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LiVE III

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

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

Met de Johannus LiVE is 
in de orgelwereld defi nitief 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. 



VOORWOORD

Ook in de Grote Kerk van Naarden met zijn weelderige akoestiek en zijn prachtige 
orgels klinkt alles mooier. Wij streven ernaar hier de mooiste muziek uit de rijke 
orgeltraditie te laten klinken, waar zowel de ervaren fijnproevers als de nieuwe 
luisteraars veel genoegen aan beleven. 
 Oude bekenden in onze serie 2019 zijn Jaap Zwart met een heel Nederlands 
programma, Aart Bergwerff met “Tango’s en Toccata’s”.  Na zijn spetterend debuut 
vorig jaar zien we ook Gert van Hoef graag terugkomen.
 Nieuw is Minne Veldman, die zijn 25-jarig jubileum viert met een tour langs 
de mooiste orgels van Nederland. Nieuw is de Pools/Franse Lidia Ksiaskiewicz, 
op een van haar succesvolle concertreizen door Europa ook in Naarden aan-
gekomen. Nieuw is ook Gonnie van der Maten, een studiegenote van onze Wybe 
Kooijmans. De virtuoze Jan Hage, organist van de Utrechtse Domkerk, die daar 
veel publiek trekt met zijn eigenzinnige zaterdagmiddagconcerten, maakt ook 
zijn debuut in de Grote Kerk. De laatste nieuwkomer is Harry van Wijk met een 
programma waarin veel transcripties van bekende orkestwerken. Not done in 
de orgelwereld, maar waarom eigenlijk niet? Zie Leo van Doeselaar. Die sluit 
zijn concert af met een deel uit Brahms’ prachtige 4de symfonie. 
 Het dubbelconcert, een jaarlijks heel gewaardeerd hoogtepunt, wordt joyeus 
gespeeld door de jonge maestro’s André van Vliet en Marco den Toom. 
 Wybe Kooijmans speelt op 2de Paasdag en met Hemelvaart en sluit de zomer-
serie af met het verzoekconcert. Op het orgel-PLUS-concert speelt hij samen met 
twee trompettisten.
 Op het herdenkingsconcert van 4 mei voert Vocaal Ensemble Fioretto het mooie 
Requiem van Maurice Duruflé uit. Op zondag 23 juni zal het Cuypersensemble 
zijn reeks concerten weer komen afsluiten in de Grote Kerk. Door ziekte van hun 
geliefde dirigent Maurits Wijzenbeek met een nieuwe dirigent. Met het Kerst-
concert door Vocaal Ensemble Fioretto sluiten wij op 26 december het jaar af. 
 De toegangsprijzen blijven ongewijzigd € 8,50 en € 7,00 (C.J.P., 65+, Vrienden 
GKN). Met de “orgelknipkaart” kunt u zes concerten bezoeken voor de prijs 
van vijf. Voor de concerten op 23 juni en 26 december zijn de prijzen € 12,50 en  
€ 10,00.
 Graag bedanken wij de adverteerders en zeker ook de vrijwilligers, die er steeds 
voor zorgen dat alles vlekkeloos verloopt.
 Wij hopen u weer regelmatig in ons midden te hebben om samen te genieten 
van een “luisterrijk seizoen”. Interesseer eens uw kennissen. Toon ze de aardige 
YouTubefilmpjes gemaakt door Henk Smits. Geef hen dit boekje. Voor u ligt er 
altijd weer een nieuw exemplaar. Wij wensen u veel muzikaal plezier.

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. En die kosten zijn hoog. Alleen de vernieuwing van de dakbedekking 
enkele miljoenen.
Behalve de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus-Passion zijn er nog tal van 
andere concerten. Daarnaast zijn ook beurzen als het Kunst- en Antiekweekend 
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 als een perfecte trouwlocatie. ’s Zon-
dags 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
In 2016 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 geloofs-
beleving 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. 

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  
kabinetorgel 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 een van de merkwaardigste kerkorgels 
van ons land genoemd 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 lappendeken 
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 in 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 geno-
men. 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 protestantse 
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  
integraal 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 
Matthäus 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 
manuaal I werd vervangen door een fraaie Dulciaan 8'.
Dankzij een bijdrage van de provincie Noord-Holland kon in 2015 de tractuur 
integraal gedigitaliseerd worden en het pijpwerk en de windladen gerestaureerd. 
De Subbas 16' werd als transmissie ook vanaf manuaal I bespeelbaar. Een 
speciale bijdrage maakte de terugkeer van de sedert decennia afwezige 
vlamvormige decoratie tussen de pijpvoeten mogelijk.
De werkzaamheden werden uitgevoerd door Adema's Kerkorgelbouw.
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 
Bachvereniging 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 onbespeelbaar 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 
Restauratie 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 22 april 2019, 20.15 uur

Wybe Kooijmans Jesus, unser Trost und Leben
 geschreven t.g.v. het 25-jarig registrantenjubileum
 van Jan Flikweert  (1993-2018)

Joh. Seb. Bach Ach, bleib' bei uns, Herr Jesu Christ -  BWV 649
1685–1750

Wybe Kooijmans Variaties Verheug u, gij dochter van Sion
  geschreven t.g.v. het 50-jarig organistenjubileum 

van Herman van Vliet (1961-2011)

S. Karg-Elert Pastel in Fis opus 92 nr. 2
1877-1933

C. Franck Choral I in E – CCF 105
1822-1890

J. Alain Variations sur un thème de Clément Jannequin
1911-1940

M. Duruflé Prélude et fugue sur le nom d' Alain (1942)
1902-1986



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 in 2016 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

zaterdag 4 mei 2019, 21.00 uur

M. Duruflé Ubi Caritas
1902-1986

M. Duruflé Requiem (op. 9)
 - Introït
 - Kyrie
 - Domine Jesu Christe
 - Sanctus
 - Pie Jesu
 - Agnus Dei
 - Lux aeterna
 - Libera me
 - In Paradisum

 VOCAAL ENSEMBLE FIORETTO
 m.m.v.
 Marieke Koster, sopraan
 Paul Houba, bas
 Wybe Kooijmans, orgel

 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 sinds zijn oprichting in 1993 zingt 
onder de bezielende leiding van dirigent Thijs Kramer. Zoals de naam al aangeeft, 
verzorgt het koor de muzikale versiering bij allerlei gelegenheden. Meestal gebeurt 
dit op uitnodiging. Het aantal zangers varieert van 24 tot 46 of meer gastzangers, 
afhankelijk van de uit te voeren werken. Vaste begeleider is Wybe Kooijmans.
Fioretto organiseert ook eigen concerten en programmeert dan graag werken die 
weinig gehoord worden, maar wel gerekend kunnen worden tot de juweeltjes 
uit de muziekliteratuur. Een jaarlijkse belevenis is het EindeZomerConcert in Het 
Oude Kerkje in Kortenhoef.

Dirigent Thijs Kramer is een veelzijdig musicus, niet alleen dirigent, maar ook 
organist en solist aan de vleugel.

Toegang vrij. Collecte na afloop



orgelconcert  WYBE KOOIJMANS

donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag),  20.15 uur

Feike Asma Voorspel & koraal Psalm 47
1912-1984 God vaart voor het oog met gejuich omhoog

C. Saint-Saëns uit: Préludes et Fugues pour orgue, opus 109
1835-1921 - 1. Preludium en fuga in d

N. Boulanger Trois pièces (1911)
1887-1979 - Prélude
 - Petit canon
 - Improvisation

L. Vierne Symfonie nr. 2 in e, opus 20 (1901/3)
1870-1937 - Allegro
 - Choral
 - Scherzo
 - Cantabilé
 - Final

TOELICHTING SYMFONIE NR. 2 - L. VIERNE

Twee jaar na de voltooïng van zijn eerste orgelsymfonie begon Louis Vierne 
in 1901 aan zijn tweede grootschalige werk voor orgel.  De verschillen met de 
eerste symfonie zijn vooral te vinden in een verdere verdieping van de muzikale 
inhoud en een vanaf dit werk in al zijn composities aanwezig sterker thematisch 
verband tussen de onderlinge delen. Het is duidelijk dat Vierne met dit werk zijn 
muzikale idioom heeft gevonden.
Op 21 februari 1903 (dus nog voor de voltooïng in april van dat jaar) speelde 
Vierne het tweede en derde deel tijdens een concert van de Schola Cantorum, het 
Parijse Kerkmuziekinstituut. Niemand minder dan Claude Debussy was als criticus 
voor het tijdschrift 'Gil Blas' aanwezig; hij schreef hierover de volgende, bekend 
geworden woorden: “De symfonie van de heer Vierne is zeker opmerkelijk; deze 
combineert een overvloedige muzikaliteit met het meest ingenieuze gebruik van 
de voor het instrument zo karakteristieke klankkleuren. De oude Bach, vader van 
ons allen, zou tevreden zijn geweest over mijnheer Vierne”.

Voor de levensbeschrijving van Wybe Kooijmans zie het programma van 22 april.



CONCERT HET CUYPERSENSEMBLE

zondag 23 juni 2019, 15.30 uur

Bij het ter perse gaan van dit boekje maakte het orkest een moeilijke periode 
door. Dirigent Maurits Wijzenbeek was  ernstig ziek en het was duidelijk dat hij 
niet meer zou terugkomen. Het orkest moest op zoek naar een nieuwe dirigent. 
Het definitieve programma wordt op de dag van het concert aan u uitgereikt.

F. Mendelssohn Sinfonia X in b voor strijkorkest (1823)
1809-1847

Dag Wirén Serenade voor strijkers, op. 11 (1937)
1905-1986

J.S. Bach uit: 3de Suite voor orkest in D – BWV 1068
1685-1750 2 - Air

Max Knigge Couleurs complémentaires (2015)
1984 (Vijf schilderijen van Vincent van Gogh)

P.I. Tsjaikovski Souvenir d’un lieu cher, op. 42
1840-1893

 + Een stuk voor orgel en orkest

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 voort-
gezet 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 fes-
tivals wonnen zij prijzen en oogstten zij veel lof

Toegangsprijs € 12,50 / € 10,00 (C.J.P., 65+. Vrienden GKN)



orgelconcert  MINNE VELDMAN

donderdag 27 juni 2019, 20.15 uur

H. Andriessen Sonata da Chiesa
1892-1981 Tema con Variazioni e Finale

J.S. Bach Triosonate nr 6 in G – BWV 530
1685-1750 - Vivace
 - Lento
 - Allegro

A. Guilmant Sonate pour orgue no 5 en ut mineur, opus 80
1837-1911 - Allegro appassionato
 - Adagio
 - Scherzo
 - Recitativo
 - Choral et Fugue

Minne Veldman Symfonische Fantasie
1980 Grote God, wij loven U

Minne Veldman (1980) ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium 
in Zwolle. Dit jaar viert hij zijn 25-jarig jubileum met een jubileumtour langs de 
mooiste en grootste Nederlandse orgels. Dit concert maakt daar deel van uit.
Sinds 1998 is hij organist van de Rehobothkerk in Urk. Daarnaast geeft hij orgel-
les en is hij als dirigent werkzaam bij twee mannenkoren, twee gemengde koren 
en een kinderkoor. Met zo’n 50 orgelconcerten per jaar door heel Nederland is 
hij een veelgevraagd concertorganist.
Om zijn enthousiasme voor het orgel en de orgelmuziek uit te dragen en te 
delen met jong en oud, organiseert Minne Veldman verschillende evenementen.  
Zo is hij de drijvende kracht achter het Orgelfeest (www.orgelfeest.nl), de 
YouTube-Orgeldag (www.youtube-orgeldag.nl), Orgelzomer Urk (serie 
woensdagmiddagconcerten in de Bethelkerk) en de Zomerserie Orgelconcerten 
Vollenhove. Van zijn orgelspel verschenen 10 solo-CD’s, opgenomen op diverse 
orgels. Op internet staan vele video's van zijn orgelspel. 



orgelconcert LIDIA KSIAZKIEWICZ

donderdag  4 juli 2019, 20.15 uur 

 koororgel
Adam z Wągrowca Kyrie Eleison
c. 1600-1629 - Kyrie eleison primum - Christe eleison 
 - Kyrie eleison ultimum
 Gloria
 - Et in terra - Domine Deus - Cum Sancto Spiritu
 Sanctus
 - Sanctus primum - Sanctus secundum
 In elevatione

Ch-M. Widor uit: Symphonie nr 7 in a, opus 42 nr. 3
1844-1937  - 4 - Allegro ma non troppo

 hoofdorgel
J.S. Bach Prélude in Es - BWV 552,1
1685-1750
 Christ, unser Herr, zum Jordan kam - BWV 684

 Fuga in Es - BWV 552,2

G. Pierné Cantilène,  op. 29 nr. 2
1863-1937

F. Mendelssohn Sonate in d,  op. 65 nr. 6 – MWV W61
1809-1847 Vater unser im Himmelreich
 - Koraal (Andante sostenuto)
 - Allegro molto
 - Fuga
 - Finale (Andante)

Lidia Ksiazkiewicz (*Poznan 1977) is een Poolse pianiste/organiste. Zij is titulair 
organiste van het grote orgel van de kathedraal van Laon in Noord-Frankrijk.
Zij begon piano te spelen toen ze vijf jaar was en ontdekte het orgel op haar twin-
tigste. Met lof afgestudeerd aan de conservatoria van Poznan en Bydgoszcz, won 
zij prijzen en eervolle vermeldingen op een reeks van concoursen. Ze vervolgde 
haar opleiding in Frankrijk aan de Academie voor schone Kunsten in Angers en won 
prijzen voor haar orgel- en klavecimbelspel aan het conservatorium van Saint-Maur. 
Lidia Ksiazkiewicz maakt met veel succes concertreizen door bijna alle landen 
van Europa en treedt daarbij ook op als soliste voor radio en televisie.
Zij heeft uitgebreide pedagogiekstudies gedaan en heeft jaren les gegeven op de 
conservatoria van Reims en Straatsburg. Zij heeft een boek gepubliceerd over 
de bijdrage van de pianotechniek aan het romantische orgelrepertoire.



orgelconcert GONNY VAN DER MATEN

donderdag 11 juli 2019, 20.15 uur

 hoofdorgel
H. Andriessen Passacaglia
1892-1981

J. Brahms Herzlich tut mich verlangen
1833-1897

J. Brahms O Welt, ich muss dich lassen

J.S. Bach Schmücke dich, o liebe Seele – BWV 654
1685-1750

 kabinetorgel
J.H. Knecht Thema mit vier Veränderungen
1752-1817

W.A. Mozart Sieben Variationen in D über
1756-1791 das holländische Lied ‘Wilhelm van Nassau’

 hoofdorgel
A. de Klerk Passacaglia (voor Anthon van der Horst)
1917-1998

Joh. Pachelbel Ciacona ex f
1653-1706

G.A. Homilius Mache dich, mein Geist, bereit
1714-1785

G.A Homilius Schmücke dich, o liebe Seele

J.S. Bach Passacaglia en Fuga in c - BWV 582

Gonny van der Maten (Amsterdam1959), studeerde aan het Sweelinck Conser-
vatorium met als orgel-hoofdvakdocent Albert de Klerk. In 1984 behaalde zij 
cum laude het Diploma Uitvoerend Musicus en in 1985 het Diploma Kerkmuziek. 
Na haar conservatoriumopleiding volgde zij nog vele specialisatiecursussen in 
diverse landen. 
Sinds 2014 is zij cantrix/organiste van de Oude Kerk in Soest
Zij heeft een uitgebreide concertpraktijk, zowel solo als in combinatie met en-
sembles. Naast haar optredens in traditionele orgelconcerten verzorgt zij con-
certvoorstellingen waarbij zij orgelmuziek combineert met andere kunstvormen, 
zoals poëzie, dans en toneel. Meer en meer worden poëzie-concerten haar spe-
cialiteit. Ook in haar kerkmuziekpraktijk probeert zij grensverleggend te werken.



orgelconcert ANDRE VAN VLIET & MARCO DEN TOOM

donderdag  18 juli 2019, 20.15 uur

K.J. Mulder Liedbewerking Jezus is ons licht en leven
1930-2008

J.S. Bach uit: Cantate BWV 35
1685-1750 Geist und Seele sind verwirret
 - 1. Sinfonia

G.F. Händel Orgelconcert opus 4 nr.5 in F – HWV 293
1685-1759 - Larghetto
 - Allegro
 - Alla siciliana
 - Presto

 Trois pièces françaises:
Th. Dubois - Scherzo solo André
1837-1924

E. Lemaigre - Prière
1849-1890

A. Guilmant - Final (uit: Sonate 1 in d) solo Marco
1837-1911

W.A. Mozart Andante in F für eine kleine Orgelwalze – KV 616
1756-1791

D. Bédard Petite Suite
1950 - Introduction
 - Fanfare
 - Lied
 - Scherzando

H. van Vliet Fantasie over Ruis, o Godsstroom der genade
1941-2018



André van Vliet (Benschop 1969) is een organist 
met een grote belangstelling voor de grote orgel-
werken en de koraalmuziek. Hij was nog maar 9 
jaar toen hij de kerkdiensten in zijn woonplaats 
mocht begeleiden. Hij kreeg les van Herman van 
Vliet, die hem de liefde voor de Franse romantiek 
bijbracht. Hij studeerde af aan het conservatorium 
van Utrecht.
Als solist, als dirigent of als begeleider van koren 
reist hij wekelijks door het hele land, hij speelde 
voor radio en tv, nam CD’s op die een breed re-
pertoire omvatten, maar één van zijn belangrijkste 
activiteiten blijft de wekelijkse eredienst in zijn 
woonplaats Polsbroek. Want gemeentezang in je 
eigen kerk blijft een van de mooiste opdrachten.

Marco den Toom (1978) studeerde orgel aan het Utrechts Conservatorium en 
bij Herman van Vliet, Charles de Wolff, Klaas Jan Mulder en Jacques van Oort-
merssen. Al snel na zijn vakopleiding bouwde hij een carrière op als zelfstandig 
musicus. Zijn musiceren kenmerkt zich door een eigenzinnige maar vooral ook 
spontane aanpak. Naast zijn liefde voor het orgel - en zijn missie dit instrument 
te populariseren - heeft hij zich muzikaal weten te ontplooien tot een breed 
inzetbaar musicus.
Zijn dagelijks werk bestaat met name uit het componeren van christelijke liederen 
en gospels, het arrangeren en instrumenteren van bestaande muziek, het maken 
van opnamen voor radio, tv, cd en dvd, het begeleiden van christelijke koren 
en het verzorgen van orgelrecitals. Daarnaast is hij dirigent van het grootkoor 
‘Jubilate Deo’ uit Woudenberg. Vanaf 1 januari 2017 is hij co-titularis en muzikaal 
ambassadeur van het grote Van den Heuvel-orgel in de Nieuwe Kerk te Katwijk 
aan Zee.
Ook als componist heeft hij zijn sporen verdiend. Zo componeerde hij onder 
meer twee grote oratoria voor koor, solisten, orgel en orkest (‘Jezus op aarde’ 
(2007) en ‘Jozef’ (2015)). Voor orgel schreef hij onder meer een ‘Koraalboek bij 
de Psalmen’ (300 pagina’s, 2011) en de Toccata Ruisseau (2012). Van zijn spel 
als organist verschenen solo-albums vanuit onder meer Kampen (Bovenkerk), 
Den Haag (Evangelisch-Lutherse Kerk), Dudelange (Saint-Martin), Kevelaer 
(Mariabasilika) en Parijs (Saint-Eustache).

In Naarden gaat (g)een C te hoog 

(Dirk Out)



orgelconcert AART BERGWERFF

donderdag 25 juli 2019, 20.15 uur

 TANGO’S EN TOCCATA’S

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

Fredrik Sixten Tango over Psalm 303
1962 Det finns en väg till himmelen

M. Monnikendam Toccata
1898-1977

Astor Piazzolla Revirado
1921-1992 bewerkt voor orgel door Aart Bergwerff

Jan Raas Tango voor Mineke
1942

Jeroen van Veen Minimal Prelude nr. 60 – Tango for Organ
1969

Astor Piazzolla Oblivion
 bewerking Bas Verboom

Léon Boëllmann Suite Gothique, opus 25
1862-1897 - Introduction et Choral
 - Menuet gothique
 - Prière à Notre-Dame
 - Toccata

Aart Bergwerff heeft een passie voor het klassieke repertoire, met name dat van 
Joh. Seb. Bach, maar zoekt bovendien nieuwe wegen en vormen in de orgelcul-
tuur. Als artistiek leider van de stichting Art UnOrganized in Breda initieert hij 
nieuwe en traditionele projecten rond het orgel. Zo werkt hij samen met video-
kunstenaar Jaap Drupsteen en maakte hij de voorstelling 'East meets West' met 
derwisj danser Kadir Sonuk, op muziek van Ten Holts Canto Ostinato.
Op uitnodiging van het Orgelpark Amsterdam maakte hij in 2017 een cd met 
tangomuziek die door de vakpers met veel lof is ontvangen. 
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. Hij 
is organist van de Grote-of O.L.V.-Kerk te Breda.



orgelconcert GERT VAN HOEF 

donderdag  1 augustus 2019, 20.15 uur 

 kabinetorgel
J.S. Bach Liebster Jesu, wir sind hier – BWV 731
1685-1750

Gert van Hoef Improvisatie in oude stijl
1994

 koororgel
G.F. Händel uit: Concert 11
1685-1759 - Basso ostinato

Gert van Hoef The Londonderry Air
1994

H. Andriessen Thema met variaties
1892-1981

 hoofdorgel
J.S. Bach Ricercare in c moll – BWV 1079

K.J. Mulder Psalm 105: 3, 5
1930-2008

C. Franck Choral 2 in b – CCF 106
1822-1890

G.F. Händel uit: Berenice
1685-1759 - Minuet

Gert van Hoef Liedbewerking ‘Eens als de bazuinen klinken’

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.



orgelconcert JAN HAGE

donderdag 8 augustus 2019, 20.15 uur

J.S. Bach Preludium und Fuge in A – BWV 536
1685-1750

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

A.P.F. Boëly uit: 12 Pièces pour orgue, op. 18
1785-1858 - 1. Andante con moto

F. Liszt Variationen über ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’
1811-1886

Jan Hage Improvisatie

A. Guilmant Sonate nr. 1 in d, op. 42
1837-1911 - Introduction (Largo et maestoso) et Allegro
 - Pastorale (Andante quasi Allegretto)
 - Final (Allegro assai)

Jan Hage (1964) is organist van de Utrechtse Domkerk. Wekelijks verzorgt hij 
het kerkelijk orgelspel. Met werken uit het klassieke repertoire en improvisaties 
draagt hij op eigentijdse en vaak verrassende manier bij aan de liturgie. Tijdens 
de “Zaterdagmiddagmuziek” haalt hij alles uit het majestueuze Bätz-orgel wat 
er in zit.
Hij is een warm pleitbezorger – én veelgevraagd vertolker – van hedendaagse 
orgelmuziek. Als solist trad hij op met o.a. de Slagwerkgroep Den Haag, het 
Asko Ensemble en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ook is hij actief als 
componist.
Jan Hages virtuositeit en interpretaties werden al geprezen voordat hij driemaal 
met onderscheiding zijn orgeldiploma's behaalde en meerdere concoursen 
won. In 2006 ontving hij de 'médaille d'argent' van de Société Académique Arts-
Sciences-Lettres in Parijs. Vanwege zijn verdiensten voor het stimuleren van de 
Nederlandse orgelcultuur ontving hij in 2011 als eerste de Schnitgers Droomprijs.
In 2016 promoveerde hij tot doctor in de theologie met een dissertatie over de 
kerkmusicus Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwing.



Orgelconcert JAAP ZWART

donderdag 15 augustus 2019, 20.15 uur

 NEDERLANDSE ORGELMUZIEK 
 koororgel
Jan Brandts Buys Toccata en Fuga in g
1868-1933

 kabinetorgel
Anthoni van Noordt Psalm 15
1620-1675

 hoofdorgel
Samuel de Lange Sonate über den Choral 
1811-1884 Sollt’ich meinem Gott nicht singen
 - Maestoso moderato – Andante - Final

Johan Haaksma Danspsalm
1962

Hendrik Andriessen Sonate da Chiesa
1892-1981 - Tema con variazioni e Finale

Albert de Klerk Drie Inventionen
1917-1998

Jacob Bijster Partite sopra ‘Laudate Dominum’ (Psalm 146)
1902-1958 (opgedragen aan Jaap Dracht)
 - Intrada
 - partita 1  Canto fermo in tenore
 - partita 2  Trio – canto fermo in tenore
 - partita 3  Fughetta - bicinium
 - partita 4  Dialogo
 - partita 5  Canone alla sesta, quarta e quinta
 - partita 6  Monologo (solo pedale)
 - partita 7  Toccata
 - partita 8  Chorale in organo pleno

Jaap Zwart Improvisatie
1955

Jaap Zwart werd door zijn vader, Jaap Zwart Sr, opgeleid tot aan het conserva-
torium. Jaap studeerde aan het Amsterdams Conservatorium en sloot zijn studie 
af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Jaap Zwart is organist in Hat-
tem, 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.



orgelconcert HARRY VAN WIJK

donderdag  22 augustus 2019, 20.15 uur 

 TRANSCRIPTIES

 koororgel
W.A. Mozart Eine kleine Nachtmusik - KV 525
1756-1791 (transcriptie voor orgel H.E. Grimm)
 - Allegro
 - Romanze (Andante)
 - Menuetto (Allegretto)
 - Rondo. (Allegro)

 kabinetorgel
E. Grieg uit: Lyrische Stücke, opus 12
1843-1907 - 2. Vals (wals)
 - 4. Alfedans (elfendans)
 - 5. Folkevise (volkswijsje)
 - 6. Norsk (Noorse melodie)

 hoofdorgel
B. Smetana uit: Ma Vlast (Mijn Vaderland)
1824-1884 - De Moldau. (transcriptie voor orgel B. Bannasch)

Ch-M. Widor Symphonie pour orgue nr. IV in f, opus 13/4
1844-1937 - Toccata
 - Fugue
 - Andante cantabile
 - Scherzo
 - Adagio
 - Finale

Harry van Wijk zat al jong achter het orgel. Zij orgelstudie deed hij naast een 
parttime baan. Vanaf 1999 is hij volledig werkzaam in de muziek.
Hij is een breed georiënteerd musicus, concertorganist, cantororganist, koor-
begeleider, dirigent. Als kerkmusicus is hij verbonden aan de 'Oude Helenakerk' 
in Aalten en aan "De Kandelaar" in Amersfoort. Hij is dirigent van het koor Toon-
kunst Plus Amersfoort.
Harry is doorlopend op zoek naar verdieping en zoekt ook alternatieve vormen, 
zoals bv. 20ste-eeuwse jazzmuziek. Bovendien streeft hij niet alleen naar kwa-
liteit, maar zorgt hij ook voor een creatieve programmakeuze. Hij speelt graag 
transcripties van orkestwerken. Graag combineert hij het orgel met andere 
instrumenten of met zangers. Ook zoekt hij verbinding met andere vormen van 
kunst, zoals poëzie, schilderkunst of fotografie.



orgelconcert JAN J. VAN DEN BERG

donderdag 29 augustus 2019, 20.15 uur

Adr. C. Schuurman Bewerkingen over Psalm 90
1904-1988 - canonische bewerking
 - bewerking in tenor
 - uitleiding

Adr. C. Schuurman Voorspel en koraal over 
 Ach, blijf met Uw genade

J.S. Bach Fantasie in c - BWV 562
1685-1750

J.S. Bach Koraalbewerking voor orgel - BWV 731
 Liebster Jesu, wir sind hier

C. Franck Elévation in A - CCF.93 (Œuvres Posthumes)
1822-1890

F. Peeters - Aria
1903-1986 - Toccata in D

Jan J. van den Berg Inleiding en bewerking over
1928 Meester men zoekt U wijd en zijd

 Inleiding en Canon over
 Zegen ons Algoede

G. Verschraegen Partita per octavo tono super
1910-1981 Veni Creator Spiritus

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.



Orgel-PLUS-concert WYBE KOOIJMANS 
 m.m.v. EDWARD DE BODE & 
 GERBEN KRALT, trompet

donderdag 5 september 2019, 20.15 uur

G. Aldrovandini Sonate in D voor twee trompetten en orgel
1671-1707

A. Vivaldi Concerto in a (orgelbewerking van J.S. Bach)
1678-1741 - Allegro
 - Adagio
 - Allegro

T. Albinoni Concerto in c voor twee trompetten en orgel
1671-1751 - Allegro
 - Adagio
 - Allegro

C. Franck Andantino
1822-1890

J.M. Molter Concerto voor twee trompetten en orgel
1696-1765 - Allegro
 - Andante sempre piano
 - Allegro

F. Peeters Scherzo opus 43 nr. 2
1903 - 1986 Cantilene opus 25 nr. 12
 Toccata opus 25 nr. 20

H.A. Stamm Pezzo festoso voor twee trompetten en orgel
1958

Gerben Kralt (1988) begon als jong jochie bij Jong Flora Band uit Rijswijk. Het 
was al snel duidelijk dat muziek zijn leven zou worden. Vanaf zijn 13de studeerde 
hij aan het Haagse Conservatorium met trompet als hoofdvak. Hij is nu dirigent 
van diverse muziekkorpsen. Als trompettist valt hij in bij beroepsorkesten.

Edward de Bode trad eerder op in de Grote Kerk als lid van het Brasso 
koperkwintet en als solist.

Voor de levensbeschrijving van Wybe Kooijmans zie het programma van 22 april.
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orgelconcert  LEO VAN DOESELAAR

donderdag 12 september 2019, 20.15 uur

L. Vierne uit: Symphonie nr. 1 in d, op.14
1870-1937 - Prélude
 - Allegro vivace

J. Jongen Deux Pièces pour orgue, op. 53 (1917)
1873-1953 - Chant de May
 - Menuet - Scherzo

J.S. Bach Passacaglia en fuga in c, BWV 582
1685-1750 registraties naar Johann Gottlob Töpfer (1791-1870)

A. Mendelssohn Partita über die Melodie des Liedes 
1855-1933 Wir Christenleut, opus 104, Nr. 1 (1928)

J. Brahms uit: Symfonie nr. 4 in e, op. 98
1833-1897 - Allegro energico e passionato
 Bewerking voor orgel door Reitze Smits

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 WYBE KOOIJMANS

donderdag 19 september 2019, 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 5 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.



KERSTCONCERT 

2de Kerstdag, woensdag 26 december 2018, 15.30 uur

J. S. Bach uit: Weihnachtsoratorium – BWV 248
1685-1750 Brich an, o schönes Morgenlicht

J. S. Bach Herr Jesu, Gnadensonne
 Bewerking Piet Kiel

M. A. Charpentier uit: Messe de Minuit
1643-1704 - Kyrie
 - Agnus Dei

F. Mendelssohn Cantate Vom Himmel hoch, da komm ich her 
1809-1847 MWV A 10

J. Rutter Angels Carol
1945

M. Reger Weihnachten
1873-1915 (hoofdorgel)

W. Lloyd Webber uit: Born a King
1914-1982 enkele delen

anoniem Leise rieselt der Schnee

H. Cuypers Transeamus
1873-1960

R.Vaughan Williams O little Town of Bethlehem
1872-1958

anoniem We wish you a merry Christmas

 
 VOCAAL ENSEMBLE FIORETTO
 m.m.v.
 Joke Baardman, sopraan
 Paul Houba, bas
 Wybe Kooijmans, piano, orgel

 Thijs Kramer, dirigent

Toegangsprijs € 12,50 / € 10,00  (CJP, 65+, Vrienden GKN)
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