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In 2012 hebben we het verenigingswerk voortgezet op de ingeslagen weg. We hebben enkele 

interessante activiteiten georganiseerd die bij de leden positief zijn ontvangen. Het accent lag dit jaar 

vooral op de orgelexcursies. Voor een overzicht van de activiteiten zie hieronder. In principe werken 

we samen met Stichting Utrecht Orgelland, deze Stichting heeft echter te maken met teruglopende 

inkomsten. Ook willen we verder plannen ontwikkelen in de richting van workshops, b.v. bij een 

orgelbouwer of n.a.v. een componist. We streven ernaar de leden uit de regio Zuid Oost Flevoland bij 

het werk te betrekken. Het afdelingsbestuur is enkele keren bij elkaar geweest. 

Op 9 juni de Algemene Ledenvergadering in Bergen op Zoom. Huishoudelijke vergadering met 

bestuursverkiezing. Orgelbespelingen door Olga de Kort-Koulikova op het Vlaamse orgel en het 

Rogier-orgel. Lezing door Rogér van Dijk over de restauratie van het Ibach-orgel. En bespeling door 

Janno den Engelsman op het Ibach-orgel m.m.v. Inge Verbaak, saxofoon. 

Op 30 juni een orgelexcursie in de Grote Kerk te Vianen. Organist Jamie de Goei demonstreerde 

eerst het gerestaureerde kabinetorgel wat zich in het koor van de kerk bevindt.  

Het grote orgel is een instrument van de Belgisch orgelmaker Thomas in de bestaande orgelkas. Wat 

opvalt bij de presentatie is de sprankelende zuidelijke klank.   

Daarna de RK Kerk aan de Brederostraat, waar wij werden ontvangen door organist Huib 

Leeuwenberg. Een orgel van een totaal andere klankwereld: Maarschalkerweerd. Verschillende leden 

bespeelden dit instgrument. 

Op 29 september een excursie naar drie kerken in Oudewater. Gerben Mourik, organist van de St. 

Michaelskerk, was deze middag onze gastheer.  Het hoofdorgel (Kam & van der Meulen 1840) werd 

als eerste bespeeld,  daarna het orgel van Engelse herkomst, wat in het koor staat opgesteld.  Gerben 

improviseerde in een lichte muziekstijl op dit orgel.  

Daarna  de Oud Katholieke Kerk, waar een klein orgel op een balustrade is van Leichel (1870).  

De tocht werd besloten met het orgel in de Rooms Katholieke Kerk.   

Excursie Orgelpark op 8 december.  Gastheer Hans Fidom demonstreert het van Stratenorgel, de 

replica van het laatgotische orgel uit de Utrechtse Klaaskerk.   

Verschueren bouwde een instrument in de traditie van Cavaillé Coll. Hans Fidom vertolkt voor ons de 

Suite Gothique van Boëllmann; Peter van der Zwaag neemt Vierne voor zijn rekening.  

Willeke Smits speelt vervolgens een partita  op het van Leeuwen orgel. Een Weens salonorgel van 

Molzer blijkt een kleine verrassing in korte stukjes uit Bartoks Mikrokosmos. Hoogtepunt voor velen 

is het Sauerorgel; Hans Fidom demonstreert de nieuwe speeltafel met zijn vele mogelijkheden.  

Met een fraaie vertolking van het eerste deel van de 2e sonate van Hindemith, dat prachtig klinkt op 

dit instrument!, wordt deze middag afgesloten. 

Bram van Oort,  januari 2013 



 

 

 

 

 

 


