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De Gereformeerde Organistenvereniging (G.O.V)

Bas Steller is geruime tijd lid geweest van de Gereformeerde Organistenvereniging ook wel

G.O.V genoemd, deze vereniging aanvaarde als grondslag de inhoud van de Heilige schrift 

zoals samengevat wordt in de Drie Formulieren van Enigheid en had als doel de bevordering 

van een juiste verzorging van het muzikale gedeelte van de eredienst en al wat het peil en 

de waardering van het orgelspel in het algemeen ten goede kan komen. 

Hoogstwaarschijnlijk is Bas vanaf vanaf 1959 lid geworden, er is één bewijs van lidmaatschap 

voor de periode van 1 mei 1959 t/m 30 april 1960 bewaard gebleven, zijn toelating als  lid is 

niet na te gaan omdat er geen maandbladen aanwezig zijn van vóór 1961, de leden van 

deze vereniging ontvingen maandelijks het maandblad “Organist en Eredienst” die Bas 

grotendeels heeft bewaard en zelfs heeft hij in 1984 de jaargangen 1949 t/m 1951 en de 

jaargangen 1961 t/m 1968 overgenomen van collega A. W. Boelhouwer.
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De bewaard gebleven jaargangen zijn van 1961 t/m 1973 en september 1984 t/m 2004.

Naast dat “Organist en Eredienst” ging over componisten, orgels en orgelmakers waren 

voornamelijk de vaste rubrieken Verenigingsnieuws en Kringberichten interessant om 

informatie uit te halen. De vereniging had tweeërlei soorten leden, de organisten die 

aspirant lid konden worden en als lid toetraden wanneer er geen bezwaar werd 

gemaakt en leden die donateurs werden genoemd en meer voor het maandblad 

lid waren.

De organisten moesten examen bij de G.O.V, zo ook Bas, op zijn cijferlijst staat vermeld 

dat het examen heeft plaatsgevonden op 23 juni 1961, verder dan de cijfers was er 

weinig bekend over het examen maar in het septembernummer 1961 van 

“Organist en Eredienst” lezen we de rubriek 'Onze Normexamens'; op 23, 28, en 20 juni

 j.l. zijn te Utrecht onze normexamens afgenomen, aan het examen kerkelijk orgelspel A 

(voorheen lager examen) werd door 18 candidaten deelgenomen; hiervan zijn 9 

candidaten geslaagd, tussen de geslaagden staat S. Steller te Kampen, en na de 

gelukwensen aan de geslaagden werd verder vermeld dat de examencommissie

iedere dag anders was samengesteld, 
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voor het examen A waren er 9 verschillende examinatoren die in groepjes van drie het 

examen afnamen getuige ook de drie handtekeningen op zijn cijferlijst.

Bas was G.O.V lid van de Kring Zwolle, in het jaar 1961 wordt Bas enkele malen genoemd 

in de agenda van die kring die maandelijks een vergadering organiseerde in steeds een 

andere kerk, in het aprilnummer wordt de vergadering van donderdag 13 april om 8 uur 

aangekondigd in de Geref. Kerk te Wilsum, Om half 8 zorgt coll. Remmelts voor verdere

reisgelegenheid vanaf station Kampen naar Wilsum.  Agenda: Psalm 55 coll. S. Steller, 

Psalm 31 (uitg. G.O.V.), coll. A.W. Boelhouwer, Psalm 32 (uitg. G.O.V.), coll. H. Sleurink vrij 

orgelspel door coll. (en zwager van Bas), H. J. Remmelts (koraalvariaties over ”Wie maar 

den goeden God laat zorgen” van Y.G. Visser. 

Het samenkomen van de organisten had het doel om van elkaar te leren en geïnspireerd 

te raken hoe bepaalde liturgische stukken gespeeld konden worden.

In oktober 1961 komt Bas weer voor in de agenda van Kring Zwolle hij speelt dan op 

10 oktober in de Zuiderkerk te Zwolle Psalm 37 (uitg. G.O.V.).

In 1962 speelt H. J. Remmelts tijdens de 'vergadering' op 13 februari in de Burgwalkerk 

te Kampen Psalm 45 (uitg. G.O.V.), Bas wordt op 17 juli 1962 pas weer vermeld, in de 

Geref. Kerk te Wezep speelt hij Psalm 53 (uitg. G.O.V.), coll. H. Sleurink met wie hij 

meestal samen reisde was ook van de partij en speelde Psalm 54 (uitg. G.O.V.), datzelfde

jaar wordt hij nog vermeld in september wederom in de Zuiderkerk Zwolle (Psalm 55) en 

in November Oosterkerk Zwolle (Psalm 59).
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In november 1962 is het orgel in de Geref. Kerk IJsselmuiden in gebruik genomen een 

orgel die gebouwd is door de firma L. Verschueren te Heythuisen, het is dan ook niet 

verwonderlijk dat een organistenvergadering daar ging plaatsvinden, op dinsdag 14 mei 

1963 is het zover, de agenda vermeld naast de organisten die psalmen spelen, dat Bas 

een inleiding hield over hedendaagse koraalvoorspelen door Ned. componisten. 

Ook de adreswijzigingen was een rubriek in “Organist en Eredienst”, in Juni verhuist 

collega H. Sleurink naar de De Bruynstraat 31 (lid staat achter zijn naam).

In oktober 1963 is men weer in de Zuiderkerk te Zwolle en er wordt vermeld dat coll. 

S. Steller Ps.73 speelt.

In Januari 1964 speelt coll. S. Steller vrij orgelspel in de Nieuwe Kerk aan de Broederweg 

te Kampen en die avond nam coll.  J. Kruithof zijn dia's van orgelfronten mee om te laten 

zien, of dit ook gebeurde met een projector en scherm staat niet vermeld.

Op dinsdag 17 maart 1964 komt zwager H. J. Remmelts weer voor op de agenda, de 

kring is die avond neergestreken in 'zijn' Kerk te Wilsum, Remmelts speelt Ps.82 op het 

orgel.
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De Geref. Kerk van Bas te IJsselmuiden is op 17 november 1964 weer aan de beurt, 

nadat de collega's weer de nodige Psalmen ten gehore hadden gebracht (S. Steller 

Psalm 86) staat als agenda punt; Hierna bekijken we de verzameling orgelfoto's van 

coll. Steller.  Een agendapunt herhaald werd op 11 december in de Nieuwe kerk te 

Kampen, en het was in de smaak gevallen want de agenda van die dag vermeld; 

Hierna bekijken we verder de fotoverzameling van coll. Steller en Veldkamp. Dus ook 

collega Veltkamp nam zijn verzameling mee.

Bas had vanaf het einde van de jaren-50 ansichtkaarten en foto's verzameld van orgels 

in Nederland, en keurig in tekenmappen ingeplakt, in totaal zijn er 7 boeken vol met 

plaatjes waarvan er 5 het adres aan de Hanzelaan 152 hebben en dus na 1958 zijn 

verzameld of ingeplakt, ook zijn er in de boeken talrijke foto's te vinden die de cover 

sierden van het maandblad “Organist en Eredienst” wat bevestigd dat Bas de maand-

bladen tot 1969 niet had bewaard maar verknipt.

De banden 1 t/m 4 zijn voorzien van een inhoudsopgave, band 5 heeft dit niet, 

waarschijnlijk omdat er in tegenstelling van de voorgaande boeken meer dan twee 

afbeeldingen per pagina waren ingeplakt en de voorgedrukte inhoudsregel te klein was 

om alle orgels te vermelden.

In band 6 begint hij wel weer met een inhoudsopgave maar dan alleen van de rechter 

bladzijden maar stopt halverwege, in de laatste band zijn voornamelijk coverfoto's van 

het G.O.V.-maandblad ingeplakt zonder inhoudsopgave.
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Dat de fotoboeken bij zijn collega organisten in de smaak viel blijkt dat hij de boeken 

op de bijeenkomst van 12 januari 1965 opnieuw mee nam, dit keer naar de Herv. 

Kweekschool aan de Ten Oeverstraat 68 te Zwolle waar in de aula een orgel stond 

wat gebouwd was door de firma Flentrop. In hetzelfde nummer van “Organist en 

Eredienst” lezen we in de rubriek adreswijzigingen dat lid S. Steller is verhuisd naar 

de gevers van Endegeeststraat 39 te Kampen.

In het nummer van “Organist en Eredienst” staat de volgende bijeenkomst gepland 

op 23 februari 1965 in de Geref. Kerk te Harde, voor het vrije orgelspel is S. Steller 

aan de beurt en daarna wordt een artikel 'Liturgie en organist' door Ds. de Jong in 

“Organist en Eredienst” van november 1964 besproken.

Op 11 mei 1965 wordt er weer vergaderd in de Zuiderkerk te Zwolle (S. Steller psalm 

89 & 90).

Na de excursie van 12 juni 1965 naar kerken in Hellendoorn, Rouveen en Berkum 

wordt het stil bij de Kring Zwolle, de rest van het jaar en het gehele jaar 1966 wordt 

Kring Zwolle nergens genoemd in de rubriek Kringberichten, de opkomsten waren 

dermate laag dat er geen vergaderingen werden gepland.

De agenda van Kring Zwolle vermeld pas op zaterdag 14 oktober 1967 naar ruim 2 jaar 

weer een activiteit, een bijeenkomst gehouden in de Kerk van Bas, zelf wordt hij niet 

genoemd maar het ligt voor de hand dat hij betrokken is geweest bij het tot stand komen 

van de vergadering, het is ook voor het eerst dat de zaterdagmiddag is gekozen, dit om de 

opkomst te vergroten, vanaf dit moment zullen de organistenvergaderingen altijd op de 

zaterdagmiddag plaats vinden.
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Op zaterdagmiddag 18 november 1967 wordt Bas genoemd hij speelt Gez. 2 in de 

Opstandingskerk te Zwolle, een nieuw orgel gebouwd door de firma Kamp & Zn. 

was daar in september gereedgekomen.

In maart 1968 spelen de organisten Sleurink, Steller en Van de Weerd een interpretatiespel 

over het koraal 'In der ist Freude' (Bach band V) in de Chr. Geref. Kerk in de 

Buitennieuwstraat te Kampen, ook in deze kerk was in het voorjaar van 1967 in deze kerk 

een nieuw orgel geplaatst, gebouwd door de fa. v. d. Berg en Wendt te Zwolle. 

Intussen had Bas ook zijn rijbewijs gehaald en eind november een Opel Kadett gekocht 

zodat hij ook om toerbeurt met coll. Sleurink naar de vergaderingen kon rijden.

De agenda van Kring Zwolle in de rubriek Kringberichten vermeld vanaf september 

1969 nog wel de locaties die bezocht worden maar veelal wordt voor de details verwezen 

naar een toegezonden programma voor het seizoen wat liep van september tot juni het 

volgend jaar.

Vanaf 1969 zijn de maandbladen “Organist en Eredienst” aanwezig die Bas zelf bewaard 

had, maar zoals vermeld was in de agenda van Kring Zwolle alleen met de locaties en 

een globaal programma, zo wordt de Geref. Kerk te IJsselmuiden op 15 maart 1969 

genoemd als locatie, programma; samenzang o.l.v. collega J. M. Eilander, pas op 17 maart 

1973 wordt deze kerk weer bezocht, dit als afwijking van een vergaderplaats te Kampen, 

wat was aangegeven in het seizoenprogramma, meldt de agenda.

Omdat de maandbladen tussen 1973 en september 1984 zijn niet bewaard gebleven 

zijn over deze periode geen gegevens te vinden.
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In 1984 hebben de maandbladen dezelfde cover indeling gehouden, het lettertype 

en opmaak zijn wel veranderd, de correspondent van Kring Zwolle G. Kamp uit Zwolle 

is na jaren gestopt met dit werk o.a. de invulling van de agenda, in 1984 is J. Rop uit 

Zwolle diegene die de contacten onderhoud en het stukje in de kringberichten schrijft.

In het novembernummer van “Organist en Eredienst” 1984 wordt Bas na lange tijd weer 

genoemd, althans in de bewaarde maandbladen, de collega organisten worden daar

uitgenodigd om op 17 november naar de Geref. Kerk in IJsselmuiden te komen om 

het 30-jarig organisten jubileum van coll. Steller bij te wonen.

In maart 1985 is Bas Steller, zonder te vinden informatie over het vertrek van coll. J. Rop, 

de correspondent geworden van Kring Zwolle, vanaf die tijd regelt hij de vergaderingen 

en is verantwoordelijk voor de informatie over Kring Zwolle in het maandblad. 

Vanaf januari 1986 veranderd de retro kleurencover van het maandblad in een 

sobere z/w stijl.

De agenda's waren de laatste jaren weer uitgebreider, vaak wordt er een bepaald aspect 

van de eredienst behandeld, vredesliederen, Lutherliederen, het Orgelboek of Kerst, zo 

schrijft Bas in de agenda van december 1985; De december vergadering wordt gehouden 

in de Geref. Kerk (in de volksmond “de Blokkendeuze”) aan de dijkgraafstraat te IJsselmuiden,  

onze vergaderingen worden gekenmerkt door de regelmatige constatering dat 

organisten te weinig, of zelfs nooit zingen en dientengevolge vaak zo belabberd 

begeleiden. Kortom: organisten denken nogal eens te instrumentaal en te dominant. 

Deze gedachte deed ons besluiten daaraan eens wat te doen. Collega Steller zal trachten 

deze vocale middag in goede banen te leiden.
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In februari 1986 is de club in de Geref. Kerk te Staphorst, het thema is het begeleiden 

van de gemeentezang en in maart is men in de Kruiskerk te Zwolle, Solisten betrekken 

bij de eredienst is het thema, collega Steller en Westera zullen trachten 'hun cantorij' 

mee te tronen.

Zo zijn de organistenvergaderingen tamelijk educatief van opzet terwijl ook het bezichtigen 

en bespelen van andere orgels een geliefd onderdeel is van de bijeenkomsten.

Voor de vakantieperiode in juni is er de gebruikelijk excursie naar meerdere kerken in een 

bepaalde regio, in 1986 is dat naar Vriezenveen en Ootmarsum en in 1987 naar 

Nunspeet en Ermelo, of Bas altijd mee ging is niet bekend.

In april 1988 is o.a. de cantorij o.l.v. Seb. Steller aanwezig tijdens een muzikaal programma 

in de Ned. herv. Maranathakerk te Nieuwleuzen en de excursie van dat jaar gaat naar 

Heemse en Nijverdal.

In 1986 kocht ik een uit 1892 stammende Story en Clark harmonium en kreeg les van Bas 

op de zaterdagmiddag mits er geen organistenvergadering was georganiseerd natuurlijk, 

de les bestond uit het doorspelen van de les stof uit de bekende Folk Dean leerboeken 

aansluiten werden er alcoholische versnaperingen gedronken onder genot van de orgel-

klanken uit de cd collectie, het is daarom ook niet verwonderlijk dat ik van tijd tot tijd 

meegevraagd werd om op de zaterdagmiddag naar de vergadering mee te gaan, veelal 

nam ik de camera mee om in eerste instantie wat foto's te maken van de orgels maar al 

dan niet bewust heeft het toch ook wat unieke plaatjes opgeleverd van de deelnemers 

en sfeer tijdens zo een bijeenkomst.

De eerste keer was een bijeenkomst in de Geref. Kerk te Doornspijk, het recent 

overgeplaatste Hilversumse orgel naar deze kerk had uitgebreid in een voorgaand 

nummer van “Organist en Eredienst” gestaan en het zal het enthousiasme over het 

orgel zijn geweest om mij te vragen mee te gaan op 18 februari 1987, het orgel is toen 

uitgebreid gefotografeerd.
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De excursie van 1989 ging naar Meppel waar de Chr. Geref. Kerk en de Grote Kerk 

werden bezocht.

Na de vakantieperiode was in september de kerk van Bas in IJsselmuiden weer aan 

de beurt, ook werden regelmatig orgelbouwers bezocht zoals Kaat & Tijhuis in Kampen 

(1987) de werkplaats van Gerrit Klop te Garderen (1989) en de firma Reil in Heerde.

Op 16 december 1989 ben ik weer mee geweest naar een organistenvergadering die 

werd gehouden in de Ned. Geref. Kerk te Zalk en hiervan zijn foto's gemaakt, we zien de 

discussiërende en geknielde organisten op een veel te klein bordes bij het klavier.

De excursie van 1991 ging naar Elburg, de Grote Kerk is toen bezocht en tevens het 

orgelmuseum.

De Geref. Kerk in Hattem werd op 23 november 1991 bezocht hier waren de collega's 

Oenk en Schilder organist, Bert Schilder was een goede bekende van de familie Steller, 

hij was tekenaar/illustrator bij Tijl Kranten de voorganger van de Stentor en hij is ook de 

tekenaar van het portret van Willem (opa) Steller wat in de familie aanwezig is. 

Voor het 40-jarige jubileum van Bas schonk hij een fraaie inkttekening van een sfeerbeeld 

van een organistenvergadering in de Grote Kerk van Elburg, in 2019 heb ik nog meerdere 

tekeningen uit zijn nalatenschap aan de collectie kunnen toevoegen.
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De bijeenkomsten in 1992 beginnen in de verbouwde kerk van Bas in IJsselmuiden, de 

gehele Kerk met uitzondering van het orgel wordt anders ingedeeld.

Omdat de kerk te klein werd was er al een uitbreiding geweest met een extra zaal aan de 

zijkant van de kerk, om dit gedeelte beter te betrekken bij de kerk lag het voor de hand 

om alle banken een kwart slag te draaien en de kansel te verplaatsen, hierdoor werden

beide ruimtes meer één geheel, ook het orgel is toen gerestaureerd en uitgebreid.

Bij de laatste verbouwing zijn de banken vervangen door stoelen en staat de kansel

weer op de oorspronkelijke plek.

De excursie ging dit jaar naar Welsum, Boskamp en Olst.

Ook het orgel in de Westerkerk in Kampen is in 1992 gerestaureerd en de kring gaat 

op 14 november op bezoek bij Jan Zwanepol de organist van deze kerk.

De adresgegevens van Bas veranderen in februari 1993 van de Tormentil 73 waar de 

familie Steller vanaf 1974 had gewoond naar het adres aan de Koornmarkt 9.

In 1993 is er geen excursie georganiseerd, tot slot van het jaar wordt in december

in Kampen het gerestaureerde Naber orgel bezocht in de Evangelisch-lutherse kerk. 
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In Kampen wordt op 14 mei 1994 de Buitenkerk bezocht, gastheer was organist Ton van 

de Berg die wat over de geschiedenis van het Hinsz orgel vertelde, ik was hier ook bij aan-

wezig en heb enkele foto's gemaakt, de agenda vermeld dat ondanks de grote afmetingen 

van de kerk er geen vergaderruimte is. De bijeenkomst speelde zich dan ook af op het 

bordes van het orgel zoals op de foto te zien is.

In tegenstelling tot het jaar 1984 wordt in 1994 geen melding gemaakt in “Organist en 

Eredienst” van het 40-jarig jubileum van Bas als organist, hoogstwaarschijnlijk had dit te 

maken met zijn functie als kringcorrespondent en hij zelf verantwoordelijk was de berichten 

in het maandblad, het bejubelen van zichzelf lag niet in zijn aart.

Dit is echter ruimschoots gecompenseerd in de plaatselijke kranten waar hem in

weekblad de Steur de taart werd overhandigd in de rubriek 'Pluim van de Week', het 

Nieuw Kamper Dagblad plaatse een artikel en in zijn kerk was een expositie van zijn 

werk als schilder en beeldhouwer te zien, hoogtepunt van zijn jubileum was de 

Koninklijke onderscheiding die hij mocht ontvangen uit handen van de burgemeester 

van Kampen tijdens zijn jubileumviering in de Geref. Kerk te IJsselmuiden. 
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In de maand juni 1994 was er weer geen excursie, die maand werd de Broederkerk in 

Kampen bezocht en ook hier heb ik foto's genomen, gastheer was de organist 

Henk van Putten.

De bijeenkomsten werden steeds vaker in gezamenlijk verband met de Kring Twente 

en ook met district Overijssel van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging 

beide organisaties de G.O.V. en Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging (KNOV) 

zijn in 2009 samengegaan en heet tegenwoordig de Koninklijke Vereniging van 

Organisten en Kerkmusici (KVOK). 

De organistenvereniging maken in april 1995 tezamen met kring Zwolle en district 

Overijssel van het KNOV zelfs een uitstapje over de grens en bezoeken in Neuenhaus 

de Evangelisch-reformierte Kirche, toch even wat anders dan met je fotoalbums met 

orgelplaatjes naar de plaatselijke kerk 30 jaar eerder.
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In 1995 zijn de vergaderingen weer dichter bij de deur maar wel altijd met de kring

Twente en het KNOV. ook worden vergaderingen in de regio van kring Twente gepland. 

In april en juni 1996 gaat men naar Enschede en in maart 1997 naar Almelo, een 

maand later in april bezoekt men wederom de Buitenkerk te Kampen, in mei is men 

in Urk en in juni te Markelo.

In de rubriek kringberichten van “Organist en Eredienst” september 1997 zien we 

opeens twee correspondenten van Kring Zwolle, naast Bas staat ook W. de Just als 

tijdelijke correspondent.

De agenda begint met; Collega Steller werd enige tijd geleden onverwacht getroffen 

door ziekte, hij revalideert momenteel; we wensen hem een voorspoedig herstel toe, 

waarna het programma voor september 1997 volgt.

Bas was getroffen door een herseninfarct en moest hierdoor zijn taak als correspondent 

na 12 jaar gedwongen stoppen, zijn vervanger werd de uit Zwolle woonachtige 

H. van Pijkeren, in de agenda van november 1997 schijft hij; zoals u hierboven kunt 

lezen, is er een nieuwe kringcorrespondent. Collega Steller kan vanwege zijn ziekte 

dit werk niet meer doen. Gelukkig is er goede vooruitgang en als kring wensen we 

hem veel doorzettingsvermogen om aan zijn herstel te werken. Op deze plaats 

willen wij hem ook danken voor het vele werk dat hij al die jaren heeft gedaan 

voor onze kring: Bas bedankt!

Tot zo ver het gedeelte Gereformeerde Organistenvereniging (G.O.V) over Bas Steller, 

latere vermeldingen t/m 2004 van Bas in “Organist en Eredienst” later “Liturgie en 

Organist” zijn niet gevonden.

Bas stopte als organist op zijn 50-jarige jubileum in november 2004.
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Remy Steller

Kampen, Oktober 2019

Voorwoord

waardigheden in staan


	pagina 0 voorwoord.pdf
	Pagina 1

	pagina 1.pdf
	Pagina 1

	pagina 2.pdf
	Pagina 1

	pagina 3.pdf
	Pagina 1

	pagina 4.pdf
	Pagina 1

	pagina 5.pdf
	Pagina 1

	pagina 6.pdf
	Pagina 1

	pagina 7.pdf
	Pagina 1

	pagina 8.pdf
	Pagina 1

	pagina 9.pdf
	Pagina 1

	pagina 10.pdf
	Pagina 1

	pagina 11.pdf
	Pagina 1

	pagina 12.pdf
	Pagina 1

	pagina 13.pdf
	Pagina 1

	pagina 14.pdf
	Pagina 1

	pagina 15.pdf
	Pagina 1

	pagina 16.pdf
	Pagina 1

	pagina 17.pdf
	Pagina 1

	pagina 18.pdf
	Pagina 1

	pagina 19.pdf
	Pagina 1

	cover front.pdf
	Pagina 1

	cover back.pdf
	Pagina 1


