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VOORWOORD

U wordt van harte uitgenodigd voor het orgelseizoen 2017 in onze prachtige Grote 
Kerk. De drie orgels zijn in een prima conditie en een keur van voortreffelijke 
organisten is graag bereid om ze te bespelen. Zij hebben mooie programma’s 
samengesteld, met vertrouwd werk, maar ook met minder bekende muziek 
die u aangenaam zal verrassen. Blader het boekje maar eens door om voor te 
proeven wat er komen gaat.
Uit Keulen komt Prof. Dr. Winfried Bönig, organist van de Keulse Dom, en één van 
de eminentste muzikale persoonlijkheden in Duitsland. Zijn Utrechtse collega, 
Wouter van Belle, van de kathedraal van het aartsbisdom Utrecht, speelt werken 
van Nederlandse componisten uit de katholieke traditie. Vertrouwde namen zijn 
Herman van Vliet, Jan J. van den Berg, Harm Hoeve, Hayo Boerema en Leo van 
Doeselaar. Nieuw is Rien Donkersloot, de bespeler van het Naber-orgel in de 
St-Joriskerk van Amersfoort en opvolger van Herman van Vliet. 
Wybe Kooijmans, onze huisorganist, speelt het Orgel-PLUS-concert met de 
trompettist Edward de Bode.
Ronald de Jong en Dirk Out nemen dit jaar het dubbelconcert over, onder de 
titel “Jong en Out”. Anders, maar even verrassend.
Eveneens “oud en jong” klinkt het herdenkingsconcert op 4 mei. Na de doden-
herdenking stroomt de kerk vol voor muzikale reflectie met het Requiem van 
Jean Richafort. Muziek uit de tijd dat de Grote Kerk, toen nog Sint-Vituskerk, nog 
heel jong was en de verf van de gewelfschilderingen bij wijze van spreken nog 
nat. Daarna klinkt muziek van Arvo Pärt uit onze eigen tijd. 
Tien dagen later, op zondag 14 mei, speelt het Cuypers Ensemble, het Hilver-
sumse jeugdstrijkorkest. Een jaarlijks terugkerend feest.
De toegangsprijzen. Voor de orgelconcerten is de entreeprijs € 8,50 en € 7,00 voor 
CJP, 65+ en Vrienden van de Grote Kerk. U kunt zes concerten bezoeken voor 
de prijs van vijf met de orgelknipkaart van € 42,50 / € 35,00.  Voor het concert 
van het Cuypers Ensemble zijn de prijzen € 12,50 / €10,00. Het 4 mei-concert is 
gratis toegankelijk. Er is een collecte aan de uitgang, een gulle bijdrage stellen 
wij zeer op prijs.
Samenvattend, we gaan weer een sterk en mooi seizoen tegemoet. Er valt veel te 
genieten. Ook dit jaar hopen wij u weer in groten getale te mogen verwelkomen. 
Maak ook uw vrienden en kennissen eens attent op onze prachtige orgels en 
de schitterende ambiance. Geef hen uw programmaboekje. Voor u ligt er altijd 
een nieuw boekje klaar.

Henk Eijlers, voorzitter
Wybe Kooijmans
Henk Smits
Jan van Tuin



MEER WETEN

Aandacht voor de kerk zelf
Tijdens de orgelconcerten en de kerkdiensten elke zondag komt het er niet van 
om dit prachtige monument met zijn rijke historie eens wat aandachtiger te 
bekijken. Tijdens de zomermaanden kunt u evenwel de kerk dagelijks binnenlo-
pen voor een gratis bezichtiging. Er is altijd iemand aanwezig voor uw vragen 
of voor een kleine rondleiding. Bovendien is er een winkeltje waar u een leuk 
aandenken aan uw bezoek kunt kopen. Wanneer u buiten de openingstijden 
van het toeristenseizoen de kerk met familie of relaties wilt bezoeken, kunt u bij 
Stichting Grote Kerk Naarden een groepsrondleiding reserveren. Voor relaties uit 
het buitenland zijn rondleidingen mogelijk in Frans, Duits, Engels en Italiaans.
Info: Stichting Grote Kerk Naarden, Sint Annastraat 5, tel. 035-694 9873

Stichting Grote Kerk Naarden
Stichting Grote Kerk Naarden beheert het kostbare rijksmonument en zorgt voor 
de exploitatie van het gebouw. Daarmee worden voor een deel de kosten gedekt 
die gemaakt worden om de schoonheid en het karakter van de kerk te bewaren. 
Behalve de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus-Passion zijn er nog tal van 
andere concerten. Daarnaast zijn ook beurzen als La Table en het Kunst- en Antie-
kweekend drukbezochte evenementen. ’s Zomers zijn er diverse exposities. Elke 
twee jaar is de kerk een prominente locatie voor het FotoFestival Naarden. De 
kerk is aantrekkelijk voor relatieontvangsten en een een perfecte trouwlocatie. ’s 
Zondags viert de protestantse gemeente er haar kerkdiensten, er wordt gerouwd 
en getrouwd, kortom de kerk heeft een belangrijke plaats in het sociale leven. 
Jaarlijks genieten zo’n 85.000 bezoekers van dit gebouw met een ziel.

Vriend
Mocht u dit belangrijke werk aan de kerk willen steunen, dan kunt u lid worden 
van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden. De Vrienden zorgen 
voor draagvlak en dragen bij aan speciale projecten, zoals de aanleg van een 
toilet voor minder validen, de vernieuwing van de winkelbalie, enz. Voor een 
bescheiden bedrag (€ 30,- per jaar) wordt u Vriend(in). U kunt zich aanmelden 
via vrienden@grotekerknaarden.nl

De prachtige orgel-CD
Vorig jaar kwam een CD gereed waarop alle drie de orgels te horen zijn, elk met 
hun eigen karakteristieke klank. U kunt deze op drie manieren verkrijgen. U kunt 
hem bestellen via concertengrotekerknaarden@gmail.com. U kunt hem kopen 
in de kerk, of bij Ruijsdael, de winkel op de hoek van de Marktstraat.

Het maken van geluidsopnamen is niet toegestaan,
tenzij hierover bijzondere afspraken zijn gemaakt.



DE GROTE KERK VAN NAARDEN

De Grote of Sint Vituskerk ligt in het centrum van de oude vestingstad Naarden. In 
zijn oudste vorm was het een eenschepige kruiskerk. Net als in andere Hollandse 
steden werd deze in de loop van de 15e eeuw vergroot tot de laatgotische kruis-
basiliek met kooromgang die wij nu kennen. Het type van een grotestadskerk, 
maar iets kleiner. Omstreeks 1479 werd zij opnieuw gewijd.
Uit de katholieke periode zijn diverse bezienswaardigheden bewaard gebleven.

De buitengewoon fraaie paneelschilderingen, die tussen 1510 en 1518 zijn 
aangebracht op het eikenhouten tongewelf, zijn ongetwijfeld de kostbaarste 
bijzonderheid. Deze unieke reeks geeft een interessant beeld van de geloofsbe-
leving rond 1500.
In de noordelijke zijbeuk van het schip, op de noordwand van de toren, is een 
laat-15e eeuwse muurschildering van Sint Christoffel blootgelegd. 
Een andere bijzonderheid vormen de zandstenen pilaren in het koor, waarvan 
de kapitelen voor een deel met dieren- en mensenfiguren zijn versierd. 

Het koor is afgesloten met een rijk bewerkt houten koorhek uit 1531, het oudste 
Nederlandse koorhek waarin renaissance-elementen zijn verwerkt. In het koor 
staat één van de acht in ons land bewaarde gotische preekstoelen.
Uit de vroege protestantse periode dateren twee enorme houten tekstborden, 
een gildebord uit 1618 en een Tiengebodenbord uit 1603 met de Wetstekst in 
een vroege bijbelvertaling. 

De Grote Kerk heeft ooit een van de oudste orgels van Nederland bezeten. 
Het was een bijzonder fraai orgel in een sierlijke laat-gotische kas. Zoals zovele 
orgels in die tijd raakte het rond 1850 onbruikbaar. Het werd gesloopt. Wat er 
van rest zijn een tekening uit 1862, een aantal panelen met mooi snijwerk, nu in 
het Rijksmuseum, en de bel van het uurwerk. Het is deze bel die het begin van 
onze orgelconcerten aankondigt.

Tot de inventaris van de kerk behoort een drietal orgels.
De neo-gotische kas van het tegen de torenwand geplaatste hoofdorgel uit 
1862 beheerst de ruimte. Aan de andere zijde, hoog tegen de koorwand, trekt 
de moderne vormgeving van het koororgel uit 1937 niet minder de aandacht.
Minder opvallend, maar even mooi, is het Strümphler-orgel, een elegant kabi-
netorgel uit 1784. De twee oude orgels staan op de Rijksmonumentenlijst.

Teneinde de op de Rijksmonumentenlijst geplaatste kerk in stand te houden 
en te onderhouden is in 1993 de Stichting Grote Kerk Naarden opgericht, die 
sedert 1 oktober 1993 de verantwoordelijkheid draagt voor het onderhoud en 
de exploitatie van dit prachtige gebouw.



HET VERDWENEN ORGEL

In 1520 werd in de Sint Vituskerk een prachtig orgel geplaatst. Het was een 
“zwaluwnestorgel”, m.a.w. het hing aan de muur, een constructie die in de 
middeleeuwen vaak werd toegepast. Het was vrijwel zeker het werk van de 
Utrechtse orgelbouwer Peter Gerritsz. Het orgel werd gebouwd als blokwerk, 
d.w.z. dat de afzonderlijke pijpenkoren niet afzonderlijk geregistreerd konden 
worden. De techniek van het orgelbouwen ontwikkelde zich echter en het orgel 
werd bij diverse werkzaamheden bij de tijd gebracht. In 1774 verscheen een 
beschrijving van dit orgel waarin het tot een van de merkwaardigste kerkorgels 
van ons land gerekend werd. Het was een drieklaviers sleepladenorgel, met 18 
registers verdeeld over hoofdwerk, bovenwerk en een heel klein rugpositief. Het 
pedaal was aangehangen. 

Door gebrekkig onderhoud en talrijke reparaties werd het orgel een lappende-
ken en in 1854 kon het niet meer naar behoren functioneren. De kerkvoogden 
overwogen geen algehele restauratie maar kozen voor een modernere klank. In 
1860 werd het instrument ontmanteld en en 1862 vervangen door het Witte-orgel.

De laatgotische orgelkas was buiten-
gewoon elegant en rijkelijk voorzien 
van houtsnijwerk. Bijgaande tekening, 
gemaakt vlak voor de sloop, geeft daar 
een goed beeld van. Van het snijwerk 
van de onderbouw van de hoofdkas is 
gelukkig veel bewaard gebleven. Het is 
het werk van de belangrijke Utrechtse 
beeldhouwer Jan Eerstenszoon van 
Schayk. Panelen met ridderfiguren een 
griffioen, een wildeman, een adelaar 
en een leeuw zijn prachtig opgesteld 
in zaal 0.4 van het Rijksmuseum. Eén 
beeldje, een halffiguur van een vrouw 
met gevouwen handen, is echter weer 
teruggekomen naar de Grote Kerk. Het 
heeft een plaatsje gekregen in de nis 
van het stiltecentrum.

Verder is de bel van het uurwerk bewaard gebleven. Hij hangt naast de ingang 
naar de consistoriekamer. Het randschrift luidt : Vincyt Amor Omnia 1639 (de 
liefde overwint alles). Het is de bel waarmee het begin van de orgelconcerten 
wordt aangekondigd.





HET HOOFDORGEL

In mei 1860 ondertekenden de kerkvoogden van de Grote Kerk een contract 
met C.G.F. Witte van de firma J. Bätz en Comp. te Utrecht ter levering van een 
nieuw orgel. Adviseur was de toenmalige organist van de Haarlemse Bavo, J.G. 
Bastiaans. Op 28 september 1862 werd het nieuwe orgel in gebruik genomen. 
Het is het laatste grote werk van Witte, en tevens het laatste 19de-eeuwse orgel 
dat voorzien is van een rugpositief. 
Witte was in zijn tijd de meest toonaangevende orgelbouwer voor de protes-
tantse kerken. Zijn primaire doel was het vervaardigen van instrumenten voor 
de begeleiding van de gemeentezang. Daarbij streefde hij naar een klank die 
zowel kracht en waardigheid als lieflijkheid uitstraalde. Bovendien moesten er 
voldoende mogelijkheden tot afwisseling zijn.
Afgezien van een inwendig iets gewijzigde opstelling, verkeert het orgel geheel 
in zijn oorspronkelijke staat. Het monumentale klankkarakter van 1862 bleef in-
tegraal bewaard. Op grond daarvan is het op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. 
Het orgel heeft drie klavieren: hoofdwerk, rugwerk en bovenwerk (klavieromvang 
C-f’’’) en een vrij pedaal (C-e’), in totaal 44 sprekende stemmen. De dispositie 
van dit mechanische sleepladen-orgel luidt:

Hoofdwerk
Prestant 16'
Prestant 8'
Bourdon 8'
Gemshoorn 8'
Roerquint 6'
Octaaf 4'
Open fluit 4'
Quint 3'
Octaaf 2'
Cornet 5 st.
Mixtuur 4 st.
Trompet 16'
Trompet 8'

Rugwerk
Prestant (D) 16’
Bourdon(B) 16’
Prestant 8’
Roerfluit 8’
Flûte Travers 8’
Octaaf 4’
Fluit 4’
Nasard 3’
Woudfluit 2’
Cornet 5 st.
Mixtuur 3 st.
Fagot 16’
Trompet 8’

Bovenwerk
Prestant 8'
Holfluit 8'
Flûte Angelica 8'
Viola 8'
Roerfluit 4'
Salicet 4'
Gemshoorn 2'
Echo trompet 8'
Clarinet 8'

Pedaal 
Prestant 16'
Subbas 16'
Violon 16'
Octaaf 8'
Violon 8'
Roerquint 6'
Octaaf 4'
Bazuin 16'
Trombone 8'
Cornet 4'

Koppelingen
Bovenwerk/Hoofdwerk
Hoofdwerk/Rugwerk
Rugwerk/Hoofdwerk
Hoofdwerk/Pedaal





HET KOORORGEL

In 1937 ontving de firma Flentrop te Zaandam het verzoek om voor de Wereldten-
toonstelling die dat jaar in Parijs gehouden werd, een orgel te vervaardigen naar 
de modernste inzichten. Het verzoek kwam voor Flentrop dermate onverwacht 
dat de bouw van het orgel moest worden uitbesteed. Naar ontwerp van Flentrop 
werd het instrument in Duitsland vervaardigd door de firma Klais te Bonn.
Het orgel werd geëxposeerd in het door architect W.M. Dudok ontworpen 
paviljoen voor Nederlandse kerkelijke kunst. Na de tentoonstelling werd het 
aangekocht door de Nederlandse Bachvereniging voor de uitvoeringen van de 
Mattheus Passion in de Grote Kerk. Tijdens de restauratie van de Grote Kerk 
kreeg het zijn huidige plaats. Sinds 1995 is het instrument eigendom van de 
Stichting Grote Kerk Naarden.
Een eerste groot onderhoud werd in 1998 uitgevoerd; dit werd mede mogelijk 
gemaakt door de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk. Bij die gelegenheid 
werd de Prestant 8' van het Pedaal tevens vanaf Manuaal I bespeelbaar gemaakt.
Substantiële giften uit het Rabo Coöperatief Fonds, enkele particuliere giften en 
een eigen bijdrage van de Stichting Grote Kerk Naarden maakten het in 2012 
mogelijk het instrument uit te breiden met een Gedekt 8' (uit het gelijknamige 
pedaalregister) en een Sesquialter 2 sterk op manuaal II. De Schalmei van ma-
nuaal I werd vervangen door een fraaie Dulciaan 8'.
Dankzij een bijdrage van de provincie Noord-Holland kon in 2015 de tractuur 
integraal gedigitaliseerd en het pijpwerk en de windladen worden gerestaureerd. 
De Subbas 16' werd als transmissie ook vanaf manuaal I bespeelbaar. Een speci-
ale bijdrage maakte de terugkeer van de sedert decennia afwezige vlamvormige 
decoratie tussen de pijpvoeten mogelijk.
De werkzaamheden werden door Adema's Kerkorgelbouw uitgevoerd.
De omvang van de manualen is C - g''', die van het pedaal C - f'.

Manuaal l  Manuaal II
Bourdon (transm.) 16’ Gedekt (transm.) 8’
Prestant (transm.) 8' Quintadeen 8'
Roerfluit 8' Open fluit 4'
Prestant 4' Prestant 2'
Mixtuur 4 st. Scherp 3-4 st.
Dulciaan 8' Sesquialter 2 st.

Pedaal  Koppelingen
Subbas 16' l - pedaal
Prestant 8' II - pedaal
Gedekt 8' II - I
Octaaf 4' II - I suboctaaf
Flageolet 2'

Speelhulpen
Koppelingen met 
hand- en voet- 
bediening
2 vrije combinaties
Tutti





HET KABINETORGEL

Het Kabinetorgel werd in 1784 gebouwd door Johannes Stephanus Strümphler, 
Amsterdam. Dr. D.A. Flentrop, verzamelaar van huisorgels, beschouwde het als 
een van de mooiste in Nederland gebouwde kabinetorgels.

Strümphler (1737-1807) is een van de grootste orgelbouwers van de 18de eeuw. 
Hij heeft een groot aantal orgels gebouwd, waaronder vele zgn. huisorgels. Zijn 
grootste werk is het drieklaviers-orgel met 48 stemmen, dat hij bouwde voor 
de Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk in Amsterdam, waar Jan Zwart jarenlang 
zijn wekelijkse orgelbespelingen gaf. Dit orgel staat thans in de Eusebiuskerk 
te Arnhem.

In 1948 heeft Flentrop het kabinetorgel verkocht aan de Nederlandse Bachver-
eniging ten behoeve van de uitvoeringen van de Matthäus Passion in de Grote 
Kerk. Het werd ook - en met name tijdens de restauratie van de Grote Kerk - door 
de Hervormde Gemeente gebruikt, totdat het begin 1975 door een stookfout on-
bespeelbaar werd. Sindsdien was het opgeslagen bij de orgelbouwer Flentrop.
Dankzij aanzienlijke giften van enkele particulieren en stichtingen heeft de 
Stichting Grote Kerk  het instrument in 1997 van de Bachvereniging kunnen 
kopen. Het is op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Jan Jongepier heeft een 
restauratieplan ontworpen. Overeenkomstig het Besluit Rijkssubsidiëring Res-
tauratie Monumenten 1977 is het instrument met subsidies van de Rijksdienst 
voor Monumentenzorg, van de Gemeente Naarden en de financiële steun van 
velen gerestaureerd en weer in de kerk geplaatst. Het zal in de concertserie, al 
of niet in combinatie met de andere orgels, door verschillende concertgevers 
worden bespeeld.

Het instrument heeft één manuaal, klavieromvang C - d'".

Dispositie:
Holpijp 8’
Viola 8’ (disc.)
Prestant 4’
Fluit 4’ (disc.)
Fluit 4’ (bas)
Sexquialter II  (disc.)
Quint 3’ (bas)
Octaaf 2’
Nachthoorn 2’ (bas)
Tremulant





orgelconcert          WYBE  KOOIJMANS

2de Paasdag, maandag 17 april 2017, 20.15 uur

F. Asma Feestvoorspel en koraal U zij de glorie
1912-1984 Melodiebewerking 
 Weest gegroet, gij eersteling der dagen

C.H.H. Parry Chorale prelude When I survey the woud’ross cross
1848-1918

Ch.M. Widor Symfonie voor orgel nr. 6 in g, opus 42.2
1844-1937 - Allegro 
 - Adagio 
 - Intermezzo 
 - Cantabile 
 - Final

J.J. van den Berg Trio Staakt uw rouwen, Magdalene
1929 (melodie van Adr. C. Schuurman)

D. Bédard Variations sur Lasst uns erfreuen
1950



Wybe Kooijmans ontving zijn 
eerste pianolessen op 8 jarige 
leeftijd van de organist Rutger 
van Mazijk. Een aantal jaren later 
verwisselde hij de piano voor 
het orgel en kreeg hij op de Ver-
enigde Muzieklycea in Hilversum 
les van Haite van der Schaaf, die 
hem tevens voorbereidde op 
zijn toelatingsexamen voor het 
Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam. Hier werd Bernard 
Bartelink zijn leraar. Na zijn afstu-
deren volgde hij enige malen de masterclass voor interpretatie en improvisatie 
van de wereldberoemde Franse organist Jean Guillou. Een oud-registrant van 
de organist Feike Asma gaf Wybe vele, welkome raadgevingen.

Inmiddels was Wybe Kooijmans bij verschillende kerken in het Gooi werkzaam als 
organist. In 1987 volgde een aanstelling als – toen nog – één van de organisten 
van de Grote Kerk te Naarden; nu is hij er hoofdorganist. 

In 1994 maakte hij de eerste opname van het zojuist voltooide Pels & Van 
 Leeuwenorgel in de Eindhovense ‘Frits Philips’ concertzaal.
Op het monumentale Witte-orgel (1862) van de Grote Kerk te Naarden maakte hij 
meerdere CD-opnames. De laatste is vorig jaar opgenomen. Hierop zijn alle drie 
de orgels van de Grote Kerk te beluisteren. Deze CD is aan de kerk verkrijgbaar.

Wybe Kooijmans geeft regelmatig orgelconcerten in Nederland; bovendien 
concerteerde hij in Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada en Rusland, 
alwaar hij het orgel van de Philharmonie te Novosibirsk inwijdde. Voorts heeft 
hij ruime ervaring opgedaan als begeleider van vele koren en solisten. Hij is als 
repetitor verbonden aan het koor van de Nederlandse Händelvereniging, het 
Concertkoor Baarn en het Vocaal Ensemble Fioretto. 
Tevens maakte hij enige jaren deel uit van de werkgroep ‘Zingend Geloven’ 
en publiceerde hij enkele koraalbewerkingen voor orgel. Onder zijn redactie 
verschenen in de serie “Musica Selecta” een twaalftal delen met onuitgegeven 
(versies van) koraalbewerkingen van Feike Asma.
In 2014 verleende hij zijn medewerking aan de televisieprogramma’s “Verborgen 
verleden”, “Push the red button” en “Messiah Masterclass”.
 



HERDENKINGSCONCERT

donderdag 4 mei 2017,  21.00 uur

LUX AETERNA

Muzikale reflectie en verstilling
op de vierde mei in de Grote Kerk

Jean Richafort Requiem (in memoriam Josquin Desprez)
c. 1480 – c. 1547 - Introitus  Requiem aeternam
 - Kyrie
 - Graduale  Si ambulem
 - Offertorium Domine Jesu
 - Sanctus
 - Agnus Dei
 - Communio Lux aeterna

Arvo Pärt
1935

Cappella Europa
(koor & saxofoons)

concept en regie
Rutger Valentijn Mauritz

De teksten van de uit te voeren werken zullen in een afzonderlijk tekstboekje 
worden opgenomen.

Rutger Valentijn Mauritz (*1980), heeft koordirectie en kerkmuziek gestudeerd 
aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en aan het Conservatorium Maas-
tricht, waar hij zijn Master koordirectie haalde. Tijdens zijn opleiding volgde 
hij masterclasses bij o.a. Jos van Veldhoven. Daarnaast was hij werkzaam als 
zanger bij verschillende ensembles zoals het Kölner Kammerchor, Kammerchor 
Saarbrücken en de Lautten Compagney Berlin.

Toegang gratis, collecte aan de uitgang



CONCERT    HET CUYPERSENSEMBLE
    o.l.v. Maurits Wijzenbeek

zondag 14 mei 2017, 15.30 uur  

C. Ricciotti Concertino nr. 2 in G
1681-1757 - Largo
 - Da Capello non presto

E. Elgar Serenade voor strijkers in e, opus 20
1857-1934 - Allegro piacevole

G.F. Händel Concert voor orgel en strijkorkest
168501759 Solist : Wybe Kooijmans, orgel

A. Dvorak 2 Bagatellen opus 47
1841-1904

T. Eyk Sentiments d’antan (2016)
1940

J. S. Bach uit: Goldbergvariaties, BWV 988
1685-1750 - Aria

Béla Bartok Roemeense dansen
1881-1945

Het jeugdstrijkorkest “Het Cuypersensemble” uit Hilversum is in 1982 opgericht door 
Jouke van der Leest, die het ensemble ruim dertig jaar heeft geleid. Na zijn overlijden 
in juli 2014 nam zijn collega en vriend Maurits Wijzenbeek de leiding over. De leeftijd 
van de musici varieert van 10 t/m 17 jaar. Het uitgangspunt van het Cuypersensem-
ble is het vreugdevol musiceren. Om dat te bereiken zijn alle jonge spelers bereid 
intensief te studeren en met enthousiasme alle repetities bij te wonen. Er wordt ge-
dreven en met grote precisie gewerkt, met aandacht voor frasering en articulatie. Veel 
Cuypersleden hebben hun weg in de muziek voortgezet en zijn op vooraanstaande 
plaatsen in het muziekleven terecht gekomen. Het orkest heeft een heel eigen klank 
ontwikkeld en brengt jaarlijks op diverse podia een breed en gevarieerd muzikaal 
repertoire ten gehore. Vanaf 1993 nam het orkest vele malen deel aan het Internatio-
naal jeugdorkestenfestival in Neerpelt te België. Daar werd alle keren een eerste prijs 
cum laude behaald, in 2005 zelfs de allerhoogste: summa cum laude! In 2011 trad 
het orkest hier op in de zgn. Wimpelreeks, een serie voor excellente jeugdorkesten. 
Ook daar een eerste prijs. Dit alles heeft ertoe geleid dat het Cuypersensemble een 
graag geziene gast is geworden die men graag ziet terugkomen.
Toegangsprijs € 12,50 / € 10,00 (C.J.P., 65+. Vrienden GKN)



orgelconcert      WYBE KOOIJMANS

donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag),  20.15 uur

F. Asma Voorspel en koraal Psalm 47
1912-1984 (notatie Wybe Kooijmans)

S. Karg-Elert uit: 66 Koraalimprovisaties, opus 65
1877-1933 - nr. 41 - O Durchbrecher aller Bände,

J.S. Bach uit: Musikalisches Opfer, BWV 1079 (1747)
1685-1750 - nr. 5 - Ricercar a sei voci

F.A. Guilmant Sonate voor orgel nr. 2 in D, opus 50 (1876/83
1837-1911 - Allegro moderato
 - Larghetto
 - Allegro vivace

H. Willan Introduction, passacaglia and fugue (1916)
1880-1968

P.C. v. Westering Variaties over Merck toch hoe sterck
1911-1991

De variaties over "Merck toch hoe sterck" van Paul Christiaan van Westering 
onstonden aanvankelijk als compositie voor het 31-toonsorgel in het Haarlemse 
Teylersmuseum. In het najaar van 1966 nam Van Westering dit stuk opnieuw ter 
hand, met het doel er een variatiewerk van te maken dat Feike Asma op zijn talrijke 
orgelconcerten zou kunnen spelen. Daartoe diende het werk geheel herzien te 
worden: de delen die een specifiek beroep deden op de mogelijkheden van voor-
noemd instrument liet hij achterwege en componeerde een grotendeels nieuw 
werk waardoor hij – naar eigen zeggen - de gewenste tegenstellingen in het stuk 
kon aanbrengen. Op verzoek van Feike Asma ontstonden voor de majeur-finale 
nog twee virtuose delen. Van Westering schreef er zelf over: "Het is eigenlijk een 
anti-oorlogswerk. Geen protest tegen een bepaalde oorlog maar tegen de oorlog 
in het algemeen. Het gaat ondanks de titel niet over een vastberaden Nederland 
dat zich schrap zet tegen de Spaanse overheersers, maar er spreekt ook veel 
deernis uit voor de soldaat die volgens de tekst 'in zijn eigen bloed versmoorde'. 
De apotheose bezingt eerder de triomf van het goede over het kwade dan een 
Nederlandse overwinning op Spanje". De eerste uitvoering vond plaats tijdens 
een concert van Feike Asma in de Grote Kerk te Zwolle op 1 Mei 1967.

Voor de levensbeschrijving van Wybe Kooijmans zie het programma van 17 april.



orgelconcert    RIEN DONKERSLOOT

donderdag 29 juni 2017, 20.15 uur

C. Saint-Saëns a. Prélude et fugue in B, opus 99/3
1835-1921 b. uit: Le Carnaval des Animaux 
 - Le Cygne     (arr. Alexandre Guilmant)

F. Mendelssohn Variations sérieuses, opus 54
1809-1847 (arr. Reitze Smits)

S. Karg-Elert uit: Trois impressions, opus 72/2
1877-1933 - Clair de lune

J. Reubke Sonate über den 94-sten Psalm in c-Moll
1834-1858

 I. Grave
1,2 Herr Gott, dess die Rache ist, erschene. Erhebe Dich, du Richter der Welt; 
vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen.
 II. Allegro con fuoco
3, 6-7 Herr, wie lange sollen die Gottlosen prahlen? Wittwen und Fremdlinge 
erwürgen sie und tödten die Waisen und sagen: der Herr sieht es nicht und der 
Gott Jacobs achtet es nicht.
 III. Adagio
17, 19 Wo der Herr mir nicht hülfe, so läge meine Seele schier in der Stille. Ich 
hatte viel Bekümmernisse in meinem Herzen, aber diene Tröstungen ergötzen 
meine Seele.
 IV. Allegro - Più mosso - Allegro assai
22-23 Aber der Herr ist mein Hort und meine Zuversicht. Er wird ihnen ihr Unrecht 
vergelten und sie um ihre Bosheit vertilgen.

Rien Donkersloot (Rotterdam,1985) kreeg zijn eerste orgellessen van Arie van den 
Berg uit Barendrecht. Vervolgens studeerde hij bij Arjen Leistra. Hij studeerde 
orgel en kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome en bij 
Ben van Oosten. In juni 2008 sloot hij zijn studie cum laude af. Tijdens zijn studie 
was hij succesvol op diverse orgelconcoursen voor conservatoriumstudenten. 
Hij volgde orgelcursussen bij Michel Chapuis, Andres Cea Galan, Harald Vogel, 
Olivier Latry, Zsigmond Szathmary en Thomas Trotter. Rien is organist van de St.-
Joriskerk in Amersfoort en van de Laurentiuskerk in Mijnsheerenland. Daarnaast is 
hij stadsbeiaardier van Haarlem en Goes en gemeentebeiaardier van Ridderkerk. 
Verder heeft hij een uitgebreide lespraktijk en is hij actief als (koor)begeleider. 
Van zijn spel verschenen vier cd’s, die in de pers zeer positief werden ontvangen.



orgelconcert     HARM HOEVE

donderdag  6 juli 2017, 20.15 uur

 koororgel
J.S. Bach a. BWV 639, Ich ruf  zu dir, Herr Jesu Christ
1685-1750 b. Sinfonia uit Cantate 29 Wir danken dir, Gott

 kabinetorgel
G.F. Händel a. Sarabande
1685-1759 b. Gavotte

 hoofdorgel
J.S. Bach Preludium en fuga in g , BWV 535

H. Hoeve Twee psalmbewerkingen
 - Psalm 116
 - Psalm 150

A. Guilmant uit: Opus 15, Pièces dans différents styles, Livre 1
1837-1911 - nr. 2 – Marche religieuse sur “Lift up Your Heads” 
 de Haendel

C. Franck uit: Trois chorals
1822-1890 - nr.2 in b (Maestoso)

D. Bédard Suite romantique
1950 - Prélude-Choral
 - Allegro giocoso
 - Intermezzo
 - Final-Toccata

Harm Hoeve wil graag direct communiceren met zijn luisteraars en ze enthousiast 
maken voor de prachtige klanken van het orgel en zijn muziek. Hij probeert de 
noten zo tot leven te wekken, dat de boodschap van de muziek op een aanspre-
kende wijze overkomt. Zijn orgelspel kenmerkt zich door contrasten en dynamiek; 
" enthousiast waar dat kan, ingetogen waar dat moet. Hij kan buitengewoon 
uitpakken, maar ook innemend spelen met slechts enkele registers." (aldus 
recensent Jan van 't Hul)
Als koordirigent is Harm Hoeve verbonden aan een viertal koren.
Harm Hoeve schrijft regelmatig koraalbewerkingen voor orgel. Zijn orgelmuziek 
wordt uitgegeven bij zijn eigen uitgeverij IN HARMONY. 



orgelconcert    WOUTER VAN BELLE

donderdag 13 juli 2017, 20.15 uur

 koororgel
A. de Klerk uit: Octo Fantasiae super themata gregoriana
1917-1998 - nr. 1 - Ave Maris Stella
 - nr. 5 - Invicte Martyr unicum
 - nr. 8 - Jesu corona Virginum

 kabinetorgel
anoniem Uit: het Susanne van Soldt manuscript, ca. 1575
 - Brabanschen ronden dans opte Brand

 hoofdorgel
J.S. Bach Passacaglia et Fuga in c, BWV 582
1685-1750

H. Andriessen Kuhnau-variaties
1892-1981 (transcriptie voor orgel door Wouter van Belle)

A. de Klerk uit: Tres Meditationes Sacrae
1917-1998 - nr. 1 - Dic nobis Maria

C. Franck uit: Trois pièces pour le grand orgue 1878
1822-1890 - nr. 3 - Pièce héroïque

Wouter van Belle studeerde piano en orgel aan het voormalig Nederlands Insti-
tuut voor Katholieke Kerkmuziek in Utrecht. Sinds 1985 is hij hoofdorganist van 
de Utrechtse Sint-Catharinakerk, de kathedraal van het Aartsbisdom Utrecht. Hij 
bespeelt daar het grote Maarschalkerweerdorgel en een fraai Engels koororgel 
uit 1852. In de rijke muzikale traditie van de kathedraal werkt hij samen met het 
Kathedrale Koor Utrecht en de Kathedrale Koorschool. Daarnaast treedt hij op 
als concertorganist. Zijn repertoire concentreert zich op 20ste eeuwse Franse en 
vooral Nederlandse muziek, met speciale aandacht voor de orgelmuziek van zijn 
illustere voorgangers Hendrik Andriessen en Herman Strategier. 
Hij is vaste begeleider van het Toonkunstkoor Utrecht en het Residentie Bachkoor 
in Den Haag. 
Wouter van Belle componeert ook, meest koor- en orgelmuziek, meest in op-
dracht. Daarnaast heeft hij een kleine lespraktijk in Utrecht



orgelconcert      HAYO BOEREMA

donderdag 20 juli 2017, 20.15 uur

EEN GESPIEGELD PROGRAMMA
 hoofdorgel
C. Saint-Saëns uit: Sept Improvisations, opus 150
1835-1922 - nr. 7 – Allegro giocoso

L. Vierne uit: Pièces de fantaisie, suite 4, opus 55
1870-1937 - nr. 3 – Cathédrales

J.S. Bach BWV 720, Ein feste Burg ist unser Gott
1685-1750
 koororgel
J.S. Bach BWV 664, Allein Gott in de Höh’ sei Ehr

A. Wammes Miroir
1953

J. Langlais uit: Livre Œcuménique
1907-1992 - Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

 hoofdorgel
J. Langlais uit: Livre Œcuménique
 - Ein feste Burg

O. Messiaen Apparition de l’église éternelle
1908-1992

H. Boerema Improvisatie
1972

Hayo Boerema (Groningen, 1972) is sinds 2005 organiste-titulaire van de Grote 
of St. Laurenskerk te Rotterdam. In Nederland, Duitsland, Finland, Frankrijk en 
Spanje verzorgde Hayo Boerema concerten. Ook componeert hij  voor ensembles 
en instanties. Hij is verbonden aan Codarts Hogeschool voor Muziek in Rotterdam 
als docent improvisatie. Hij studeerde orgel aan het Koninklijk Conservatorium te 
Den Haag bij Johann Th. Lemckert en kerkmuziek bij Marijke van Klaveren. Zijn 
aantekening improvisatie behaalde hij bij Jos van der Kooy. Aan het Rotterdams 
Conservatorium studeerde hij koordirectie bij Barend Schuurman. In Parijs volgde 
hij improvisatielessen bij Naji Hakim. Bij Ben van Oosten specialiseerde hij zich in 
het Frans-symfonische repertoire. Hayo Boerema heeft een uitgebreide concert-
praktijk met recitals zowel in binnen- als buitenland. Hij heeft het werk van Jehan 
Alain integraal opgenomen op CD en is nu bezig met werken van Olivier Messiaen.



orgelconcert    JAN J. VAN DEN BERG

donderdag  27 juli 2017, 20.15 uur

A.C. Schuurman Twee bewerkingen over Psalm 139
1904-1998

J. Pachelbel Ciacona in d
1653-1706

J.S. Bach Fantasia in c  (a 5 voci), BWV 562
1685-1750

J.S. Bach Koraalbewerking An Wasserflüssen Babylon, 
 BWV 653

G. Martini Gavotte in d 
1706-1784

C. Franck uit: Six pièces d’orgue
1822-1890 - Pastorale in E, opus 19 

F. Mendelssohn uit : 6 orgelsonates Op. 65, nr. 3 in A
1809-1847 - Con moto maestoso 
 (naar Luthers “Aus tiefer Not…”)
 - Andante tranquillo 

J.J. van den Berg Bewerking over Meester, men zoekt u wijd en zijd
1929

J.J. van den Berg Toccata over Psalm 96

H. Andriessen Deuxième Choral (1965)
1892-1981

Jan J. van den Berg (*Amersfoort, 1929) kreeg zijn eerste orgellessen van 
zijn vader, daarna van Adriaan C. Schuurman, destijds cantor-organist van de 
Amersfoortse Sint Joriskerk. Hij voltooide zijn opleiding op het Amsterdams 
Conservatorium bij Anthon van der Horst. Organist was hij in Amersfoort, Soest 
en vanaf 1953 tot 1994 - zijn pensioengerechtigde leeftijd - van de Nieuwe Kerk 
in Delft. Nu is hij al jaren organist van de Remonstrantse kerk in Delft. Op bijna 
alle belangrijke orgels van ons land heeft hij concerten gegeven, ook op radio 
en televisie. Als adviseur was hij betrokken bij restauratie en nieuwbouw van 
orgels. Ook als componist is hij bekend geworden, vooral voor orgel, maar ook 
kamermuziek en koorwerk. Hij geeft nog steeds les.



orgelconcert     WINFRIED BOENIG

donderdag  3 augustus 2017, 20.15 uur

J.C Kerll Battaglia in C
1627-1693

J.S. Bach BWV 768, 11 partite diverse sopra il corale
1685-1750 Sei gegrüßet, Jesu gütig

W.A. Mozart aus der Zauberflöte: Gesang der Geharnischten
1756-1791 (unter Verwendung von Luthers Liedmelodie
 “Ach Gott vom Himmel sieh darein”)

F. Kühmstedt Concertstück über den Priestermarsch
1809-1858 aus Mozarts Zauberflöte

C. Saint-Saëns a. Improvisation, opus 150/7 
1835-1921 b. Fantasie  Es-Dur

J.S. Bach BWV 664, Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’

A. Landmann Variationen über ein Thema von Händel
1886-1966

J.H. Knecht a. Cantabile für ein angenehmes Orgelregister
1752-1817 b. Kleines Flötenkonzert

Prof. Dr. Winfried Bönig (*1959 Bamberg) is titulair organist van de Dom van 
Keulen en hoogleraar aan de Musikhochschule Köln. Daarmee bekleedt hij twee 
van de eminentste kerkmuzikale posities in Duitsland. Zijn eerste orgellessen 
kreeg hij, 13 jaar oud, van de domorganist in zijn geboorteplaats. Van 1978-1984 
studeerde hij orgel, kerkmuziek en directie aan het conservatorium van München, 
waar hij cum laude afstudeerde. Daarna promoveerde hij aan de universiteit van 
Augsburg in de vakken muziekwetenschap en geschiedenis en muziekopvoeding
Van 1984-1988 was hij organist en dirigent van de Sint-Jozefkerk in Memmingen 
(Beieren). In 2001 werd hij aangesteld in de Keulse Dom. Naast zijn onderwijstaak 
en verzorging van de domliturgie geeft hij vele concerten in binnen- en buiten-
land.
Diverse componisten schreven muziek voor hem die hij als eerste uitvoerde. 
Onder hen Enjott Schneider, Jean Guillou, Colin Mawby, Robert H.P.Platz en 
Daniel Roth.
Hij maakte talrijke CD-opnamen.



orgelconcert   DIRK OUT & RONALD DE JONG

donderdag 10 augustus 2016, 20.15 uur

JONG & OUT 
in concert

 Jong
R. de Jong Carroussel (1956)
1956
 Jong en Out
J.P. Sweelinck Mein junges Leben hat ein End
1562-1621

R. de Jong Scherzo

C. Franck uit: Six pièces d’orgue
1822-1890 Prélude, fugue et variation in b (Andantino) 

 Out
P.A. Yon Toccatine for flute
1886-1943

V. Lo Nokia Ringtone Fugue

 Jong
Th. Dubois a. Cantilena
1837-1924 b. Marcietta

 Out en Jong
J. Bonset Variaties en fuga over een tema van Purcell
1880-1959

 Out
F. A. Guilmant uit: Pièces dans différents styles, Livre 4, opus 18
1837-1911 - nr. 1 - Grand chœur alla Händel in D



Ronald de Jong (1956) kreeg zijn opleiding voor orgel aan het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag alwaar hij in 1983 het U.M.-diploma behaalde. Het 
diploma Kerkelijk Orgelspel behaalde hij aan het Instituut voor Kerkmuziek in 
Utrecht. In 1978 werd hij benoemd tot organist van de Pax-Christikerk in Den 
Haag. In 1988 werd hij organist van de Oudshoornse Kerk te Alphen a/d Rijn. 
Sinds 1991 is Ronald de Jong als cantor-organist verbonden aan de Oude Kerk 
in Zoetermeer. Hij is als docent (orgel, klavecimbel, piano en theorie) verbonden 
aan het Centrum voor Kunst en Cultuur te Zoetermeer. Tevens is hij daar ook 
dirigent van het kamerkoor Carmen Vocale.
Hij concerteert veelvuldig in Nederland en het buitenland (o.a. Amerika, Slo-
wakije, Italië) en is een veelgevraagd begeleider van koren en solisten. Van zijn 
spel zijn 5 cd's verschenen waarop hij speelt en improviseert. Ronald de Jong 
is muzikaal adviseur van de "Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer'.' Daar-
naast is hij componist met composities voor koor en orgel en last but not least 
is hij ook actief als beeldend kunstenaar.

De Haarlemse organist Dirk Out kreeg zijn eerste orgellessen van Albert de 
Groot op de muziekschool in IJmuiden. Aan het Sweelinckconservatorium in 
Amsterdam studeerde hij orgel bij Simon C. Jansen, Klaas Bolt en Bernard 
Bartelink. Op het eerste César Franckconcours in 1971 in de kathedrale basiliek 
in Haarlem, behoorde hij bij de prijswinnaars. In de jaren ’80 en ’90 was hij een 
veelgevraagd begeleider bij radio- en TV-opnamen van de NCRV en dirigent van 
een aantal koren. Van 1983 tot 1 mei 2010 was hij organist bij de Vijverbergkerk in 
Bloemendaal (Radio Bloemendaal). In 1991 werd hij directeur van zijn vroegere 
muziekschool, die thans, onder de naam Kunstencentrum Velzen, ruim 1500 
leerlingen en 50 medewerkers telt. In 2005 werd hij vanwege zijn verdiensten 
voor de Franse orgelcultuur onderscheiden door de Académie Arts, Sciences et 
Lettres. De laatste jaren treedt hij vaker als solist op. Zijn concerten besluit hij 
graag met een uitgebreide improvisatie in de stijl van de bekende musicus Piet 
van Egmond.

Jaap Zwart (1955) werd door zijn vader, Jaap Zwart sr., opgeleid tot aan het con-
servatorium. Hij studeerde piano en orgel aan het Amsterdams Conservatorium. 
Daar behaalde hij het solistendiploma met onderwijsbevoegdheid voor orgel. 
Aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag sloot hij zijn studie af met het 
diploma voor het hoofdvak Theorie der Muziek. Inmiddels doceert hij zelf aan 
het Amsterdams Conservatorium.
Hij is organist van de Grote of Andreaskerk in Hattem, de Grote Kerk in Harderwijk, 
de Zuiderkerk in Zwolle en begeleidt regelmatig diensten op het Schnitger-orgel 
van de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle. Hij is een veelgevraagd begeleider en 
heeft een drukke concertpraktijk. Hij houdt van het Franse en Duitse romantische 
repertoire, maar sinds hij in aanraking kwam met het uit 1550 daterende orgel 
in Hattem, is zijn belangstelling voor oude muziek toegenomen.



orgelconcert     JAAP ZWART

donderdag 17 augustus 2017, 20.15 uur

 koororgel
L. Bottazzo Sonate pour Orgue, op. 210
1845-1924 - Allegro moderato
 - Andante
 - Allegro con spirito
 kabinetorgel
A. de Klerk uit: Twelve Images
1917-1998 - nr.  8 : Delicato (voor Gert Oost)
 - nr.11 : Grandezza (voor Hans van Nieuwkoop)
 hoofdorgel
J. Haaksma Beresjiet
1962 een muzikale mythe voor orgel

J.S. Bach Preludium en Fuga in a, BWV 543
1685-1750 (voor orgel bewerkt door Karl Straube)

F. Liszt Phantasie und Fuge über den Choral 
1811-1886 Ad nos, ad salutarem undam
 (in verbeterde versie door Jaap Zwart)

J. Zwart Improvisatie
1955

N.B. Het thema uit “Der Prophet” van G. Meyerbeer is grondslag voor de com-
positie “Ad nos ad salutarem”  :
:m1|l1 : - :si1 |d : - :t1 |l1 : - :t1 |si1 : -   
:m1|l1 : - :t1   |d : - m |t1 : - : -  
       |r : - :s1  |s1 : - :d |t1 : - :l1 |t1 : - :d |l1 : - :t1 |l1 : - :si1 |l1

Beresjiet is een verhaal, een verhaal van vóór de taal, woordenarm en sprakeloos. 
Het vertelt op toon een scheppingsmythe. In het begin (Hebreeuws: beresjiet) 
worden vier elementen geboren uit oermaterie. Ze krijgen vorm en vrijheid, om te 
dienen als bouwstenen voor al wat is. Deze elementen zijn in muzikale motieven 
verklankt. De aarde heeft een passacaglia-thema. Het vuur vonkt in een staccato 
akkoordenreeks. Het water vloeit in triolenbeweging. De lucht heeft een geharmoni-
seerd koraalmotief. Alle motieven komen voort uit dezelfde pentatonische kiemcel. 
Bij de aarde, het vuur en het water wordt dit materiaal via modulatie telkens zo 
geschikt dat alle twaalf tonen van het chromatische systeem aan bod komen. In 
de lucht c.q. de hemelse sfeer wordt de pentatoniek daarentegen zuiver bewaard. 
De oermassa, waaruit alles voortkomt, klinkt in compacte twaalftoons akkoorden.



Orgel-PLUS-concert    WYBE KOOIJMANS
  m.m.v. EDWARD DE BODE trompet

donderdag  24 augustus 2017, 20.15 uur

 trompet en orgel
G.F. Händel Suite in D
1685-1759 - Ouverture – Allegro – Air – Bourrée - March

 orgel
G.F. Händel Orgelconcert in F opus 4 nr. 5 (HWV 293)
 - Larghetto – Allegro – Alla Siciliana - Presto

 trompet en orgel
T. Albinoni Concerto voor trompet in Bes
1671-1751 - Adagio – Allegro – Largo – Allegro

 orgel
J. Stanley Suite in D for organ
1713-1786 - Introduction – Trumpet tune – Moderato – Allegro

 trompet en orgel
A. Hovhaness Prayer for Saint Gregory, opus 62b  (1946)
1911-2000

G. Torelli Sonate voor trompet
1658-1709 - Andante – Allegro – Grave – Allegro

 orgel
P.I. Tsjaikovski uit: Strijkkwartet nr. 1 in D
1840-1893 - Andante cantabile

 trompet en orgel
H.A. Stamm Fanfare alla Celtica
1958

Edward de Bode is een van de trompettisten van het koperkwintet BRASSO 
dat twee jaar geleden samen met Wybe Kooijmans het orgel-PLUS-concert ten 
gehore bracht.

Voor de levensbeschrijving van Wybe Kooijmans zie het programma van 17 april.



orgelconcert     TOON HAGEN

donderdag 31 augustus 2017, 20.15 uur

C. Saint-Saëns uit: Sept improvisations, opus 150
1835-1921 - nr. 7 in a – Allegro giocoso

C. de Wolf Passacaglia, koraal en fuga over
1835-1935 Wie maar de goede God laat zorgen

J.S. Bach Triosonate nr. 5 in C, BWV 529
1685-1750 - Allegro
 - Largo
 - Allegro 

T. Hagen Fantasie nr. 7 “Hope”

J.S. Bach Passacaglia in c, BWV 582

Toon Hagen begon zijn orgelopleiding bij Egbert Klein. Vervolgens studeerde hij 
hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daar behaalde hij 
de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus. Tevens studeerde hij kerkmuziek 
aan genoemd conservatorium. Aan het Arnhems conservatorium behaalde hij 
de aantekening improvisatie. Zijn belangrijkste docenten waren Rienk Jiskoot 
voor orgel en Bert Matter voor improvisatie. Als cantor-organist is hij verbonden 
aan de Grote of Sint-Michaëlskerk te Zwolle. Hij geeft leiding aan de Michaëls-
cantorij, die medewerking verleent aan de maandelijkse Michaëlsvieringen in 
de Grote of Sint- Michaëlskerk en aan het Michaëlscantatekoor dat meewerkt 
aan de cantatevieringen in deze kerk.
Toon Hagen is een veelgevraagd concertorganist. Hij heeft diverse werken ge-
componeerd voor orgel solo en voor koor, orgel en orkest, waaronder de cantata 
“Koester de namen” (2001) die dit jaar op CD uitkwam. In 2016 componeerde 
hij o.a. een groot werk voor piano met de titel “Going on”. Dit werk gaat in sep-
tember in première. Daarnaast heeft hij een privé-lespraktijk.  Zijn orgelspel is 
inmiddels op een zestal cd’s vastgelegd.



orgelconcert    LEO VAN DOESELAAR

donderdag 7 september 2017, 20.15 uur

J.S. Bach Toccata, adagio en fuga in C, BWV 564
1685-1750

O. Respighi uit: Tre Pezzi (1910)
1879-1936 Preludio sopra un Corale di Bach
 Ich hab mein Sach Gott heimgestellt

W. Mittelschule Toccata Ein feste Burg ist unser Gott
1863-1943 - Allegro maestoso
 - Andante sostenuto
 - Allegro vivo
 - Allegro maestoso

F. Mendelssohn Andante met variaties in D, MWV W32 
1809-1847 (23-07-1844)

F. Mendelssohn Allegro (‘Allegro-Choral-Fuge’) in d, MWV W33 
(25-07-1844)

F. Mendelssohn uit: Symfonie nr. 5 in d, opus 107, MWV N15
 (‘Reformations-Sinfonie’)
 - Andante con moto
 - Allegro maestoso
 (laatste twee delen. Bewerking voor orgel door 
 William Thomas Best, 1826-1897)

Leo van Doeselaar begon zijn orgel- en pianostudie bij Gerard Akkerhuis te Den 
Haag. Vervolgens studeerde hij op het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium 
orgel bij Albert de Klerk en piano bij Jan Wijn. Naast beide solistendiploma's 
behaalde hij ook de Prix d'Excellence orgel. Vervolgens studeerde hij bij André 
Isoir Frans orgelrepertoire en volgde fortepianolessen bij Malcolm Bilson en Jos 
van Immerseel. Leo van Doeselaar trad als orgelsolist op met diverse orkesten 
onder dirigenten als Ernst Bour, Riccardo Chailly, Charles Dutoit, Claus-Peter 
Flor, Jean Fournet en David Zinnman. Behalve "huisorganist" van het Concert-
gebouw in Amsterdam is hij sedert 1999 organist-titularis van het orgel van de 
Pieterskerk in Leiden, waarvan juist in dat jaar de restauratie voltooid was. In 
Den Haag is Leo van Doeselaar als gastdocent orgel werkzaam aan het Koninklijk 
Conservatorium en in Berlijn als "Professor für künstlerisches Orgelspiel" aan 
de Hochschule der Künste.



orgelconcert     HERMAN VAN VLIET

donderdag 14 september 2017, 20.15 uur

J.S. Bach uit: Cantate BWV 42 
1685-1750 Am Abend aber desselbigen Sabbats
 - Sinfonia
 - Koraal 

C. Franck uit: Six pièces d’orgue
1822-1890 - Prière in cis, opus 20

P.I. Tsjaikovski uit : Symfonie nr 6 in b, opus 74 (Pathétique)
1840-1893 - Scherzo (transcriptie: Jean Guillou)

E.J. Hopkins Andante grazioso
1818-1901

H. Dallier Invocation “Electa ut sol”
1849-1934

H. van Vliet Koraalfinale
1941

Herman van Vliet (1941) is musicus en in het bijzonder concerterend organist. 
Er was bij hem al heel vroeg veel animo voor muziek. Hij studeerde bij Wim van 
der Panne en ging naar het Utrechts Conservatorium waar Stoffel van Viegen en 
Cor Kee zijn docenten waren. Om zich verder te ontwikkelen voor met name de 
interpretatie van het romantische orgelrepertoire studeerde hij bij Feike Asma en 
Jean Guillou. Hij voelde zich geroepen om zijn veelzijdige opleiding in praktijk 
te brengen, om met de hem geschonken gaven de vele schatten van het rijke 
orgelrepertoire met zijn publiek te delen.
De programma’s van zijn concerten bestaan uit werken van bekende, maar vaak 
ook minder bekende componisten, een direct gevolg van zijn grote liefhebberij, 
het speuren naar vondsten in antiquariaten en archieven.
Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ontving drie 
medailles van de Société Académique Arts, Sciences, Lettres te Paris. Voor zijn 
jarenlange bijdrage aan het culturele leven van Amersfoort en de Nederlandse 
orgelkunst ontving hij de Sint-Jorispenning van de stad Amersfoort.



orgelconcert    WYBE KOOIJMANS

donderdag 21 september 2017, 20.15 uur

Verzoekprogramma

Het is traditie dat het seizoen orgelconcerten wordt afgesloten met een verzoek-
programma. U vraagt, Wybe Kooijmans speelt. Of liever, hij maakt een keuze 
uit uw verzoeken. 

U kunt uw verzoeken indienen t.e.m. donderdag 7 september as.

Dat kan :
- bij de kaartverkoop in de kerk;
- per fax (035-6951830)
- per e-mail naar info@grotekerknaarden.nl
- per post naar Commissie Orgelconcerten
St. Annastraat 5, 1411 PE Naarden.

U ontvangt het programma bij binnenkomst.

Even pauze en opname terug-
luisteren. Voor een perfecte klank 
op CD.
 



KERSTCONCERT    WYBE KOOIJMANS

2de Kerstdag, dinsdag 26 december 2017, 15.30 uur

J. Bonefaas Toccata O verblijdende
1926-2008

H. Willan Chorale prelude Quem pastores laudavere (1950)
1880-1968

J.S. Bach Pastorale in F , BWV 590
1685-1750 Pastorella – Andante – Aria - Vivace

Cl. Balbastre Noël Joseph est bien marié
1727-1799

F.A. Guilmant uit: Opus 19, Pièces dans différents styles, Livre 5.2
1837-1911 Offertoire sur deux noëls: 
 Bel astre que j’adore & Adeste fideles

 uit: Opus 60, Noëls, Livraison 2.4
 Offertoire nr. 4, variations sur 
 Nuit sombre, ton ombre vaut les plus beaux jours

W. Lloyd Webber uit: Six interludes on christmas carols (1960)
1914-1982 - nr. 1 - The holly and the ivy
 - nr. 3 - Noël nouvelet
 - nr. 6 - God rest you merry, gentlemen

D. Klomp Stille nacht, heilige nacht
1947

J. Zwart uit: Kerstsuites
1877-1937 - Twee bewerkingen van Stille nacht
 - Pastorale “De herders”

F. Asma Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
1912-1984

Voor de levensbeschrijving van Wybe Kooijmans zie het programma van 17 april.
 



CONCERTEN IN DE KOEPELKERK, BUSSUM

Donderdag 4/05 21.00 uur
 Johannes Brahms, Ein Deutsches Requiem
 Vocaal Ensemble “Fioretto” o.l.v. Thijs Kramer

Maandag 14/08 19.30 uur
 orgelconcert Lidia Ksiazkiewics
 organist kathedraal van Laon

Maandag 21/08 19.30 uur
 orgelconcert Christine Kamp
 organist Grote of Sint Laurenskerk te Weesp

Maandag 28/08 19.30 uur
 orgelconcert Margreeth de Jong
 kerkmusicus Nieuwe Kerk te Middelburg

Donderdag 2/11 19.30 uur
 Gabriel Fauré, Requiem
 Allerzielen herdenkingsbijeenkomst
 Voices / Mary’s Voices 
 o.l.v Piet Philipse en Karin Bouwmeester

Zondag 17/12 19.00 uur
 A Festival of nine lessons and carols
 Voices / Mary’s Voices 
 o.l.v Piet Philipse en Karin Bouwmeester
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