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Mededeling   

Mededeling Mededeling nr. 440                       Den Haag, 23 februari 2016  

                       
 

Geachte leden, 

 

GEREFORMEERDE GEMEENTE GOUDA 

De eerste excursie van 2016 vond plaats op 

zaterdag 6 februari. Bij het binnenkomen van 

de kerk heeft men meteen het zicht op het 

Van Vulpen orgel. De ruimte is licht en 

modern vormgegeven. De grote hoogte valt 

meteen op. Het front past uitstekend in de 

ruimte. Strakke vertikale  lijnen van pijpen 

en kassen, horizontaal verbonden door de 

voetlijst van het hoofd werk. 

 

 

We werden verwelkomd door Leo Mauritz. Hij 

gaf een korte uiteenzetting van de tot stand 

koming van het orgel. Bijzonder is dat er naast 

de orgelbouwer en akoestisch adviseur ook een 

vormgever werd benoemd. Het laat zich raden 

dat het even kost voordat zo’n troika op snelheid 

is. Het resultaat mag er echter zijn. Leo Mauritz 

gaf vervolgens een uitstekende 

klankdemonstratie van de verschillende 

registergroepen afgesloten met enkele 

fragmenten uit de literatuur.  

De deelnemers kregen op papier de gebruikte 

registraties alsmede de ordening van de 

registertrekkers aan weerszijden van de 

lessenaar. Het is te horen dat aan de      (Foto’s: Jan Roeleveld) 

intonatie van het orgel veel aandacht is besteed. 

De registers zijn goed op elkaar afgestemd. Bij de grotere registraties blijft de klank transparant. Ook de 

speelaard doet plezierig aan. Een orgel waar men snel op thuis is. Na afloop had onze gastheer gezorgd 

voor een drankje zodat de nabespreking harmonisch verliep. 
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MAART EXCURSIE 

 

Tijdens de excursie op 5 maart zal een bezoek 

worden gebracht aan het orgel van de 

Abijkerk in Loosduinen. Onze gastheer zal 

het mede HOK-lid Vincent Hildebrandt zijn.  

 

De eerste opzet van het instrument dateert uit 

1780. In dat jaar leverde Joachin Reichner een 

orgel met één manuaal op. In 1791 breidde hij 

het orgel uit met een rugwerk. C.G.F. Witte 

restaureerde het orgel in 1856. Hierbij werden de 

windladen en een groot deel van het pijpwerk 

vernieuwd. Sicco Steendam restaureerde het 

instrument in 2004 en voorzag het van een stevig 

fundament in devorm van een vrij pedaal. Op 27 

augustus werd het orgel opnieuw in gebruik 

genomen met een concert door Aart Berwerff.

 

Hoofdwerk C-f3 Rugwerk C-f3 Pedaal C-d1 Nevenregisters 

Bourdon 16 b/d 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4  

Fluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Cornet d 

Mixtuur II-III  

Trompet 8 b/d  

Prestant 8 

Holpijp 8 

Viola di Gamba 8 

Octaaf 4 

Fluit 4 

Roerquint 3 

Gemshoorn 2 

Dulciaan 8 b/d 

Subbas 16 

Gedekt 8 

Basson 16 

HW-RW 

P-HW 

 

Tremulant RW 

 

Stemming: gelijkzwevend 

a1 = 440 Hz 

   

 

 

Het adres van de kerk is: 

Willem III-straat 40 

2552 BS Loosduinen 

 

Let op de gewijzigde aanvangstijd: 13.00 uur. 

Dit in verband met de jaarvergadering van de Haagse Orgel Kring die voorafgaand aan de 

bespeling zal worden gehouden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Roeleveld  

secretaris.  

 


