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Het is alweer vier jaar geleden dat
de 0rgelmakers Gebr. Van Vulpen

te Utrecht verhuisden naar hun
nieuwe bedrijÍspand aan de
Utrechtse TennesseedreeÍ. Het is
de derde behuizing voor deze
orgelmakers. Daarvóór waren zij
een halve eeuw gevestigd aan de
Ambachtstraat in Utrecht: een toepasselijke straatnaam gelet op de
historie van deze orgelmakers en
hun werkwijze. lnmiddels vierden
deze orgelmakers hun 60-jarig

jubileum in 2000. Reden genoeg
om naar Utrecht te rijden en in
gesprek te gaan met Rijk van Vulpen en Henk Bouwman.
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De start van deze orgelmakerij in Utrecht
zou beschrevcn kunnen staan in ('cn spannend jongensboek: twee enthousiaste
broers clie op jonge leeltijd een kerkorgel
bouwen. Jongens die absolr-rut geen leerschool of ervaring in het orgelrnakersvak
hebben, maar als autodidacten aan de slag
gaan en met. veel enlhousiasrne err intcresse leren uit wat zíj zten, maken en horen.
We schrijven 1939. In een tijd dat de
orgelbouw in Nederland over het algemeen geen hoog niveau heeft, bous-en de
17 en lBjaarjonge broers in een kleine
werkplaats een drie-stems mechanisch
orgel. En dankzij het feit dat hun vader
een loodgieterbedrijf heeft, hebben de
broers de beschikking over goed gereedschap. Waar de één een stuk ervaring
meebrengt vanuit dit metier en de ander
een geschoold timmerman is. grocit er iets

d,: Orqelurieut!

moois: twee goede ambachtslieden, niet
belnvloed door enige andere orgelmaker.
De liefde voor het orgel zit er al vroeg in.
Rijk van Vuipen Sr. (1921-1997) krijgt al
op ionge leeftijd orgelles op het harmonium van zijn vader. Zijn vorderingen leiden tot zijn aanstelling op twaalÍjarige
leeftijd tot organist van de kerk van de
Oucl Gerekrrmeerde gemeente in ziin
lvoonplaats Utrecht. Daar wordt al spoeclig een pijporgel aangeschaft: een-klaviers
balustradeorgel uit de lB'r' eeuw. Dat orgel
wekt de interesse van zowel Rijk als zijn
broerJos (geb. 1922), dan 14 en l3 jaar
.jong. Dat heeft invloed op de denkwereld
van beiden. Daarbi.j komt ook de verwondering waarom die oucle instrumenten
veel mooier klinken dan orgels van recenter datum. Ze weten een ding zeker: alleen
het sleepladenorgel is goed, en dat is hun
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toetsenbord. dat van een oud huisorgel afgesloopt werd." Inmiddels is er
belangsteiling vanuit Grafhorst (bij
Zwolle) om dit instrument te kopen.
En op de vraag van de verslaggever of
zij plannen hebben hiermee door te
gaan, antwoorden de broers: "Als dit
orgel verkocht kan worden, dan gaan
we zeker door".

o

-o
-o

O

ó
I

o

De drie broers Van Vulpen in de tekenkamer,

v. n.r.

Rijk,

Dr sraRr vAN DE ErcEN oRGELMAKERI/

Eveft en Jos.

In rnei 1940 richten de broers hun

uitgangspunt. Thuis worden tekeningen gemaakt en plannen uitgewerkt
orn een kleiner orgel te rnaken. Oud
pijpwerk wordt op de kop getikt. Er
wordt gelezen, gekeken, geluisterd en
geprobeerd.. De ventielkast krijgt vorm
en met 'vallen en opstaan'worden pij-

eigen orgelmakerij op en vestigen zich
in de Beukstraat in Utrecht. Hun geestelijk en liturgisch denken wijzigt en

zij voelen zich beter thuis in de
Nederlands Hervormde Kerk. De oor-

logsjaren leveren geen nieuwbouw op,
maar de beide broers verdiepen zich
verrler in hun r ak cn contaclen groeien. Verdere vorming van beiden leidt
tot hun eerste'echte' orgel: (de restauratie van) een acht stemrlren tellend
een-klaviers orgel met aangehangen
pedaal voor de Her-vormde kerk te
Willemsoord. Het is professioneler en
met in de oorlogsjaren verzamelde
historische onderdelen gebouwd. Het
wordt gekeurd door Lambert Erné en
Dolf Hendrikse narnens de orgelcomVrer orge s uit de beginper ode: Didam NHK (l 957), Rhe

nen Cunerakerk, nog zonder sn jwerk
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NHK (1958/1959), enZierikzee GereÍ. kerk (1959),
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pen gernaakt en tot klinken gebracht.
Om een lang verhaal kort te maken: in
Iret Utrechts Nieuwsblad van 6 oktober
1939 staat onder het stadsnieuws vermeld: "Twee jonge Utrechters bouwden kerkorgel". Een uitgebreid artikel
rnet als ondertitel: "De een: loodgieter,
de ander: tirnrrrerlrran". En in het artikel lezen we onder andere: "Zoo groeide in de kleine werkplaats van den
heer Van Vulpen aan de Oudu'ijkerdwarsstraat l7O een orgel, dat voor
een klein lokaal goede diensten kan
bewijzen. Een instrument lrret drie
registers, n.l. een Hohlflóte, een
Waldflote en een Cornet-echo. Het
enige dat geen eigen fabrikaat is, is het
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Geref. kerk Zierikzee (1959)
Hoofdwerk

Rugwerk

PÍestant B vt
RoeÍluit B vt
4 vt
OctaaÍ
SpitsÍ uiï
4 vt
Octaaf
2 \tI
Mixïuur'l 1/3 vt 5 st
Trompet B vt
Dulciaan 16 vt

Holpijp
Prestant
Roerfluit

Borstwerk
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missie van de N.H. kerk. In 1949
koopt men een pand aan de Arrrbachtstraat in Utrecht. ln dat jaar wordt een
4-voets instrurnent opgeleverd voor de
Her-vormde kerk in Beek (bij Nijrre-

ADVISEUR

Het is opvallend - geef ik aan menig orgehnaker zijn - nogal
'vaste' adviseur heeft. Bij een orgel van
Van Vulpen werd het vaak in een
adem genoernd: "rrret Lambert Erné
als adviseur". Rijk van Vulpen antwoordt dat, wanneer adviseur en
dat

gen). Inmiddels werkt ook broer Evert
(L9292OO3) als medewerker bij Rijk
en Jos. Daarna volgen o.a. Zoutelande
(rest. 1951) en Berlicum (1952). ln
1954 volgt hun eerste "grote" instrurnent, dat voor de Hervormde kerk in
Bruinisse. Een orgel waarvan de
opdracht al was verstrekt voor de
watersnoodramp van 1953 (in die zin

orgelmaker gelijkwaardige artistieke
overtuigingen hebben, het niet onlogisch is dat er banden groeien tussen
orgelmaker en adviseur: "Daarin ontstaat een wisselwerking. Als orgehnaker zul je zeker goed luisteren naar
een adviseur. ln die periode heb je ook als Van Vulpen - te maken rrret
mannen als dr. Oussoren, Willerrr
Hulsrrrann en Lambert Erné. En je ziet

dus g€€n'Rampenfonds-orge1'). In
1955 korrrt Henk Bouwman. morlrenteel adjunct-directeur, in dienst bij de
gebroeders.

dan ook vanaf de vijftiger jaren orgelr-nakers als Flentrop, Van Leeuwen,
Vierdag, wij en later Blank, die opsteken van adviseurs. Maar omgekeerd
ook, dat adviseurs opsteken van orgelmakers. Een samenwerking gedurende
een aantal jaren met een - wat heet
'vaste' adviseur heeft zijn voordelen
maar ook zijn nadelen. Een adviseur
moet objectief blijven. Gezegd rnoet
worden dat Erné een echte pionier
was. Hij heelt het mechanische orgel
weer op de kaart gezet. Hij was een

voorvechter voor goede prijzen: kwaliteit heeft zijn prijs nodig. Voor die tijd
waren we in de orgelwereld pneuma-

tiek gewend, en dan sprak je over
totaal andere prijzen. lk durf te beweren dat wanneer Erné en Hendrikse er
niet waren geweest, wij in Nederland
op orgelbouwgebied niet dat niveau
zouden hebben bereikt wat we nu
hebben. Dat Erné overigens best een
lastig iemand was, ook voor ons, rnag
blijken uit het feit dat hij wel eens
offertes terugstuurde en gewoon
'afkeurde'. En over wisselwerking tus-
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sen adviseurs en orgelmakers zijn veel

Arnhem, koororgel Eusebiuskerk
Utrecnl Triumphatorkerk
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Den Haag, Koninki lk Conservator um

)

Utrecht, Conservatorlum (l 974)
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voorbeelden. denk b.v. maar aan Bolt
en Reil. Als Erné langer had geleefd,
was hij waarschijnlijk ook wel 'om'
gegaan: het historiseren zat toen al in
de lucht. Bij restauraties merkte je op
dat je anders rnoest gaan werken; hij
begon ai wat anders te denken. Je ziet
clat Bolt zich juist wil afzetten tegen
de 'neo-barok'. Bolt was duidelijk een
voorvechter voor het historisch orgel;
daarin waren wij beslist niet de eer.ste.
En toen bleken de orgelbouw en de
adviseur toch niet zo gauw or11 te
gaan: het was hun geesteskindje.
Erné was beslist niel voorzichtig, en
deed altijd heel krachtige en duidelijke uitspraken. En terugclraaien doe je
dan niet zo abrupt. Overigens: Bolt
en Talstna gingen orrr hem heen,
Koninklijk Conservatorium
Den Haag (1967)
Manuaal

Manuaal ll

I

Gedekt

Holpijp

RoerJluit 4 \t

B vt

WoudÍluit 2
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lVlixtuur 2-3 st
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Pedaal

Prestant 4 \i

OctaaÍ

B vt

Subbas 16

Gedekt
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B vt

2 vt
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Hei orgel voor de v.m. Pauluskerk te Den Haag
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961 ),

in 2002 d00r de bouwers 0veÍgeplaatst naar de Barnabasker{ n Aoeldoorn. De vlakhên oroer oe pijpenve de'

zJ- fu donke'rooo. Dispositie.

Rugwerk Pedaal
Prestant 4vt Sullbas 16vt
B vï
Holpijp B \,t Prestant B \,t
OctaaÍ 4 vt Roerfluit 4\i Fagot 16vt
SpitsÍluit 4 !i Quintadeen 2 vt Schalmeij 4 fi
HooÍdwerk

Prestanï
RoerÍluiï

Octaaf

B vt

2uI

Quint

1 1/3 vt

l\,4ixtuur 4-6 st

Sesq-.alter 2 st

Trompet

Schero 3-4 sL
Dulcraan B vt

B vt

Tremulant

want verbaal verloren zij het van
herrr." Het geeft des te duidelijker

aan

dat een goede wisselwerking en 'van
gedachten wisselen'met elkaar van
groot belang is.

ScaNprxavlscHE INVLoEDEN:

DE

zei bij de ingebruiknarne van het vanuit de Opstandingskerk in Eindhoven
naar de Chr. Geref. kerk aldaar overgeplaatste orgel, dat hij deze periode
liever'neo-klassiek' noemde: een rnijlpaal in de ontwikkeling van de orgelbouw in het 'terug naar het arrrbachte-

lijke'. wvdR).
"Trouwens, dat Sweelinck-orgel heeft
ons ook nadrukkelijk geinspireerd.
Op overeenkomslige wijze bouwden
w'ij orgels in onder meer Didam en
Ouwerkerk en later in Geersdijk Wij
gingen ook met engere mensuren
werken. Spuck was toen een must.
We hadden in die ti.jd ook minder
kaas gegeten van het op de juiste
wijze gebruiken van de intonatietechnieken dan nu." Henk Bourrran haalt
nog op dat hij in die tijd, toen hij
orgelles had van Erné, heel wat pijpwerk (ook van Marcussen) heeft

'NEo-BARoK'
"Erné was helen-raal gek van

opgemeten.

later betitelden instrumenten. Denk eens aan'zijn'
orgel in de NicoLaikerk hier in
Utrecht of aan het Sweelinck-orgel
destijds in de NCRV-studio, bei.de van
Marcussen. Niet dat dit nu zaligmakend was, maar het was toen een

se (195'1) veel Hollandser is

- wat wij
'neo-barokke'

nadrukkelijkc onrmezwaai en

een

alzetten tegen de vooroorlogse periode, toen betiteld als de 'vervalperiode'
in de orgelbouw. Feitelijk is de term
'neo-barok' onjuist: men nam alleen
maar de dispositie over vanuit de
Noord-Duitse barok." (Aart Bergwerff
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"Opvallend is dat het orgel in Bruinis-

in ver-

houding tot hoe we na 1955 bouwden. In dat orgel gebruikten we minder enge rnensuren, een sterker verIoop binnen de registers, een norrrrale
windvoorziening. en traditionele
staartklavieren. Datzelfde geldt voor
Opheusden. Die orgels hebben een
rneer historiserend karakter qua aanleg en wi.ndvoorziening.
Voor wat betreft het pijpwerk
gebruikten wij in de 'neo-barokke'
periode veel harder metaal. Dat kwam
leitelijk doordat eÍ te veel antimoon

deorqelurienWM

en te weinig andere verontreinigingen
in het orgelmctaal zaten en r.re eigenlijk te zuiver werkten. Daarbij was
ook het pijpwerk vaak te dunwandig.
Er ontstond spanning op de onderen bor enlabia. Toen de \ oeten gingen
inzakken gingen we deze dikker
maken, maar dat hielp totaal niet. Het
was puur het gemis aan de juiste verontreiniging. In genoemde periode
waren kernsteken niet gebruikelijk;
als het nodig was gebruikte je hoog]uit steehjes. De wind stond strak:
platte enge kanalen - alles compact
gebouwd - zorgden voor een stuwende, strakke wind. Daarnaast kleine,
direct onder de lade gemonteerde balgen, en het compacte strakke instrument stond als een klok, maar wel
een klok rlet veel boventonen."

wij nu omgaan met het
uit d:íe període?
"Ik voel rne er.g ongelukkig bij herintonatie van die instrumenten. Ze zijn
in die periode gebouwd en je rrroet
dat concept in ere houden. Je mag binnen zekere grenzen - technisch
herstellen. Er is een bepaald materiaalgebruik en er zijn toen gekozen
rrensuren. Je kunt hooguit de aanHoe moeten

'adnpctssen' van orgels

>praak verbeteren en het rcgi>ter

beter laten klinken, je kunt een
Scherp soms wat opschuiven omdat
hij anders niet goed meer te gebruiken is. Maar denk eraan wat Ahrend
ooit zei: "Ein Scharff sol1 scharff
sein". In Eindhoven hebben we bij de
overplaatsing wel wat aan de intonatie gedaan. En bij het overplaatsen
van het orgel uit de Pauluskerk in
Den Haag naar Apeldoorn hebben we
onder meer de spanning die in het
pijpwerk zat, eruit gehaald. Bij
Schoonhoven hebben we er een andere wind onder gezet in corrrbinatie
met de intonatie. Daarmee verbeter je
een instrument zonder dat totaal om
te vorllt.en. Een goede windvoorziening is sowieso essentieel voor het
verkrijgen van een goede aan- en
afspraak van de pijpen en een ontspannen klank.
Daarbij spelen de juiste verhoudingen
van windkanalen, balgen en de maten
van een windlade uiteraard een evidente rol."
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