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VOORWOORD

2018! Traditie maar ook vernieuwing. 
Drie jonge organisten presenteren zich, Gert van Hoef, Diederick Clements en 
Tjaco van der Weerd met mooie programma’s die nieuwsgierig maken. Niet zo 
jong is Dick Klomp met verrassende muziek uit Zweden, orgel uit een heel andere 
traditie. Terwijl Vincent Fouré, na jaren eindelijk weer eens terug in Naarden, 
prachtige werken uit de grote Franse katholieke traditie heeft meegenomen. 
Het thema van Jaap Zwart is “Bach als inspiratiebron”. Hoe zal Bach klinken in 
het werk van andere componisten? Jaap Zwart laat het horen. Jan van den Berg 
eert zijn leermeester Adriaan Schuurman, ons twintig jaar gelden ontvallen, en 
volgens Van den Berg ‘is Schuurman het mooiste wat er is’. 
 Wybe Kooijmans levert een heel grote bijdrage. Hij opent de serie met Pasen, 
besluit hem met het Kerstconcert. In zijn eentje met een ‘glimlach-programma’ 
en het verzoekprogramma. Samen met Harm Hoeve en Sander Booij speelt hij 
het “tripelconcert”, d.w.z. een concert waarop onze mooie orgels alle drie tegelijk 
klinken. Het eerste PLUS-concert speelt hij samen met de jubilerende koperbla-
zers van Ottoni. Zij bestaan 25 jaar, en op dit concert wordt de wereldpremière 
van een stuk van de componist Willem Boogman gespeeld, een compositie in 
opdracht van Ottoni. Op zondagmiddag 24 juni speelt het Cuypersensemble 
onder leiding van Maurits Wijzenbeek weer de sterren van de hemel. Daarbij is 
Wybe Kooijmans solist. Op zondag 14 oktober wordt Ein Deutsches Requiem van 
Johannes Brahms uitgevoerd door Vocaal Ensemble Fioretto en twee solisten 
onder leiding van Thijs Kramer. Aan de vleugel zit Wybe Kooijmans.
 Een tweede orgel-PLUS-concert wordt verzorgd door Aart Bergwerff en de 
fluitiste Cécile Prakken. Zij hebben in Italië al eens samen gespeeld en vinden 
het een eer om dat ook in Naarden te doen.
 Aart Bergwerff is ook de organist van dienst op de Orgeltocht in het Gooi van 
de Stichting Orgeltochten in Noord-Holland op zaterdag 28 juli. De tocht begint 
en Blaricum en Laren en eindigt in de Grote Kerk. 
 De toegangsprijzen blijven ongewijzigd € 8,50 en € 7,-- (C.J.P., 65+ en Vrienden 
van de GKN). Met de “orgelknipkaart” kunt u zes concerten bezoeken voor de 
prijs van vijf. Voor de concerten op de Zondagmiddagen 24 juni en 14 oktober 
gelden afwijkende toegangsprijzen · 
 Graag bedanken wij de adverteerders en niet in de laatste plaats de vrijwilligers 
die er voor zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. 
 Wij hopen dat u vaak komt genieten. Interesseer eens een kennis. Toon hem 
de aardige YouTube-filmpjes gemaakt door Henk Smits. Geef hem dit boekje. 
Voor u ligt er altijd weer een nieuw exemplaar klaar. 
Wij hopen u weer regelmatig te mogen begroeten.

Henk Eijlers, voorzitter
Wybe Kooijmans
Henk Smits
Jan van Tuin

De Hofkirche 
bezit het enige 
over gebleven 
orgel van 
Silbermann 
in Dresden

Met de Johannus LiVE is in de orgelwereld 
definitief een nieuw tijdperk aangebroken. 
Niet eerder waren het klassieke pijporgel en het 
geavanceerde digitale orgel zo dicht tot elkaar 
genaderd. Want vanaf nu speelt u rechtstreeks op 
de levensechte orgels van tientallen beroemde 
internationale kerken en kathedralen. Van Parijs 
vliegt u in een oogwenk via Utrecht naar Dresden. 
Vanuit uw huiskamer. Met de Johannus LiVE. 

LiVE III

Bij aanschaf van een Johannus LiVE ontvangt u 
standaard twee samplesets. Nieuwe opnames van 
pijporgels kunt u per stuk bestellen bij uw dealer. 



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 be-
kijken. Tijdens de zomermaanden kunt u evenwel de kerk dagelijks binnenlopen 
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 groepsrond-
leiding 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 Foto Festival 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 2 april 2018, 20.15 uur

J. Zwart Introïtus Christus is opgestaan
1877-1937 en Kleine Fantasie over Daar juicht een toon

 Orgelkoraal O, Goddelijk lam onschuldig
 met : O, hoofd vol bloed en wonden

J.S. Bach Koraalbewerking Ach bleib' bei uns, Herr Jesu Christ
1685 - 1750 BWV 649

W.A. Mozart Fantasie in f, KV 608 (1791)
1756 - 1791 - Inleiding
 - Fuga
 - Thema met variaties
 - Fuga
 - Coda

Th. Dubois Fiat lux (1892)
1837 - 1924

A. Fleury Orgelkoraal Vexila Regis (1949)
1903-1995

A. Guilmant Sonate nr. 1 in d, Opus 42 (1874)
1837-1911 - Introduction & Allegro
 - Pastorale
 - Finale

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 Leeu-
wenorgel 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”.



orgelconcert        WYBE KOOIJMANS

donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag), 20.15 uur

R. van Mazijk Melodiebewerking Gij, Jezus, die ten troon verheven
1934 

G.F. Händel Concerto in D (arr. W.Th. Best 1826 -1897)
1685 - 1759 - Allegro
 - Andante con moto
 - Allegro (Fuga)

C. Saint-Saëns Troisième fantaisie in C, opus 157 (1919)
1835 - 1921

Louis Vierne Symfonie nr.1 in d (1895/8)
1870 - 1937 - Prélude
 - Fugue
 - Pastorale
 - Allegro vivace
 - Andante
 - Final

Voor de levensbeschrijving van Wybe Kooijmans zie het programma van 2 april.

CONCERT    HET CUYPERSENSEMBLE
    o.l.v. Maurits Wijzenbeek

zondag 24 juni 2018, 15.30 uur Solisten: Charles Watt, cello
    Wybe Kooijmans, orgel

G.F. Händel The Entrance of the Queen of Sheba
1685-1759

W.A. Mozart Kerksonate
1756-1791 Solist: Wybe Kooijmans, orgel

F. Farkas uit: Piccola Musica di Concerto:
1905-2000 - Andante 
 - Allegro

C.P.E. Bach Concert voor cello en strijkorkest in A
1714-1788 - Allegro
 - Largo con sordini mesto
 - Allegro assai 

A. Dvorak Wals opus 54
1841-1904

G. Holst St Paul’s Suite for Strings
1874-1934 - Jig - vivace
 - Ostinato - presto
 - Intermezzo - andante con moto
 - Finale - allegro

Clara Schumann Andantino op. 24
1819-1896

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 
Cuypersensemble 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 gedreven 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. Op diverse festivals won-
nen zij prijzen en oogstten zij veel lof
Toegangsprijs € 12,50 / € 10,00 (C.J.P., 65+. Vrienden GKN)



orgelconcert  GERT VAN HOEF

donderdag 28 juni 2018, 20.15 uur

 kabinetorgel
J.P. Sweelinck Ballo del Granduca
1562-1621

C.P.E. Bach Solfeggio in c
1714-1788
 koororgel
J.S. Bach Fuga in G “Gigue”, BWV 577
1685-1750

G. van Hoef Liedbewerking De kracht van uw liefde
1994

G.F. Händel uit: orgelconcert nr 13 in F De koekoek en de nachtegaal
1685-1759 - Allegro

 hoofdorgel
F. Mendelssohn uit: Athalie, opus 74, MWV M16
1809-1847 - Mars der priesters (arr. T. Dubois)

M.A. Charpentier uit: Te Deum
1643-1704 - Prélude

A. Guilmant uit : Sonate nr. 5 in c, opus 80
1837-1911 - nr. 1 - Allegro appassionato 

F. Asma Psalm 72 vers 7
1912-1984

C. Saint-Saëns uit: Le Carnaval des Animaux (1886)
1835-1921 - nr 13 - Le Cygne

G. van Hoef Liedbewerking God is getrouw, Zijn plannen falen niet

Gert van Hoef (*1994 Barneveld) was als kind niet bezig met muziek. Pas toen 
hij 13 was ontdekte hij het orgel. Zijn opa maakte hem wegwijs en dadelijk bleek 
zijn aanleg. Zijn ouders gaven hem daarom een eigen huisorgel, waarop hij de 
eerste maanden speelde zonder les te krijgen. In 2008 begon hij met lessen. In 
2009 deed hij mee aan het Interclassic Orgelconcours bij Johannus Orgelbouw 
in Ede en tot ieders verrassing drong hij door tot de finale en werd één in zijn 
leeftijdscategorie. Hij studeerde verder bij Evert van de Veen. Bij Herman van 
Vliet bereidde hij zich voor op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daar 
studeerde hij bij Jos van der Kooy. In 2017 deed hij eindexamen voor zijn Bachelor-
diploma op het majestueuze Müller-orgel van de Haarlemse Bavo.

Adema’s
Kerkorgelbouw

sinds 1855

nieuwbouw • restauratie • renovatie  
overplaatsing • onderhoud • advies

www.adema-kerkorgelbouw.nl  
Leidsestraat 112 - 2182 DR - Hillegom - 0252-527421

2014 - GROOT ONDERHOUD EN DIGITALISERING SPEELTAFEL KOORORGEL GROTE KERK NAARDEN



orgelPLUSconcert  WYBE KOOIJMANS
 m.m.v. Ottoni koperkwartet

donderdag 5 juli 2018, 20.15 uur

 JUBILEUM OTTONI KWARTET 25 JAAR

 koperkwartet en orgel
H.I.F. Biber uit: Sonatae Tam Aris Quam Aulis Servientes (1676)
1644-1704 Sonata X
 - Adagio – Allegro – Adagio/Presto - Allegro
  (origineel voor trompet, strijkorkest en BC,
 arr. Peter Leydekkers)

 vierstemmig instrumentaal
L. Luzaschi Canzona Venezia nr. 1
1545-1607
G. Guami Canzona Venezia nr. 2
1540-1611

 orgel solo
L. Boëlmann Ronde française
1862-1897

 koperkwartet en orgel
W. Boogman The Road To Here (2018)  wereldpremière
1955 - 1 – De Optocht
 - 2 - Lente
 - 3 - Zomer
 - 4 - Herfst
 - 5 - Winter

 orgel solo
C.M. Widor uit: Contes d’avril
1844-1934 - Marche nuptiale

 koperblazers
F. Poulenc uit: Sonate voor hoorn, trompet en trombone
1899-1963 - dl.1 – Allegro moderato

 koperkwartet en orgel
M. Monnikendam Concerto per organo, due trombe e due tromboni (1956)
1896-1977 - 1 - Allegro
 - 2 - Andantino
 - 3 - Rondino (Allegro)

Het Ottoni-kwartet

Na hun trompetstudie aan het Conservatorium van Hilversum richtten Peter Leydek-
kers en Hans van Eijk in 1992 het Koperkwartet Ottoni op. Ottoni (Italiaans) betekent 
‘koper’ in de betekenis van de kopergroep in een symfonieorkest.
Het ensemble speelt muziek van voor 1750 en van na 1900. Ottoni geeft concerten 
(soms in combinatie met andere musici), begeleidt koren en maakte een CD met 
werken uit de 20ste eeuw.
Het Ottoni-kwartet viert in 2018 zijn 25-jarig bestaan met een reeks concerten én het 
verstrekken van een opdracht aan componist Willem Boogman voor een compositie 
voor koperkwartet en kerkorgel. De keuze voor deze bezetting is ingegeven door het 
Concerto voor orgel en koperkwartet van Marius Monnikendam. Met dank aan het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Orgelpark en het Ottoni-kwartet
Peter Leydekkers studeerde schoolmuziek en trompet aan het conservatorium van 
Hilversum bij Rinus Kuyper/Peter den Oude respectievelijk Klaas de Boer en Harry 
Sevenstern Sr. Hij speelde in diverse ensembles waaronder het theaterorkest Max 
Tak en met vele organisten waaronder Wybe Kooijmans. Hij is manager van de  
educatieve afdeling van Globe Centrum voor Kunst en Cultuur in Hilversum.
Hans van Eijk studeerde trompet aan het conservatorium van Hilversum bij Klaas de 
Boer. Hans remplaceerde in diverse orkesten. Hij is altijd werkzaam geweest binnen 
de financiële sector.
Bart Brinksma studeerde aan de conservatoria van Leeuwarden en Hilversum bij Wiebe 
Pietersma en Peter Hoekmeijer. Hij speelde in musicalorkesten en legde zich toe op 
het spelen van kamermuziek met o.a. pianiste Hanneke Plomp en als lid van diverse 
blaaskwintetten. Hij gaf privé hoornles en doceerde aan een tweetal muziekscholen.
Ariadne (‘Akki’) Haak studeerde trombone en muziektheorie aan de conservatoria 
van Amsterdam en Alkmaar.
Zij werkte o.a. met Rosa King, Salsa de Amsterdam en bewegingstheater BEWTH. Al 
ruim 25 jaar bandleidster en tromboniste /componiste van haar eigen jazzformatie 
de Akki Haak Band. Ook is zij werkzaam als trombonedocente en als freelance-
tromboniste.
Voor de levensbeschrijving van Wybe Kooijmans zie het programma van 2 april.

The Road To Here (2018)
Willem Boogman onderzoekt in The Road To Here verschillende toepassingen van 
muzikale ‘readymades’. In dit geval vijf populaire melodieën uit verschillende muzikale 
genres, opgegeven door de blazers van Ottoni en organist Wybe Kooijmans. Hiermee 
bouwt Boogman de compositie op, waarbij hij de melodieën transformeert en inter-
poleert op het niveau van hun DNA. Een ander uitgangspunt is ‘Die Nelkenreihe’ van 
Pina Bausch op muziek van Louis Armstrong : haar uitbeelding van de vier seizoenen 
in dans verklankt Boogman muzikaal als een terugkerend refrein. Op deze wijze maakt 
hij een feestelijke optocht in muziek waarin resten van bekende muziekstijlen nog 
herkenbaar zijn binnen een eigen, eigentijds idioom



orgelconcert  DICK KLOMP

donderdag 19 juli 2018, 20.15 uur

ORGELMUZIEK UIT ZWEDEN

 kabinetorgel
H.F. Johnsen Första fugan
1717-1779 (Eerste fuga van de zes die hij componeerde)

 koororgel
E. Sjögren uit: Legender för orgel (Legendes voor orgel)
1853-1918 - 1 – Andante pastorale in As
 - 2 – Andante sostenuto e parlando in g
 - 3 – Andante misterioso in B
 - 4 – Moderato con elevazione in E

 hoofdorgel
G. Hägg Festhymn (Feestgezang), Opus 22 nr 4 in F
1867-1925

G. Hägg Pastoral Opus 12 nr 2 in C

W. Åhlén  Sommarpsalm (Zomerlied)
1894-1982 (orgelbewerking Dick Klomp)

B. Granstam Fäbodpsalm från Torsång 
1932 (Herderslied uit Torsång)

O. Lindberg Sonata g-moll 
1887-1955 - Marcia elegiaca 
 - Adagio 
 - Alla Sarabanda 
 - Allegro con brio

Dick Klomp (1947) studeerde orgel, kerkmuziek en piano aan het Amsterdams 
Conservatorium en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. 
Sinds 1969 is hij organist van de Doopsgezinde Singelkerk in Amsterdam. 
Als componist schreef hij de muziek voor vier bijbelse musicals (op teksten van 
Ingrid van Delft) die hij met het jeugdkoor van de Singelkerk op veel plaatsen 
uitvoerde. Ook schreef hij een aantal orgelwerken.
Dick Klomp gaf orgelconcerten en kooruitvoeringen in Europa, Noord-Amerika 
en Nieuw Zeeland. Scandinavische - met name Zweedse - orgelliteratuur is zijn 
specialiteit.
Behalve van zijn musicals zijn er diverse orgel-CD’s verschenen, o.a. met werken 
van Langlais (orgel en trompet), Zweedse orgelromantiek en kerstmuziek.

orgelconcert  DIEDERICK CLEMENTS

donderdag 12 juli 2018, 20.15 uur

 kabinetorgel

G.F. Händel Suite in F, HWV 427
1685-1759 - Adagio
 - Allegro
 - Adagio
 - Allegro (Fuga)

J.S. Bach Koraalbewerking Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’, 
1685-1750 BWV 711 en 717

 hoofdorgel

M. Reger uit: Sonate für Orgel nr. 2 in d, opus 60
1873-1916 - 2 - Invokation

J.S. Bach Koraalbewerking Valet will ich dir geben, BWV 736
 Koraalbewerking Christ, unser Herr, zum Jordan kam
 BWV 684

J.G. Rheinberger uit: Miscellaneen, zwölf Orgelvorträge, opus 174 
1839-1901 - nr. 8 - Zwiegesang
 - nr. 12 - Finale
 - nr. 2 - Scherzoso

J.S. Bach Koraalbewerking Wir glauben all’ an einen Gott, BWV 680
 Koraalbewerking Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658

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

Diederick Clements (1998) begon met orgelspelen toen hij 8 jaar was en kreeg 
les van Martin den Boer in Woudenberg. Van 2009 tot 2016 was hij leerling van 
de Academie Muzikaal Talent en kreeg les van Reitze Smits. Sinds 2016 studeert 
hij op het conservatorium van Utrecht. Hij is kerkorganist in Zeist en begeleidt 
verschillende koren. In 2011 - hij was nog maar 13 - won Diederick Clements het 
Quintus Orgelconcours te Kampen. In 2013 en 2014 behaalde hij respectievelijk 
de vierde en derde prijs op het Govert van Wijn-concours in Maassluis.



orgelconcert  JAAP ZWART

donderdag 26 juli 2018, 20.15 uur

BACH ALS INSPIRATIEBRON

 koororgel
J.S. Bach Praeludium in Es, BWV 552
1685-1750

 kabinetorgel
J.S Bach  Zwei kleine Präludien aus dem Klavierbüchlein  

für Wilhelm Friedeman Bach
 - Praeludium in C, BWV 924
 - Praeludium in F, BWV 928

 hoofdorgel
A. van der Horst uit: Suite in modo conjuncto
1899-1965 - Toccata

Melle Heij Fuga in g  (première)
1997

F. Mendelssohn Preludium en Fuga in d, Op. 37
1809-1847 (in een ongebruikelijke uitvoering)

Franz Schmidt O, wie selig seid ihr doch, ihr Frommen
1874-1939

M. Reger Preludium en Fuga in F, Op. 85
1873-1916

Jan Zwart Orgelkoraal O God’lijk Lam onschuldig als c.f. 
1877-1937 èn O Hoofd vol bloed en wonden in de begeleiding

C. Franck uit: Trois Chorals
1822-1890 - nr. 3 in a  (quasi allegro), FWV 40

Jaap Zwart Improvisatie

J.S. Bach Fuga in Es, BWV 552

Jaap Zwart (1955) werd door zijn vader, Jaap Zwart Sr, opgeleid tot aan het con-
servatorium. Jaap studeerde aan het Amsterdams Conservatorium en sloot zijn 
studie af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Jaap Zwart is organist 
in Hattem, Harderwijk en Zwolle, een veelgevraagd begeleider en hij heeft een 
drukke concertpraktijk in binnen en buitenland. Tevens is hij als docent verbonden 
aan de Nederlandse Beiaardschool en het Amsterdams Conservatorium

Orgeltocht Noord-Holland  AART BERGWERFF

Zaterdag 28 juli 2018

Vandaag organiseert de Stichting Orgeltochten Noord-Holland een orgeltocht 
door het Gooi. Het programma is :

10.30 uur Dorpskerk te Blaricum met het Flentrop orgel uit 1935
12.00 uur Sint Jansbasiliek te Laren met het Adema orgel uit 2002
14.30 uur Grote Kerk Naarden met o.a. het Bätz/Witte orgel uit 1862

Organist is Aart Bergwerff.

Deelname kost € 17.50 per persoon, te voldoen in de Dorpskerk, 
incl. programmaboekje, excl. lunchkosten. 

Besloten is deze tocht in Naarden te eindigen omdat het 28 juli is, de sterfdag 
van Johann Sebastian Bach. En ook omdat Naarden de bakermat en thuisbasis 
is van de Nederlandse Bach-vereniging.
Het slotconcert van de orgeltocht Noord-Holland is een programma met Bach-
werken, maar dan ook in transcripties van componisten uit de 19e eeuw. Dat 
past bij de bouwperiode van het grote orgel, gebouwd in 1862.
Dus : Bach en transcripties van Bach door Widor, Litzau, Liszt en Reger.

De Stichting Orgelconcerten Noord-Holland organiseert deze tochten al sinds 
begin jaren zeventig. De tochten gaan steeds langs drie kerken, op fietsafstand 
van elkaar. Zij beginnen telkens om 10.30 en worden afgelegd met eigen vervoer. 
Tussen het bezoek aan de tweede en de derde kerk is er een lunchpauze.

Noord-Holland heeft de grootste “orgeldichtheid” ter wereld. De stichting stelt 
zich ten doel de belangstelling voor het kerkorgel in Noord-Holland te bevorde-
ren met het organiseren van met name in routes opgenomen orgelconcerten.
Naast het muzikale en informatieve aspect is er de stichting veel aan gelegen 
orgels te bespelen die in het reguliere gebruik minder aan bod komen alsmede 
kerkgebouwen in de programma’s op te nemen die voor openbare bezichtiging 
niet zijn toegerust.

Zie ook de laatste pagina van dit boekje.

Levensbeschrijving Aart Bergwerff, zie programma 23 augustus as.



orgelconcert WYBE KOOIJMANS,  
 HARM HOEVE, SANDER BOOIJ

donderdag 2 augustus 2018, 20.15 uur

‘TRIPELCONCERT’

J. Clarke Trumpet voluntary
1674-1707

G.F. Händel Uit: Concerto in G opus 4 nr. 1
1685-1759 - Andante

G.F. Händel Concerto in F opus 4 nr. 4
1685-1759 - Allegro
 - Andante
 - Adagio
 - Allegro (Fuga)

J.A. Junghans Nun danket alle Gott
1742-1810

B. Steinvoort Concert voor orgel, positief en portatief (1980)
1921-2005 - Allegro moderato
 - Larghetto
 - Vivace

E. Gigout Grand chœur dialogué
1844-1925

R. van Otterloo Introspection II
1941-1988 Rondo II

L.A.J. Lefébure-Wely Sortie in Es
1817-1869

G.A. Rossini Ouverture 'Wilhelm Tell' (1829)
1792-1868

Harm Hoeve (Rouveen 1964) is op zijn 12de jaar, na twee jaar les, begonnen met 
het begeleiden van de gemeentezang in de kerk van Rouveen. Na de muziek-
school in Zwolle volgde hij het conservatorium in Zwolle voor kerkelijk orgelspel, 
koordirectie en werd docerend en uitvoerend musicus. Piano studeerde hij aan 
het Hilversumse conservatorium bij Matthijs Verschoor. Op de Internationale Zo-
mer Academie voor Organisten in Haarlem volgde hij lessen bij Piet Kee en Guy 
Bovet. Op 24-jarige leeftijd nam hij deel aan het Internationaal Albert Schweitzer 
Orgelfestival en won er een eerste prijs.
Nu is hij organist van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Rouveen, de kerk 
waar hij ooit begon. Tevens is hij dirigent. Wekelijks dirigeert hij een kinderkoor, 
een jongerenkoor, een gemengd koor en een mannenkoor. Regelmatig begeleidt 
Harm Hoeve koren en solisten bij concerten. In een eigen lespraktijk geeft hij 
orgel- en pianolessen. Als uitvoerend musicus geeft hij concerten in het hele land.

Sander Booij wist als kind al heel vroeg wat hij wilde worden: orgelmaker en 
organist. En dat is hij nu allebei.
Vanaf zijn zevende bracht zijn grootvader, zelf kerkorganist, hem de eerste 
beginselen van het orgelspel bij, maar toen had hij zelf de eerste stappen in 
harmoniseren en improviseren al gezet. Interpretatie, techniek en improvisatie 
leerde hij bij Wout van Andel. Van 2010-2013 volgde hij in Den Haag de opleiding 
kerkmuziek van de PKN bij Arie Eikelboom, Jeroen de Haan en ds. Geb van 
Doornik. En nu is hij vrijwel iedere zondag achter de klavieren te vinden. Het 
begeleiden van de gemeentezang is een wezenlijk onderdeel van zijn organist 
zijn, maar dat is ook de liefde voor het instrument zelf en het handwerk van de 
makers, Knipscheer, Bätz, Kiespenning … 
Hij heeft in vele kerken concerten gegeven. Wat hij daarbij het liefste doet is al 
improviserend orgels verkennen. Een leerzaam proces, waarbij het ontdekken 
van klank goed van pas komt in zijn werk als intonateur. Dat doet hij met de 
oren van iemand die een orgel niet alleen technisch doorziet, maar ook zelf een 
ervaren speler van het instrument is.

Voor de levensbeschrijving van Wybe Kooijmans zie het programma van 2 april.



orgelconcert   VINCENT FOURÉ

donderdag 9 augustus 2016, 20.15 uur

Ch. Tournemire uit: L’Orgue Mystique, opus 57,
1870-1939 Dominica XIV post Pentecostem
 - Piece II

W.A. Mozart Adagio in b, KV 540
1756-1791

C. Franck uit: Six pièces
1822-1890 - Fantaisie in C (Poco lento), FWV 28 

O. Messiaen uit: La Nativité du Seigneur
1908-1992 - no. 7 – Jésus accepte la souffrance
 (Jezus aanvaardt het lijden)

C. Franck uit: Six Pièces
 - Pastorale in E (Andantino), FWV 31

W.A. Mozart Andante, KV 580a

Ch. Tournemire uit: L’Orgue Mystique, opus 57,
 Dominica XVII post Pentecostem
 - Choral alléluiatique no 2

Vincent Fouré is titularis van de orgels in de Rouaanse kerken Saint-Clément 
en Saint Séver. Rouen is beroemd om de grote musici die hier gewerkt hebben 
(Titelouze, Boyvin, Dupré, Duruflé, Paray…), en om de buitengewone rijkdom 
van zijn instrumentale erfgoed.
Het grootste deel van zijn muzikale studies deed Vincent Fouré aan het conserva-
torium van Rouen bij Louis Thiry waar hij zijn diploma’s behaalde. Daarop volgde 
een perfectioneringscyclus in Parijs bij Odile Bailleux waar hij een Eerste Prijs 
behaalde. Master-classes deed hij bij Jean-Pierre Leguay en Michel Chapuis.
Hij verdeelt zijn tijd tussen het opleiden van liturgische organisten in de bisdom-
men van de Haute Normandie en het geven van concerten op talrijke festivals 
in Frankrijk en in het buitenland, zoals het Festival voor Oude Muziek in Dieppe, 
Festival voor Gewijde Muziek in Moskou, Internationaal Orgelfestival in Bordeaux, 
Parijs, Sint Petersburg, Savona ….
Vincent Fouré is een van de stichters van de F.A.V.O.R.( (Fédération des Associ-
ations pour la Valorisation des Orgues de Rouen) in 2009 waarvan hij sindsdien 
voorzitter is. In die functie werkt hij samen met de stad Rouen in het kader van 
de Dagen gewijd aan de Rouaanse orgels.

orgelconcert  WYBE KOOIJMANS

donderdag 16 augustus 2018, 20.15 uur

“MIDDEN IN DE WEEK, MAAR 'S ZONDAGS NIET”

J.P. Sousa Mars “The liberty bell”
1854 - 1932

L.A.J. Lefébure-Wély Mars in C
1817 - 1869 Offertoire in c opus 35 nr. 6
 
E.H. Lemare Scherzo in a
1865 - 1934

P.A. Yon Humoresque “ l' Organo primitivo “
1866 - 1943

A. Dvorak Humoresque
1841 - 1904

W. Kloek De valse trompetter
1920-2005

P. Grainger Handel in the Strand
1881 - 1961

Z. Gardóhnyi Hommage à Marcel Dupré
1946

N. Rawsthorne Dance suite (1997)
1926 - March On Ilkly Moor
 - Dancing Feet
 - Waltz
 - Danse des Papillons
 - Line Dance
 
Thijs van Leer Uit 'Renaissance':
1948 - Sacré Coeur
 - Jeanne d'Arc

arr. Wybe Kooijmans Medley Lennon-McCartney/van Otterloo

Voor de levensbeschrijving van Wybe Kooijmans zie het programma van 2 april.



Orgel-PLUS-concert AART BERGWERFF
     m.m.v. CECILE PRAKKEN fluit

donderdag 23 augustus 2018, 20.15 uur

 orgelsolo (hoofdorgel)
J.S. Bach Praeludium in b, BWV 544.1
1685-1750

 fluit en orgel
Joh. Schenk Sonata Sexta in E
1660-1712 Vivace – Allegro – Adagio - Allegro

 orgelsolo (kabinetorgel)
Joh. Speth Partite diverse sopra l’aria detta la Pasquina
1664-1719

 fluit en orgel
J.L. Krebs Fantasia in C
1713-1780

 orgelsolo (hoofdorgel)
J.S. Bach Trio in c, BWV 585
 Adagio – Allegro, naar Johann Friedrich Fasch

 fluitsolo
Astor Piazzolla Tango studio nr. 4
1921-1992

 orgelsolo (hoofdorgel)
J.S. Bach / Fuga y misterio
A. Piazzola

 fluit en orgel
J. Nieland Arioso en Intermezzo
1903-1963

 orgelsolo (hoofdorgel)
J. Nieland Marche Triomphale

 fluit en orgel
A. Piazzolla Oblivion

Aart Bergwerff studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatorium, in Parijs bij 
Marie-Claire Alain en in Noord-Duitsland bij Harald Vogel. Zijn studie bij Alain in 
Parijs sloot hij af met het behalen van de Prix de Virtuosité.
Hij won prijzen op internationale orgelconcoursen te Brugge, Lausanne en 
Groningen. In 2003 werd hij onderscheiden met de zilveren medaille van de 
Société Académique ‘Arts, Sciences et Lettres’ vanwege zijn verdiensten voor 
de Franse orgelcultuur.
Aan het Rotterdams Conservatorium, onderdeel van Codarts, Hogeschool voor 
de Kunsten, is hij hoofdvakdocent orgel. Als organist is hij vaak te gast bij het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest en bij de Philharmonie Zuid-Nederland. In 
september 2015 trad hij als solist op in de Zaterdagmatinee in het Concertgebouw 
te Amsterdam, de beroemdste concertserie van Nederland.
Als concertorganist treedt hij veelvuldig op in concerten en festivals in binnen- en 
buitenland. In 2012 maakte hij zijn debuut in het meest prestigieuze orgelfestival 
ter wereld  Toulouse-Les-Orgues in het Franse Toulouse. 
Aart Bergwerff is organist van de Grote-of O.L.V.-Kerk te Breda en daarmee de 
vaste bespeler van het monumentale Flentrop-orgel. Sinds 1 september is hij 
tevens cantor-organist van de Remonstrantse Gemeente/Arminius Rotterdam en 
bespeelt hij het unieke Steenkuyl-orgel in dit markante kerkgebouw.

Cécile Prakken, heeft haar diploma schoolmuziek en dwarsfluit behaald aan het 
Conservatorium in Maastricht. Na enkele jaren gewerkt te hebben als fluit- en 
muziekdocente op verschillende Nederlandse muziekscholen, is zij verhuisd 
naar Napels, waar zij aan het Conservatorium Domenico Cimarosa in Avellino, 
onder begeleiding van Maestro Vasco Degl'Innocenti haar Italiaanse dwarsfluit 
diploma behaald heeft.
Sinds vele jaren geeft Cécile kamermuziekconcerten voor verschillende inter-
nationale festivals en concertseries in Nederland, in Italië en in Zwitserland, in 
verschillende formaties; o.a. fluit en harp, fluit en orgel, fluit en gitaar, samen 
met de napolitaanse gitarist Antonio Grande. Op Castel Gandolfo heeft Cécile 
als soliste gespeeld voor Paus Johannes Paulus II. 
CD’s heeft zij uitgebracht met Antonio Grande ("Italian Duets for flute en guitar", 
Saga Classics) en met de Russische pianiste Svetlana Shilovskikh ("The Window 
to Europe 1697 - 2013", Dutch and Russian music for flute and piano).
Als journaliste heeft Cécile gewerkt voor de Italiaanse regionale televisie „Espan-
sione TV“ en heeft zij haar eigen radio programma „Allegro Vivace“ met klassieke 
muziek ontworpen en gepresenteerd voor de lokale zender "RadioCiaoComo", 
in haar huidige woonplaats Como. Sinds 2013 vertegenwoordigt zij de televisie 
zender Stingray Brava/Classica in Italië en in het Zwitserse kanton Ticino.



orgelconcert HERMAN VAN VLIET

donderdag 30 augustus 2018, 20.15 uur

A. Vivaldi Concerto in G, RV 299
1678-1741 voor orgel bewerkt door J.S. Bach
 - Allegro
 - Largo
 - Allegro

J. Callaerts Fantaisie de Concert, Opus 5
1830-1901

Ch.H.H. Parry Chorale Preludes
1848-1918 - The old Hundredth
 - Eventide

J. Demessieux Te Deum, Opus 11
1921-1968 Choralprélude Domine Jesu, Opus 8

P. Cochereau Scherzo symphonique
1924-1984 Improvisatie Notre-Dame de Paris, notatie Jeremy Filsell

H. van Vliet Koraalfinale
1941

Herman van Vliet 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 Parijs. Voor zijn 
jarenlange bijdrage aan het culturele leven van Amersfoort en de Nederlandse 
orgelkunst ontving hij de Sint-Jorispenning van de stad Amersfoort.

orgelconcert TJACO VAN DER WEERD

donderdag 6 september 2018, 20.15 uur

J.S. Bach Toccata en fuga in d, BWV 565
1685-1750

J.S. Bach Koraalbewerking Jesus bleibet meine Freude, BWV 147,

G. Böhm Vater unser im Himmelreich
1661-1733

G.F. Händel Basso Ostinato
1685-1759

J.S. Bach Bist du bei mir
 (arr. Tjaco van der Weerd)

J.N. Lemmens Fanfare in D
1823-1881

T. van der Weerd Koraalsonate
1990

Prof. W. Seifen Symphonische Fantasie und Fuge
1956

T. van der Weerd Improvisatie op een thema 
 opgegeven door Wybe Kooijmans

Tjaco van der Weerd (1990) werd geboren op Sri Lanka en werd in het zelfde jaar 
geadopteerd. Al vroeg bleek zijn muzikale interesse. De toen nog slechtziende 
Tjaco begon zich zelf piano- en orgelspel aan te leren. De uitdaging om zijn 
muzikaliteit verder te ontwikkelen werd sterker toen hij op zevenjarige leeftijd 
geheel blind werd. In de jaren daarna studeerde Tjaco bij diverse organisten en 
volgde een masterclass bij de Duitse professor Wolfgang Seifen. Momenteel 
studeert hij orgel bij Ab Weegenaar in Kampen.
In november 2014 en 2015 won Tjaco diverse prijzen tijdens het Nationaal 
Orgelconcours te Elburg.
Tjaco is organist in Zwarsluis en Genemuiden. Zijn eerste concert gaf hij op  
13 maart 2003 op het beroemde Garrels orgel in Maassluis. Daarnaast heeft hij 
concerten gegeven in o.m. Duitsland, Frankrijk, Engeland en Zwitserland. Van 
zijn hand zijn verschillende CD's uitgebracht waaronder een opname gemaakt 
in Lausanne waar hij het imposante vijf-klaviers Kuhn-orgel bespeelt.



orgelconcert JAN J. VAN DEN BERG

donderdag 13 september 2018, 20.15 uur

ADRIAAN C. SCHUURMAN, MIJN LEERMEESTER

A.C. Schuurman Fantasie over Geest des Heren, kom van boven
1904-1998

A.C. Schuurman Pastorale over Psalm 23

J.S. Bach Praeludium en Fuga in e, BWV 533
1685-1750

J.S. Bach Koraalbewerking Herr Jesu Christ dich zu uns wend
 BWV 709 

C. Franck uit: Trois pièces pour le grand orgue (1878)
1822-1890 - nr 3 - Cantabile in B

A. Guilmant uit: Opus 56, L’organiste pratique, Livre 9 (1882)
1837-1911 - nr. 2 - Marche in D

A. Rowley Benedictus in E
1892-1958

Jan J. v.d. Berg Bewerking over Van U zijn alle dingen
1929

Jan J. v.d. Berg Bewerking over Psalm 122

A.C. Schuurman Uitgebreide fantasie over 
 Voor alle Heil’gen in de heerlijkheid

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 WYBE KOOIJMANS

donderdag 20 september 2018, 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 6 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 terugluisteren. Voor een perfecte klank op CD.



CONCERT  VOCAAL ENSEMBLE FIORETTO
 o.l.v. Thijs Kramer

Zondag 14 oktober 2018, 15.30 uur

J. Brahms  EIN DEUTSCHES REQUIEM, Opus 45
 1 Selig sind, die da Leid tragen
 2 Denn alles Fleisch, es ist wie Gras
 3 Herr, lehre doch mich
 4 Wie lieblich sind deine Wohnungen
 5 Ihr habt nun Traurigkeit
 6 Denn wit haben hie keine bleibende Statt
 7 Selig sind die Toten

 Vocaal Ensemble ´Fioretto`

 m.m.v.
 Elma van den Dool, sopraan
 Bas Kuijlenburg, bas
 Wybe Kooijmans, piano

 Thijs Kramer, dirigent

De tekst van de uit te voeren werken zal in een afzonderlijk tekstboekje worden 
opgenomen

Vocaal Ensemble Fioretto is een projectkoor dat sinds1993 zingt onder de bezie-
lende leiding van dirigent Thijs Kramer. Het koor is onderdeel van de Stichting 
‘Fioretto’, die zich ten doel stelt klassieke muziek, in de ruimste zin van het woord, 
als cultureel erfgoed door te geven, toegankelijk te maken en levend te houden. 
De stichting organiseert regelmatig eigen concerten en zet dan graag werken op 
het programma die weinig gehoord worden, maar wel gerekend kunnen worden 
tot de juweeltjes uit de muziekliteratuur.
Dirigent Thijs Kramer is een veelzijdig musicus: niet alleen dirigent, maar ook 
organist en solist aan de vleugel. 

Toegangsprijs € 15,00 / € 12,50 (C.J.P., 65+. Vrienden GKN)

KERSTCONCERT WYBE KOOIJMANS

2de Kerstdag, woensdag 26 december 2018, 15.30 uur

J. Zwart Feestvoorspel Komt allen tezamen
1877-1937 Pastorale De herders
 Twee bewerkingen van Stille nacht

J.S. Bach Vom Himmel hoch da komm' ich her, BWV 700
1685-1750 Nun komm', der Heiden Heiland, BWV 659

R. van Mazijk Orgelkoraal Eeuwen geleden
1934

M. Reger Fantasie über den Choral
1873-1916 Wie schön leuchtet der Morgenstern opus 40 nr. 2

C. Franck Pastorale opus 19
1822-1890

M. Dupré Berceuse In dulci jubilo
1886-1971

M. Dupré Variations sur un noël, opus 20

]

Voor de levensbeschrijving van Wybe Kooijmans zie het programma van 2 april.



ORGELTOCHTEN NOORD-HOLLAND
programma zomer 2018

Zaterdag 14 juli | Tocht 311 | Orgeltocht met organist Mark Heerink
10.30 uur · Zuid-Scharwoude - Kooger Kerk - Koog 30 
12.00 uur · Noord-Scharwoude - Sint Jan de Doper - Dorpsstraat 516
14.30 uur · Oudkarspel - Allemanskerk - Dorpsstraat 878

Zaterdag 21 juli | Tocht 312 | Orgeltocht met organist Willem Poot
10.30 uur · Nieuwe Niedorp - Maria Onbevlekt Ontvangen - Paadje 22 
12.00 uur · Winkel - Lucaskerk - Dorpsstraat 177
14.30 uur · Kolhorn - Laurenskerk - Kerkepad 1-3 

Zaterdag 28 juli | Tocht 313 | Orgeltocht met organist Aart Bergwerff
10.30 uur · Blaricum - Dorpskerk - Torenlaan 16
12.00 uur · Laren - Sint Jansbasiliek - Brink 31
14.30 uur · Naarden - Grote Kerk - Marktstraat 13

Zaterdag 4 augustus | Excursie Flentrop - Koog aan de Zaan
10.-12.00 uur 

Zaterdag 11 augustus| Tocht 314 | Orgeltocht met organist Henk Verhoef
10.30 uur · Zaandam - Oostzijderkerk - Zuiddijk 1
12.00 uur · Zaandam - Doopsgezinde kerk - Westzijde 80 
14.30 uur · Zaandam - De Westzijderkerk/Bullekerk - Westzijde 75

♫ De tochten zijn op zaterdagen en de aanvang is telkens om 10.30 uur
♫	 De	tochten	worden	afgelegd	met	eigen	vervoer	(de	tochten	zijn	in	fiets-	c.q.
 loopafstanden)
♫ Tussen het bezoek aan de tweede en derde kerk is er een lunchmogelijkheid
 naar eigen keuze.
♫ Vooraf opgeven is niet nodig
♫ Deelname tochten 311, 312 en 314 is € 15,- p.p., incl. programmaboekje excl. 
 lunchkosten.
♫ Deelname tocht 313 is € 17.50 p.p., incl.programmaboekje excl. lunchkosten

Meer info op website: www.orgeltochtennoord-holland.nl
Vragen? Email naar: info@orgeltochtennoord-holland.nl
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