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Mededeling   

Mededeling Mededeling nr. 439                      Den Haag, 15 januari 2016  

                       
 

 

 

Geachte leden, 

 

SINT JAN DE DOPER 

OOSTERHOUT 

Zaterdag 7 november werd de 

bailiek in Oosterhout aangedaan. 

We werden gastvrij ontvangen 

door Wout Kalkman en later Frans 

Bullens. Het Verschuerenorgel 

vulde ondankst het beknopte 

formaat de kerk met gemak. De 

klank had duidelijk een zuidelijk 

aroma. Daarna was het de beurt 

aan het grote 

Maarschalkerweeerdorgel.  

 

De speeltafel, met de registers 

zijdelings in terassen naast de 

manualen, bevindt zich midden tussen 

de twee orgelkassen. De klank is met 

het 16 voets manuaal groots. Gezien 

de zijdelingse opstelling is het 

pijpwerk fors geïntoneerd. Op de 

galerij bij de speeltafel was de 

geluidsdruk bij het opregistreren zeer 

fors. Duidelijk werd dat de 

oordempers op de speeltafel er niet 

voor niets lagen. Beneden in de kerk 

klonk het orgel echter zoals het hoort: 

majestueus.  De gereconstrueerde 

electrische toetstractuur werkte 

acuraat en watervlug. 
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     (Foto’s: Jan Roeleveld) 
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Op de zangzolder was voor de oplettende bezoeker nog een 

instrument te vinden. Het betreft een zogenaamd spiritueel 

positief. Op het moment van ons bezoek was het helaas 

onbespeelbaar.  

 

 

 

FEBRUARI EXCURSIE 

Omdat verandering van spijs doet eten, hopen wij op 6 

februari het orgel te bezoeken van de Gereformeerde 

Gemeente in Gouda. Het kerkgebouw werd in 2008 

gerealiseerd. Door het toepassen van twee gekromde 

dakvlakken is het uiterlijk van de kerk karateristiek en 

niet te missen. Het gevolg van deze vormgeving en de 

gebruikte materialen is een hoge binnenruimte met een 

goede akoestiek.  

 

Het orgel werd gebouwd door Van Vulpen. Als adviseur 

was Hendrik Kooiker betrokken. Het instrument werd op 30 

mei 2009  gepresenteerd door Jos van der Kooij. Het betreft 

een ruim bemeten tweeklaviersorgel met hoofdwerk,  

rugwerk en pedaal. De vormgeving van het orgel is strak 

gehouden. Leo Mauritz zal onze gastheer zijn. Naast de 

kerk is een groot parkeerterrein. De entree van de kerk is 

aan de achterzijde. 

 

 

Hoofdwerk C-e3 Rugwerk C-e3 Pedaal C-d1 Nevenregisters 

Prestant 16 af G 

Octaaf 8 

Roerfluit 8 

Viola di Gamba 8 af c0 

Octaaf 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Mixtuur IV-V 

Cornet IV af c1 

Fagot 16 

Trompet 8 b/d 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Quintadeen 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Nasard 3 

Octaaf 2 

Gemshoorn 2 

Sesquialter II 

Mixtuur III 

Dulciaan 8 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Octaaf 8 

Gedekt 8 

Bazuin 16 

Trombone 8 

Trompet 4 

HW-RW b/d 

P-HW 

P-RW 

tremulant rugwerk 

 

stemming: gelijkzwevend 

   

Het adres van de kerk is: 

Ger. Gem. Gouda 

Nieuwe Gouwe O.Z. 2b 

2801 SB Gouda 

 

Aanvang: 13.30 uur 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Roeleveld  

secretaris 


