www.UtrechtOrgelland.nl

info@utrechtorgelland.nl

Nieuwsbrief 2011 - 1
Secretariaat:

W.-Alexanderplantsoen 17, 3738 DH Maartensdijk
0346 - 212384
j.siemons1@gmail.com

Penningmeester: St. Hubertuslaan 1, 3721 CC Bilthoven
Bank:
11.62.85.257 (RABO-bank)
Bestuur
Ton Herstel, Soest - voorzitter
Han Siemons, Maartensdijk - secretaris
Fred Knol, Bilthoven - penningmeester
Willeke Smits, Maarssen - lid
Dick van Dijk, Utrecht - lid

Historische orgels
in de provincie Utrecht
100- tot 150-jarigen

Adviseurs
Herman Sietsma, Ermelo
Peter van Dijk, Utrecht
Rogér van Dijk, De Bilt

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.
Zie ook de website www.UtrechtOrgelland.nl.

Orgel Hervormde Kerk Woudenberg
1869, H. Knipscheer & Zn
(foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

100- tot 150-jarigen..... een vervolg op "De orgelsmaak in de 19e eeuw"
De provincie Utrecht heeft een rijk geschakeerde orgelschatkamer met o.a.
een flink aantal karateristieke 19e-eeuwse orgels. Aanleiding voor het bestuur
van de Stichting Utrecht Orgelland een brochure samen te stellen over orgels
in de provincie Utrecht uit de tweede helft van de 19e eeuw. De Utrechtse
orgelmakers Bätz, Witte en Maarschalkerweerd alsmede architect Friedrich
Wilhelm Mengelberg mogen dan niet onvermeld blijven. De foto voorop en
de foto's hieronder (van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) geven
alvast een kleine indruk. In april is de nieuwe brochure gereed.
Amerongen, Hervormde Kerk
1862, fa. Bätz-Witte

Harmelen, St. Bavokerk
1858, fa. Maarschalkerweerd

Kockengen, Hervormde Kerk (uit Oud-Kath. kerk Utrecht)
1884, fa. Bätz-Witte

Utrecht, Buurkerk (museum)
1883, fa. Bätz-Witte

Een 256-jarige in Benschop
Hervormde Kerk
1755, Johann Heinrich Hartmann Bätz

Dit fraaie orgel is een geschenk van baron De Milan Visconti, toentertijd
".....secretaris van de Staaten en griffier van de Leenen van Utrecht dezer
provincie ....". Na een restauratie en uitbreiding met een bescheiden vrij
pedaal door orgel- en clavecimbelmaker Hans van Rossum te Wijk en
Aalburg wordt (is) het 25 maart 2011 in gebruik genomen. Adviseur is Peter
van Dijk. Zie ook: www.jbaan.nl/batzorgelbenschop/

Jong talent wordt "master"
Ruim drie jaar geleden bij de viering van "250 jaar Bätz-orgel Schalkwijk"
gaf Gert Oost onder grote belangstelling een openbare orgelles aan orgelstudent Gerben Budding. Gerben is inmiddels organist van de Grote Kerk van
Gorinchem. Hij doet binnenkort zijn openbare master-examen in de Grote
Kerk van Vianen: 29-4-2011 (deel 1) en 17-6-2011 (deel 2), aanvang 20 uur.
Zie ook: www.gerbenbudding.nl.

Nationale Orgeldag 2011: zaterdag 10 september
Het bestuur van Utrecht Orgelland bereidt voor dit jaar een orgeltocht voor
in de Lopikerwaard. Het gerestaureerde Bätz-orgel in Benschop zal daarbij
uitgebreid te bewonderen zijn. In een volgende nieuwsbrief meer gegevens
over de Nationale Orgeldag 2011.

Leusden, St. Jozefkerk
1861, fa. Maarschalkerweerd
Nieuwer-ter-Aa
Hervormde Kerk
1898, fa. Forster & Andrews

Nog geen donateur van Utrecht Orgelland?
De stichting is voor een belangrijk deel afhankelijk van bijdragen van anderen. Bent u nog geen donateur......? Via onze website kunt u dat eenvoudig
regelen. Voor € 25 per jaar (of meer) bent u al donateur!
Wij houden u dan op de hoogte van onze orgelactiviteiten.

De bedoeling is bij de verschijning van deze brochure een themadag met
excursie te organiseren voor een nadere kennismaking met een aantal
bijzondere 19e-eeuwse orgels in onze provincie.

