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Orgelkids laat kinderen spelenderwijs 
kennismaken met het orgel

Om kinderen te laten ontdekken dat het pijporgel niet iets  
“van vroeger” is, alleen voor saaie, serieuze volwassenen,  

trekt Orgelkids met het Doe-orgel het land in. Onder deskundige  
leiding bouwen kinderen een eenvoudig, echt werkend orgel  
en raken al doende in de ban van dit prachtige instrument.

Wat hebben we aan fraai onderhouden historische orgels als er 
straks niemand meer op kan spelen? Als de jeugd het instru-
ment leert kennen en waarderen is er meer kans op een 
toekomst voor het orgel. Dat is het idee van waaruit Orgelkids 
tien jaar geleden ontstaan is. Wat begon met een eenvoudige 
website met suggesties voor educatieve orgelactiviteiten, 
groeide uit tot een internationale beweging om kinderen het 
orgel te laten ontdekken. 

Aan de slag met het Doe-orgel
Het recept is eenvoudig: zet een leskist met 128 onderdelen 
tussen een groep nieuwsgierige kinderen, geef ze een paar 
korte instructies en daag ze uit om een echt werkend en 
bespeelbaar pijporgel te bouwen. En dat lukt! Zo worden 
kinderen al doende enthousiast gemaakt voor orgel zelf, voor 
de techniek en voor de orgelmuziek. En dat is precies wat 
Orgelkids, opgericht door Lydia Vroegindeweij, beoogt. 
In Nederland hebben inmiddels al ruim 6.000 kinderen meege-
bouwd aan het Doe-orgel. Deze succesformule breekt inmid-
dels ook internationaal door: ook in België, Duitsland, Zweden, 
Engeland, de Verenigde Staten, Canada, Taiwan en China zijn 
inmiddels talloze Doe-orgels te vinden. 

Educatieve projecten
Het Doe-orgel is ontwikkeld door de gepensioneerde orgelma-
ker Wim Janssen en uitgewerkt tot een compleet educatief 
programma door Lydia Vroegindeweij. Het Doe-orgel wordt 
ingezet in projecten in het basisonderwijs. Het sluit prima aan 
bij de interesse van kinderen (vooral 8- tot 12-jarigen) om zelf 
te ontdekken hoe iets werkt. Ze gaan, onder leiding van een 
orgelbouwer of organist, in groepjes aan het werk. De taken 
worden verdeeld: het raamwerk in elkaar zetten, de pijpen 
sorteren, de toetsen op volgorde leggen. Daarna wordt alles 

samengebracht in het 
raamwerk. En dan… 
spelen maar! Het orgel 
heeft twee octaven, van c’ tot en met c’’’ 
(zonder cis’), twee registers met houten pijpen 
(open en gesloten) en handbediende balgen. Na gebruik wordt 
het orgel weer gedemonteerd en opgeborgen in de kist. 

Aansluitend kan een excursie worden gemaakt naar een groot 
orgel in de kerk. Kinderen herkennen in dat imposante orgel 
vaak snel de onderdelen, die ze via het Doe-orgel hebben leren 
kennen.

Niet alleen voor kinderen is het Doe-orgel enorm boeiend. 
Iedereen kan immers plezier beleven aan het orgel, of je nu 4, 
8, 16, 32 of 64 bent. En ook volwassenen kijken hun ogen uit 
als ze ontdekken hoe het orgel eigenlijk werkt. Vaak luisteren 
ze al jaren naar het orgel in de kerk, maar zonder ooit het fijne 
ervan te weten. Het Doe-orgel wordt daarom ook graag inge-
zet tijdens culturele markten, open (kerk)dagen en muziekfes-
tivals.

Inspiratiedag op 4 juli
Het 10-jarig jubileum van Orgelkids wordt op 4 juli feestelijk 
gevierd in Amersfoort, met een Inspiratiedag vol workshops 
voor wie lokaal orgelprojecten wil opzetten, een boekje met 
uitgewerkte lesideeën en een internationale compositiewed-
strijd om geschikte composities voor het Doe-orgel te verzame-
len. Het motto is: “breng het orgel bij de jeugd en de jeugd bij 
het orgel”. Iedereen die enthousiast is over het orgel, is hierbij 
van harte welkom. 

Enthousiast geworden? Kijk op www.orgelkids.nl voor meer 
informatie over de educatieve projecten, de huur van het  
Doe-orgel en de Inspiratiedag. 

(artikel ingekort en aangepast door Karin van Dorsselaer)


