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Tekst en foto’s:  
Wim van der Ros

Op dinsdagavond 26 mei j.l. 

vond de kerkelijke ingebruik-

neming plaats van het door de 

Orgelmakers Gebr. Van Vulpen 

te Utrecht gebouwde nieuwe 

orgel voor de kerk van de Gere-

formeerde Gemeente te Gouda 

aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde. 

Op zaterdagavond 30 mei gaf 

Jos van der Kooy hier het eerste 

concert. Twee dagen eerder werd 

in besloten kring, speciaal voor 

collega-orgelmakers en orgelad-

viseurs, een presentatieconcert 

gegeven door Wim Diepenhorst. 

Daarbij werd rond de totstandko-

ming van dit nieuwe instrument 

een toelichting gegeven door ir. 

Henk Kooiker, die als akoestisch 

en orgeladviseur betrokken was 

bij de totstandkoming van zowel 

kerkzaal als orgel. De architect 

Wim S. Ros gaf een toelichting op 

het door hem ontworpen front. Bij 

deze besloten presentatie kon ik 

nader kennismaken met dit orgel, 

waarvan ik de bouw in de werk-

plaatsen in Utrecht en de opbouw 

in de kerk in diverse fasen had 

kunnen meemaken.

Nieuw orgel in nieuwe kerk 
Gereformeerde Gemeente te Gouda

Orgelbouwnieuws
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gezocht in de Hollandse orgeltraditie, 

waarbij het mensurenbeeld vergelijk-

baar is, maar door mij aangepast aan 

de akoestiek van deze kerk. Besef wel 

dat de inwendige hoogte van de kerk 

van 29 meter nu een orgelfront heeft 

van ruim 10 meter hoog. En iedere 

kerkganger heeft bij een volle kerk 

ca. 20 kubieke meter ruimte tot zijn 

beschikking!”

Ontwerp
Wim S. Ros, hoofd van de afstudeer-

richting Interieurarchitectuur aan de 

Koninklijke Academie van Beeldende 

Kunsten in Den Haag, was verant-

woordelijk voor de vormgeving en 

Het komt in Nederland niet erg regel-

matig voor dat een Nederlandse orgel-

maker een nieuw orgel van 30 stem-

men kan realiseren. De orgelmakers 

Gebr. Van Vulpen viel de eer te beurt 

een project van een dergelijk for-

maat te realiseren in de grote, recent 

gebouwde kerk van de Gereformeerde 

Gemeente te Gouda. De kerk, die – 

zoals ik al eerder schreef – de vorm 

heeft van een bovenlabium van een 

orgelpijp, biedt in de kerkzaal aan ca 

1.200 kerkgangers een zitplaats. Daar-

naast heeft dit kerkcentrum een grote 

hoeveelheid nevenruimtes en een 

grote ontvangsthal.

Uitgangspunt
In zijn toelichting rond de totstand-

koming schetste Henk Kooiker hoe 

in deze 29 meter hoge kerkzaal het 

front uiteindelijk een hoogte van 10 

meter meekreeg. De wens van de 

orgelcommissie was een orgel dat pri-

mair geschikt was voor de samenzang 

in de Gereformeerde Gemeente en 

secundair geschikt om romantische 

muziek en eventueel ook andere lite-

ratuur tot zijn recht te kunnen laten 

komen.

Al snel werd uitgegaan van een orgel 

met hoofd- en rugwerk, waarbij voor 

het hoofdwerk een 16-voets basis 

vereist was. Waar de middelen niet 

onbeperkt waren, werd aanvanke-

lijk uitgegaan van het combineren 

van diverse pedaalstemmen, waarbij 

uiteindelijk de transmissie Gedekt 

8 vt van de Bourdon 16 voet over-

bleef. Het pedaal is volledig bezet. 

Uit budgettaire overwegingen werd 

de manuaalomvang beperkt tot C-e³, 

het pedaal tot C-d¹. “Dat is misschien 

wat onpraktisch voor literatuurspel, 

maar het is voldoende voor de psalm-

begeleiding en het liturgisch orgel-

spel in deze kerk” aldus Henk Kooi-

ker. “Met een klassiek orgel in het 

achterhoofd, zoals die van de Luther-

se kerk in Den Haag en de Dom 

in Utrecht, is er een verwantschap 

De nieuwe kerk van de Gereformeerde Gemeente aan 
de Nieuwe Gouwe Oostzijde, ontworpen door architec-
tenbureau Roos&Ros te Oud-Beijerland.

Wim Diepenhorst demonstreert het orgel.
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ten al snel de opbouwruimte van de 

orgelmakerij. Maar ook de bouw van 

de lades, het windwerk en de klavia-

tuur gaven al snel de overtuiging 

dat dit een prachtig instrument zou 

worden. De lades voor hoofdwerk en 

pedaal zijn gedeeld in C- en Ciskant, 

voor het rugwerk is een ongedeelde 

lade toegepast. Toch was het moei-

lijk een goede indruk te krijgen van 

het orgel in de ruimte waarvan ik 

toen slechts de tekeningen kende. De 

opbouw in de kerk en het plaatsen 

van de frontpijpen bezegelden het-

geen Rijk van Vulpen had toegezegd: 

een subliem ontworpen orgel in een 

bijzonder fraai en gedurfd opgezette 

kerkzaal. Het prachtige kleurenlint 

met de glaskunst van Arie van der 

Spek omlijst de voorwand, waarin 

orgel en kansel een centrale plaats 

hebben. De tekst in het rugwerk aan-

gebracht vormt een soort sprekende 

verbinding tussen woord en muziek. 

De sublieme afwerking van het orgel 

is een visitekaartje van en voor de 

Gebr. Van Vulpen. Dat geldt niet 

alleen het front, de kassen en de 

klaviatuur, maar ook de gehele tech-

nische aanleg in het orgel. De klank-

demonstratie door Wim Diepenhorst 

en zijn bespeling met werken van 

Buxtehude, Clérambault en Bach, 

gaven ons een goede indruk van het 

klinkend deel van dit orgel. Het orgel 

heeft een brede basis. Draagkrachtige 

prestanten, milde fluiten, prachtig 

mengende vulstemmen. Klankkronen 

met labialen klinken helder, groots 

maar niet overheersend. De tongwer-

ken ‘staan’ in de ruimte, solistisch 

prima te gebruiken, in plena vullend 

en samensmeltend. Het orgel wordt 

qua stijl terecht in de Hollandse 

school gedefinieerd. Door de uitge-

breide dispositie heeft de bespeler 

een scala aan registratiemogelijkhe-

den. En ongetwijfeld zal dit orgel 

prima voldoen als begeleidingsinstru-

ment voor de gemeentezang in deze 

kerk.

Kerk, orgelmaker en adviseurs mag 

ik gelukwensen met het behaalde 

resultaat. Een werkstuk waar je als 

Hollandse orgelmaker met recht trots 

op mag zijn.

het frontontwerp. “Bij iedere stijl-

periode geldt dat klank en uiterlijk 

in dezelfde periode zijn ontstaan. 

Waar hier geen sprake is van een 

stijlkopie, is er dus ook vrijheid in 

vormgeving. Daarbij kan je deels 

teruggrijpen op verworvenheden uit 

het verleden, deels is het historisch 

bepaald”, aldus Wim Ros. “Daarbij 

heb ik gestreefd naar een front dat 

voor zichzelf spreekt, maar terughou-

dend is in het geheel. Het front telt 

drie pijpen in ieder vak, waarbij de 

breedte van de vakken logaritmisch 

aan elkaar zijn gerelateerd. De hori-

zontale doorlopende lijnen in de kas-

sen en van de labia waren nodig om 

tot een visueel contrapunt te komen, 

dit ten opzichte van de verticale lij-

nen van de nis rond de kansel en het 

orgel. Het orgelbalkon is als het ware 

een klankbord van de kansel en zo 

zijn alle ook eigentijdse zaken in deze 

kerk tot één samenhangend beeld 

geworden in een evenwichtig geheel.” 

Wim Ros gaf aan dat hij dit alles in 

nauwe samenspraak met de orgel-

commissie, Henk Kooiker en Rijk van 

Vulpen heeft kunnen realiseren.

Resultaat
Bij de bouw van het orgel raakte 

ik al snel onder de indruk van de 

zorgvuldigheid van de uitvoering 

en afwerking hiervan. De imposante 

zijwanden van de hoofdkas beheers-
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Hoofdwerk (C-e³)
Prestant 16 vt (1)
Octaaf 8 vt (2)
Roerfluit 8 vt
Viola di Gamba 8 vt (3)
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Cornet 4 st (4)
Mixtuur 4-5 st
Fagot 16 vt
Trompet b/d 8 vt

Rugwerk (C-e³)
Prestant 8 vt (5)
Holpijp 8 vt
Quintadeen 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Nasard 3 vt
Octaaf 2 vt
Gemshoorn 2 vt
Sesquialter 2 st
Mixtuur 3 st
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d¹)
Prestant 16 vt
Bourdon 16 vt
Octaaf 8 vt
Gedekt 8 vt (6)
Octaaf 8 vt
Bazuin 16 vt
Trompet 8 vt
Trompet 4 vt

Tremulant op rugwerk

Koppels:
HW-RW b/d
Ped-HW
Ped-RW
Winddruk 72 mm WK
Temperatuur: evenredig zwevend
Toonhoogte: a¹ = 440 Hz bij 18° C

Noten:
(1) Prestant 16 vt v.a. G, C t/m Fis transmissie Bourdon 16 vt
(2) Octaaf 8 vt dubbel v.a. c’
(3) Viola di Gamba v.a. cº, groot octaaf transmissie Roerfluit 8 vt
(4) Cornet 4 st v.a. c’
(5) Prestant 8 vt vanaf D in front, C en Cis transmissie van Holpijp 8 vt aangevuld 
met een zelfstandige wijd gemensureerde Octaaf 4 vt-pijp
(6) Gedekt 8 vt is een transmissie van de Bourdon 16 vt

Samenstelling vulstemmen:

Mixtuur hoofdwerk
C    2 1 1/3 1 2/3
cº   3 2 1 1/3 1
c¹ 4 3 3 2 1 1/3
c² 4 3 3 2 2 

Cornet hoofdwerk
c¹ 4 3 2 1 3/5
cis³ 4 3 2

Mixtuur rugwerk
C    1 2/3 ½ 
cº   1 1/3 1 2/3
c¹  2 1 1/3 1
c² 3 2 1 1/3
cis³ 3 2

Sesquialter rugwerk
C 3 1 3/5
cis³ 3 2

Gouda, kerk Gereformeerde Gemeente
Bouwer: Gebr. Van Vulpen, 2009 
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 Delen van de kolommen voor de orgelkas.

 Rugwerklade.

Klavieren en speelmechaniek. 

Kelen van de Bazuin 16 vt. 


