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1. Opdracht
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1.1. Opdrachtgever
Protestantse Gemeente Soest. Contactpersoon: de heer Wim Koedijk, Duinweg 1, 3768 BM Soest,
0356010065 / 0651355810, wim@koedijk.nl.
1.2. Opdracht
In de aanvraag voor de orgelrapportage omschreef Wim Koedijk de aanleiding als volgt:
“De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Soest (PGS) heeft op 19
februari 2015 een voorgenomen besluit genomen inzake de toekomst van de PGS. In de periode van
april t/m oktober 2015 heeft de AK een uitgebreide ronde langs de 4 wijkgemeenten gemaakt om de
wijkkerkenraden en gemeenteleden te kennen in dit voorgenomen en hen te horen over dit besluit.
Op grond van kennen en horen heeft de AK in de vergadering van 17 december 2015 het
Beleidsplan "Trektocht naar de Toekomst met Traditie en Vernieuwing 2015  2022" tot een
definitief besluit vastgesteld. Onderdelen van het Besluit worden in verschillende projectgroepen
nader uitgewerkt. Eén van deze projectgroepen betreft de projectgroep gebouwen.
T.a.v. 'gebouwen' heeft de AK als volgt besloten:
a. Voorlopig worden alle 4 de gebouwen in gebruik gehouden te weten: de Emmakerk, De Open
Hof, De Oude Kerk en de Wilhelminakerk.
Besloten wordt per 1 september 2017 twee kerkgebouwen als vierplek voor de toekomst te gaan
gebruiken. In juni 2016 zal de AK op basis van door een reeds ingestelde projectgroep te ontwerpen
criteria en scenario's beslissen welke twee van de vier gebouwen dit zullen zijn.
c. Het terugbrengen tot 2 vierplekken per 1 september 2017 betekent in de praktijk ook het
terugbrengen tot maximaal 2 kerkgebouwen. Als de PGS meer kerkgebouwen open houdt, moeten
die voor PGS geen kosten genereren. Dit zou kunnen door voldoende huuropbrengst of door een
ander gebruik in inkomsten van deze gebouwen.
d. Tevens zal de AK uitspraak doen over de bestemming van die gebouwen van de PGS die niet als
vierplek worden aangewezen (dit mede in relatie tot aangegane verplichtingen).
e. Daarbij besluit de AK thans dat het gebouw De Oude Kerk eigendom blijft van de PGS en dat de
kerkenraad  mede afhankelijk van de uitkomst van het proces van vierplekkeuze voor de PGS  een
plan zal maken voor functie en gebruik van De Oude Kerk in de toekomst.
In concreto betekent dit dat er sprake kan zijn van de volgende opties:
De Oude Kerk + Wilhelminakerk of De Open Hof of Emmakerk vormen de 2 vierplekken. Of:
de Oude Kerk blijft behouden als gebouw maar niet als vierplek en de keuze valt dan tussen
Wilhelminakerk en/of De Open Hof en/of Emmakerk.”
De PGS wil de orgelsituatie naderukkelijk betrekken in deze gebouwenkeuze. Gevraagd is om een
onafhankelijk advies aan de hand van de volgende criteria:
A.
Wat zijn de kwaliteiten en eigenschappen van de orgels in de kerkgebouwen van de PGS en
hoe is de onderhoudstoestand van deze instrumenten.
B.
Welk orgel is eventueel ook goed bruikbaar in andere gebouwen.
C.
Verplaatsbaarheid van orgel(s) en kosten.
D.
Verkoopbaarheid van orgel(s) en mogelijke opbrengst daarvan.
Alle genoemde kostenschattingen zijn exclusief BTW.

1.3. Onderzoek
Ter voorbereiding heb ik de beschikbare literatuur en de website orgbase.nl (webmaster Piet Bron)
geraadpleegd (zie 4. Literatuur en bronnen).
Het onderzoek ter plaatse is uitgevoerd op 09052016. Graag dank ik Wim Koedijk zeer hartelijk
voor de voortreffelijke organisatie en begeleiding daarvan, alsmede voor de genoten gastvrijheid.
Bovendien bleken de kosters/beheerders niet alleen uiterst behulpzaam te zijn, maar ook een bron
van aanvullende informatie. Ook hen dank ik graag voor hun bijdragen. In de Wilhelminakerk
ontstond in het (heel geanimeerde) gesprek met koster Jan van der Meij zelfs het idee om de
geschiedenis van deze kerk en haar gemeente op schrift te stellen. Ik hoop dat dit niet bij een idee
blijft.
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2. De orgels
Hieronder zijn de bevindingen weergegeven. In de bijlage zijn enkele technische gegevens en foto's
opgenomen.
2.1. Oude Kerk. Kistorgel
Kistorgel gebouwd in 1970 door H.J. Vierdag (Enschede) onder advies van Maarten Kooy.
1 manuaal, 4 registers.
A.
Het orgel is zeer goed gebouwd en geïntoneerd. Heldere evenwichtige klank, conform de
principes van de orgelbouw in de Wederopbouwperiode. De windmotor is ca. 10 jaar geleden
vernieuwd. Het orgel kan worden verplaatst middels een onderstel op (half opgepompte)
luchtbanden. Voor een kistorgel heeft het royale afmetingen, wat de klankafstraling ten goede komt.
Onderhoudstoestand goed. Wel verdient het aanbeveling de orgelkast weer eens in de was te zetten.
Over ca. 15 jaar zal groot onderhoud noodzakelijk zijn, waarbij wellicht de slepen van de windlade
en de afdichting daarvan (telescoophulzen) vervangen zullen moeten worden.
B.
Een dergelijk kistorgel is in principe in ieder gebouw inzetbaar, maar uiteraard niet als
hoofdorgel.
C.
Het orgel kan, zonder demontage, in principe in een bestelauto worden vervoerd.
D.
Er worden regelmatig kistorgels te koop aangeboden wat ongunstig is voor de
verkoopbaarheid. Mogelijke opbrengst, gelet op de marktsituatie: 5.000 – 7.500 Euro.
Het instrument wordt veelvuldig gebruikt, zowel in vieringen als in concerten. Mede ook gezien het
besluit om de Oude Kerk sowieso te handhaven, adviseer ik het kistorgel aldaar te behouden.
2.2. Oude Kerk. Hoofdorgel
In maart j.l. is het contract getekend voor de plaatsing – na restauratie  van een historisch orgel,
oorspronkelijk gebouwd in 1811 door A. van Gruisen (Leeuwarden) voor de Doopsgezinde Kerk te
Harlingen en aldaar uitgebreid in 1858 door P. van Oeckelen & Zonen (Harenermolen).
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Orgelmakerij Reil (Heerde), onder advies van Dirk
Bakker (Piershil) en onder toezicht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Manuaal, Onderpositief en Pedaal, 21 registers.
A.
De kunstambachtelijke kwaliteiten van het orgel zijn zeer groot. Het orgel zal na plaatsing
worden opgenomen in de Redengevende Omschrijving van het kerkgebouw in het
Monumentenregister en zodoende een rijksmonumentale status verkrijgen.
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B,C,D.
Verplaatsing naar een ander kerkgebouw en verkoop kunnen niet aan de orde zijn. Er
zijn immers onlangs contractuele verplichtingen aangegaan en fondsen geworven voor restauratie
en plaatsing in de Oude Kerk. Voorts is geen der andere gebouwen 'fysiek' groot genoeg en heeft
slechts de Oude Kerk de status van rijksmonument. Verplaatsing van het orgel zou
vergunningplichtig zijn en omdat geen der andere PGSkerkgebouwen een rijksmonument is – het
orgel zal dan zijn rijksbeschermde status verliezen – zullen de benodigde vergunningen vrijwel
zeker niet worden verleend.
Na jaren zoeken en fondsen werven zal de Oude Kerk met een – zonder twijfel – prachtig orgel
worden verrijkt. Dat zal, zowel in vieringen als concerten, belangrijke muzikale stimulansen geven.
2.3. Emmakerk
Orgel gebouwd in 1931 – en niet in 1936 – door de firma J. de Koff & Zn (Utrecht). In 2001
gerestaureerd en gewijzigd door de firma Kaat & Tijhuis (Kampen).
Twee manualen en Pedaal, 16 registers. Orgel geplaatst in kast op orgelzolder.
A.
Het is een karakteristiek, goed gebouwd laatromantisch orgel. Bij de werkzaamheden van
2001 heeft het gelukkig zijn klankkarakter behouden en de toen toegevoegde Cornet voegt zich
goed bij de De Koffregisters. De kwaliteit van de in 2001 aangelegde electrische tractuur is echter
matig. Zo veroorzaakte bij mijn bezoek het inschakelen van de manuaalkoppel (I + II) een licht
gezoem, wat wijst op een electrische storing. De toestand van windvoorziening, windladen en
pijpwerk is goed. Sommige – klaarblijkelijk veel gebruikte – pedaaltoetsen beginnen licht af te
slijten, maar dit behoeft voorlopig nog geen herstel. Grosso modo kan de onderhoudstoestand
worden bestempeld als goed, maar met een risico op electrische storingen en een binnen 15 jaar
noodzakelijke revisie/vernieuwing van de electrische aanleg. Het orgelinterieur is inmiddels weer
matig vervuild geraakt; schoonmaak ervan zal over 6 à 8 jaar weer aan de orde zijn.
B.
Fysiek beschouwd zou het Emmakerkorgel hooguit in de Oude Kerk of de Wilhelminakerk
kunnen worden geplaatst. Plaatsing in de Oude Kerk is niet aan de orde, in de Wilhelminakerk zou
dan de ruimte voor het koor op de orgelgalerij geheel verloren gaan.
C.
Het orgel kan worden verplaatst, de kosten voor de en hermontage schat ik op 50.000 Euro.
D.
Een orgel van dergelijke omvang en bouwstijl is niet gemakkelijk verkoopbaar, wat
uiteraard invloed heeft op verkoopprijs. Ik schat deze op maximaal 15.000 Euro.
Als de Emmakerk wordt gehandhaafd als vierplek, kan dat uiteraard inclusief orgel.
2.4. Wilhelminakerk. Orgelpositief
Gebouwd in 1959 door de orgelmakers Gebr. van Vulpen (Utrecht) voor de Gereformeerde Kerk te
Oosterland (Zeeland). Het betreft een ontwerp waarvan tientallen exemplaren zijn vervaardigd.
In 1972 door een gemeentelid van de Wilhelminakerk gekocht en aan deze kerk geschonken. Van
19941997 heeft het tijdelijk dienst gedaan als interimorgel in De Open Hof, daarna is het weer in
de Wilhelminkakerk geplaatst.
Orgelpositief met een manuaal en een aangehangen Pedaal.
A.
Deze zeer succesvolle serie orgelpositieven paart degelijkheid en betrouwbaarheid aan een
boventoonrijke 'slanke' klank, geheel in de orgelbouwstijl van de Wederopbouwperiode (1945
1970). De onderhoudstoestand is goed, met uitzondering van het onder tegen de windlade
bevestigde stootbalgje, waarvan het leer is gescheurd. Dit behoeft spoedig herstel.
Voorts is het instrument inwendig deels flink vervuild. Ik adviseer om op afzienbare termijn tot
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schoonmaak van het orgelinterieur over te gaan. Dan kan tevens de orgelkast opnieuw in de was
worden gezet. Uit ervaring weet ik dat over ca. 10 jaar groot onderhoud aan de windlade
(vernieuwing van de slepen en vervangen van de telescoopringen) noodzakelijk zal zijn. Kosten ca.
4.000 Euro.
B en C.
Dit orgelpositief is zeker bruikbaar in, en verplaatsbaar naar, een van de andere PGS
kerken. In De Open Hof zou het een plaats kunnen krijgen in de 'appendix' van de kerkzaal.
Demontage en opbouw zelf (zonder herstelwerkzaamheden) kunnen door twee ervaren
orgelmakers in twee werkdagen worden uitgevoerd (kosten ca. 2.500 Euro).
D.
Er worden de laatste jaren veel orgelpositieven te koop aangeboden. Op dit moment zijn er
zelfs minstens twee 'broertjes' van het Wilhelminakerkpositief te koop. Een en ander tempert de
verkoopwaarde danig. Ik schat deze op maximaal 10.000 Euro.
Ik adviseer dit orgelpositief voor de PGS te behouden.
2.5. Wilhelminakerk. Hoofdorgel
Gebouwd in 1970 door de firma Pels & van Leeuwen (toen te Alkmaar, thans te 'sHertogenbosch).
In of rond 2009 is groot onderhoud (met intonatiecorrecties) uitgevoerd door Pels & van Leeuwen.
Hoofdwerk, Bovenwerk en Pedaal. 19 registers.
A.
Een goed en degelijk gebouwd orgel, vindingrijk ingepast in de beschikbare ruimte. Ook dit
is een typisch Wederopbouworgel. In vergelijking met het kistorgel in de Oude Kerk en het positief
in de Wilhelminakerk is de klank echter duidelijk minder karaktervol. Dit wordt mede veroorzaakt
door de zeer starre windvoorziening (beweegbare ladebodems als regulateurs), maar ook door de
wat 'neutrale' klankgeving. Het streven naar een orgel waarop alle muziek vanaf de 16e eeuw kan
worden gespeeld heeft geleid tot een zekere karakterloosheid.
Het instrument verkeert in prima staat van onderhoud. Diverse gebruikte materialen, zoals
aluminium toetswalsen, pertinaxslepen en telescoophulzen in de windladen, zullen op termijn
(waarschijnlijk overigens niet binnen 15 jaar) problemen gaan opleveren, in casu gaan
disfunctioneren door metaalmoeheid van de wellen en de telescoophulzen, alsmede bros worden en
daardoor breken van de slepen.
B en C.
Vanwege de hoogte van de orgelkast zal het instrument niet in een van de andere
PGSkerken kunnen worden geplaatst.
D.
De verkoopbaarheid van het orgel is in principe groter dan die van orgelpositieven. Met
name diverse Hersteld Hervormde gemeenten zijn momenteel op zoek naar geschikte gebruikte
orgels voor hun nieuwe – veelal grote – kerkgebouwen. Ik schat de verkoopwaarde op ca. 25.000
Euro.
2.6. De Open Hof
Gebouwd in 1997 door de firma A. Nijsse en zoon (OudSabbinge), onder advies van Jean Telder.
Dankzij de enorme inzet van de adviseur is dit orgel in het oeuvre van orgelmaker René Nijsse een
'topper'.
Hoofdwerk, Nevenwerk en Pedaal (transmissies). 16 (13) registers.
A.
Het instrument is uitstekend gebouwd en bevindt zich in een zeer goede staat van
onderhoud. Er is slechts bij enkele ondertoetsen op het hoofdwerk enige slijtage van het
ebbenhouten toetsbeleg aanwezig, maar dit is geenszins verontrustend.
In de Nederlandse orgelbouw ontstond eindjaren 1960 een richting die meer aansluiting zocht bij
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17e/18e eeuwse principes. In de jaren 1980 werd deze historiserende richting toonaangevend. In
vergelijking tot de Wederopbouwstijl is de klank milder en draagkrachtiger. Het orgel van De
Open Hof is in deze stijl gebouwd. Meer dan andere PGSorgels is dit instrument verbonden met de
Soester gemeenschap.
B en C.
Door de compacte bouw in één orgelkast is het orgel ook goed bruikbaar in andere
PGSkerkgebouwen. Het is betrekkelijk gemakkelijk verplaatsbaar. Demontage en opbouw zullen
ongeveer 10.000 Euro kosten.
D.
De compacte bouw maakt het orgel in principe zeker verkoopbaar in de huidige 'orgelmarkt
situatie'. Desondanks schat ik de verkoopwaarde op ca. 25.000 Euro in.
Het orgel is klanktechnisch zorgvuldig aangepast bij de akoestiek van de in 1994 verbouwde
kerkzaal.

Interieur van het Emmakerkorgel met de verkropte bekers van de Trompet 8' (Foto Peter van Dijk)

3. Bijlage
3.1. Oude Kerk. Kistorgel
– 1970, H. Vierdag (Enschede). Adviseur: Maarten Kooy.
Gebouwd voor een wijkgebouw van de Hervormde Gemeente Soest. In 1971 geplaatst in het toen
nieuwe kerkgebouw De open Hof. In 1978 geplaatst in de Oude Kerk.
Manuaal (Cf''')
holpijp 8'
roerfluit 4'
prestant 2'
sifflet 1'
Windvoorziening
Techniek
Stemtoonhoogte
Stemmingssysteem

geheel van hout
CG gedekt, hout; af Gis metaal, met roeren

motor met verticale regulateurbalg
Sleeplade en mechanische tracturen
a' = 440 Hz
evenredig zwevend.

(Foto www.orgbase.nl, Tjalling Roosjen)
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3.2. Oude Kerk. Hoofdorgel
In maart 2016 is het contract getekende met de Orgelmakerij Reil (Heerde) voor de plaatsing – na
restauratie – van het Van Gruisen/Van Oeckelenorgel (1811/1858), oorspronkelijk gebouwd voor
de Doopsgezinde Kerk te Harlingen. Adviseur is Dirk Bakker (Piershil) en de werkzaamheden staan
onder toezicht van de RCE.
Het orgel zal na plaatsing in de Oude Kerk rijksmonumentale status krijgen. Het vervangt het De
Kofforgel uit 1960 (met deels nog pijpwerk van het vorige Witteorgel uit 1876).
3.3. Emmakerk
– 1931 (!), J. de Koff & Zn (Utrecht). In de recente literatuur staat als bouwjaar 1936 vermeld. Maar
De Soester van 07111931 doet op pagina 5 verslag van de ingebruikneming van het orgel en het
Maandblad Het Orgel van augustus 1931 meldt dat het De Kofforgel in aanbouw is. De kerk zelf
werd in september 1931 in gebruik genomen.

(foto www.orgbase.nl. Tjalling Roosjen)

Het is aannemelijk dat de kerkarchitect P. Beekman ook tekende voor het orgelfront. Het orgel zelf
staat opgesteld in een kast achter het front. De speeltafel was oorspronkelijk ter rechterzijde van de
orgelkast geplaatst. De tracturen waren oorspronkelijk pneumatisch. Manuaal I staat achter het front
opgesteld, Manuaal II staat daarachter in een zwelkast. Het Pedaal staat tegen de linkerzijwand,
onder in de kast. De (chromatische) windladen zijn kegelladen, de manualen hebben ieder een bas
en een discantlade, het Pedaal heeft een unitlade.

In 2001 is de speeltafel (deels vernieuwd) beneden in de kerk geplaatst. (De niet hergebruikte
speeltafeldelen zijn op hun plaats gebleven.) De tracturen zijn geëlectrificeerd, waarbij de
speelhulpen helaas afgekoppeld zijn. Op Manuaal I is een Cornet 5 sterk Discant toegevoegd,
geplaatst op een aparte (nieuwe) lade, verhoogd opgesteld direct achter het front. Al het originele
De Koffpijpwerk is bewaard gebleven. Diverse van de nieuwe registerwippers hebben van de
oorspronkelijke nomenclatuur afwijkende opschriften gekregen.
De dispositie (met, waar van toepassing, tussen haakjes de oorspronkelijke benamingen):
Manuaal I (Cg''')
Bourdon 16'
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Mixtuur 23 sterk
Cornet 5 sterk
Echotrompet 8'
Manuaal II (Cg''')
Holpijp 8'
Gemshoorn 8'
Gamba 8'
VoxCeleste 8'
Fluit harmonique 4'
WoudFluit 2'
BassonHobo 8'
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Grootste pijpen in het front (rechtergedeelte; overige frontpijpen loos)

Discant; 2001
(Trompet 8') Af c''' labiaalpijpjes. Bekers CE verkropt; bekerrepetitie op f''

(Viole d'Amour 8')
(Vox Celeste 8') Af c
(Harmoniefluit 4')
(Woudfluit 2')
(Hobo 8') Af cis''' labiaalpijpjes. Bekers trechtervormig met draaibare, van
een opening in de zijkant voorziene deksels

Tremolo
Pedaal (Cf')
Subbas 16'
Fluitbas 8'
Koppelingen
I + II
I + II sub
I + II super
Ped + I
Ped + II
Windvoorziening

Tracturen
Stemtoonhoogte
Stemmingssysteem

Cf gecombineerd met Subbas 16'

Niet uitgebouwd
Niet uitgebouwd

Windmotor (2001) met dubbelvouwige magazijnbalg met schepbalg voor I en
Ped, alsmede een enkelvouwige magazijnbalg voor II. De voettrede voor de
schepbalg is nog aanwezig (het orgel was overigens vanaf de bouw van een
windmotor voorzien).
Electropneumatisch
a' = 440 Hz
evenredig zwevend.

3.4. Wilhelminakerk. Orgelpositief
– 1959, Gebr. van Vulpen (Utrecht) voor de Gereformeerde Kerk te Oosterland (Zeeland), in het
kader van het watersnoodherstel (Rampenfonds). Sedert 1972 – met een onderbreking van 1994
1997) beganegronds opgesteld in de Wilhelminakerk.
Dit positief is een exemplaar uit een serie. Het representeert de orgelbouwstijl van de
Wederopbouwperiode (19451970). Daarin behoorden de orgelmakers Van Vulpen tot de
'favorieten' van de Synodale Orgelcommissie der Nederlandse Hervormde Kerk (SOC).

(Foto www.orgbase.nl, Tjalling Roosjen)

Manuaal (Cf''')
Holpijp 8'
Prestant 4'
CE gecombineerd met Roerfluit 4'; Fa' in het front
Roerfluit 4'
Octaaf 2'
Mixtuur 2 sterk Bas/Dic. (deling h/c')
Pedaal (Cd')
Aangehangen
Windvoorziening
Techniek
Stemtoonhoogte
Stemmingssysteem

Windmotor, regulateurbalg (enkelvouwig magazijnbalgje) en stootbalgje
(onder tegen de windlade)
Sleeplade en mechanische tracturen
a' = 440 Hz
evenredig zwevend.
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3.5. Wilhelminakerk. Hoofdorgel
– 1970, Pels & van Leeuwen (Alkmaar), opus 738. Met gebruik van 4 registers uit het vorige orgel
(1935, Valckx & van Kouteren).
Groot onderhoud is door de bouwers uitgevoerd in of rond 2009. Daarbij is ook de intonatie onder
handen genomen.

(fotokaart Pels & van Leeuwen)
Hoofdwerk (Man. I, Cg''')
Prestant 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Roerfluit 4'
Octaaf 2'
Mixtuur IV 1 1/3'
Cornet V disc.
Trompet 8'

Windvoorziening
Techniek
Stemtoonhoogte
Stemmingssysteem

Bovenwerk (Man. II, Cg''')
Roerfluit 8'
Prestant 4'
Gedektfluit 4'
Speelfluit 2'
Nasard 1 1/3'
Scherp III 1'
Dulciaan 8'
Tremulant

Pedaal (Cf')
Subbas 16'
Gemshoorn 8'
Octaaf 4'
Fagot 16'
Koppelingen
BW – HW
HW – PED.
BW – PED.

Windmotor, regulateurbalgen onder tegen de windladen
Sleepladen en mechanische tracturen
a' = 440 Hz
evenredig zwevend.

3.6. De Open Hof
– 1997, A. Nijsse en zoon (OudSabbinge). Adviseur: Jean Telder. Houtsnijwerk: Leo Weusten.
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(Foto www.orgbase.nl. Jean Telder)
Hoofdwerk (Man. I, Cf''')
Bourdon 16' Cd' hout, af dis' metaal
Prestant 8' Cd' in het front
Roerfluit 8' CH hout, gedekt; af c roergedekt
Octaaf 4'
Quint 3'
Octaaf 2´
Mixtuur IV Bas/Disc.
Trompet 8' Bas/Disc.

Windvoorziening
Techniek
Stemtoonhoogte
Stemmingssysteem

Nevenwerk (Man. II, Cf''')
Holpijp 8' CH hout, af c metaal
Open Fluit 4' cilindrisch
Nasard 3' Bas/Disc. open cilindrisch
Fluit 2' open cilindrisch
Terts 1 3/5' Bas/Disc. open fluit
Tremulant (gehele werk)
Deling Bas/Disc. h/c'

Pedaal (Cd')
Bourdon 16' Transmissie
Prestant 8' Transmissie
Trompet 8' Transmissie
Koppelingen
Manuaalkoppel Bas/Disc.
Ped.koppel – HW
Ped.koppel – NW

Windmotor, 2 gekoppelde enkelvouwige magazijnbalgen
Sleeplade en mechanische tracturen
a' = 440 Hz
Werckmeister III (gemodificeerd)
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