
Van Vulpen orgel 

 

 

In oktober 2015 is de kapel van het Cenakel verrijkt met een orgel van de bekende Utrechtse orgelmakers Gebr. 

Van Vulpen. Daarmee is een belangrijke uitbreiding gegeven aan het muzikale repertoire dat hier ten gehore kan 

worden gebracht. Het orgel heeft een prominente plaats gekregen in de apsis van de kapel. Deze opstelling biedt 

de mogelijkheid om het behalve als solo-instrument tevens in samenspel met zangstemmen en/of met andere 

muziekinstrumenten te laten klinken. Het optimaal benutten van de verschillende gebruiksmogelijkheden van de 

‘koningin onder de muziekinstrumenten’ is daarmee voor de Stichting Het Cenakel een permanente uitdaging 

geworden. 

 

Schenking 

Het Van Vulpen orgel is begin 1984 aangeschaft door het toenmalige Maria Ziekenhuis in Tilburg als koororgel 

voor de kapel. Sinds de verbouwing van deze kapel tot auditorium is het gebruik van het orgel daar echter sterk 

afgenomen. Voor het bestuur van het TweeSteden ziekenhuis is dit begin 2015 aanleiding geweest om 

medewerking te verlenen aan een zoektocht naar een omgeving voor het orgel waarin dit beter tot zijn recht komt. 

In september 2015 heeft dit geleid tot de ondertekening van een schenkingsovereenkomst inhoudende dat het 

TweeSteden ziekenhuis het Van Vulpen orgel aan het Tivolifonds schenkt en het beheer daarvan overdraagt. 

Tegelijkertijd heeft de Stichting Het Cenakel op zich genomen om te bevorderen dat het orgel met een zekere 

regelmaat voor het publiek te beluisteren is. Aansluitend heeft de orgelmaker zorggedragen voor de verplaatsing 

van het orgel naar de kapel van het Cenakel en het daar eind oktober weer speelklaar opgeleverd. 

 

Dispositie 

Het Van Vulpen orgel heeft twee manualen en een vrij pedaal. Het orgel heeft in totaal acht stemmen die als volgt 

zijn verdeeld: 

 

                Manuaal I                           Manuaal II                         Pedaal 

                Prestant 4’                         Gedekt 8’                           Subbas 16’ 

                Holpijp 8’                            Roerfluit 4’                         

                Octaaf 2’                             Fluit 2’ 

                Sesquialter 2 st. 

                Schuifkoppeling Manuaal I – Manuaal II 

                Koppeling Pedaal – Manuaal I 

                Koppeling Pedaal – Manuaal II 

 


