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Nieuwjaarsbericht 2021 

Terugblik op 2020: aandacht voor de Utrechtse orgelmakersfamilie Bätz (& Co) 

Het was de bedoeling om evenals in 2019 een Bätz-excursie te organiseren. 

De excursie van 2019 naar twee Bätzorgels in Woerden van resp. Jonathan Bätz (1846) en Johann Heinrich 

Hartmann Bätz , zou in oktober 2020 een vervolg krijgen met een excursie naar Leerdam en Heukelum:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       C.G.F. Witte, 1854         1779, Gideon Thomas Bätz  

     (Leerdam, Grote Kerk)         (Heukelum, Hervormde Kerk) 

Onder de huidige beperkende omstandigheden kon deze excursie helaas geen doorgang vinden. 

Dat lot trof eveneens het eerder geplande bezoek aan het Nationaal Orgelmuseum te Elburg o.l.v. Maarten Seijbel. 

Een excursie in afgeslankte vorm met maximaal 25 deelnemers naar het zojuist ge-

restaureerde Bätz-orgel van de Torenpleinkerk te Vleuten o.l.v. Jaap Jan Steensma 

moest ook afgelast worden. 

De stichter van de Utrechtse orgelmakerij Bätz, Johann Heinrich Hartmann Bätz, is 

in 1770 overleden. Zijn zoon en opvolger Gideon Thomas overleed 50 jaar later in 

1820. Het jaar 2020 kon dan ook als Bätz-jaar bestempeld worden. 

 

Reden voor het bestuur om de bij de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel verschenen uitgave 

"Dartlend in het glas, papierfragmenten familie Bätz" door Jaap Jan Steensma aan alle donateurs toe te sturen. Het 

is een ontdekkingstocht over de familie Bätz naar aanleiding van tal van oude papierfragmenten en papiersnippers. 

Activiteiten 2021 
De website van Utrecht Orgelland is aan vernieuwing toe. De bedoeling is daar dit jaar de nodige aandacht aan te 

geven gericht op een directere en aansprekelijker toegang tot doelstellingen en activiteiten van Utrecht Orgelland. 

Verder onderzoekt het bestuur de mogelijkheid om geluidsopnames te  maken van (ten onrechte) minder bekende 

Utrechtse historische orgels, want ook deze orgels behoren tot het ons aller klinkend cultureel erfgoed. 

Tenslotte hopen we, dat later dit jaar de uitgestelde excursies alsnog kunnen plaatsvinden. In onze nieuwsbrieven 

houden we donateurs en belangstellenden op de hoogte. 

 

Donaties en giften: 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 bij het secretariaat. 

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 

  

 


