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U kunt

• het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat

• het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

• Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te 

plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Umag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk 

gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.

• Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

• Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die 

anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Correspondentieadres: Adriaan van Os, email adriaan@adriaan.biz



Ik heb de volgende nummers van "Het Orgel":

Uittreksels van: ......
......
apr'22

Eén bandje met:
mei'19 t/m sept'19 jaargang 16, 8 t/m 12

Eén band met:
okt'19 t/m sept'20 jaargang 17, 1 t/m 12
okt'20 t/m sept'21 jaargang 18, 1 t/m 12
okt'21 t/m sept'22 jaargang 19, 1 t/m 12 (nr 7, apr'22 ontbreekt, deze kan zo ingeplakt worden, 8 pag's.)
okt'22 t/m sept'23 jaargang 20, 1 t/m 12

Eén band met:
okt'23 t/m sept'24 jaargang 21, 1 t/m 12
okt'24 t/m sept'25 jaargang 22, 1 t/m 12
okt'25 t/m sept'26 jaargang 23, 1 t/m 12
okt'26 t/m mei'27 jaargang 24, 1 t/m 8 (nr 10 t/m 12 ontbreken, nr 9 zit in de volgende band)

Eén band met:
jun'27 jaargang 24, 9
okt'27 t/m sept'28 jaargang 25, 1 t/m 12
okt'28 t/m sept'29 jaargang 26, 1 t/m 12
okt'29 t/m sept'30 jaargang 27, 1 t/m 12
okt'30 t/m sept'31 jaargang 28, 1 t/m 12
okt'31 t/m sept'32 jaargang 29, 1 t/m 12
okt'32 t/m aug'33 jaargang 30, 1 t/m 11 (nr 12 ontbreekt, sept'33)

Eén band met:
okt'33 t/m sept'34 jaargang 31, 1 t/m 12
okt'34 t/m sept'35 jaargang 32, 1 t/m 12
okt'35 t/m sept'36 jaargang 33, 1 t/m 12
okt'36 t/m sept'37 jaargang 34, 1 t/m 12
okt'37 t/m sept'38 jaargang 35, 1 t/m 11 (juli/aug nr is nr 10)
okt'38 t/m sept'39 jaargang 36, 1 t/m 12 (juli/aug nr is nr 10/11)
okt'39 t/m dec'39 jaargang 37, 1 t/m 3

Eén band met:
jan'40 t/m sept'40 jaargang 37, 1 t/m 12 (juli/aug is nr 10/11)
okt'40 t/m sept'41 jaargang 38, 1 t/m 12 (idem)
okt'41 t/m sept'42 jaargang 39, 1 t/m 12 (jul/aug is nu nr 10, sept.nr is wel nr 12))
okt'42 t/m febr'43 jaargang 40, 1 t/m 5

sept'45 t/m mei'46 jaargang 42 eerst twee mededelingenbladen, daarna nr 6 t/m 12
jul'46 t/m aug'47 jaargang 43, 2 t/m 15 (dus nr 1 ontbreekt. Deze bestaat wel!)
Ik heb nog een belangrijke fotocopie uit deze periode. Nagaan wat het is!
sept'47 t/m mei'48 jaargang 44, nr 4 t/m 12 (het schijnt dat nrs 1 t/m 3 niet bestaan)
jun'48 t/m mei'49 jaargang 45
juli'50 t/m dec'51 jaargang 47, 1 t/m 15 (nr 1 in fotocopie)

1952 t/m 1995 jaargang 48 t/m 91 compleet

1996 Jaargang 92, nr 7/8 (een dubbelnummer) ontbreekt.
1997 Jaargang 93, nr 1 t/m 10 (nr 1 / 2  en 7 / 8 zijn  dubbelnummers, nr 10 is het nov.nummer, er is

dus geen okt.nummer), nr 12 ontbreekt. In die tijd ging men over op 6 nummers per jaar.
Vandaar!

1998 Jaargang 94, nr 1 t/m 6, compleet (nr 2 heb ik dubbel. Van wie is die?)
1999 Jaargang 95, tot nu toe compleet.
vanaf 2000 compleet voor zover verschenen

Van De (Het) Orgelkrant bezit ik:
1996 Jaargang 1, ondergebracht bij Het Orgel, bv. 1996 nr 1, p 25 v.v.
1997 Jaargang 2, Nr 1 apart verschenen, nr 2 in HO nr 1/2, nr 3 t/m 8 in overeenkomstige nummers

van HO, nr 9 t/m 12 losse nummers.
1998 Jaargang 3, nr 1 t/m 7 en 9 t/m 12 (dus nr 8 ontbreekt, aug, waarschijnlijk bestaat die niet want er

zouden 11 nummers per jaar komen)
1999 Jaargang 4, compleet Op nr 1 (jan.nr) staat "december 99"
vanaf 2000 compleet voor zover verschenen


