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Nieuwjaarsbericht 2020 

2019: Het Groene Hart (een terugblik) 
In het afgelopen jaar heeft de Stichting Utrecht Orgelland haar schijnwerpers gericht op een vijftal monumentale orgels 
in het Utrechtse deel van Het Groene Hart. Met grote voldoening kijkt het bestuur terug op de excursies naar Oudewater 
en naar Woerden. Voor de vele deelnemers - donateurs en belangstellenden - was het een bijzondere kennismaking 
met prachtig erfgoed binnen onze provincie Utrecht: monumentale kerkgebouwen en historische orgels. 

Op 17 mei 2019 
stonden drie orgels in Oudewater in het centrum van de belangstelling:  

     Grote of St.-Michaëlskerk              St.-Franciscuskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 Kam & Van der Meulen (1840)  Wadsworth (1862) en Oldknow (1886)      Maarschalkerweerd (1887) 

De burgemeester van Oudewater, de heer P. Verhoeve, heette de ca. 50 deelnemers van harte welkom in zijn gemeente. 
Medewerking verleenden Gerben Mourik (organist van de Grote Kerk) en Pim Schipper (organist van de Grote Kerk van Wijk 
bij Duurstede en bestuurslid van Utrecht Orgelland). Zij brachten deze orgels - elk met een eigen karakter - voluit tot klinken! 
 
Op 4 oktober 2019 
had de excursie naar Woerden het thema "Langs Bätz-orgels":    Lutherse Kerk    Petruskerk 

De excursie startte in de Lutherse Kerk met een welkom door de wethou- 
der voor cultuur, de heer Tymon de Weger. 
Peter van Dijk vertelde over het ontstaan en bloei van de Utrechtse 
orgelmakers Bätz. Medewerking verleenden Jeroen de Haan (cantor- 
organist van de Lutherse Kerk), Ad van Pelt (organist van de Petruskerk) 
en Pim Schipper. 

                       1846      1768 
                        (Jonathan)  (Johann Heinrich Hartmann) 

De excursie was een unieke gelegenheid om de "nieuwe" klankuitstraling van het orgel van de Petruskerk te ondergaan. 
In 2020 was nl. de restauratie van het orgel gereed gekomen. Het orgel klinkt nu een "halve toon lager", zoals het 
oorspronkelijk ook geklonken heeft. De ruim ruim 50 deelnemers aan de excursie hebben vol bewondering het resultaat 
van de restauratie ondergaan! 

Al met al was deze Bätz-excursie een verrassende ervaring om de producten van grootvader en kleinzoon Bätz te 
beluisteren en met elkaar te kunnen vergelijken. 
 
Activiteiten voor 2020 
 In het voorjaar een bezoek aan het Nationaal Orgelmuseum te Elburg exclusief voor onze donateurs 

o.l.v. de heer Maarten Seijbel 
 Een excursie naar de gemeente Vijfherenlanden, o.a. Leerdam met (opnieuw) aandacht voor de orgelmakers Bätz 
 In de nieuwsbrieven van de stichting staan t.z.t. alle gegevens (tijd en plaats, wijze van aanmelden) vermeld. 
 
Donateurs: van harte welkom! 
Utrecht Orgelland is voor de financiering van activiteiten aangewezen op donateurs, giften en fondsen.  
Voor € 35,- per jaar (of meer) is men donateur, aanmelding via het secretariaat of via www.UtrechtOrgelland.nl 
Ook giften zijn van harte welkom. Utrecht Orgelland heeft een culturele ANBI-status! 

 
Bestuur: Jan van Ravenhorst, voorzitter 
   Han Siemons, secretaris 
   Dick van Dijk, lid 
   Ad van Pelt, lid 
   Tjalling Roosjen, lid 

   Pim Schipper, llid 

 
 

 

  


