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tekst & foto’s  W. de Jongste  

De tijd dat geluid in de kerk geregeld was 
met een microfoon, een luidspreker en een 
draadje is voorbij. Architecten, akoestisch 

adviseurs, geluidstechnici, bouwcommissies en 
orgelcommissies weten erover mee te praten: 

goed geluid in de kerk is een aparte tak van sport. 
Marcel van den Bos: „Een ‘taartpuntkerk’ is lastig. 

De predikant hoort constant zichzelf  praten.” 

Klank in de kerk
Moderne kerkbouw maakt het  
geluidstechnici niet makkelijk
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de ruimte geluid produceert, zal ervaren 
dat het geluid versterkt van alle kanten 
terugkomt.” 

AnAloog of digitAAl
Met de moderne digitale middelen kan 
bijna elk geluidsvraagstuk wel worden 
aangepakt. De microfoons worden steeds 
geavanceerder. De digitale processor daarin 
bepaalt in belangrijke mate welk geluid 
–  hoge, lage, scherpe of bastonen – er uit 
de luidsprekers komt. Bij analoge luidspre-
kers wordt de geluidsbundel ‘mechanisch’ 
gericht. De hoek waaronder de luidspreker 
wordt gemonteerd, bepaalt de richting van 
de geluidsbundel. Maar als er op die locatie 
geen mensen zitten die voor demping zor-
gen, ontstaat er meer galm in de kerk. 
Digitale luidsprekers richten de bundels 
geluid precies op de plek waar het geluid 
terecht moet komen. Met geavanceerde 
software kan dat tot op een afstand van 
dertig meter. Met bepaalde typen digitale 
luidsprekers is het mogelijk om met één 
speaker zowel de kerkzaal als de galerij te 
bedienen. 
Van den Bos: „Het mooie is dat we de 
tegenwoordige digitale luidsprekers vrij 
gemakkelijk kunnen instellen voor een 
bijna lege kerk, voor een volle kerk of voor 
een halfvolle kerk. Tevens bedienen we de 
luidsprekers van de zalen of bij het orgel, 
de ringleiding voor slechthorenden en de 
kerkomroep. Natuurlijk kom je nog weleens 
voor een verrassing te staan, bijvoorbeeld 
als een bouwcommissie of kerkenraad 
afwijkt van de adviezen in het akoestisch 
rapport. In de meeste gevallen leidt dit er-
toe dat de spraakverstaanbaarheid te wen-
sen overlaat. Voor ons als techneuten een 
uitdaging om het toch goed te krijgen!”

Stemvorming
Ook de spreker moet wennen aan 
hoe zijn geluid overkomt. Op de 
diverse predikantsopleidingen 
wordt daar ook wel aandacht 
aan geschonken. Marcel: „Pre-

Marcel van den Bos (36), ge-
luidstechnicus bij Wesotronic 
in Barendrecht heeft de veran-
deringen van de laatste jaren 
meegemaakt. „Tot een jaar of vijftien 
geleden bouwde men in de rechterflank van 
de gereformeerde gezindte vooral ‘schuur-
kerken’. Een smallere of bredere lange kerk, 
preekstoel voorin en galerij achterin. Zeker 
als dat een wat kleinere kerk betrof, was 
het: een microfoon met wat geluidsboxen 
en iedereen blij. De kerken die nu worden 
gebouwd, zijn toch meestal wat groter 
en hebben nogal eens de vorm van een 
taartpunt, waar de gemeente in een waaier 
om de preekstoel zit. Zo kunnen de kerken 
wat korter zijn en toch kan iedereen van 
dichtbij alles meemaken, is de redenering. 
Maar het komen tot goed en verstaanbaar 
geluid vraagt hierdoor de nodige aan-
dacht,” vertelt hij. 

Architectuur
Het gevolg van het ‘nieuwe bouwen’ is 
nogal eens dat er zo veel akoestiek in de 
kerkzaal zit, dat de spreker en luisteraar 
hiervan hinder ondervinden. Van den Bos: 
„Wanneer er veel hard materiaal wordt 
toegepast, reflecteert het geluid meer. Een 
zogenaamde taartpuntkerk is lastig, omdat 
het geluid dat van de preekstoel de kerkzaal 
binnenkomt, altijd weerkaatst naar de punt 
van de kerk. Het kan zijn dat het geluid 
vanaf de preekstoel dan gaat rondzingen 
en de predikant constant zichzelf hoort pra-
ten. Zit er dan ook nog eens een luifel bo-
ven de preekstoel, dan ontstaat er een extra 
complicatie. Vroeger deed men dat juist om 
het geluid niet te snel te laten wegsterven, 
maar mét een geluidsinstallatie is dat vaak 
niet in het voordeel. In sommige kerken is 
daarom achter de preekstoel wel een zachte 
bekleding aangebracht, zodat het geluid op 
de preekstoel zelf in ieder geval niet gaat 
resoneren.”
In sommige kerkgebouwen moest boven-
dien een zachte achterwandbekleding wor-
den aangebracht om de reflecties enigszins 

„Wanneer een 
gemeente verhuist 
naar een nieuw 
kerkgebouw, 
zullen spreker 
en luisteraar erg 
moeten wennen 
aan de nieuwe 
akoestiek”
Marcel van den bos

terug te dringen. Ook hierin wordt een 
afweging gemaakt in de verhouding tot het 
kerkorgel of de koorzang. De hier en daar 
verrezen ‘koepelkerken’ en volledig ronde 
kerkzalen kennen vaak een akoestisch 
centrum, waar alle geluiden reflecterend 
bij elkaar komen. Marcel: „Leuk voorbeeld 
hiervan is de volledig ronde entreeruimte 
van de kerk van de gereformeerde gemeen-
te in Tholen. Wie precies in het midden van 
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Van tevoren was een akoestisch adviseur in geschakeld. Toch 
bleek het geluid in de zes jaar oude kerk van de gereformeerde 
gemeente in Gouda zich anders te gedragen dan was berekend. 

Koster William Buis (43) kan nu het geluid per predikant instellen. 

neer door draaiing van het hoofd de andere 
kant op wordt gesproken, ontstaat bij zulke 
microfoons toch vaak geluidsverlies. Om 
dit te voorkomen, kan er gebruikgemaakt 
worden van een zogenaamde lipmicrofoon. 
Deze wordt om het oor bevestigd waardoor 
de microfoon altijd de optimale afstand 
tot de mond heeft. De spreker hoeft zich 
niet beperkt te voelen in zijn bewegingen 
tijdens het spreken. Het vraagt enige ge-
wenning, maar de praktijk leert dat dit snel 
overwonnen is. De spraakverstaanbaarheid 
is beduidend beter. Ik schat in dat deze mi-
crofoons binnen vijf jaar gemeengoed zijn. 
Toch heeft elk gebouw, elke gemeente en 
spreker zijn eigen karakter. Het is voor ons 
elke keer weer een uitdaging om spreker 
en luisteraar comfortabel geluid te bieden. 
Dat geeft dit beroep zo veel charme. Het 
gaat tenslotte om het overbrengen van de 
Boodschap.”

 „Als ik de naam van de 
predikant intyp, staat alles 

gelijk naar zijn stem ingesteld”

dikanten in kerken van de gereformeerde 
gezindte waren veelal niet gewend om in 
kerken met veel akoestiek voor te gaan. 
Oude hervormde gebouwen zijn vaak veel 
meer van steen, terwijl de kerken van veel 
(Oud) Gereformeerde Gemeenten meer 
houten constructies kennen. Wanneer een 
gemeente verhuist naar een nieuw kerkge-
bouw, zullen spreker en luisteraar dan ook 
erg moeten wennen aan de nieuwe akoes-
tiek. De uitgesproken woorden van de spre-
ker hebben dan vaak meer tijd nodig om tot 
het oor van de luisteraar te komen dan dat 
in het oude gebouw het geval was.”

BoodSchAp
De vaste microfoon op de kansel en les-
senaar is veelal al vervangen door een 
draadloos dasspeldexemplaar. Die micro-
foon wordt nogal eens opgespeld op de 
revers van de preekjas of het jacquet. „Wan-

„Mede vanwege de aparte vorm 
van het gebouw kwam de weer-
kaatsing van het geluid steeds 

terug op de preekstoel, waardoor onze pre-
dikant steeds zichzelf hoorde,” vertelt koster 
Buis. „Dat is uiterst vervelend. Om de akoes-
tiek wat te dempen, is toen achter in de kerk 
een geluidsabsorberende wand aangebracht 
en later op de achterwand van de preekstoel 
zélf ook. Samen met de lipmicrofoon die nu 
wordt gebruikt, hebben we het nu, zowel 
voor de hoorders als voor de spreker, goed 
voor elkaar.”
De koster denkt dat het aankomt op de kwa-
liteitskenmerken van de apparatuur. „Het gaat 
uiteindelijk om de toepassing. Je kunt prima 
apparatuur hebben, maar het moet zich in 
deze bewuste ruimte zo gedragen zoals jij 
het wilt.” De digitale apparatuur bevalt Buis 
nu prima. „Je wordt er ervaren mee. In het 
begin hadden we een ‘luistercommissie’ van 
mensen die ‘mijn oren’ waren. Inmiddels typ 
ik via een tablet de naam van de predikant in 
en staat alles naar zijn stem ingesteld. Tijdens 
de dienst zelf moet ik dan hooguit het geluid 
nog iets harder of zachter zetten.”

WAt is EEn 
AkoEstisch 
rApport?

Een architect neemt vaak 
een akoestisch adviseur in 
de arm, die een akoes-

tisch rapport maakt. Dat rapport 
ontstaat uit geavanceerde be-
rekeningen die bepaald worden 
door onder andere de hoeken, 
obstakels, de vorm en hoogte 
van het gebouw en de plaats van 
het orgel en de preekstoel. Ook 
de materialen op de wanden, het 
plafond, de vloer en de banken 
zijn van invloed op het geluid.
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Alhoewel hij als architect onder-
scheidend wil zijn, doet ook hij 
mee als het gaat om de ‘taart-

puntkerken’. „Een architect heeft het 
liefst een amfitheateropstelling. Liefst met 
een iets oplopende vloer. Bij meervoudig 
gebruik van de kerkzaal strijdt dat vaak al 
weer wat met de belangen van de andere 
gebruikers. Toch probeer je natuurlijk tot 
een compromis te komen. Een akoestiek 
van 1,5 seconde nagalm komt iedereen 
tegemoet,” aldus de Goese architect.

geluid en winterkleding
Fierloos is nogal eens betrokken bij de ver-
bouw van bestaande kerken. „Bij de zoge-
naamde schuurkerken probeer je, wanneer 
er verbouwd wordt, mede vanwege het 

geluid, ook de traditionele opstelling wat 
te doorbreken. Dat kan door de preekstoel 
óf in een hoek óf in het midden tegen 
de zijkant te plaatsen. Dat doet heel veel 
qua geluid. In sommige gebouwen moet 
er juist méér akoestiek komen. Dat stel je 
dan bij door bijvoorbeeld gordijnen weg 
te halen, stenen vloeren voor te stellen en 
verharde wanden te realiseren. Maar dan 
nog moet de geluidstechnicus rekening 
houden met andere factoren: of het een 
volle kerk betreft of niet en bijvoorbeeld 
of het winter of zomer is.” Hij licht toe: 
„Want er gaat best veel geluid in winter-
kleding zitten!”

AdviSerend 
Fierloos krijgt als architect meestal als 

eerste een programma van eisen van de 
opdrachtgever. Martin: „Daarna komt de 
vraag: wat kán er technisch? De akoestisch 
adviseur heeft ook bepaalde eisen en dan 
komt pas de vorm. Heb je eenmaal een 
plattegrond in je gedachten, dan komen 
de wanden vanzelf. Daar kan veel geluid 
op worden aangepast. Er zijn anno 2015 
prachtige 3D-programma’s, waarmee je 
aardig kunt inschatten hoe het een en 
ander zich gedraagt. Met de waarden 
die materialen hebben ten opzichte van 
geluidsreflectie is er veel in te voeren, 
zodat de computer precies de gevolgen 
uitrekent. De architect heeft in mijn visie 
altijd een adviserende rol. Hij mag wat mij 
betreft met zijn vormideeën in de kerk 
niet overheersen.”

„Er gaat best veel geluid  
in winterkleding zitten”

Fierloos Architecten uit Goes heeft al aardig wat 
kerkgebouwen ontworpen en plannen gemaakt om 
bestaande kerkgebouwen te verbouwen. Eigenaar 
Martin Fierloos (40): „Tegenwoordig is het standaard 
dat je een akoestisch adviseur inschakelt.”

ArchitEct MArtin fiErloos: 


