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2. Jaarstukken 2014 van de KVOK-afdeling Zuid-Holland Zuid 

Verslag van de secretaris 
 

J A A R V E R S L A G  2 0 1 4 

Dit jaarverslag is opgesteld conform artikel 16 van het huishoudelijk reglement van de KVOK. 
Het voorliggende verslag betreft het verslagjaar 2014 en bestaat uit de volgende 
hoofdstukken: 

 Hoofdstuk 2.1: inleiding; 

 Hoofdstuk 2.2: het jaarverslag van de secretaris met het ledenbestand en 
activiteiten 

 Hoofdstuk 2.3: het financiële jaarverslag van de penningmeester. 
 

2.1 Inleiding  
Geen fusie met KVOK Zuid-Holland Noord. 

In september 2014 hebben de leden van Zuid-Holland zuid kennis genomen van en 
gereageerd op het standpunt van hun bestuur: ( voorlopig) geen fusie met Noord onder de 
huidige voorwaarden. 

Onder de 'huidige voorwaarden' dient verstaan te worden: als nieuw bestuur van heel Zuid-
Holland geconfronteerd te worden met een programma van Noord voor 2015 waaraan we 
part noch deel hebben. Een programma als extra t.o.v. van het programma van Zuid, 
waardoor voor de bestuursleden een flinke taakverzwaring optreedt. Een uitvoering van het 
programma van Noord door de leden van Noord, maar met bestuurlijke 
eindverantwoordelijkheid van het huidige bestuur van Zuid.  

Het bestuur van Zuid wilde en kon deze verantwoordelijkheid niet dragen. 

De aanwezige leden op 20 september 2014 gaven unaniem aan akkoord te gaan met de 
stellingname van het bestuur. 

Het bestuur van Zuid heeft in de persoon van Kees Bax alle mogelijke moeite gedaan - per 
mail, per telefoon, diverse malen-  in de periode voorafgaand aan het versturen van het 
besluit van Zuid, contact te krijgen met de secretaris van Noord,  Jan van der Spek. Er is door 
de heer Van der Spek niet gereageerd op onze verzoeken. 

Het bestuur van Zuid heeft vervolgens gemeend de mail met daarin vermeld, het besluit van 
zuid, te versturen naar het bestuur van Noord. 

Als reactie op het besluit van Zuid heeft het bestuur van de twee nog in functie zijnde 
bestuursleden van Noord een mail gekregen waarin werd vermeld alle gezamenlijke 
activiteiten voor 2015 per direct te zullen stoppen. 

We betreuren deze gang van zaken, maar gedane zaken nemen geen keer. 

Uiteraard is er binnen het bestuur van Zuid nader gesproken over wat heeft plaatsgevonden. 
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Gelet op de mogelijk  verdere ontwikkelingen binnen de KVOK heeft het bestuur van Zuid 
gemeend op de ingeslagen weg door te gaan. En de landelijke ontwikkelingen de komende 
twee jaar af te wachten. Wat het bestuur betreft: er zullen gelet op mogelijk landelijke 
ontwikkelingen binnen de KVOK  vanuit Zuid geen verdere toenaderingspogingen gedaan 
worden richting Zuid-Holland Noord. 

 
  
 

2.2 Ledenbestand en activiteiten 

Ledenbestand van afdeling Zuid-Holland Zuid  
Het ledenaantal  op 1 november 2014 was 153. 
Dat zijn er 4 minder dan per 31-12-2013. 
Mededelingen:  Gezamenlijke activiteiten met afd. Noord:   
18 januari 2014 Gezamenlijke Jaarvergadering.  
8 februari 2014 Contactmiddag te Harderwijk.  
6 juni 2014 Koepeloverleg bij Fokke de Vries. 
14 juni 2014 ALV te Haarlem. 
Zaterdag 18 oktober 2014 gezamenlijk middag PKN Michaelskerk te Oudewater. 
Het bestuur Zuid-Holland Zuid heeft 3x vergaderd. 
 
Overleden: Het afgelopen jaar was er een overledene te betreuren: op 21 juni 2014  
Bas Wilschut in de leeftijd van  81 jaar. 
 
Activiteiten door het jaar 
 
Zaterdag 18 januari 2014 KVOK Zuid-Holland (Noord en Zuid)  
Jaarvergadering in de PKN Trinitatiskapel Dordrecht. Orgel: 1779 Andries Wolfferts/Flentrop 
Bespreking en behandeling jaarstukken.  
Na de pauze speelde Thea Verhagen op het orgel en Marie Christine Goergen op de fluit 
enkele passende muziekstukken.  
Bart van Buitenen gaf een kort referaat over Dordtse organisten en vervolgens een klein 
concert op het orgel. 
 
Aantal bezoekers: 31, 15 van Zuid en 10 van Noord en 6 gasten 
Zaterdag 8 februari 2014  Contactmiddag besturen KVOK te Harderwijk.  
Kees Bax en Rien Verwijs traden als vertegenwoordigers van Zuid-Holland zuid op. 
Uit deze contactmiddag wordt een werkgroep geformeerd met als doel een praatstuk te maken over 
de toekomst van de KVOK. 

 
Zaterdag 15 februari 2014  PKN Augustijnenkerk te Dordrecht 
Inleider: Hans van Gelder.   
Het thema van deze middag was Max Reger als componist.  Op boeiende wijze gaf hij een 
toelichting over het leven en werk van Reger en wist tevens deze componist in zijn tijd 
plaatsen. Adriaan Hoek en Anna Karpenko, twee studenten van Codarts Rotterdam, 
verleenden deze middag hun medewerking. Ze speelden voor ons een groot orgelwerk van 
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Reger op het prachtige Maarschalkerweerd-orgel. 
Aantal bezoekers: 29, 1 afmelding. 
   

Zaterdag 15 maart 2014 PKN Openhofkerk te Rotterdam–Pendrecht. Vierdag-orgel. 
 Onder leiding van Gerben Mourik werd er aandacht besteed aan de componisten Ernst 
Pepping en Hans Friedrich Micheelsen. Ernst Pepping wordt gezien als een van de 
belangrijkste protestantse kerkmusici van de 20e eeuw. 
Aantal bezoekers: 23, 7 afmeldingen. 
 
Zaterdag 17 mei 2014  PKN Kerken in Delft: de Oude Kerk, de Nieuwe Kerk, de RK Maria van 
Jessekerk. 
Onder leiding van Bas de Vroome en Petra Veenswijk konden de orgels van de Nieuwe Kerk 
en de Maria van Jessekerk bij toerbeurt door de deelnemers van de excursie bespeeld 
worden. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Aan het einde van de middag speelde Bas de 
Vroome m.m.v. van twee Codartsstudenten op het orgel van de Oude Kerk een (slot)concert. 
We konden terugzien op een zeer geslaagde excursiemiddag. 
Aantal bezoekers:  25 bezoekers, 18 spelers. 
 
Zaterdag 14 juni 2014 KVOK Algemene Leden vergadering te Haarlem. 
We werden ontvangen in de St. Josephkerk. De muzikale omlijsting van de ALV werd 
verzorgd door Gemma Coebergh die op het Adema orgel composities speelde van Hendrik 
Andriessen, Albert de Klerk en Cesar Franck. Daarna wandelden we naar de Oud-Katholieke 
Kerk waar Jeroen Pijpers het Künckel orgel bespeelde tijdens het middaggebed. 
Na de lunch was de huishoudelijke vergadering waarna we naar de Kathedrale Basiliek St.-
Bavo wandelden. Daar werden we onthaald door Jaap Stork, die concerteerde op de vleugel 
en het grote Adema orgel met werken van Hendrik Andriessen, Louis Vierne, Claude Debussy 
en Maurice Ravel.   
Aantal bezoekers: naar schatting enkele honderden (waaronder) flink wat concertbezoekers. 
 
Zaterdag 20 september 2014  PKN Wilhelminakerk. Muziek voor drukwindharmoniums.  
Orgel: Bakker en Timmenga (voormalige Duiststraatkerk Rotterdam) Drukwindharmonium.  
Gastheer de Vlaamse musicus Bart Rodyns. Hij bespeelde zijn meegebrachte drukwindhar-
monium uit 1901.   
Onze gastheer bleek een begenadigde speler. Hij is een autoriteit op dat gebied.  
Bart Rodyns nam ons mee in de wereld van het drukwindharmonium en de daarvoor 
geschreven literatuur. Specifiek ging hij in op twee componisten die voor beide 
instrumenten hebben geschreven: “Cesar Franck” en “ Siegfried Karg Elert”. Hij besprak met 
ons hoe we deze harmoniumliteratuur kunnen vertalen naar een klassiek Hollands kerkorgel 
en welke problemen wij daarbij kunnen tegenkomen.  
Bart besloot de middag met een concert van twee suites uit l’Organiste van Cesar Franck en 
delen uit Intarsien van Siegfried Karg Elert. Bart bespeelde zowel het harmonium als het 
orgel. 
Aantal bezoekers: 19.    
 
Zaterdag 18 oktober 2014 PKN  Michaelskerk Oudewater, voorlopig laatste gezamenlijke 
bijeenkomst van afdelingen Zuid-Holland Noord en Zuid.  
Thema: Sonates van Samuel de Lange Sr. en Jr. met als gastheer Gerben Mourik.  
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Van De Lange Sr. ( 1811-1884) is bekend dat hij als organist en pianist een prima ondergrond 
had verkregen door onderwijs bij J.Bremer en H.Pruys. Via de Lutherse kerk en de Nieuwe 
Zuiderkerk te Rotterdam belandde De Lange Sr. in de Laurenskerk – zonder vergelijkend 
examen! Ook toen bezat de Laurenskerk het grootste orgel van Nederland. De sonates – 4 
stuks- zijn in de periode van de Laurenskerk ontstaan en sterk gemodelleerd naar Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. 
Gerben Mourik gaf een toelichting. Hij liet ons een sonate horen van De Lange Jr.( 1840-
1911). Als componist woonde en werkte deze in meerdere steden zoals Parijs en Basel en 
was bevriend met Brahms. 
Aan het slot van de middag  gaf Gerben Mourik nog een korte inleiding met praktijkvoor- 
beelden over improvisatie. 
Aantal bezoekers: 25, 10 afmeldingen. 
 
Vrijdagavond 8 november 2014 PKN  Grote Kerk (of OLV.kerk)Dordrecht. 
Gastheren: Cor Ardesch en Jan Hage met als thema: componist Jan Welmers.   
Doordat we componist Jan Welmers als gast mochten begroeten konden we kennis nemen 
van de kwaliteiten van deze musicus die ons inzicht gaf in zijn werkwijze. Hij kreeg grote 
bekendheid met de Minimal Music. Emile Noothout liet ons Welmers Passagaglia horen. Jan 
Hage speelde voor ons  Von Gott will ich nicht lassen. 
Laudate Dominum ( psalm 117)  werd door Cor Ardesch uitgevoerd. 
Het was een interessante avond waar we met elkaar over partituren gebogen stonden. 
Aantal bezoekers:  17, 1 afmelding. 
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Jaarprogramma voor 2015  Afdeling Zuid-Holland Zuid 
 
 
24 januari 2015 Jaarvergadering   

Jaarvergadering KVOK Zuid-Holland Zuid. Dorpskerk te Barendrecht. 
De jaarvergadering van onze afdeling wordt gehouden in de 
Hervormde Dorpskerk te Barendrecht. Het kerkgebouw is gelegen aan 
de Dorpsstraat 146, 2992 BE Barendrecht. Aanvang van de 
bijeenkomst is 14.00 uur. 
Voor de pauze zal het huishoudelijke gedeelte plaatsvinden. Na de 
pauze zal de organist van de Dorpskerk, Hans van Gelder, ons het vorig 
jaar gerenoveerde Dorpskerkorgel introduceren. De werkzaamheden 
werden verricht door de orgelmakerij Reil uit Heerde. 
Voorts zal Hans van Gelder ons ter hand nemen met de tijd van 
Epifanie. Thea Verhagen verzorgt de slotbespeling. 

 
14 februari 2015 Workshop klein onderhoud / stemmen 
   Barendrecht Carnissehaven; aanvang 14.00 uur. 
   Inleider de orgeladviseur en adviseur van de Brabantse                         
   Orgelfederatie Ir. Henk Kooiker 
 
14 maart 2015 De geschiedenis van de psalmen 
   Dr. Arie Eijkelboom is onze inleider. 
   Plaats: Petrakerk te Hendrik Ido Ambacht; aanvang 14.00 uur 
 
30  mei 2015  Orgelexcursie Utrechtse orgels 
   o.l.v. de organiste Willeke Smits.  
   Nadere bijzonderheden volgen nog. 
 
13 juni 2015  Landelijke jaarvergadering KVOK te Groningen. 
   O.a. bespreking advies van de werkgroep KVOK 
   "Kansen bij Krimp". 
 
3 oktober 2015 Orgeltranscripties van George F. Handel 
   Plaats:Rotterdam De Doelen waar het gerestaureerde 
   Flentroporgel op ons wacht.  
   Geert Bierling is onze gastheer. Aanvang 14.00 uur. 
 
14 november 2015 Workshop over de organist en componist César Franck 
   in de Rotterdamse Paradijskerk, alwaar een prachtig 
    Verhofstadt-Bätz orgel op ons wacht. 
   Wouter Blacqière is specialist op het gebied van deze Franse muziek. 
   Aanvang 13.00 uur. 
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Samenstelling van het afdelingsbestuur  
  

Afdeling Zuid-Holland Zuid:   
 

Voorzitter   A.( Arie) van der Pol    
    Hordijk  147-2 
    3079  DE  Rotterdam 
 
2e Voorzitter   C. (Kees) Bax 
    Het Volgerland 38 
    3341 CL Hendrik Ido Ambacht  

  
Secretaris    Th. ( Thea) Verhagen 

     Oude Haven  87 
     2992  BL  Barendrecht 
 
 2e secretaris   M. ( Rien) Verwijs 
     Meerkoet  9 
     2986  XB  Ridderkerk        
     

Penningmeester  H. (Riek) Kersbergen - van Berchum 
    P.S. Gerbrandystraat  34 
    3554  BW  Papendrecht 
    

 Leden    A. (Arie) Bestebreur 
     Kerkstraat  80 
     3262  PH  Oud-Beijerland 
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Financiële verantwoording 2014 
 
 
 

Uitgaven 2014 Zuid-Holland Zuid 
 

Datu
m: 

Omschrijving: € Bedrag
: 

15 januari 650 kopieën Gr. v. Prinsterenschool €    65 

18 januari Bart van Buitenen €    50 

 Marie Christine George €    25 

 Kerk €    25 

15 febr. Hans van Gelder €    100 

 Anna Karpenko €      50 

 Adriaan Hoek €      50 

 Augustijnenkerk €      75 

15 maart Gerben Mourik €     130 

17 mei Petra Veenswijk €     100 

 Maria Jessekerk €       44 

 Bas de Vroome        90 

 Leendert Verduyn €       40 

 Rosalyn Hoogeveen €       40 

18 oktober Gerben Mourik ( betaald door Noord) €         0 

20 sept. Bart Rodijns €     350 

 7 nov. Jan Hage  €     125 

  Jan Welmers €     125 

 Cor Ardesch €     100 

 3 kistjes wijn €       70,80 

29 nov. Teruggestort KVOK €         4,20 

  €  

                                   Totaal €   1659 
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Begroting 2015 Zuid-Holland zuid 
 
 

datum plaats kerk  A B C D Totaal 

24-01 Barendrecht Dorpskerk  100 0 0 50 150 

14-02 Barendrecht Carnissehaven  100 0 0 75 175 

14-03 Hendrik Ido Ambacht Petrakerk  175 75 0 25 275 

30-05 Utrecht Orgelwandelex-      
cursie 

 200 0 0 0 200 

03-10 Rotterdam De Doelen  200 0 0 0 200 

14-11 Rotterdam Paradijskerk  100 0 0 50 150 

         

Subtotalen en Eindtotaal ZH-Zuid:  875 75 0 200 1150 

 

 

  
Toelichting bedragen in  euro’s 

A Honoraria/attenties/reiskosten 

B Kosten accommodatie 

C Materiaal, porti en telefoon 

D Overige kosten 
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Notulen algemene ledenvergadering KVOK-afdelingen Zuid- 
Holland- Noord en Zuid-Holland-Zuid 2014 

Locatie: Lutherse Kerk Dordrecht. 

Datum: 18 januari 2014 

Aanwezig: 27 leden 

Gasten:    4 gasten 

Afwezig m.k. : Jet Dubbeldam, Bas Wilschut, Teus den Breejen, Peter v.d. Minkelis, Ton Cuperus, 
Bram Meyboom,  Jos den Boer, Anton Baak, Hans Mudde, Liesbeth Boertien, Maarten Hijzelendoorn.  

Gastheer: Dr. Bart van Buitenen, organist van de kerk 

Voorzitter:  Arie van der Pol en Kees Bax 

Notulist: Riek Kersbergen 

 

1. Opening en welkom: Arie van de Pol heet iedereen welkom. Hij opent met het lezen van het 

lied: Wij zoeken hier Uw aangezicht.                                                           

 
2. Vaststelling van de agenda: Er zijn geen wijzigingen in de agenda. 

 
3. Mededelingen: -   Op 8 februari vindt er in Harderwijk een overleg plaats               

                                 met alle afdelingen van de KVOK. 
- Op de site: www.orgelenkerkmuziek.nl is veel informatie te vinden 

over alles wat met het orgel te maken heeft.                                                                                                             

 
De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Kees Bax.             
4.Behandeling en vaststelling van de Jaarstukken 2013: 

Jaarverslag van de secretarissen  

Pag.9: Inleiding: Medewerking van jonge organisten wordt met ingang  van 2014 niet meer 
met een gratis abonnement op één van de bladen beloond, maar zij krijgen een abonnement 
voor €25 aangeboden. 

Pag. 10: Zaterdag 15 september: “Le banquet céleste” en Apparation de ‘l église éternelle” 
zijn van Messiaen. Verder zijn er twee stukken van Claire Delbos gespeeld. 

Financieel overzicht van de penningmeesters:                                            Pag. 12: 2.3. Het saldo 
ad  € 5,51 moet zijn: € - 36.63. De bankonkosten onder 15 nov. ad € 13,75 zijn ten onrechte 
vermeld. 

Vanwege  de hoge bankkosten ad € 10,68 p.m. per afdeling heeft het hoofdbestuur besloten 
de rekeningen van de afdelingen op te heffen en alle bankverkeer via de rekening van de 
hoofdpenningmeester te laten lopen. 

Het  verslag van de algemene jaarvergadering 2013 wordt akkoord verklaard. 

http://www.orgelenkerkmuziek.nl/
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De voorzitter bedankt de secretarissen en penningmeesters voor hun bijdrage aan de 
jaarstukken. 

5. Verkiezing bestuurslid en (her)benoeming:  
De vergadering gaat akkoord met de officiële benoeming van Jan v.d. Spek als secretaris van 
afd. Z-H-Noord en met de voorgestelde verlenging met 1 jaar van het penningmeesterschap 
van Z-H-Zuid van Riek Kersbergen. 

Fokke de Vries neemt afscheid, na 2 jaar interim-voorzitter te zijn geweest.  

 Jan v.d. Spek noemde in zijn afscheidsspeech de rust, die Fokke uitstraalde bij het 
voorzitterschap, zodat de sfeer erg ontspannen was, hoewel hij ook wel eens z’n andere kant 
kon laten zien, als het er op aankwam.                                                                                                        
Fokke was erg bescheiden als het ging om zijn eigen prestaties. Zo kwam Jan v.d. Spek er 
onlangs, al bladerend door het nieuwe liedboek, achter, dat Fokke als componist 5 liederen 
uit het nieuwe liedboek op zijn naam heeft staan en straks ook in het compendium  een 
bijdrage zal leveren.                                                                                                                Fokke 
heeft aangegeven, dat hij als lid actief blijft in het mee organiseren van bijeenkomsten.                                                                                                                                    
Fokke kreeg uit handen van Jan v.d. Spek een cadeaubon aangeboden. Dit werd met applaus 
bezegeld door de aanwezigen. 

6.Behandeling en vaststelling van beide programma’s 2014: 

Blz.16: 20 september: i.p.v. Leuven moet staan Lier. Blz. 17: De begroting voor de 
Augustijnenkerk wordt in kolom A: €200. Er ontstaat een discussie over de huur van de 
kerken, die de laatste jaren steeds hoger uitvalt. Dit heeft te maken met de verzakelijking van 
de kerken, die noodgedwongen huur moeten gaan heffen.  
 
-Vroeger konden organisten meer bereiken in hun kerk 
-Verkoop deze middagen naar de kerkrentmeesters toe, als studiemiddag ten dienste van de 
liturgie. 
-Desnoods alleen onkosten voor verwarming e.d.  
-Zelfs de Grote Kerk van Dordrecht is gratis door inspanning van Cor Ardesch. 
-Zuid heeft minder huurkosten dan Noord. 

           Vraag: Wie bepaalt de hoogte van het jaarlijks te besteden bedrag? 

Antwoord: In principe de landelijke penningmeester. Gemiddeld € 900.                                     
Onze afdelingen overstijgen dit bedrag. Tot nu toe heeft het hoofdbestuur onze  begrotingen 
geaccepteerd. De KVOK moet weliswaar bezuinigen, maar heeft dat tot nu toe niet op de 
afdelingsbijeenkomsten gedaan. 

7.Voorstel te komen tot een federatief samenwerkingsverband tussen beide afdelingen m.i.v. 1 
januari 2015 ten einde te komen tot een fusie m.i.v. 1 januari 2017  
Jan v.d. Spek geeft een toelichting over de problemen rond de bestuursbezetting van Noord. Hij 
noemt als oorzaken van de problemen:                                                                                                  
- de terugloop van het aantal leden                                                                                                                    
- het overlijden van de 2 zeer deskundige en actieve bestuursleden Gert van der Keur en Gerrit 
Bosch en van Jan Bijkerk                                                                      
-  Het organiseren van bijkomsten vraagt veel inspanning                                 
 - Als Noord en Zuid gaan samenwerken kan de afstand een belemmering zijn.                                                                                       
Rien Verwijs legt uit, dat we in ieder geval in 2014 nog zelfstandig blijven, dat er daarna 2 
overgangsjaren gepland zijn en dat dit in 2017  moet resulteren in 1 afdeling voor heel Zuid-
Holland. De besprekingen hierover zullen dit jaar plaatsvinden.                                                                                                                                         
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Op de vraag, waarom we hier 3 jaar voor nodig hebben, wordt  in het kort de geschiedenis 
aangehaald van het tot stand komen van de beide afdelingen o.a.  

- De eigen identiteit 

- De grotere afstanden, waardoor leden afhaken                                                                  

Er worden suggesties gedaan om de bestuurstaken te verlichten: 

-Het organiseren van bijenkomsten delegeren naar de leden. Hoewel dit in Zuid al regelmatig 
gebeurt, kan dit nog verder uitgewerkt worden.  

-Streven naar minder vergaderen. 

-Bij de toekomstige fusie zal de vergaderplaats een probleem kunnen worden, omdat er grotere 
afstanden afgelegd moeten worden. Dit kan gereduceerd worden door vaker via de e-mail te 
communiceren. 

-Het koepeloverleg is tijdelijk en zal na 3 jaar worden opgeheven. 

-Maak gebruik van de specialiteiten van de leden. 

Hoe verdelen we de bijeenkomsten over Noord en Zuid? Enkele opmerkingen en suggesties: 

- Bij aantrekkelijke bijeenkomsten is de opkomst beter. 

- Interessante bijeenkomsten gezamenlijk en de kleinere bijeenkomsten apart? 

- Inventariseer de meningen en wensen van de leden in het aangegeven tijdpad d.m.v. een enquete. 

-Op de volgende jaarvergadering moet er een plan op tafel liggen. 

-Meer overleg tussen de afdelingen en de redactie van de orgelbladen. We kunnen de redactie van 
die tijdschriften vragen met gerichte achtergrondinformatie in te spelen op de onderwerpen die 
gepland zijn door de afdelingen. B.v. over Messian, Langlais of Cesar Franck. 

- Meerjarenplanning in overleg met andere evenementen in den lande. 

- Wat zijn de redenen, dat mensen bedanken voor het lidmaatschap? Genoemd werd oubolligheid en 
gemis aan uitstraling. Hier kunnen we van mening over verschillen. 

- Suggesties i.v.m. grotere afstanden: Weekendabonnement NS 

- Nog niet alle leden hebben de digitale nieuwsbrief ontvangen. Even in de gaten houden en opnieuw 
aanvragen.                                                                                                                                                                                                                                                         

8.Rondvraag. 

Hoeveel jonge organisten hebben gebruik gemaakt van het gratis                                             
abonnement? Antw. 2 

De weduwe van Jan Bijkerk heeft alle orgelliteratuur uit zijn nalatenschap        voor belangstellenden 
beschikbaar gesteld. De muziekboeken stonden in de koffiekamer 

 9.Sluiting van het deel algemeen: 

Arie van der Pol bedankt Kees Bax voor het voorzitten van de vergadering. 
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                                                   Pauze 
 Thea Verhagen, orgel en Marie-Christine Goergen, dwarsfluit.             
Zij verzorgen een schitterend muzikaal intermezzo. Zij vertolken op zeer hoog niveau werken 
van Bach, Taktakishvili en Haydn. 
 
Referaat dr. Bart van Buitenen: Dordrecht orgelstad                                Bart van Buitenen 
houdt een referaat over: Dordrecht  Orgelstad. Hierin verwerkt hij veel aspecten van zijn 
studie over de orgelbouwer Kam en v.d.Meulen en komt tot de conclusie (naar citaat) dat je 
tijdens zo’n intensive studie “steeds meer over steeds minder weet en uiteindelijk over alles 
niets”. 
Centraal in het verhaal staat Abbé Georg Joseph Vogler (1749-1814). Deze organist en 
componist verzorgde het eerste orgelconcert in Dordrecht. 
Hij speelde concerten met veel programmamuziek met historische uitbeeldingen, zoals 
veldslagen, overstromingen, schipbreuk van de Prins gepaard gaand met schreeuwen, klagen 
en krijgsgeweld.  
Zo zorgden orgelconcerten er in 1732 voor het eerst voor, dat er politiebegeleiding nodig 
was om de verkeersdrukte en files van koetsen, die ontstonden bij een orgelconcert, in de 
hand te houden. 
Bart vertelt op humoristische wijze  verschillende anekdotes uit die tijd. Anekdotes en 
historische achtergronden, gevonden bij intensief onderzoek in verschillende archieven in 
o.a. Amsterdam. 
Vogler staat ook bekend als instrumentenbouwer. Hij heeft de Rotterdamse orgelmaker J.P. 
Kunckel opdracht gegeven een zgn. Orchestrion  te bouwen. Dit is een transportabel orgel 
met 4 klavieren en pedaal, waarin ieder klavier zijn eigen karakter heeft. B.v. een klavier met 
doorslaande tongwerken, waarmee hij experimenteerde. 
Ook maakte hij hierbij op ingenieuze wijze gebruik van akoestische effecten. 
In zijn referaat legt hij een link tussen Vogler, Nicolaas Woordhouder, Hendrick Spey, 
Elbertus van Eem en Arie Keyzer. 
 
Bespeling van het Wolffertsorgel door dr. Bart van Buitenen.   
  
Van bovengenoemde  componisten laat Bart van Buitenen op een buitengewone muzikale 
wijze,  werken horen op het resp. Debain-harmonium, het Wolfferts-/Scholens en Van den 
Haspel-orgel. 
Al met al was het een interessante bijeenkomst met veel mooie muziek. 
 
 Dankwoord door Arie van der Pol.   
 Met dank aan Thea Verhagen, Marie Christine Goergen en Bart van Buitenen sluit voorzitter 
Arie v.d. Pol de vergadering. 
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