Jaarverslag KVOK-afdeling Fryslân 2013
Zaterdagmiddag 2 maart hielden we onze voorjaarsstudiemiddag over Van Gruisenorgels in Friese schuilkerken. De 23 deelnemers aan de excursie bezochten daarvoor
de Rooms Katholieke schuilkerk van Woudsend (Van Gruisen, 1811/2011 Pels en
Van Leeuwen). Onze voorzitter Frits Haaze (betrokken bij het voorstadium van de
restauratie als adviseur) demonstreerde het fraaie orgel met muziek van Willem
Lootens (Divertissement), B. Smid (Aanbidding), A. Bosmans (O Jesu), H.
Andriessen (Offertoire), J. Schouten (Rondo) en van De Klerk (Offertoire, Variaties
over een Kempens kerstlied). Tijdens de koffie-/theepauze hielde we de
jaarvergadering. Jelle Rollema trad na 12 jaar af als secretaris en bestuurslid. Wim
Dijkstra werd benoemd als nieuw bestuurslid en secretaris. Jelle Rollema zal vanwege
praktische redenen de berichten van de secretaris via de mail blijven verspreiden
onder KVOK-leden en andere belangstellenden. Vervolgens hield Victor Timmer een
boeiende lezing over Van Gruisen-orgels in Friese schuilkerken.
Zaterdag 25 mei hielden we in Hoorn onze jaarlijkse dagexcursie. De dertien
deelnemers aan de excursie bezochten ’s ochtends de Lutherse Kerk. De organist van
de kerk, Rieuwert Blok, demonstreerde het Pieter Müller-orgel (1773, 2013 Flentrop).
Hij speelde voor ons werken van De Macque, Banchieri, Martini, Scarlatti, Couperin,
Clérambault, J.S. Bach, C.Ph.E. Bach en Haydn. Vervolgens bezochten we de
Rooms-Katholieke Koepelkerk (1883 Maarschalkerweerd, 2001 restauratie Flentrop)
waarna we de excursie besloten in de monumentale Oosterkerk (1869 Witte/1982
Vermeulen). Mark Heerink leidde de excursie tijdens het middaggedeelte en
demonstreerde met improvisaties de prachtige geluiden van beide orgels met fraaie
improvisaties.
Zaterdagmiddag 2 november namen 21 mensen deel aan de najaarsstudiemiddag in de
Hervormde Kerk van Marrum (Hillebrand 1831, Mense Ruiter/Flentrop/Van der
Putten 2010) en de Hervormde Kerk van Paesens (Gilmann, 1758/Bakker &
Timmenga 2008). Auke de Boer demonstreerde de beide orgels met werken van J. L.
Krebs in verband met het Krebs-jaar. In Marrum speelde hij de Fantasia in F, Fantasia
à giusto Italiano, ‘Mein Gott, das Herze bring ich dir’ en de kleine trio's in F en C. In
Paesens luisterden we naar wat kleinere werken van Krebs: onder andere de vier
kleine Preludia en diverse voorspelen uit de Klavierübung.
Op dit moment heeft ons district 119 leden.
Personalia:
Op 11 januari 2013 overleed Karel Eringa uit Burgwerd op de leeftijd van 92 jaar.
Jan Sterenberg vierde dit jaar dat hij 50 jaar organist was en 40 jaar organist van de
Hervormde Kerk van Makkum.
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