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JAARVERSLAG 2009 

 

Het bestuur van de afdeling Zeeland van de KVOK bestaat uit Jan Neeteson, 

voorzitter/penningmeester, Bert Alderliesten, secretaris, Bert Geleijnse, lid en Gido de 

Landmeter, lid. Er zijn in Zeeland 76 leden. 

 

Op 21 maart hielden we de jaarvergadering in Gapinge, in de Mozaïekkerk. Er waren 12 leden 

aanwezig. Tijdens de vergadering werd door de voorzitter het plotselinge overlijden van 

Prosper Sevestre gememoreerd. Het jaarprogramma werd aan de leden voorgelegd. Uit de 

vergadering werd gewezen op de open dag bij orgelmaker Nijsse. 

Na het vergadergedeelte vertelde Bram de Wolf over de orgels in de beide kerken in Gapinge, 

kleine orgels, maar allebei heel bijzonder. We gingen ze ook bekijken; Bram speelde voor en 

er was ook gelegenheid voor eigen spel. 

 

Op 13 juni was de excursie, dit jaar naar de kerken van Brielle, Sommelsdijk en Oude Tonge. 

Er waren daar orgels te horen en te bespelen van resp. Kam, Meere en Frobenius. De 

gastheren, Marco t’Hart, Paul Kieviet en Rinus Verhage deden hun best zoveel mogelijk van  

hun orgels te vertellen en te laten horen. Helaas waren er maar vier deelnemers aan deze 

interessante dag. 

 

Op 5 september waren we te gast bij Bram de Wolf in de Luthers kerk in Middelburg, waar 

hij vertelde over het Duyschot-orgel. Het hoofddeel van de middag ging over verschillende 

stemmingen die mogelijk zijn en over de problemen die stemmers in het verleden 

tegenkwamen. Op zijn klavechord liet hij de middentoonstemming horen. Tenslotte kon 

iedereen die wilde nog zelf spelen op het orgel. Er waren acht leden aanwezig. 

 

Op 28 oktober bezochten twee leden van het bestuur op uitnodiging van het College van 

Kerkrentmeesters de ingebruikname van het Flaes-orgel in Zonnemaire na een ingrijpende 

restauratie. Het was een feestelijk gebeurtenis, gekoppeld aan een concert van de adviseur, 

Aart Bergwerff. 
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