
Jaarverslag 2013 van de KVOK afd. Utrecht en Z.O. Flevoland. 

Hieronder een verslag van het verenigingsjaar 2013. De gebruikelijke ALV heeft plaats gevonden, er 

waren enkele excursies en de landelijke ALV. Het afdelingsbestuur heeft enkele keren vergaderd.  

Op 2 februari hielden we de Algemene Ledenvergadering in de Willibrordkerk in Utrecht. Tijdens 
de huishoudelijke vergadering vond een bestuurswisseling plaats. Voorzitter Willeke Smits trad af en 
in haar plaats werd Gonny van der Maten benoemd.  Matthijs den Toom trad aan als nieuw 
bestuurslid.  Na deze vergadering  hield  Jeroen de Haan op uitnodiging van het bestuur een 
voordracht over het leven en de muziek van Jaap Dragt (1930-2003). Aan de hand van klinkende 
voorbeelden werd de ontwikkeling van het orgeloevre van Dragt toegelicht. Jeroen bracht zijn 
betoog met enthousiasme en met prachtig gespeelde muziekvoorbeelden. Het werd gaandeweg 
duidelijk dat de betrekkelijk onbekende orgelmuziek van Dragt het verdient om meer voor het 
voetlicht gebracht te worden. In een ongedwongen sfeer werd het glas geheven en werd er nog 
nagepraat. 
 
De landelijke ALV wordt op 1 juni gehouden in Zutphen. Enkele leden en bestuursleden van onze 
afdeling bezochten deze dag. 
 
Onze jaarlijkse orgelfietstocht vond plaats op 22 juni en bracht ons naar Kesteren, Lienden en 

Rhenen. Het startpunt van deze tocht was station Rhenen. Om 10.30 vertrokken we richting 

Kesteren. In de Ned. Herv. Kerk van Kesteren werden we ontvangen door de organist, de heer Garms. 

Hij vertelde e.e.a. over het orgel, dat gebouwd is door Emile Verschueren uit Tongeren (B). Bijzonder 

is de neogotisch kas, afkomstig uit de St. Rochuskerk in Brussel. Het orgel is in 1999 gereviseerd door 

firma de Jongh uit Lisse, waarbij ook de dispositie werd gewijzigd. Dhr. Garms demonstreerde het 

orgel met de variaties over ‘Jesu meine Freude’ van J.G. Walther. Een paar deelnemers maakten van 

de gelegenheid gebruik om het instrument te bespelen.  

We vervolgden de fietsroute via de dijk met prachtig uitzicht op de Rijn. Bij Brasserie UIT was er 

gelegenheid een hapje te eten, rond die tijd hadden we te maken met wat neerslag, dat was echter 

slechts van korte duur. Na de lunch vervolgden we  de rit naar Lienden, waar we in de Maagd 

Mariakerk opnieuw werden ontvangen door dhr. Garms. In deze kerk staat een Naberorgel, in 1841 

als éénklaviersinstrument opgeleverd. Naber plaatste in 1850 een bovenwerk als aanvulling. In 1954 

werd het orgel gerestaureerd door firma de Koff en in 1981 opnieuw door Blank orgelbouw. De vele 

klankkleuren werden uitvoerig gedemonstreerd met variaties over een thema van J.B. Bach. Ook hier  

werd door deelnemers gespeeld. We namens afscheid van dhr. Garms en fietsten over een winderige 

dijk terug naar Rhenen. 

De koster ontving ons daar en onze voorzitter Gonny van der Maten bereidde zich intussen voor om 

de slotbespeling te verzorgen. Het orgel is in 1957 door van Vulpen gebouwd, het heeft dan een 

Hoofdwerk, Rugwerk en Pedaal met 22 stemmen. In 1980 wordt het Borstwerk geplaatst en nog 

enkele aanvullende registers, er zijn dan 35 stemmen. Gonny speelt een mooi programma met 

werken van Storace, Pachelbel, Hagen en Bach.  

In kleine kring praten en drinken we nog wat na in de nabijheid van de Cunerakerk en nemen dan 

afscheid. Een geslaagde orgelfietstocht. 

Op 5 oktober stond een orgelexcursie op het programma. Deze keer begaven we ons naar de O.L.V. 

Munsterkerk in Roermond met daarna nog een bezoek aan Verschueren Orgelbouw in Heythuyzen. 



Aanwezig waren 3 bestuursleden, een matige bezetting dus. Om 13.00 uur werden wij bij de ingang 

van de Munsterkerk opgewacht door Johan Zoutendijk, de huidige directeur van Verschueren 

Orgelbouw. Ook Roger van Dijk, de orgeladviseur van het restauratieproject van het Franssen orgel, 

was ter plaatse en vertelde als eerste één en ander over de recente restauratie van het orgel. Het 

orgel werd in 1865 gebouwd door orgelmaker Franssen uit Roermond en werd toen geplaatst tegen 

de linker zijgevel op de westgalerij. Het had toen mechanische sleepladen, twee klavieren en pedaal 

en 24 registers. In de loop van de tijd onderging de dispositie verschillende wijzigingen, al naar gelang 

de heersende tijdgeest. In 1947 werd het orgel herplaatst in een open opstelling op de westbouw in 

de breedte van de galerij. Hierbij werd het elektronpneumatische systeem toegepast. Bij de laatste 

restauratie is de oorspronkelijke kas, die bewaard werd bij Verschueren, weer gebruikt en opgesteld 

op de oorspronkelijke plaats. Het sleepladesysteem werd uiteraard weer toegepast. Roger van Dijk 

bespeelde het instrument waarbij het Franse karakter van grondstemmen en tongwerken duidelijk 

hoorbaar was. Deelnemers konden daarna nog kennis maken met dit fraaie orgel. 

Na deze demonstratie begaven we ons naar de werkplaats van Verschueren Orgelbouw in 

Heythuyzen. Daar werden we opgewacht met koffie/thee met vlaai. Hier werden we door Johan 

Zoutendijk rondgeleid door alle afdelingen van het bedrijf. Duidelijk was dat hier ambachtelijk wordt 

gewerkt door toegewijde mensen. Het bedrijf is gesticht in 1891 als leverancier van orgelonderdelen. 

Geleidelijk aan werden er nieuwe orgels gebouwd en opgeleverd, resp. mechanische, pneumatische 

en tenslotte de moderne orgels. Johan Zoutendijk legt uit dat zijn uitgangspunt voor nieuwbouw is 

gebaseerd op de inspiratie vanuit oude orgels. Het bedrijf is de laatste decennia gekrompen naar een 

bezetting van 12 medewerkers. Er zijn stageplekken voor jonge mensen die het vak willen leren. 

Orgelbouwers beginnen vaak als meubelmaker en ontwikkelen zich dan verder in de verschillende 

facetten van de orgelbouw.  Men legt zich momenteel toe op nieuwbouw, restauratie en onderhoud 

van orgels. Het hele proces, of dit nu een restauratieklus is of nieuwbouw, gebeurt in teamverband. 

Medewerkers worden dus zo flexibel mogelijk ingezet. 

We bedankten Johan Zoutendijk voor zijn uitgebreide rondleiding en uitleg.  

Op 23 november brachten wij een bezoek aan de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Doel van het 

bezoek was een kennismaking met het nieuwe koororgel in de kathedraal en uitleg over de 

muziekpraktijk op deze plek. Gastheer/organist Wouter van Belle ontving ons bij het koor van de St. 

Catharinakathedraal. Er waren ca. 15 leden aanwezig, dit is een redelijk goede opkomst.  

Wouter van Belle vertelde wat over de geschiedenis van de kerk. Deze is in 1853 in gebruik genomen 

toen de kerkelijke hiërarchie van de RK Kerk is hersteld. Deze kerk is een kathedraal omdat hier de 

bisschop zetelt. De bisschopszetel met fraai houtsnijwerk staat in het koorgedeelte. Vlakbij dit punt 

staat ook het koororgel dat in 2012 hier in gebruik is genomen. Het orgel bewijst uitstekende 

diensten in de begeleidingspraktijk van deze kerk. Het koor staat tijdens de viering opgesteld voor 

het orgel. Afhankelijk van wat er in een viering gezongen wordt, kan het koororgel worden ingezet, 

afgewisseld met het hoofdorgel. Het Engelse koororgel is in 1852 gebouwd door Daniel Gray, die 

woonde en werkte in Southwark, Londen. Het is niet bekend in welke kerk het orgel in Engeland 

heeft gestaan. Hoewel het instrument slechts 8 registers telt heeft het een zeer draagkrachtige 

uitstraling. Het is dan ook heel geschikt voor de muziekpraktijk in de kathedraal. Wouter van Belle 

speelde op dit orgel werk van Herman Strategier, één van de vroegere organisten van de kathedraal. 

Van Belle heeft t.g.v. de 25ste sterfdag van Strategier een CD opgenomen op het orgel van de 



Domkerk en de beide orgels in de kathedraal. Wij kregen o.a. te horen Priamel e Ricercare, Partita 

over gez. 273 (LvK) en Ritornello Capriccioso. Strategier componeerde ruim 400 werken voor zeer 

uiteenlopende bezettingen. 

Na de pauze, die we benutten om in het naastgelegen restaurant van het Catharijne Convent 

koffie/thee te drinken, werden we uitgenodigd bij de speeltafel van het Maarschalkerweerd orgel. 

Dit is een pneumatisch instrument, gebouwd in 1903. Vanwege de pneumatiek heeft het orgel een 

periode van verval gekend, later nam de waardering voor dit soort instrumenten weer toe. Nu staat 

het op de lijst van beschermde monumenten. Oorspronkelijk had het twee klavieren, later is met 

behoud van de dispositie een derde klavier bijgemaakt. Tijdens de restauratie van 1995 is een 

trompet toegevoegd aan het tweede manuaal. Wouter liet wat klankkleuren horen, het is een 

instrument met een mystieke uitstraling. De grondtonige achtvoets registers en strijkers dragen 

hieraan bij. Ook hier speelde hij werken van Herman Strategier, zoals Voluntary for a cathedral organ 

(dit werk, gebaseerd op de octotonische toonladder, is opgedragen aan Stoffel van Viegen, toenmalig 

organist van de Domkerk), Naamthema met variaties (op de naam Rien Oostlander). Beneden in de 

kerk luisterden we nog naar een laatste orgelwerk en namen daarna afscheid van de organist en de 

kathedraal. 
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