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ln ons vorige nummer troÍ u het
eerste deel van het interview dat

ik mocht hebben met Rijk van Vul-

.E

pen en Henk Bouwman, de beide

=

directieleden van de orgelmakers
Gebr. Van Vulpen. Wij gingen toen

in op de ontstaansperiode en de
orgels uit de als 'neo-barok' aangeduide periode. ln dit nummer
vervolgen wij met o.a. hun visie
op het'concept-denken' bij de
bouw en restauratie van orgels.

Bijh van V! pen en Henl. Bouwman

HUISoRGELS

"Al voor de dood van Erné in 1971 zijn
we ons ook gaan toeLeggen op het bouwen van huisorgels. ze rr-roesten klein
zijn en bestand tegen verwarming- En dat
is echt anders dan in kerken! We wilden
zo betaalbare studieorgels bouwen. Daarbij overlegden we veelvuldig met o-a.
Nico van den Hooven. Bert Matter en

Ewald Kooiman. Na een prototype hadden we de ontwerpen klaar en had de
koper ten .lottc keuze url dric di.po.i
ties. Jan van Laar had de eerste (1969).
We hebben daarwan zo n BO à 9O exemplaren gebouwd. Toen het begin laren
tachtig econorrrisch slechter ging, was het

deorjetu,,entt#

snel over met de seriematige huisorgel
bouw. We hebben nog wel een twaalftal
klassieke huisorgels gebouwd.
Opvallende ontwerpen waren de orgels
van dr.. Bossenbroek. in het Conservato
rium in Utrecht (het kleine studieorgel)
en daL voor de heer Fabricius in Eindhoven (l9BB, tegenwoorclig in'De Eshol in
Hoevelaken).
Overigens: ook onze vijf-stems koororgels
hebben wij veelvuldig gebouwd. Van dat
ontwerp maakten wij ruim vijftig exemplarenl ln de tijcl dat we het orgel voor de
St. Petd Dorn in Bremen bouwden (rnidden jaren zestig) werhten we zelfs meL
zo n 35 man in onzc orgelmaLet ij
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ookweÍden later eef h4aalÍtal klassieke, asrnede efkele groteÍe huisorqels gebouwd. Een voorbee d van een qíoteÍ
lrulsorg€l is dat vqor de h€er Fabricils te Eindhoven (gebouwd T987-1988), thans in'De ÊshoÍ'te Hoevelaker. Dt orgel
is qua opz€t vergelijkbaar mel het in 1977 voor het Lilrechts Conservatorium gebouwd€ studieorgel.
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PTtPwERK

_Van onze re>(aulatre5 hebben wc
veel geleerd. We gingen al heel vroeg
naar een hoger Loodgehalte. Dat had
uiteraard ook zijn bezwaren: na verloop van tijd gingen de pijpenvoeten
inzakken. We hebben heel wat oud

orgelmetaal laten onderzoeken door
een IIletallurg. en troffen veel sporenelementen aan van andere n]etalerr.
Daardoor werd de structuur van het
metaal hornogener en vertoonde het
een betere resonans, terwijl tevens het
metaal stabieler (steviger) werdDaardoor zijn we geleidelijk bij beter
orgelmetaal uitgekomen. Ik heb daar
al eerder over aangegeven hoe we
daarrnee zijn omgegaan. Dat was wel
met vallen en opstaan. Eind jaren
zcstig leerden we ran de reslauralie
ran het orgel in Leen5 en paslen brj
voorbeeld daarna Ín Nordhorn (1971)
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DÍe koppelfqen, waaÍvan d€ manuaalkoppeling als schulfkoppells uitgevoeÍd

orgel in Utrecht (restauratie, 1975) de
pijpen uit l57l kaarsrecht stonden:
en dat wa> puur loodi Die zeer klei-

rre nar uurlijke veronlreiniginBen in
het rrretaal hadden een onverwacht
grote invloed, overigens niet alleen op
de sterkte van het metaal. maar ook
op de klank van de pijpen.
Door opnetingen bij restauraties leer
den wÍj ook dat pijpwerk doorgaans
onderaan dikker is dan bovenin. Alle
platen worden bij ons nu dus ook uit
geschaafd, zodat het corpus van de
pijp bovenin dunner is dan onderaan
bij het labium. We hebben destijds

ook wel proeven gedaan met het
hameren van het orgelmetaal, rnaar
daarmee verander je de strucLuur en
wordt ook de klank harder- dus daar
zijn we al gauw mee gestopt. Met de
fluitregisters ziLten we nu op bijna

eerr reel lagerc trnvcrhouding t.re.

looo/o lood. Voor de prestanten passen we zo'n 70olo lood toe, in het fuont

Opvallend was ook dat in het Dom-

echter 75ól" tin.
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Toen we in 1950 begonnen in de
Ambachtstraat, zijn we rrleteen gestart
met gieten en Íret een eigen pijpenmakerij. Dat hebben we eigenlijk
altijd zelf gedaan. ln het begin haalden $.ij alleen onze kelen voor de
tongwerken nog we1 bij Giesecke. 'wij
greren onzc platen op doeL. tr i> rn
onze ogen nogal wat kretologie over
het gieten op zand. Doek is duurder
dan zand. Het belangrijkste is: je
moet gewoon goed gieten, het metaal
moet goed en gelijknatig uitlopen.
Bij restauraties werd in de jaren vijftig
en zestig al gesteld datje zelf het
pijpwerk rnoest restaureren en dus
mue't be<chiLken over ecn eigen pijpenmakerij. Dat betekende voor een
aar-rtal gevestigde bedrijven dat ze
moesten ornbouwen. Kijk ook maar
naar de start van Ahrend 6d Brunzema. Zij oriënteerden zich in tegen-

stelling tot Marcussen - nadrukkelijker op het historische orgel, ook rn

de gehele aanleg.

lk moet ook nog vermelden

dat wij
korte tijd in beperkte mate hebben
meegedaan aan de mode van rood-

E

koperen fronten. Kijk bijvoorbeeld
naar het orgel dat we bouwden voor
de Opstandingskerk in Eindhoven
(1958) of dat in de kerk van Onze
Lieve Vrouwe van de berg Carmel in
Amstelveen (1965)."

=

MECHANTEKEN

Het orgel in de opstandingskerk te Eindhoven (1958),
tegenwooÍdig in de ChÍ. GeÍ. keÍk (Schootsestraat) te
Eindhoven (overgeplaatst in 19992000). Het orgel

heeft ÍoodkopeÍen Írontpijp€n. Ter illustraiie de dispo
sitie uil deze 'neo-barok' pedode.
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"ln het begin gebruikten we pertinax
slepen. Die waren dun en flexibel en
liepen licht. Begin iaren zeventig zUn
we overgegaan op houten slepen. lk
geef toe dat we bij de huisorgels,
vooral bij de series, wel wat langer
pertinax hebben toegepast. Abstrac
ten hebben we altijcl vrij dun gehouden. met ornlr'ikkelingen aan de uiteinden. Draaipunlen in de wclarmpjes
werden vanaf begin jaren zeventig
niet nreer voorzien van kerr-rvilt.
Vroeg€r nroest alles echt geluidloos
werken. Ook bij Erné, het moest perfect zijn. Bij restauraties pasten we
nog n'el pokhouten propies toe en
boorden daarin gaatjes die dan tweezijdig werden geschrooid (scl1uin

suur. Zo hebben wij bijvoorbeeld de
lrlensuur van onze Subbas gewijzigd
in meer vierkant. Overigens hebben
we destijds ook wel red cedar gebruikt. Dat had wel grond. alleen hadden we toen niet de juiste mensuren-"
VoRMGEvING

"We gingen destijds onder invloed
van de Deense orgelbouw rrree in de
moderne vormgeving. Met relatief
dunne stijltjes ontstond het 'kistjesfront'. Herkenbaar met de horizontale
kappen, zoals het koororgel van cle
Eusebiuskerk in Arnhem en de orgels
van de Pauluskerk in Den Haag en de
Hoflaankerk in Rotterdam, of rner de
schuin gedakte torens en velden,
zoals de orgels in de Bergkerk in
Amersfoort en de Gereformeerde kerk
in zierikzee. Daarbij werden de ftonten ovedgens versierd met rasterwerk
of met houtsnijwerk. Burgi was daarbij onze huisontwerper, de huisbeeldhouwer. Dat bijzondere snijwerk
werd voor het eerst bij Nordhorn
(koororgel, 1968) toegepast.
Later gingen we de torens meer profileren, waarbij je als voorbeeld kunt
nernen de spilse torens van cle grote
orgels in Bremen (1966) en Nordhorn
( 1971), alsmede het grote Conservatoriumorgel in Utrecht (1973) met
zijn twee rugwerken.

Nasard I 1/3 vl
Dulciaan 16 vt

gemaakt) oln een zo n klein mogelijk
draaipunt te realiseren. Deze techniek
gebmiken wij thans nog bij cle eiken
welarmen. we gebruiken metalen
winkels met leren veter in de gaten.
Ook het gebruiken \an staartklavieren is voor ons logisch als we kiiken
naar speelaar.J cn tourhcr Dat kun ;c
nooi! bereiken me! balansklavieren.
lk geef toe dat het bU balansklavieren
wel war gen-rakkelijker was om alle
koppels aan te brengen. En die pasten
uc clcstijds nog wel roc bit dc kleine

Na 'Duyschot' (Hendrik ldo Ambacht,
I982) zijn we onze fronten meer
rrethodisch gaan ontwerpen. ln onze
evaluatie kwamen we steeds een stuk.je vercler. Denkbeelden en ideeèn van
HÈlsmann en Wiersrna werden daarbij meegenornen. De proporties van
het front werden beter. Zowel het
klassieke als het moderne konden

KromhooÍn I !t

huisorgels. "

b€ide beter worden toeg€past. Zo

HoursooRTEN
''ln principe werken we rret eiken.
Dat geldt vooral voor de lade en het
houten pijpwerk. Een kas en een Subbas rnogen wat mij betreft ook van
grenen ziin. Maar wanneer je eiken
gebruikt voor het houten pijpwerk,
moet her van perlccte kwaliteit ziln.
Het moet kwartiers gezaagd zijn, niet
te hard van structuur: het rnoet eerr
goede resonans hebben. En wat ook
hierbij belangriik is: de juiste men-

vind je in het ontwerp van Zuidhorn
( 19a9) een moderne vormgeving van
een oud orgel. Het houtwerk werd
ruimer gepositioneerd, ook in de
kastdiktes lTrerk je dat. We gingen
o\,er van centi[leters naar duirrlen en
voeten. Zo worden de stijlen dus
gebouwd met een clikte van bijvoorbeeld I u2 of 2 duim (vroeger zouden
we zeggen: 39 of 52 r]lrn). Dit in
navolging eigenlijk ook van de voetrnaten bÍj het pijpwerk. Zo zij']' de
kaplijsten ook heel bewust I voet:
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die tijd. Een voorbeed h ervan treÍÍen we aan

r'r

de Hervormd€ kerkte RenkLrm (1996).

31,4 cm- Voor het zicht zijn dat ook
perfecte maten."
ORcELKT,ANK EN "coNcEPT-DENKEN"

"Er werd in de jaren vijftig en zestig te
weinig link gelegd naar de klank. Er
werd absoluut geen aandacht besteed
aan wat de hele opzet van het orgel
voor de aanspraak van de pijpen deed.
Een orgel moest 'staan', moest technisch perfect zijn. Zo moest ook de
kast ondiep gebouwd worden, wat
zelfs leidde tot verboringen. Dat was
destijds de cultuur. Je moest balgen
bouwen met veren lnet beweegbare
bodems. Dat alles ontwikkelde zich
natuurlijk, je oriènteerde je op meerdere (historische) orgels, je deed proeven. alles moest zich uitkristalliseren.
ln Vierpolders (1979), daar was Klaas

Bolt bij betrokken, is gebouwd à ia

Oisterwijk (N.H-). Daarvan leerden
we r eel. ook dat we niet zo eigenwijs
moesten zijn als de gebroeders in de
daaraan voorafgaande jaren. Daarna
kun je de orgels noemen van Ede (de
Ark. 1986), Arnemuiden ( 1990), de
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Nieuwe Kerk Ín Haarlem (1985,
1994) en Rotterdam-Charlois ( 1983).
Misschien dat de band rrret Erné ons
destijds parten heeft gespeeld. Denk
overigens niet dat Erné een gemakke-

lijk

lr1an voor ons was. Hij was soms
een lastpost. Sorns sloeg dat ook
door. Hij was een echte control-freak.
Hij belde iedereen en het gebeurde
zoals hij wilde. Middelburg (Koorkerk) mocht bijvoorbeeld geen luiken
krijgen. Het ontwerp in de trant van
Hilversum vond hij beter passen.
Als je nu kijkt hoe we onze orgels
concipièren, dan is de fraaie klank het

belangrijkst. Dat betekent dat op een
natuurlijke manier de klank eruit
moet komen: de pijp moet het doen.
Dat wil zeggen dat er een normale
voeropening ic. een normale kern
spleet. het noet een eenheid zijn qua
mensuïen en winddruk. En dan nroet
je op de resonans intoneren. Dat alles
IIloet gebeuren vanuit een concept. Er
moet een goede balans zijn in grond-.
midden- en boventonen. En dan herkennen wij on*zelI wel in cle Hol.

d,eorqeh,ientl*

landse school'. Wat ahijd fout is, is
het Llakkeloo' kopieren. Haal nooit
een mooi register zomaar uit een
oïgel en Lopieer dat en plaats dat in
een andere ruimte Ín een ander orgel.
Het moet passen binnen dat concept.
En dan moet je heel veel factoren
optcllen. Ook her gebruik ran het
hout voor de kassen speelt een
belangrijke rol- Ooit dachten we in de
orgelbouw dat we het ook 'niet-mas-

siel (met meubelplaten panelen)
afkonden ..."
RE
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"Wanneer we naar restauraties kijken,
dan lopen en liepen we nogal eens op
legen in.trumenten waar.ian in de
vorige eeuw flink geknoeid was. Daar
geldt met nan]e dat je je moet indenken in het concept van het ontstaan
van het instrument. Ga terug naar dat
concept en probeer met zoveel mogelijk originele onderdelen dat orgel
weer in die staat te kdjgen- Een orgel
reconstrueren is niet eenvoudig wanneer de originele mechanische wind-

den tot één concept, één geheel. En
dat is ons gelukt zonder dat het
nadrukkelijk -Van Vu lpen werd.
Dankzij die r.estauraties en ons verbeterd inzicht ontstonden in de nieuwbouw de orgels van Zuidhorn (l98q),
Ouddorp (1995, helaas in een kerk die
niet klinkt) en bijvoorbeeld Renkurn
(1996). Maar kUk ook eens naar ons
orgel in Meerkerk (2OOl); dat is echt
een eenheid. Dat

klinkt meer ontspan

nen, muzikaler. Daar is een goede
balans in aanspraak in combinatie met
alle eerder genoerrrde factoren."
GEVAÁRLI'KE TENDENS
",w'e signaleren een in onze ogen

Het orgel in de Hervormde kerk te ouddQÍp (T995). D€

zikanten van hel rugweÍk doen mel

*,n

uilbundigê snij

weÍk (ten behoeve van een b€tere klankuitsÍaling) denken aan de Íugwerkkas van Nlikerk (rest. in lasen: 1976
en 1988).

ladc vcrvangen is door een pneumati
sche. Je zal dan als orgelmaker met

adviseur moeten aantonen dat de
oude pijpen niet rneer goed spreken
op zo'n lade, en dat het rnet deze
wind niet meer klinkt. Daar zou de
Rriksdienst het mec eerrs lnocten zl.in
Het mag zeker niet ingegeven worden
door alleen maar het geld. Het is
gemakkelijk wanneer het oude nog
grotendeels intact is.
Overigens, wanneer er binnen het
concept een uitbreicling kan plaatsvinden met bijvoorbeeld een zelfstandig pedaal, dan mag dar mits je daarbij het originele concept !riet aantastHet moet als het ware weer losgekop

gevaarlijke tendens. Monumentenzorg
gaat in principe roor behoud in plaats
van voof fcao,lst,lalif. Nu kan dat
meer ingegeven zijn door finarrcièle
dan door artistieke motieven. Dan geef
je nu misschien iets rninder uit, maar
loop ie een goede kans dat je over pakweg twintig jaar nog niet tevreden
bent. Dáar moeten we met z'n allen
echt goed over nadenken. Pas op voor
die orgels die uit hun oude eenheid
zijn gehaald cloor allerlei wijzigingen
en geen echte eenheid neer vormen!"
BLIK oP DE ToEKoMST
Op rrrijn vraag hoe wordt aangekeken
tegen de toekornst, volgt een heldere
visie over'niveau'. "Als een gemeente
een orgel wil aanschaffen, wordt er
over het algemeen te snel gekeken
naar meer knoppen en minder gelcl.

Dat alles hangt samen met het niveau
van kerkbesturen, met het niveau van
organisten, en met het niveau van de
kerkmuziek. Maar niet in de laatste
plaats met het niveau van de orgehrraker: weet deze ook in zwaardere tijden
de kwaliteit van de orgelbouw vast te
houclen? Willen wii met elkaar de
kwaliteit van het onderhoud van onze
orgels waarborgen? In aantallen hebben we in Nederland veel orgels, en

gemiddeld van een best Àardige kwaliteit. We hebben op onze conservatoria
docenten van goede kwaliteit, maar

het aantal orgelleerlingen neemt af. Er
komt tegenwoordig steeds meer op
mensen af, ze moeten steeds meer
informatie in zich opnemen; men
krijgt een bredere belangstelling, en
dan worden mensen wel eens oppervlakkÍger. En dan verdwijnt ook het
orgel van het toneel. Kijk maar naar
heI verdwijnen van de orgeluitzendingen op de radio. Hoe kun je dán cle
belangstelling voor het orgel stimuleren? Er zjjn prima initiatieven vanuit
divcr*e \creIligin8cn en organisalic5.
Maar richt je daarbij niet op een }tooglva.llJig hobb) isme. Wc moeten kUken of we 'klassiek', het orgel, toch
populair' kunnen makcn. Vissr hien
moeten we aansprekende voortrekkers
vinden. len-rand als destilds Han Lammers was een ware ambassadeur voor
het orgel. Maar misschien moeten we
ook wat doen aan de organisatie van

orgelconcerten. Met een toelichting,
met een glaasje wi jn, of misschien
Het nielwe bedÍijÍspand aan de TennesseedreeÍ in utrechl.

E

peld, verwijderd kunnen worden- ln
Mijclrecht hebben wij zo compleet
Bàtz behouden, maar wel een peclaal
erachter toegevoegd."
En zijn we nu helernaal 'uitontwikkeld'?
_le(lere keer clachtcn we Jat het niet

beter kon. Maar iedere keer ontdek je
weer dat het beLer kan, clat je completer wordt- Dat gol.l na Hendrik ldo
Ambacht (1982), maar ook na Kampen (Broederkerk, I993). Daar moes
ten we omgaan rnet pijpwerk van
divers pluimage, en dat noest wor-

6
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Het'jubileuÍnorgel'(ter gelegenheid van het 60 jaíig
bestaaf van d9 0rgelmakerl) n de GeÍefomeerde
kerk te [,4eerkerk (2001). De oÍgels in de NooíderkeÍk
re Bik oven (2000. wdaaar 5 geÍeseíveeÍde eoisters werden ingevuld in 2002), evenals helorge v00r
het stÍeeklekenhuis De Geldelse Vallelte Ede (200T)
zljn ldentiek vaÍr opzet. De laatste hebben mindeÍ
nadrukkelijk

lijsl

en proíielwerk Deze oÍgels worden

eens met een tot de verbeelding sprekende musicus. Er ís helaas niet zo

gemakkelijk een eenduidig antwoord
te vinden om én het orgelspel en het
orgel drchter bij de mensen te krijgcn
én de kwaliteit van orgelbouw en
orgelspel daarbij te waarborgen."

geÍoemd 0m hun bljzondeÍe ÍÍaaie ultgebalanceerd€
klank0pbouw. De hoofdwerklade s gesitureerd ler

IN

de lijsL var de TJveden. Pe borsl
werk spreekt door de pijpvoelen van de midde ste

Het oude verrrouwde ambachtelijke
pand aan de Ambachtstraat is in 2OOO
venuild voor het naar eigen inzicht
ontworpen praktische bedrijfspand
aan de Tennesseedreef aan de noordrand van Utrecht. Het oude pand
had ziin charme. maar ook zijn ongemakken. Het nieuwe is vooral qua
opzet en indeling een 'maatpak'
geworden voor de orgelmakerij. Met
zijn verschiLlende ruimtes voor de
grereli;. de pijpenn)aker ij en into
neerafdeling, de houtopslag, de houtbewerking en de opstelruimte rnet
zijn praktische kantoorruimtes en
een fraaie centrale opbouwzaal, heeft
Van Vulpen een mooie en vooral
praktische vesriging.
Monlenteel wordt hard gewerkt aan
de voltooiing van de restauratie van
her orgel roor Alphen ízie rnter\ iew
rlret Henk Kooiker in ons maartnurnn-rer). "De restauratie van het
witte orgel in Putten is in nei voltooid. Verder zijn in de planning
opgenomen het Bátz-orge1 in de Hervormde kerk van Tilburg, het Witteorgel rn de Broedergemeente te Zei.l.
het Van Puffelen-orgel in Drumpt.
het Strrimphler orgel in Spanbroek prachtig pijpwerk; daar gaan we ook
nieuwe spaanbalgen aanbrengen -.
het Mitterr.either-orgel in Schoonhoven en een groot nieuw huisorgel

hoogle vdn de

o

drie velden.
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voor een particulier in Middelharnis."

BoÍstwerk

8vt

In de opbouwzaal pronkt een fraai acht-

WoudÍluil

2\n

Cornet

3st

voets orgel met wisselslepen, ter-wijl de
oude Stnin-rphler kas (1794) van heL
hoofdwerk van het voormalig orgel uit

Gedeki
Spitsilu I

de Barnabaskerk uit Apeldoorn wacht
Pedaal

S!bbas

16 vl

DÍie koppe ingen (manuaalkoppel als schuiÍkoppel uit-

WlrddÍuk 55 mm
TemperatLrul NeídhaÍdt ll

op een goede besternming.
Een ambachtelijke orgelmakerij, waarvan de nrensen rnet hun kwaliteiterr
een duidelijk eigen stempel drukken
op onze naoorlogse orgelbouw en
orgels afleveren die het Nederlandse
orgelpalet rijkelijk kleuren.

Enk€le markante Qrge ontweÍper'r: Reckllnghalsen (St. E]-

sabethkrche, 1973), Z! dhoÍn (De Rank, Tg8g), Den
Haag (BÍonovo Ziekenhuis, T996) en Arnemuiden (HeÊ
voÍmde keÍk, 1990).
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