Als	  het	  orgel	  maar	  niet	  stuk	  is!	  Oooo!	  Hoe	  moet	  dat	  dan	  met	  het	  concert?	  
Opa:	   Geen	  paniek,	  we	  gaan	  eerst	  eens	  even	  kijken	  wat	  er	  aan	  de	  hand	  is.	  Misschien	  is	  

het	  gewoon	  een	  doorgeslagen	  stop	  in	  de	  stoppenkast	  beneden.	  Of	  zit	  er	  een	  
draadje	  los.	  Of	  werkt	  het	  knopje	  niet	  meer	  goed.	  Het	  is	  al	  een	  oud	  orgel	  natuurlijk.	  

Micky:	   Misschien	  staat	  er	  ergens	  een	  kerkorgelgebruiksaanwijzing	  met	  bouwtekening	  
op	  internet?	  

Opa:	   Hahaha,	  ja,	  dat	  zou	  mooi	  zijn.	  Alle	  orgels	  werken	  ongeveer	  op	  dezelfde	  manier,	  
maar	  elk	  orgel	  is	  uniek,	  ambachtelijk	  gebouwd,	  passend	  in	  die	  ene	  kerk.	  Dat	  
maakt	  ze	  ook	  zo	  bijzonder.	  Orgelbouwers	  waren	  vaklui.	  Ze	  gaven	  hun	  kennis	  over	  
hun	  eigen	  orgels	  vaak	  van	  vader	  op	  zoon	  door.	  Daarom	  zie	  vaak	  een	  naamplaatje	  
op	  het	  orgel	  van	  de	  bouwer.	  Elk	  kerkorgel	  is	  een	  bijzonder	  kunstwerk.	  Daarom	  
horen	  veel	  kerkorgels	  ook	  bij	  ons	  cultureel	  erfgoed.	  

Dixy:	   	   Cultureel	  erfgoed?	  Wat	  is	  dat?	  	  
Opa:	   Monumenten,	  voorwerpen,	  bouwwerken	  die	  belangrijk	  zijn	  in	  onze	  geschiedenis	  

noemen	  we	  ‘cultureel	  erfgoed’.	  Er	  is	  zelfs	  een	  wet,	  die	  regelt	  dat	  dat	  erfgoed	  
zoveel	  mogelijk	  beschermd	  wordt.	  	  

Veerle:	   Ja,	  dat	  is	  allemaal	  wel	  mooi	  met	  dat	  erfgoed	  en	  die	  bouwers,	  maar	  wat	  moeten	  we	  
nu?	  	  

Opa:	   Je	  hebt	  gelijk	  Veerle,	  we	  moeten	  iets	  doen.	  Ik	  ga	  eens	  even	  een	  kijkje	  nemen	  in	  het	  
orgel.	  	  

[mompelt,	  kruipt	  ergens	  achter,	  klinkt	  bedompt]	  
Opa:	   	  Kijk,	  als	  ik	  dit	  deurtje	  opendoe,	  kan	  ik	  goed	  zien	  wat	  er	  gebeurt.	  Druk	  nog	  eens	  

een	  paar	  toetsen	  in	  Veerle?	   ….	  
Ja,	  de	  klepjes	  en	  de	  ventieltjes	  werken	  wel.	  Maar	  wacht	  eens	  even…	   	  
Druk	  nog	  eens	  een	  paar	  toetsen	  in?	  .....	  
Ja,	  of	  nee,	  toch	  niet.	  Dit	  is	  toch	  wel	  heel	  erg.	  En	  ingewikkeld	  ook.	  Wacht	  even…	  

[kruipt	  weer	  terug,	  klinkt	  helderder,	  dichterbij]	  
Opa:	   	   Het	  is	  niet	  best	  kinderen.	  	  
Dixy:	   	   Wat	  is	  er	  opa	  Jeroen?	  Kun	  je	  het	  niet	  maken?	  
Opa:	   	  Nee,	  het	  is	  een	  ongelofelijk	  dramatisch	  probleem,	  Dixy.	  Het	  orgel	  krijgt	  geen	  

lucht!	  Het	  orgel	  mist	  wind!	  En	  een	  orgel	  zonder	  wind,	  is	  als	  een	  vaas	  zonder	  
bloemen.	  Als	  een	  paard	  zonder	  teugels.	  Als	  een	  kip	  zonder	  kop.	  

Veerle:	   O,	  nee	  toch	  opa	  Jeroen!	  En	  nu?	  
Opa:	   Het	  is	  moeilijk.	  Er	  kan	  van	  alles	  mis	  zijn.	  De	  wind	  legt	  een	  hele	  lange	  weg	  af	  van	  

de	  balg	  naar	  het	  uiteinde	  van	  één	  van	  de	  honderden	  pijpen,	  en	  onderweg	  kan	  
overal	  de	  fout	  zitten.	  Dat	  kan	  ik	  niet	  in	  mijn	  eentje	  oplossen.	  Kun	  je	  niet	  een	  
oproep	  doen?	  Op	  die	  sociale	  media	  van	  jullie	  of	  zo?	  	  

Micky:	   Wacht,	  ik	  heb	  een	  idee!	  Ik	  ken	  een	  school	  met	  hele	  slimme	  kinderen.	  Die	  kunnen	  
het	  vast	  wel	  voor	  ons	  uitzoeken.	  Laten	  we	  het	  hen	  vragen!	  

Veerle/opa/Dixy:	  oké,	  goed	  idee!	  Als	  het	  maar	  lukt	  vóór	  het	  concert!	  
Voice	  over:	   En	  zo	  gebeurde	  het.	  Veerle	  deed	  een	  wanhopige	  oproep,	  die	  naar	  een	  klas	  met	  

slimme	  leerlingen	  werd	  gestuurd.	  Hopelijk	  kunnen	  zij	  ontdekken	  hoe	  het	  zit	  met	  
de	  wind	  en	  hoe	  het	  orgel	  gemaakt	  kan	  worden!	  	  

	  
•••••	  



©	  2020	  Orgelkids.nl	  	  Handleiding	  Lespakket	  Orgelridders,	  versie	  19	  oktober	  2020	   33	  

PODCAST	  4	  –	  LUISTERSPEL	  
	  
Situatieschets	  
	  
De	  Orgelridders	  zijn	  in	  paniek.	  Het	  kerkorgel	  is	  stuk	  en	  ze	  weten	  niet	  hoe	  het	  gerepareerd	  moet	  
worden.	  Ze	  hebben	  de	  schoolkinderen	  om	  hulp	  gevraagd.	  Die	  hebben	  inmiddels	  heel	  veel	  
verstand	  van	  orgels	  gekregen.	  Gelukkig	  maar,	  want	  Veerle	  Voetjes	  en	  haar	  opa	  Jeroen	  van	  Toen	  
hebben	  achterin	  het	  orgel	  een	  stoffig	  kistje	  gevonden.	  Daarin	  zit	  een	  oude	  stadsplattegrond	  en	  
een	  aantal	  papiertjes	  met	  vragen,	  geschreven	  door	  de	  orgelmaker.	  Maar	  wat	  er	  staat	  is	  te	  
ingewikkeld	  voor	  de	  Orgelridders.	  Daar	  hebben	  ze	  mensen	  voor	  nodig	  die	  precies	  weten	  hoe	  het	  
zit	  met	  orgels:	  de	  leerlingen!	  Veerle	  stuurt	  de	  plattegrond	  met	  een	  kopie	  van	  de	  briefjes	  naar	  de	  
leerlingen.	  	  
	  
Brief	  van	  Veerle	  	  
	  
Hallo	  kinderen!	  
	  
Wij	  zijn	  zo	  blij	  dat	  jullie	  ons	  willen	  helpen!	  We	  hebben	  voor	  de	  honderdste	  keer	  in	  het	  orgel	  
gekeken	  en	  toen	  vond	  opa	  een	  oud	  kistje	  achter	  de	  pijpen.	  Je	  raadt	  nooit	  wat	  er	  inzat!	  Iets	  wat	  
wel	  lijkt	  op	  een	  oude	  schatkaart,	  we	  denken	  dat	  het	  de	  plattegrond	  van	  onze	  stad	  is.	  En	  er	  zaten	  
ook	  tien	  papiertjes	  in	  het	  kistje,	  met	  daarop	  een	  rijmpje.	  We	  snappen	  die	  plattegrond	  en	  de	  
rijmpjes	  niet	  goed.	  We	  denken	  dat	  jullie	  beter	  weten	  wat	  ermee	  moet	  gebeuren.	  Daarom	  stuur	  ik	  
die	  hierbij	  naar	  jullie,	  met	  een	  kopie	  van	  de	  briefjes	  erop.	  Opa	  en	  ik	  gaan	  de	  stad	  in	  om	  te	  kijken	  
of	  we	  iets	  kunnen	  vinden	  dat	  bij	  die	  rijmpjes	  hoort.	  Als	  we	  iets	  ontdekken,	  laten	  we	  het	  weten!	  
Heel	  veel	  succes	  gewenst!	  
	  
Groetjes,	  
Veerle	  van	  de	  Orgelridders	  
	  
Spelers	  podcast	  4:	  
	   Opa	  Jeroen	  van	  Toen	  

Veerle	  Voetjes	   	  
	   Micky	  de	  Meter	  

Poortwachter	  
Winkelier	  
Koster	  
Receptionist	  1	  (jonge	  man)	  
Receptionist	  2	  (oudere	  vrouw)	  
Orgelbouwer	  
Ober	  
Theaterdirecteur	  
Museumdirecteur	  
Organiste	  

	  
Script	  podcast	  4:	  
[Vraag	  1.	  Stadspoort.	  Thema:	  erfgoed,	  de	  oude	  stad.	  	  
Antwoord	  komt	  op	  positie	  nr.	  8	  in	  de	  antwoordtabel,	  zie	  plattegrond]	  
[stadsgeluiden]	  
Opa:	  	   Leuk,	  samen	  de	  stad	  in!	  Wat	  staat	  er	  op	  het	  eerste	  papiertje?	  	  
Veerle:	  	   “Komt	  ge	  als	  vijand,	  wees	  dan	  beducht,	  de	  stad	  zal	  u	  verjagen.	  

Maar	  komt	  ge	  als	  vriend,	  dan	  beschermt	  zij	  u	  zonder	  klagen”	  	  
	  
Opa:	   	   Eens	  even	  denken.	  Het	  klinkt	  alsof	  je	  er	  de	  stad	  binnenkomt.	  



©	  2020	  Orgelkids.nl	  	  Handleiding	  Lespakket	  Orgelridders,	  versie	  19	  oktober	  2020	   34	  

Veerle:	  	   Bij	  de	  stadspoort!	  Zou	  het	  dat	  zijn?	  
Opa:	   	  Vast	  en	  zeker!	  Kijk	  daar	  staat	  de	  stadsgids…	  

Goedemiddag,	  we	  hebben	  een	  probleem,	  misschien	  kunt	  u	  ons	  helpen?	  	  
Stadsgids:	   Het	  is	  druk.	  Maar	  als	  het	  niet	  te	  lastig	  is,	  kan	  ik	  misschien	  wel	  van	  dienst	  zijn.	  	  
Veerle:	  	   We	  hebben	  een	  rijmpje:	  

“Komt	  ge	  als	  vijand,	  wees	  dan	  beducht,	  de	  stad	  zal	  u	  verjagen.	  
Maar	  komt	  ge	  als	  vriend,	  dan	  beschermt	  zij	  u	  zonder	  klagen”	  	  

Stadsgids:	   Aha!	  Dat	  is	  andere	  koek!	  Dit	  is	  een	  belangrijke	  kwestie!	  	  
Mijn	  opdracht	  is	  nu	  om	  jullie	  een	  vraag	  te	  stellen.	  Luister….!	  

[trompetter	  op	  de	  toren	  laat	  een	  deuntje	  horen,	  welkom]	  
Stadsgids:	  	   De	  muzikant	  verwelkomt	  de	  bezoekers	  van	  de	  stad.	  Op	  het	  orgel	  kun	  je	  deze	  

klank	  ook	  maken.	  Met	  welk	  register?	  
Veerle:	   	  O!	  Bij	  elk	  rijmpje	  hoort	  dus	  een	  vraag,	  opa!	  Moeilijk!	  Daar	  moeten	  ze	  vast	  wel	  

even	  over	  nadenken.	  
[Tune	  voor	  moment	  van	  nadenken	  –	  ca.	  10	  seconden]	  
Veerle:	   Denk	  je	  dat	  de	  kinderen	  het	  antwoord	  weten?	  
Opa:	   	  Vast	  en	  zeker!	  Ze	  moeten	  het	  antwoord	  wel	  op	  de	  goede	  plek	  bij	  het	  juiste	  

nummer	  invullen.	  Die	  oude	  orgelbouwer	  heeft	  het	  wel	  slim	  bedacht	  allemaal!	  
Veerle:	  	   Ja!	  Dankjewel	  meneer	  de	  stadsgids!	  Wij	  moeten	  verder.	  	  
Stadsgids:	   Daag!	  
[voetstappen,	  buitengeluiden]	  
Veerle:	  	   Wat	  leuk	  dat	  hij	  het	  rijmpje	  herkende!	  	  
Opa:	   	   Ja,	  dat	  geeft	  moed!	  Waar	  gaan	  we	  nu	  heen?	  
Veerle:	   	  Laten	  we	  naar	  het	  westen	  gaan.	  Ik	  zie	  daar	  een	  winkel	  in	  de	  verte,	  misschien	  

kunnen	  we	  daar	  verder	  vragen.	  
Opa:	   Dat	  is	  een	  goed	  idee.	  
[Vraag	  2.	  Boekwinkel.	  Thema:	  bladmuziek,	  organisten	  	  
Antwoord	  komt	  op	  positie	  nr.	  6	  in	  de	  antwoordtabel,	  zie	  plattegrond]	  
[Deurbel,	  hele	  korte	  flarden	  van	  muziek:	  blokfluit,	  piano,	  orgel]	  
Winkelier:	   Goedendag,	  waarmee	  kan	  ik	  u	  van	  dienst	  zijn?	  We	  hebben	  volop	  keus.	  
Opa:	   	   Dat	  vermoedde	  ik	  al,	  meneer.	  Kijk,	  het	  staat	  hier	  op	  dit	  papiertje:	  

“‘Van	  boeken	  krijg	  je	  nooit	  genoeg’	  is	  onze	  leus.	  
Ook	  in	  bladmuziek	  heb	  je	  hier	  ruime	  keus.”	  

Winkelier:	   Aha!	  Eindelijk!	  Een	  oude	  orgelbouwer	  heeft	  me	  jaren	  geleden	  gevraagd	  om	  die	  
zin	  goed	  te	  onthouden!	  Als	  iemand	  hem	  aan	  me	  voor	  zou	  lezen,	  moest	  ik	  een	  
vraag	  stellen.	  Eens	  kijken,	  hoe	  ging	  het	  ook	  alweer.	  Ehm…	  

Veerle:	   	  U	  bent	  het	  toch	  niet	  vergeten?	  
Winkelier:	   Hahaha,	  nee	  hoor.	  Ik	  plaag	  maar	  een	  beetje.	  Hier	  komt-‐ie:	  

Een	  organist	  heeft	  muziekboeken	  nodig.	  Alle	  noten	  die	  je	  moet	  spelen	  staan	  
gedrukt	  op	  notenbalken.	  Orgelmuziek	  speel	  je	  met	  je	  handen	  en	  je	  voeten.	  
Hoeveel	  notenbalken	  moet	  je	  tegelijk	  lezen	  voor	  orgelmuziek?	  

Opa:	   	  O,	  hier	  moeten	  de	  kinderen	  wel	  even	  goed	  over	  nadenken.	  Ik	  denk	  dat	  ze	  het	  
cijfer	  dan	  in	  letters	  moeten	  invullen.	  

[Tune	  voor	  moment	  van	  nadenken	  –	  ca.	  10	  seconden]	  
Winkelier:	   Laten	  jullie	  nog	  eens	  weten	  hoe	  het	  is	  afgelopen?	  	  
Veerle:	   	  Dat	  doen	  we	  zeker.	  Als	  alles	  goed	  afloopt,	  nodigen	  wij	  u	  uit	  voor	  het	  concert	  van	  

de	  Orgelridders!	  
Winkelier:	   Dat	  zou	  ik	  leuk	  vinden!	  
[van	  binnen	  naar	  buiten	  –	  vogeltjes	  –	  wegverkeer	  -‐	  vliegtuigje	  etc.]	  
Opa:	   	   Oké,	  waar	  nu	  heen	  Veerle?	  
Veerle:	  	   Laten	  we	  naar	  dat	  gebouw	  in	  het	  noordwesten	  lopen!	  
[Vraag	  3.	  Basiliek.	  Thema:	  klank,	  ruimte,	  akoestiek	  	  
Antwoord	  komt	  op	  positie	  nr.	  4	  in	  de	  antwoordtabel,	  zie	  plattegrond]	  
[van	  buiten	  naar	  binnen,	  akoestiek	  van	  de	  ruimte	  laten	  horen:	  galm]	  
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Veerle:	  	   Wat	  is	  het	  hier	  oud	  en	  groot	  en	  hoog!	  
Opa:	   	   Ja,	  moet	  je	  luisteren,	  wat	  een	  GALM!	  
Veerle:	  	   Er	  is	  een	  rijmpje	  in	  de	  kist	  van	  de	  orgelbouwer	  dat	  hier	  precies	  past:	  

“Deze	  ruimte	  hier	  is	  hoog	  en	  breed	  en	  lang.	  
De	  klank	  blijft	  hangen,	  als	  engelengezang.”	  

Koster:	  	   [komt	  aanlopen]	  	  Wat	  hoor	  ik	  daar?	  Zeg	  dat	  nog	  eens?	  
Veerle:	  	   “Deze	  ruimte	  hier	  is	  hoog	  en	  breed	  en	  lang.	  

De	  klank	  blijft	  hangen,	  als	  engelengezang.”	  
Koster:	  	   Hoe	  kom	  je	  aan	  dat	  papiertje?	  	  
Veerle:	   	  Het	  zat	  in	  een	  kistje,	  helemaal	  bovenin	  het	  kerkorgel	  waar	  mijn	  opa	  organist	  van	  

is.	  Dit	  is	  mijn	  opa.	  
Koster:	   Oké!	  Ik	  dacht	  even	  dat	  ik	  voor	  het	  lapje	  gehouden	  werd.	  Het	  is	  namelijk	  al	  zo	  lang	  

geleden	  dat	  ik	  de	  zin	  heb	  gehoord.	  Volgens	  de	  regels	  van	  de	  oude	  orgelbouwer	  
moet	  ik	  jullie	  nu	  een	  vraag	  stellen.	  Die	  vraag	  heb	  ik	  opgeschreven	  en	  sindsdien	  in	  
mijn	  portemonnee	  bewaard.	  Eens	  even	  kijken…	  

	   Ja,	  hier	  heb	  ik	  hem.	  Heel	  kort,	  maar	  heel	  krachtig:	  
Hoe	  langer	  de	  pijp,	  hoe	  …	  puntje	  puntje	  puntje	  …	  de	  toon.	  

[Tune	  voor	  moment	  van	  nadenken	  –	  ca.	  10	  seconden]	  
Veerle:	   	  Moeilijk!	  Maar	  de	  kinderen	  weten	  het	  wel	  en	  ze	  weten	  ook	  op	  welke	  plek	  ze	  het	  

moeten	  invullen.	  Wat	  spannend	  is	  dit,	  hè	  opa!	  
Opa:	   Ja.	  Door	  dit	  alles	  krijg	  ik	  wel	  hoop	  dat	  het	  goed	  komt!	  Dank	  u	  wel,	  koster!	  Tot	  

ziens!	  
Koster:	   	  Succes!	  
[Van	  binnen	  naar	  buiten	  –	  vogeltjes	  –	  wegverkeer	  -‐	  vliegtuigje	  etc.]	  
Opa:	   Kom	  op,	  we	  gaan	  naar	  het	  oosten.	  O,	  kijk,	  alweer	  een	  kerk.	  
Veerle:	   Ik	  zie	  allemaal	  dames	  en	  heren	  in	  officiële	  kleren.	  
Opa:	   O,	  dan	  is	  er	  vast	  een	  vergadering	  of	  zo.	  Laten	  we	  eerst	  maar	  even	  verder	  lopen	  en	  

hier	  later	  terugkomen.	  
Veerle:	   Oké.	  Wat	  is	  dit	  eigenlijk	  een	  mooie	  stad	  met	  al	  die	  gezellige	  straatjes	  en	  oude	  

huizen.	  Daar	  is	  een	  heel	  deftig	  groot	  huis.	  Zullen	  daar	  naar	  binnen	  gaan,	  volgens	  
mij	  zit	  er	  een	  papiertje	  in	  het	  kistje	  dat	  hierbij	  past.	  

[Vraag	  4.	  Stadhuis.	  Thema:	  erfgoed,	  trots	  van	  de	  stad	  	  
Antwoord	  komt	  op	  positie	  nr.	  9	  in	  de	  antwoordtabel,	  zie	  plattegrond]	  
Opa:	   Goedemiddag.	  Wij	  hebben	  vragen	  en	  zijn	  op	  zoek	  naar	  antwoorden.	  
Receptionist	  1:	  Dan	  bent	  u	  hier	  aan	  het	  goede	  adres.	  
Veerle:	   Wij	  zijn	  de	  Orgelridders	  en	  willen	  een	  concert	  geven.	  Maar	  nu	  is	  ons	  orgel	  stuk.	  

We	  vonden	  bovenin	  het	  orgel	  een	  kistje	  met	  aanwijzingen.	  Eén	  daarvan	  is	  deze:	  
“Komt	  allen	  hier	  voor	  handel,	  ambacht	  en	  vertier	  
Onze	  stad,	  geëerd	  publiek,	  trakteert	  u	  gaarne	  op	  muziek”	  

Receptionist	  1:	  Ja?	  En	  wat	  is	  dan	  de	  vraag?	  
Opa:	   	   Herkent	  u	  dit	  rijmpje	  niet?	  
Receptionist	  1:	  Nee.	  Zou	  dat	  moeten?	  
Veerle:	  	   O-‐o!	  
Opa:	   	   O-‐o!	  Is	  hier	  nooit	  een	  oude	  orgelbouwer	  geweest,	  met	  een	  verzoek?	  
Receptionist	  1:	  Niet	  dat	  ik	  weet,	  maar	  ik	  werk	  hier	  nog	  maar	  een	  half	  jaar.	  	  
Veerle:	  	   O-‐o!	  	  
Opa:	   	   O-‐o!	  Wat	  nu?	  
[Voetstappen,	  collega	  komt	  aanlopen]	  
Receptionist	  2:	  Wat	  hoor	  ik,	  een	  rijmpje?	  Kan	  ik	  misschien	  helpen?	  
Veerle:	  	   Ik	  hoop	  het!	  :	  

“Komt	  allen	  hier	  voor	  handel,	  ambacht	  en	  vertier	  
Onze	  stad,	  geëerd	  publiek,	  trakteert	  u	  gaarne	  op	  muziek”	  
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Receptionist	  2:	  Aha!	  Geen	  wonder	  dat	  mijn	  collega	  er	  niets	  van	  snapte!	  Hij	  komt	  hier	  nog	  maar	  
net	  kijken!	  Ik	  heb	  een	  mooie	  vraag	  voor	  jullie.	  Daar	  moet	  ik	  even	  de	  computer	  bij	  
gebruiken,	  ik	  zal	  het	  even	  opzoeken.	  

	   [geklik	  op	  het	  toetsenbord]	  Ja,	  hier	  heb	  ik	  het.	  De	  vraag	  luidt	  als	  volgt:	  
	   Het	  bestuur	  van	  de	  stad	  wilde	  vroeger	  opscheppen	  met	  hun	  rijkdom.	  Jan	  

Pieterszoon	  Sweelinck	  speelde	  in	  de	  stad	  tijdens	  de	  jaarmarkt.	  Hij	  demonstreerde	  
met	  muziek	  hoe	  het	  orgel	  hard	  en	  zacht	  kon	  klinken.	  Je	  hoort	  dat	  goed	  in	  dit	  stuk.	  
[....]	  
Hoe	  noem	  je	  het	  effect	  dat	  je	  hetzelfde	  geluid,	  zachter	  terug	  hoort?	  

[Tune	  voor	  moment	  van	  nadenken	  –	  ca.	  10	  seconden]	  
Opa:	   	   Oei,	  dat	  is	  een	  lastige!	  Maar	  ik	  heb	  alle	  vertrouwen	  in	  de	  kinderen	  die	  ons	  helpen!	  
	   	   Bedankt	  mevrouw	  en	  tot	  een	  volgende	  keer!	  
Veerle:	  	   Daag!	  
Receptionist	  2:	  Tot	  ziens!	  
[Van	  binnen	  naar	  buiten	  –	  vogeltjes	  –	  wegverkeer	  -‐	  vliegtuigje	  etc.]	  
Opa:	   	   O,	  kijk	  Veerle!	  Zie	  jij	  wat	  ik	  zie,	  daar	  richting	  oosten?	  
Veerle:	  	   O	  opa!	  Is	  dat	  dak	  van	  orgelpijpen	  gemaakt?	  
Opa:	   	   Het	  lijkt	  erop	  meisje.	  Laten	  we	  daar	  eens	  gaan	  kijken.	  Dat	  is	  interessant!	  
[Vraag	  5.	  Orgelbouw.	  Thema:	  techniek,	  verschillende	  soorten	  pijpen	  
Antwoord	  komt	  op	  positie	  nr.	  3	  in	  de	  antwoordtabel,	  zie	  plattegrond]	  
[Werkplaatsgeluiden]	  
Veerle:	  	   Het	  lijkt	  een	  soort	  werkplaats.	  Kunnen	  we	  hier	  naar	  binnen?	  	  
Opa:	   	  Ik	  weet	  het	  niet.	  Het	  lijkt	  er	  niet	  op	  dat	  ze	  veel	  bezoek	  gewend	  zijn.	  Misschien	  

kunnen	  we	  het	  aan	  de	  baas	  van	  die	  jongens	  vragen.	  
Veerle:	   Meneer!	  
Orgelbouwer:	   Ja!	  Wat	  is	  dat?	  Is	  het	  dringend?	  We	  hebben	  het	  erg	  druk.	  Al	  deze	  pijpen	  moeten	  

nog	  nagekeken	  worden,	  en	  de	  kerk	  zit	  al	  weken	  zonder	  orgel.	  En	  een	  kerk	  zonder	  
orgel	  is	  als	  een…	  als	  een…	  	  

Opa:	   Als	  een	  vaas	  zonder	  bloemen?	  
Orgelbouwer:	   Ja	  zoiets.	  Maar	  dan	  nog	  veel	  erger.	  Als	  een	  huis	  zonder	  deur?	  
Veerle:	   Wij	  storen	  u	  maar	  heel	  even.	  Het	  gaat	  om	  ons	  eigen	  orgel.	  Dat	  is	  stuk,	  en	  de	  

orgelbouwer	  heeft	  aanwijzingen	  achtergelaten.	  Die	  brengen	  ons	  steeds	  naar	  een	  
plek	  in	  de	  stad,	  waar	  mensen	  ons	  verder	  kunnen	  helpen.	  Kijk,	  dit	  is	  volgens	  mij	  
het	  rijmpje	  dat	  hier	  hoort:	  
Niet	  enkel	  is	  het	  hout	  wat	  klinkt.	  Ook	  pijpen	  van	  metaal	  
gesmolten	  en	  gegoten,	  maken	  het	  orgel	  muzikaal	  

Orgelbouwer:	  	  O!	  Jullie	  zijn	  tóch	  gekomen!	  Wie	  had	  dat	  ooit	  verwacht!	  Nou,	  hier	  máák	  ik	  gewoon	  
even	  tijd	  voor	  vrij.	  De	  jongens	  hier	  gaan	  wel	  verder.	  	  

Veerle:	   Dan	  heeft	  u	  vast	  ook	  wel	  een	  vraag	  voor	  ons!	  
Orgelbouwer:	   Jazeker!	  Kom	  maar	  even	  mee	  naar	  hiernaast,	  in	  de	  grote	  hal	  hebben	  wij	  net	  een	  

orgel	  opgebouwd.	  Dat	  doen	  we	  altijd,	  zodat	  we	  kunnen	  horen	  of	  alles	  goed	  is	  voor	  
het	  naar	  zijn	  plek	  gaat.	  Het	  orgel	  heb	  ik	  nodig	  bij	  de	  vraag	  voor	  jullie.	  Die	  luidt	  als	  
volgt:	  
Welke	  pijp	  is	  niet	  van	  metaal?	  
[laten	  klinken:	  trompet,	  fluit,	  mixtuur,	  vox	  humana]	  

Veerle:	  	   O,	  die	  is	  lastig!	  Laat	  nog	  eens	  horen!	  
Orgelbouwer:	   Welke	  pijp	  is	  niet	  van	  metaal?	  

[laten	  klinken:	  trompet,	  fluit,	  mixtuur,	  vox	  humana]	  
[Tune	  voor	  moment	  van	  nadenken	  –	  ca.	  10	  seconden]	  
Orgelbouwer:	   Ze	  weten	  het	  nu	  vast	  wel.	  Nou	  mensen!	  Heel	  veel	  succes	  ermee!	  Ik	  ben	  eigenlijk	  

wel	  heel	  nieuwsgierig	  naar	  het	  antwoord!	  Komen	  jullie	  me	  dat	  nog	  eens	  
vertellen?	  

Opa:	   	  Ik	  weet	  een	  beter	  idee.	  Kom	  naar	  ons	  concert!	  
Orgelbouwer:	   Afgesproken!	  Tot	  ziens!	  
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Opa	  en	  Veerle:	  Tot	  gauw!	  
[Van	  binnen	  naar	  buiten	  –	  vogeltjes	  –	  wegverkeer	  etc.]	  
[Vraag	  6.	  Hotel.	  Thema:	  historie,	  hier	  logeerde	  de	  orgelbouwer	  toen	  hij	  het	  orgel	  opbouwde	  
Antwoord	  komt	  op	  positie	  nr.	  1	  in	  de	  antwoordtabel,	  zie	  plattegrond]	  
Opa:	   	  Ik	  krijg	  honger	  van	  deze	  zoektocht.	  
Veerle:	   Bij	  dat	  gebouw	  voorbij	  de	  supermarkt	  in	  het	  westen	  kunnen	  we	  wel	  een	  taartje	  

kopen.	  Volgens	  mij	  past	  daar	  ook	  een	  rijmpje	  bij.	  	  
[Deur	  naar	  binnen,	  geroezemoes	  restaurant]	  	  
Ober:	   	   Goedemiddag,	  mevrouw,	  meneer.	  Waarmee	  kan	  ik	  u	  een	  plezier	  doen?	  
Veerle:	  	   Wij	  willen	  graag	  koffie,	  chocolademelk	  en	  een	  aardbeiengebakje	  als	  dat	  kan.	  
Ober:	   	   Uitstekend	  mevrouw…	  	  Kijk	  eens,	  alstublieft!	  
Veerle:	   Dankjewel!	  Mag	  ik	  wat	  vragen?	  
Ober:	   Jazeker!	  
Veerle:	   Herkent	  u	  het	  volgende	  rijmpje:	  
	   	   Hier	  verbleef	  die	  wonderman	  

Die	  een	  orgel	  bouwen	  kan	  
Ober:	   Aha!	  En	  nu	  verwachten	  jullie	  van	  mij	  vast	  en	  zeker	  een	  vraag.	  
Veerle:	   Ja!	  
Ober:	  	   Nou,	  daar	  komt	  ie	  dan!	  

Hier	  logeerde	  ooit	  de	  orgelman.	  Hij	  kwam	  op	  10	  juli	  en	  vier	  maanden	  later	  was	  
het	  orgel	  klaar.	  In	  welke	  maand	  was	  dat?	  

[Tune	  voor	  moment	  van	  nadenken	  –	  ca.	  10	  seconden]	  
Veerle:	  	   Oké,	  bedankt!	  De	  leerlingen	  lossen	  het	  gelukkig	  voor	  ons	  op.	  	  
Ober:	   	   Succes	  verder!	  
Opa:	   Dankjewel!	  We	  gaan	  snel	  weer	  verder.	  	  
[Voetstappen	  naar	  buiten	  toe,	  buitengeluiden]	  
Veerle:	  	   O,	  opa,	  we	  schieten	  al	  op!	  Er	  zijn	  nog	  vier	  briefjes	  over.	  Wat	  spannend	  allemaal	  
he!	  
Opa:	   	  Ja	  meisje.	  Ik	  denk	  dat	  het	  nu	  wel	  goed	  gaat	  komen	  met	  het	  orgel	  en	  het	  concert.	  

Geweldig	  dat	  al	  die	  mensen	  het	  zo	  goed	  onthouden	  hebben.	  Ik	  denk	  dat	  de	  
orgelbouwer	  het	  goed	  aan	  hen	  heeft	  uitgelegd.	  	  

Veerle:	   Dat	  denk	  ik	  ook.	  Waar	  zullen	  we	  nu	  heengaan?	  Zullen	  we	  langs	  de	  stadsgracht	  
lopen,	  achter	  de	  supermarkt	  langs?	  

Opa:	   	  Ja,	  dat	  is	  leuk.	  	  
[Vraag	  7.	  Theater.	  Thema:	  muziek,	  orgel	  als	  begeleidingsinstrument	  bij	  stomme	  films.	  
Antwoord	  komt	  op	  positie	  nr.	  5	  in	  de	  antwoordtabel,	  zie	  plattegrond]	  
Veerle:	   	  Kijk	  opa,	  daar	  aan	  de	  overkant	  van	  het	  water	  in	  het	  noordoosten	  van	  de	  stad	  heb	  

je	  een	  gebouw	  waar	  volgens	  mij	  ook	  een	  rijmpje	  over	  is.	  
Opa:	   Laten	  we	  daar	  dan	  heen	  lopen.	  
[Over	  bruggetje,	  van	  buiten	  naar	  binnen,	  in	  de	  verte	  filmmuziek]	  
Theaterdirecteur:	   Goedemiddag.	  Komen	  jullie	  voor	  de	  stomme	  film?	  
Veerle:	   Stomme	  film?	  Waarom	  zouden	  we	  een	  stomme	  film	  willen	  zien?	  
Opa:	   Nee	  Veerle,	  met	  ‘stom’	  bedoelt	  hij	  een	  film	  zonder	  geluid.	  Heel	  vroeger	  kon	  er	  nog	  

geen	  geluid	  bij	  films.	  Het	  waren	  zwart/wit	  films	  met	  af	  en	  toe	  een	  geschreven	  
tekst	  ertussendoor.	  En	  in	  de	  theaters	  en	  bioscopen	  speelden	  ze	  er	  dan	  live	  op	  een	  
orgel	  	  bij.	  Als	  het	  eng	  was,	  speelden	  ze	  spannend.	  Als	  het	  vrolijk	  was,	  speelden	  ze	  
blij.	  De	  organist	  wist	  precies	  wat	  hij	  waar	  moest	  spelen.	  	  

Theaterdir.:	   Precies.	  Wat	  zou	  het	  mooi	  zijn	  als	  wij	  hier	  ook	  zo’n	  orgel	  zouden	  hebben	  voor	  
stomme	  films.	  

Veerle:	   O,	  opa,	  als	  ons	  orgel	  weer	  gemaakt	  is,	  wordt	  dat	  ons	  volgende	  project!	  
	   Maar	  meneer,	  kunt	  u	  eerst	  vertellen	  of	  u	  dit	  rijmpje	  kent?	  	  

Op	  het	  toneel	  of	  het	  witte	  doek	  is	  het	  verhaal	  te	  zien.	  
Maar	  met	  orgelmuziek	  wordt	  het	  spannend	  bovendien.	  
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Theaterdir.:	   Haha,	  zéker	  ken	  ik	  dat	  rijmpje!	  Daar	  hoort	  een	  hele	  mooie	  vraag	  bij.	  Eens	  even	  op	  

mijn	  telefoon	  zoeken…	  
Luister,	  wat	  is	  dit?	  Een	  bruiloft,	  een	  zeereis	  of	  een	  boswandeling.	   	   	  

[Tune	  voor	  moment	  van	  nadenken	  –	  ca.	  10	  seconden]	  
Veerle:	   	  Wat	  mooi,	  die	  muziek	  van	  een	  theaterorgel!	  Ik	  hoop	  wel	  dat	  de	  kinderen	  het	  

weten.	  En	  dat	  ze	  het	  op	  de	  goede	  plek	  zetten.	  
Opa:	   Ja.	  Kom	  op,	  we	  gaan	  snel	  verder!	  Dank	  u	  wel!	  	  
Veerle:	   Tot	  ziens!	  
[Van	  binnen	  naar	  buiten]	  
Opa:	   	   Nog	  drie	  papiertjes!	  Nog	  drie	  rijmpjes	  te	  gaan!	  
Veerle:	   	  Ja,	  ik	  zag	  daar	  bij	  het	  draaiorgel	  in	  de	  buurt	  nog	  een	  gebouw.	  Dus	  dan	  moeten	  we	  

weer	  een	  eind	  terug.	  
[Vraag	  8.	  Museum.	  Thema:	  componisten,	  Bach.	  
Antwoord	  komt	  op	  positie	  nr.	  10	  in	  de	  antwoordtabel,	  zie	  plattegrond]	  
Opa:	   	   Wat	  voor	  rijmpje	  is	  het?	  
Veerle:	  	   Er	  staat:	  
	   	   Veel	  van	  wat	  orgelcomponisten	  hebben	  geschreven	  
	   	   Is	  gelukkig	  goed	  bewaard	  gebleven	  
Museumdir.:	   O,	  hallo!	  Excuus	  dat	  ik	  me	  zomaar	  opdring,	  maar	  ik	  hoorde	  toevallig	  dat	  rijmpje!	  

Gaat	  u	  misschien	  naar	  dat	  gebouw	  in	  het	  zuidwesten?	  Ik	  werk	  daar	  namelijk.	  En	  
dat	  rijmpje,	  dat	  ken	  ik!	  Dat	  moest	  ik	  uit	  mijn	  hoofd	  leren,	  toen	  ik	  daar	  lang	  
geleden	  ging	  werken!	  	  

Opa:	   Nou,	  dat	  is	  geweldig!	  	  
Museumdir.:	   Ik	  hou	  van	  schilderijen	  en	  beelden,	  maar	  wij	  laten	  ook	  werk	  van	  componisten	  

zien	  en	  horen.	  	  Geweldig	  vind	  ik	  dat.	  Kijk,	  we	  zijn	  er	  al.	  
Veerle:	   Wat	  leuk	  dat	  jullie	  dat	  doen,	  met	  die	  componisten!	  	  
Museumdir.:	   Ja,	  het	  is	  best	  wel	  bijzonder!	  We	  laten	  ook	  dingen	  zien	  van	  de	  tijd	  waarin	  ze	  

leefden.	  
	   O,	  kijk,	  hier	  in	  deze	  la	  heb	  ik	  het	  briefje	  met	  de	  vraag.	  

Johan	  Sebastiaan	  Bach	  heeft	  veel	  orgelmuziek	  gecomponeerd.	  Hij	  heeft	  ook	  
muziek	  van	  anderen	  geschikt	  gemaakt	  voor	  orgel.	  Eén	  daarvan	  leefde	  in	  dezelfde	  
tijd	  als	  Bach.	  Wie	  was	  dat:	  Mozart,	  Vivaldi	  of	  Sweelinck?	  

[Tune	  voor	  moment	  van	  nadenken	  –	  ca.	  10	  seconden]	  
Museumdir.:	   Dat	  was	  de	  vraag!	  Willen	  jullie	  het	  museum	  zien?	  
Veerle:	   	  Nee,	  we	  moeten	  weer	  gaan	  jammer	  genoeg.	  We	  hebben	  nog	  twee	  rijmpjes.	  

Bedankt	  voor	  alles,	  we	  komen	  gauw	  terug!	  
Museumdir.:	   Dag!	  	  
[Van	  binnen	  naar	  buiten]	  
[Vraag	  9.	  Park.	  Thema:	  materialen	  waarvan	  een	  orgel	  wordt	  gebouwd.	  
Antwoord	  komt	  op	  positie	  nr.	  2	  in	  de	  antwoordtabel,	  zie	  plattegrond]	  
Veerle:	   Nog	  twee	  rijmpjes!	  Eentje	  is	  hier	  vlakbij	  volgens	  mij.	  
Opa:	   O	  ja?	  
Veerle:	  	   Ja,	  daar	  richting	  zuidoost,	  bij	  het	  water.	  	  

Luister:	  
	  Alles	  gaat	  prima,	  alles	  gaat	  goed,	  
	  Zolang	  je	  maar	  weet:	  hout	  moet!	  

Opa:	   	   Houd	  moed?	  	  
Veerle:	  	   Hout	  moet!	  Met	  allemaal	  t’s!	  En	  waar	  vind	  je	  hout?	  
Opa:	   	   Bij	  bomen!	  
Veerle:	   	  Kijk,	  hier	  zijn	  allemaal	  verschillende	  bomen.	  Laten	  we	  even	  op	  een	  bankje	  gaan	  

zitten.	  O,	  er	  is	  een	  bordje	  in	  dit	  bankje	  geschroefd.	  Je	  raadt	  nooit	  wat	  erop	  staat,	  
opa!	  

Opa:	   	   Hout	  moet?	  
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Veerle:	  	   Hahaha,	  ja!	  Maar	  hoe	  weten	  we	  nu	  de	  vraag?	  
[Telefoon	  gaat]	  	  
Opa:	   	   O	  wacht,	  mijn	  telefoon	  gaat.	  
	   	   …..	  

Met	  de	  museumdirecteur?	  U	  ziet	  ons	  hier	  op	  het	  bankje	  zitten?	  O,	  u	  had	  nog	  een	  
vraag?	  Wacht,	  ik	  zet	  u	  even	  op	  luidspreker.	  

Museumdir.:	   Ja,	  dit	  is	  het	  tweede	  deel	  van	  de	  opdracht	  van	  de	  oude	  orgelbouwer.	  Nadat	  jullie	  
bij	  mij	  geweest	  waren,	  moest	  ik	  uit	  mijn	  raam	  kijken	  waar	  jullie	  heen	  zouden	  
gaan.	  Als	  het	  klopte,	  zouden	  jullie	  nu	  op	  dat	  bankje	  zitten.	  

Veerle:	   Super!	  Wat	  een	  slimme	  orgelbouwer	  was	  het	  toch!	  
Museumdir.:	   Inderdaad!	  Dit	  is	  de	  volgende	  vraag:	  

Omdat	  een	  orgel	  heel	  lang	  goed	  moet	  blijven	  werken,	  gebruikt	  de	  orgelbouwer	  
alleen	  materialen	  uit	  de	  natuur.	  Voor	  de	  balgen	  gebruikt	  hij	  schapenleer	  en	  voor	  
het	  hout	  alleen	  hout	  van	  bomen	  die	  langzaam	  zijn	  gegroeid.	  
De	  meeste	  orgels	  zijn	  gebouwd	  met	  hout	  van	  de	  ….	  

[Tune	  voor	  moment	  van	  nadenken	  –	  ca.	  10	  seconden]	  
Opa:	   	   Oké,	  dat	  is	  een	  mooie	  puzzel	  voor	  de	  leerlingen!	  Hartelijk	  dank!	  	  
Museumdir.:	   Graag	  gedaan!	  Succes	  verder!	  
Veerle:	   	  Hoera!	  Nog	  ééntje	  te	  gaan!	  Ik	  denk	  dat	  we	  nu	  naar	  die	  plek	  terug	  moeten,	  waar	  

die	  vergadering	  was.	  Die	  is	  vast	  al	  afgelopen.	  Terug	  naar	  het	  centrum	  van	  de	  stad!	  
[Vraag	  10.	  Grote	  Kerk.	  Thema:	  orgelmuziek	  voor	  de	  kerk	  en	  concerten.	  
Antwoord	  komt	  op	  positie	  nr.	  5	  in	  de	  antwoordtabel,	  zie	  plattegrond]	  
Opa:	   	   Hé.	  Hoor	  je	  dat?	  
Veerle:	   	  Ja!	  De	  organist	  is	  aan	  het	  oefenen!	  Zullen	  we	  gaan	  luisteren?	  Dan	  kunnen	  we	  na	  

de	  repetitie	  vragen	  of	  het	  rijmpje	  bekend	  is.	  
Opa:	   Dat	  is	  een	  goed	  idee.	  
[Van	  buiten	  naar	  binnen:	  orgelmuziek,	  van	  hard	  naar	  zacht	  en	  weer	  naar	  hard]	  
Opa:	   Mooi	  he.	  O,	  het	  is	  afgelopen.	  
Veerle:	   Daar	  komt	  de	  organiste	  al	  naar	  beneden.	  Mevrouw!	  Mogen	  we	  u	  wat	  vragen?	  
Organiste:	   Jazeker.	  Waarmee	  kan	  ik	  jullie	  helpen?	  
Veerle:	   Kent	  u	  dit	  rijmpje?	  
	   De	  muziekstukken	  zijn	  lang,	  maar	  je	  hebt	  ook	  korte.	  
	   Soms	  speelt	  de	  organist	  piano,	  soms	  speelt	  hij	  forte.	  
Organiste:	   O,	  jongens!	  Volgens	  mij	  zijn	  jullie	  een	  soort	  collega’s	  van	  mij,	  of	  niet?	  Spelen	  jullie	  

ook	  orgel?	  Ja,	  zie	  je	  wel.	  Mijn	  opa	  was	  hier	  ook	  organist.	  Hij	  vertelde	  dat	  er	  
misschien	  ooit	  mensen	  langs	  zouden	  komen,	  die	  een	  orgelprobleem	  hadden.	  Om	  
hen	  te	  helpen	  moest	  ik	  ze	  een	  vraag	  stellen,	  daarmee	  zouden	  ze	  dan	  verder	  
kunnen.	  Klopt	  dat?	  

Veerle:	   Ja!	  Wij	  en	  nog	  acht	  anderen	  zijn	  de	  Orgelridders	  en	  we	  maken	  muziek.	  We	  
houden	  over	  een	  paar	  weken	  een	  concert,	  omdat	  we	  het	  belangrijk	  vinden	  dat	  
iedereen	  hoort	  hoe	  leuk	  het	  orgel	  is.	  Maar	  nu	  is	  ons	  orgel	  stuk!	  We	  moesten	  
antwoord	  geven	  op	  tien	  vragen,	  dan	  zouden	  we	  weten	  wat	  we	  moeten	  doen.	  We	  
hebben	  leerlingen	  om	  hulp	  gevraagd.	  	  

Organiste:	   Oké!	  Nou,	  volgens	  mij	  moet	  het	  dan	  wel	  goed	  komen.	  Mijn	  vraag	  is:	  
	   Het	  orgel	  in	  de	  kerk	  kan	  heel	  zacht	  klinken,	  bijvoorbeeld	  om	  een	  zanger	  te	  

begeleiden,	  of	  iets	  harder	  als	  er	  een	  koor	  wordt	  begeleid	  of	  nog	  luider	  als	  alle	  
mensen	  in	  de	  kerk	  zingen.	  
De	  organist	  regelt	  hoe	  luid	  het	  klinkt	  met:	  
volumeknop,	  registers,	  balgen	  of	  windlade	  	  

[Tune	  voor	  moment	  van	  nadenken	  –	  ca.	  10	  seconden]	  
Veerle:	   	  Joepie,	  dat	  weten	  de	  kinderen	  wel.	  Nu	  nog	  even	  dit	  woord	  op	  de	  juiste	  plek	  

invullen.	  Dank	  u	  wel!	  
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Organist:	   Graag	  gedaan!	  Kom	  nog	  eens	  langs!	  
Opa:	   	   Doen	  we.	  Tot	  ziens!	  
[Uit	  kerk	  naar	  buiten]	  
Veerle:	   	  Dit	  was	  het	  opa.	  Meer	  kunnen	  we	  niet	  doen.	  Het	  is	  nu	  aan	  de	  kinderen.	  Ik	  ben	  

ineens	  zo	  zenuwachtig!	  Zij	  moeten	  nu	  de	  letters	  van	  de	  antwoorden	  op	  de	  juiste	  
plek	  in	  de	  antwoordregel	  zetten.	  Dan	  weten	  wij	  wat	  we	  doen	  moeten.	  	  

Opa:	   Ja,	  het	  is	  echt	  spannend	  Veerle.	  Nu	  moeten	  we	  afwachten…	  
	  

•••••	  
	  
Podcast	  5	  -‐	  Afsluiting:	  
	  
Verhaal:	  

De	  leerlingen	  van	  de	  school	  krijgen	  een	  dag	  na	  de	  oplossing	  van	  het	  luisterspel	  een	  
laatste	  podcast	  te	  horen,	  waarin	  de	  Orgelridders	  hen	  bedanken	  voor	  de	  hulp.	  

	  
Spelers	  podcast	  5:	  
	   Veerle	  Voetjes	  

Micky	  de	  Meter	  
	  
Script	  podcast	  5:	  
	  
Veerle:	  	   Staat	  ie	  aan	  Micky?	  
Micky:	   	   Ja,	  alles	  werkt!	  
Orgelridders:	   HARTELIJK	  DANK	  ALLEMAAL!	  
Veerle:	   	  We	  zijn	  zo	  blij	  met	  jullie!	  Het	  klopte	  allemaal	  precies:	  we	  moesten	  vóór	  de	  balg	  

kijken.	  Het	  gordijntje	  werkte	  niet	  meer,	  want	  het	  touwtje	  was	  stuk!	  Spannend	  
hoor,	  zo’n	  groot	  instrument	  en	  dan	  zoiets	  kleins	  waardoor	  het	  niet	  meer	  werkt!	  

Micky:	   We	  hebben	  nog	  veel	  meer	  kaartjes	  voor	  concerten	  verkocht.	  Dankzij	  jullie	  
kunnen	  we	  straks	  vast	  een	  eigen	  Doe-‐orgel	  kopen,	  waarmee	  we	  overal	  kunnen	  
optreden!	  

Orgelridders:	   Hoera!	  
Veerle:	   	  Als	  dank	  zingen	  we	  met	  z’n	  allen	  het	  Registerlied.	  Doen	  jullie	  mee?	  
Gezamenlijk:	   	  [Registerlied	  zingen]	  

	   	   	   	  
•••••	  
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