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Geachte leden,

Op zaterdag 5 mei hebben wij de Lutherse 
Kerk bezocht in Den Haag, met twee mooie 
historische orgels. Door veertien HOK leden 
is uitbundig van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om het grote Bätz orgel zelf te 
bespelen. Veel Duitse barok en roccoco, 
maar ook Reger en Frescobaldi passeerden 
de revue. Ook het Feike-deel werd betrokken 
in improvisaties in stijl. Als toegift was er 
ook nog tijd om het kleine Italiaanse orgel te 
bespelen. Met dank aan Aart Bergwerff voor 
deze gelegenheid. Het was, mede dankzij 
koster Nigel een geslaagde middag!
 



Dagexcursie Utrecht op 2 juni 2012

Op zaterdag 2 juni is een dagexcursie 
georganiseerd naar Utrecht. Daar zullen 2 
kerken met orgels bezocht worden.

Van 9.30 tot 12.00 precies worden we 
verwacht in de Sint Willibrordkerk, 
Minrebroederstraat 21, 3512 GS Utrecht

Over het Maarschalkerweerdorgel: 
Bron: de website van onze gastheer en 
organist van de kerk Bas Groenewoud.
Het Maarschalkerweerdorgel in de Utrechtse 
St. Willibrordkerk is gebouwd in 1885 en 
stond oorspronkelijk op de koorzolder aan 
de noordkant van de kerk boven de ingang 
naar de kapel. Het orgel had toen nog 
niet de huidige omvang daar het louter als 
begeleidingsinstrument voor de katholieke 
liturgieviering gebruikt werd. De toenmalige 
dispositie luidt:

In 1947 is het instrument door de firma 
Verschueren uit Heythuysen verplaatst naar 
de westkant van de kerk en tevens ook 
uitgebreid. Bij het vervaardigen van het 
nieuwe pijpwerk is uitgegaan van de mensuren 
en legering welke Maarschalkerweerd 
gebruikte voor het vervaardigen van het 
pijpwerk van zijn orgels. Hierdoor heeft 
het nieuwe pijpwerk geen afbreuk gedaan 
aan de homogeniteit van de totale klank 
van het orgel. Het pijpwerk werd geplaatst 
op de bovenste galerij, de speeltafel op de 
zangzolder. Men heeft de tractuur electro-
pneumatisch gemaakt. De dispositie zag er 
na verplaatsing als volgt uit:

 locatie excursie
 2 juni 2012

aanvang 9.30 uur
Sint Willibrordkerk
Minrebroederstraat 21,
3512 GS Utrecht
eindtijd 12.00 uur

Gezamenlijke Lunch
Café wordt nog bekend gemaakt

vervolg 13.45 uur
Geertekerk
Geertekerkhof 23
3511XC Utrecht
eindtijd 16.00 uur

Contact telefoonnr. (alléén) voor 
deze dag: 06-22424021 van Carel 
Cames van Batenburg

Speelhulpen: I + II; P + I; P + II; Tremulant 
voor het tweede manuaal; Generaal 
Crescendo.Het tweede manuaal staat in een 
zwelkast.

Bronverantwoording: Peter van Dijk, Orgels 
in de stad Utrecht.
In het najaar van 1997 is het orgel 
uit de kerk gehaald vanwege de 
restauratiewerkzaamheden in de kerk. In 
het najaar van 2005 is het instrument weer 
teruggeplaatst in de kerk. In die tussentijd 
heeft het in de opslag gestaan bij de firma 
Elbertse Orgelmakers b.v. te Soest, welke 
het instrument in onderhoud heeft en ook 
gerenoveerd heeft. Het orgel heeft zijn 
plek gekregen op de zangzolder (één etage 
lager dan dat het voor die tijd stond) en 
de speeltafel staat onder het orgel achter 



in de kerk. Ook heeft het orgel een nieuw 
neogotisch front gekregen wat beter past 
bij het interieur van de kerk. Daarmee 
samenhangend is ook het front voorzien van 
nieuw pijpwerk. Hieronder vallen o.a. enkele 
tonen van de prestant 16’ van het pedaal 
en de salicionaal 8’ van het hoofdwerk. 
Ook is de zwelkast vervangen door een 
nieuwe dubbelwandige zwelkast. Tevens 
zijn de windlades vervangen. De electro-
pneumatische tractuur heeft plaats moeten 
maken voor electro-mechanische tractuur. Dit 
houdt in dat de relais ventielen opentrekken 
(i.p.v. kegels omhoogdrukken). Deze hele 
mechaniek zit in de windlades verwerkt. 
Ook de registertractuur is gewijzigd: ook 
dit is electro-mechanisch geworden en dat 
houdt in dat het orgel sleeplades heeft welke 
door kleine motortjes heen en weer worden 
geschoven. De dispositie is nu als volgt: 

LUNCH
Tussen de middag hebben wij een 
gezamenlijke lunch in een nader aan te 
kondigen lunch Café.

Wij worden om 13.45 verwacht in de 
Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511XC 
Utrecht.
Wij bezoeken daar het hoofdorgel en het 
kabinetorgel. Organiste Gonny van der 
Maten is helaas verhinderd. De heer Wim 
van Vugt zal ons ontvangen. Om 16.00 
verlaten wij de kerk.

Bron: Stichting Utrecht Orgelland
Het kabinetorgel in de Geertekerk.
“In de jaren ‘50 van de vorige eeuw maakte 
H. Winkelman, organist uit Rijswijk, de 
Utrechtse orgeldeskundige Lambert Erné per 
brief attent op een 18e-eeuws kabinetorgel, 
dat in het bezit was van de Haagse 

antiekhandelaar Ris. [Hans Winkelman 
was vele jaren lid van Onze HOK, tot zijn 
overlijden!] Winkelman wilde bevorderen 
dat het orgel – speelklaar – in een kerk 
terecht zou komen. Ondanks het feit dat het 
pijpwerk door de kas heen verspreid lag en 
beschadigd was, verkeerde het instrument 
grotendeels in originele staat. Het werd 
voor 1.200 gulden aangekocht door de 
Remonstrants Gereformeerde Gemeente te 
Utrecht. Voordat het in de Geertekerk werd 
geplaatst, voerde Van Vulpen in 1957 een 
grondige restauratie uit, waarbij een nieuwe 
windvoorziening werd gemaakt, de Quint 3’ 
(baskant) werd gewijzigd in een Prestant 4’ 
(baskant) en de intonatie werd aangepast.
Op het orgel is geen signatuur van de 
oorspronkelijke bouwer aangetroffen, maar 
op basis van grote overeenkomsten met 
een orgel uit 1762 is vastgesteld dat Deetlef 
Onderhorst de bouwer moet zijn.

Speelhulpen: I + II; P + I; P + II; I + II 4’; I + II 16’; II + II 16’. Tremulant voor het tweede manuaal; Generaal Crescendo.



In 1999 herstelde Van Vulpen de windlade, 
de klaviatuur en het pijpwerk. De intonatie 
van 1957 werd herzien, maar de gewijzigde 
Quint werd niet hersteld. Het is niet te 
achterhalen of dhr. H. Winkelman ooit een 
bedankje heeft gekregen voor zijn tip, maar 
een vernoeming op deze plek moet maar als 
zodanig worden beschouwd.
Opvallend aan dit schrijftafel-model 
kabinetorgel is de enorme welving van de 
bovenlijst. Algemener bij dit type orgel 
zijn de schijnladen op de voorzijde van de 
onderkas en de hoeklijsten die uitmonden in 
leeuwenpoten.”

Dispositie
Manuaal (C-d3)
- Holpijp 8 B/D (eiken)
- Prestant 8 D
- Prestant 4 B/D
- Fluit 4 (C-h1 eiken, c2-b2 metaal gedekt, 
vervolg met roeren)
- Octaaf 2 B/D
- Sexquialter II D
Tremulant
Winddruk: 60 mm wk. 
Toonhoogte a1 = 440 Hz.
Temperatuur: evenredig zwevend.

Het hoofdorgel
“Het hoofdorgel van de Geertekerk is in 
1803 gebouwd door Johannes Stephanus 
Strümphler. Het orgel in de Geertekerk is van 
de door Strümphler gebouwde grotere orgels 
in de meest originele staat gebleven. Na de 
restauratie in 1988, door de orgelmakers 
Van Vulpen te Utrecht, heeft het ook weer de 
oorspronkelijke dispositie. Een enkel register 
is aangevuld of nieuw bijgemaakt.
Het instrument staat pas sinds 1956 in 
Utrecht. Het is oorspronkelijk gebouwd 
voor de Doopsgezinde kerk te De Rijp. Na 
de restauratie van de Geertekerk in de 
vijftiger jaren van de vorige eeuw werd 
het aangekocht door de Remonstrantse 
Gemeente, die eigenaar van de kerk was 
geworden. Het instrument bleek wonderwel 
te passen in de intieme ruimte en akoestiek 
van de kerk. Het leent zich bijzonder goed 
voor kamermuziekachtige orgelwerken.” 
Huidige dispositie (tenzij anders vermeld, 
dateert het pijpwerk uit 1803) :

Tot ziens op 2 juni.

groet,
Annemieke Verkerk

secretaris HOK


