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Bestuur:  Jan van Ravenhorst, Utrecht   voorzitter 
Han Siemons, Maartensdijk  secretaris 
Dick van Dijk, Utrecht     lid 
Tjalling Roosjen, Soest    lid 
Pim Schipper, Wijk bij Duurstede  lid 
Ad van Pelt, Woerden     lid 

Bank:    NL 08 RABO 0116 2852 57 

De stichting heeft als doelstelling de vele monumentale orgels binnen de provincie Utrecht 
onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Ze doet dit met: 
- actuele informatie over de orgels en orgelactiviteiten, 
- speciale concerten, excursies en lezingen, 
- het bespelen door amateurs en professionals, 
- uitgave van brochures over Utrechtse orgels: 
 De orgelsmaak in de 19e eeuw, Nationale Orgeldag 2010 
 Orgelfronten in de provincie Utrecht, periode 1850 - 1914 
 Langs Utrechtse orgels, 1479 - begin 1800, van Gotiek tot Empire 
 Utrechtse orgels en hun makers, periode 1800 - 1850 
 
Word donateur! 
Utrecht Orgelland is voor een belangrijk deel afhankelijk van bijdragen van anderen. 
Bent u nog geen donateur? Voor € 35 per jaar (of meer) bent u al donateur. 
Meld u aan bij het secretariaat! De stichting heeft een culturele ANBI-status. 
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"Orgels in Oudewater" 

Vrijdagmiddag 17 mei 2019 

Een orgelexcursie naar de 

 

 

 

  Grote of St.-Michaëlskerk 

 
 

 

 

 

 
               (foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed) 

 

 

 

             St.-Franciscuskerk 

 

 

 
 

 
    (foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed) 
 

  

 

 

 

Secretariaat: W.-Alexanderplantsoen17, 3738 DH Maartensdijk 
0346 - 212384, j.siemons1@gmail.com  

 

Vorig jaar is een begin gemaakt met de restau-

ratie van deze drie Utrechtse Bätz-orgels. 

Het orgel van de Pieterskerk in Breukelen is 23 

maart jl. weer in gebruik genomen. 

De restauratie van het orgel van de Petruskerk 

in Woerden nadert zijn voltooiing. 

Zaterdagmiddag 8 juni a.s. is de heringebruik-
name van het orgel (15.00 uur). 

Nadere informatie ook over het Vleutense 

orgel volgt later. 



Monumentale orgels in Oudewater 

 Grote of St.-Michaëlskerk 
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   (foto C. van Butselaar) 

 

 St.-Franciscuskerk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (foto RCE) 
               detail van één van de ramen 
              (foto RCE) 

Over de excursie 

Het programma 

Utrecht Orgelland organiseert deze excursie in samenwerking met Gerben Mourik, 
organist van de Grote Kerk en tevens stadsorganist van Oudewater. In 2008 heeft 

Gerben de eerste prijs gewonnen op het Internationaal Orgel Improvisatieconcours 

te Haarlem. 

Medewerking verleent ook Pim Schipper, hoofdorganist van de Grote Kerk te Wijk 

bij Duurstede en tevens bestuurslid van onze stichting. 

De excursie start in de Grote Kerk (Noorder Kerkstraat 1, 3421 AX) en eindigt in 

de Franciscuskerk (Kapellestraat 13, 3421 CT): 

- vanaf 13.00 uur, ontvangst met thee/koffie in het 

      verenigingsgebouw naast de Grote Kerk, Noorderkerstraat 20 

- 13.30 uur, start programma in de Grote Kerk 

- 15.00 uur, vertrek naar de Franciscuskerk,  

      ontvangst met een korte rondgang door de kerk 

- 15.30 uur, presentatie Maarschalkerweerd-orgel 

- 16.15 uur, afsluiting met drankje in de Franciscuskerk. 

Naast een toelichting op de orgels wordt uiteraard muziek ten gehore gebracht 

passend bij de karakters van deze toch wel heel verschillende orgels. 

 

Aanmelding 

Deelname graag vooraf melden bij het secretariaat (tot uiterlijk 14 mei): 
 via j.siemons1@gmail.com of 0346-212384 

èn als u geen donateur bent onder gelijktijdige overmaking van € 10,- op: 

 NL 08 RABO 0116 2852 57 

 t.n.v. Penningmeester Utr. Orgelland o.v.v. uw naam en adres. 

 Deelname voor donateurs is gratis! 
 

Bereikbaarheid 

De beide kerken liggen in het centrum van Oudewater. 

Auto: gratis parkeren op het Gasplein of bij het Stadskantoor (Waardsedijk). 

Openbaar vervoer: 

 Syntus-buslijn 107, Utrecht CS Jaarbeurszijde - Gouda (halfuur-dienst), 

 Syntus-buurtbus 505, Woerden Station Zuidzijde - IJsselstein (uur-dienst), 

 in beide gevallen:uitstappen halte Oudewater Molenwal. 

 

Brochures Utrecht Orgelland 
De vorig jaar juni verschenen brochure "Utrechtse orgels en hun makers, periode 

1800 - 1850" en eerder verschenen brochures zijn die middag gratis verkrijgbaar. 

 

 

Overlijden Ton Herstel 
Op 1 april jl. is onze oud-voorzitter Ton Herstel op 83-jarige leeftijd overleden. 

Vanaf de oprichting van de Stichting Utrecht Orgelland in oktober 2005 is hij tien 
jaar lang voorzitter geweest. Onder zijn voorzitterschap heeft Utrecht Orgelland 

zich breed ontwikkeld en op vele fronten de zo nodige aandacht gevraagd voor de 

ruim 150 monumentale orgels binnen onze provincie Utrecht. 

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij het verlies van Ton. 

  

 

 

 

In 1837 kocht orgelmaker Wander Beekes in opdracht van de kerk-
voorgdij van de Grote Kerk het oude orgel van de Nieuwe Kerk van 
Delft. Met gebruikmaking van o.a. het pijpwerk en de balgen moest 
Beekes een nieuw orgel voor Oudewater bouwen. 
In 1838 overleed Wander Beekes en de firma Kam & Van der Meulen 
kreeg toen de opdracht het orgel te voltooien. 

Maart 1840 is het orgel in gebruik genomen. 

Sinds 2008 bezit de Grote Kerk een Engels koororgel. 
Het is in 1862 gebouwd door E. Wadsworth en had toen 
een front bestaande uit drie velden. 
In 1886 is het orgel door A. Oldknow uitgebreid met de 
beide zijvelden. 

Het orgel van de Franciscuskerk is gebouwd door de firma 
Maarschalkerweerd (1887). Het betrekkelijk brede orgelfront is 
ontworpen door de architect van de kerk, Evert Margry (1841-
1891) en lijkt geïnspireerd te zijn op het front van het Cavaillé-
Coll orgel in de basiliek van Saint-Denis. 

Vermeldenswaard zijn ook de prachtige 
gebrandschilderde ramen van Ed. Löhrer 
(1853-1918). De ramen worden momen-
teel gerestaureerd. 

 


