BRIGIDA

CONCERTEN

GELDROP

Overzicht beiaard- en orgelconcerten 2018

zaterdag 30 juni

16.15 uur

Canticum Groninghae o.l.v. Daniel Rouwkema
(Groningen), m.m.v. Geerten van de Wetering
(Leiden), orgel

zaterdag 7 juli

16.15 uur

Jaap Zwart (Hattem), orgel

zaterdag 14 juli

16.15 uur

Bas de Vroome (Delft), orgel

zaterdag 21 juli

15.00 uur
16.15 uur

Peter Bremer (Culemborg), beiaard
Tjeerd van der Ploeg (Purmerend), orgel

zaterdag 28 juli

16.15 uur

Philip Crozier (Montreal), orgel

zaterdag 4 aug.

15.00 uur
16.15 uur

Tommy van Doorn (Schijndel), beiaard
Jan Hage (Voorburg), orgel

zaterdag 11 aug.
zondag 12 aug.

15.00 uur
19.30 uur

Jan Verheyen (Neerpelt), beiaard
Kees van Eersel (Kloetinge), orgel

zaterdag 18 aug.

16.15 uur

geen concert

zaterdag 25 aug.

15.00 uur
16.15 uur

Mathieu Daniël Polak (Maarn), beiaard
Jaco van Leeuwen (Noordwijk), orgel
Integrale vertolking van het programma van Jan
Zwarts laatste concert, op 9 juli 1937 in Noordwijk

zondag 16 dec.

15.00 uur

Adventsconcert door Ensemble Dejongdejongplus:
Euwe de Jong (Assen) en Sybolt de Jong (Tolbert),
orgel en harmoniums, vocalisten en instrumentalisten

VOORWOORD
Met genoegen kunnen wij u ook in 2018 namens de Stichting Brigida Concerten en de
Werkgroep Carillon weer een serie beiaard- en orgelconcerten aanbieden.
Centraal in 2018 staat de persoon Jan Zwart (1877-1937). Zwart heeft zich, met alles
wat in zijn vermogen lag, ingezet om het orgel dichter bij de mensen van zijn tijd te
brengen. Als kerkorganist, cantor, docent, concertgever, componist, publicist en uitgever
heeft hij de Nederlandse orgelcultuur een grote dienst bewezen. We willen proberen om
Zwart in onze serie recht te doen door u concertprogramma’s aan te bieden die in de
geest zijn van hoe hij ze zelf destijds samenstelde. F.W. Zwart, kleinzoon van Jan Zwart,
schreef speciaal voor ons programmaboek een essay dat de veelzijdigheid van Zwart
belicht.
We zijn er opnieuw in geslaagd om uitstekende vakorganisten en andere musici naar
Geldrop te halen. De serie Brigida Concerten 2018 is geprogrammeerd op de
zaterdagmiddagen van de maanden juli en augustus, behalve de start op 30 juni. Alle
concerten beginnen om 16.15 uur. Op 18 augustus kunnen we u geen concert
aanbieden. Het eerste en laatste concert uit de zomerserie zijn bijzonder. Op 30 juni
voert het koor Canticum Groninghae weinig bekende composities van Jan Zwart uit,
terwijl op 25 augustus Jaco van Leeuwen het allerlaatste concert dat Jan Zwart gaf
integraal op het hoofdorgel zal spelen. Het concertjaar wordt op zondag 16 december
afgesloten met een voor Zuid-Nederland uniek adventsconcert, dat om 15.00 uur zal
beginnen.
De aftrap voor de beiaardconcerten is op zaterdag 21 juli. Daarna zal op 4, 11 en 25
augustus de beiaard bespeeld worden, voorafgaand aan de orgelconcerten. De
beiaardiers van 2018 komen uit Culemborg, Schijndel, Neerpelt en Maarn. De concerten
zijn van 15.00 uur tot 16.00 uur.
Om u een kwalitatief en hoogwaardig programma te kunnen blijven presenteren, moeten
er voldoende inkomsten zijn. We zijn helemaal afhankelijk van collecten, giften, donaties
en bijdragen van onze sponsoren en van de gemeente Geldrop-Mierlo. Zie hiervoor ook
de laatste bladzijden uit dit boekje.
Ook in het nieuwe seizoen zullen de orgelconcerten weer gratis toegankelijk zijn. Want
wij vinden dat iedereen van deze prachtige concerten moet kunnen genieten, ook als er
geen geld voor is. Daarom bent u vrij in uw bijdrage aan de collecte na afloop. Bij een
gemiddelde bijdrage van € 5,- per persoon aan de collecte lijkt het mogelijk om de
organisatie financieel rond te krijgen. Daarom bevelen we de collecte van harte bij u
aan.
Wij wensen de organisten, de dirigenten, het koor, de vocalisten, de instrumentalisten
en beiaardiers prachtige concerten toe. En de toehoorders heel veel luisterplezier.
Namens de Stichting Brigida Concerten
P.L.M. van Rooij, voorzitter a.i.

Namens de Werkgroep Carillon
C.A. Brouwers, voorzitter
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Jan Zwart (1877 – 1937)
door Frits Zwart

1

Jan Zwart zou wel eens de meest karakteristieke organist uit het begin van de 20e eeuw
geweest kunnen zijn. Zwart is vooral bekend geworden als organist, maar was ook
componist van orgelmuziek die zeer geliefd werd. Als muziekhistoricus werkte hij in
woord en geschrift om het Nederlandse cultuurgoed aan historische orgels meer
bekendheid te geven. Hij stond op de bres voor oude Nederlandse muziek van
componisten als Sweelinck, Speuy, Van Noordt en Hurlebusch. Door nieuwsgierigheid
gedreven, verdiepte hij zich vooral in de vaderlandse muziekgeschiedenis, onder andere
door ook zelf aan archiefonderzoek te doen en hierover te publiceren. Zijn grootste
bekendheid verwierf hij met zijn orgelspel, tussen 1929 en 1937 wekelijks uitgezonden,
via de ‘zender Huizen’ van de NCRV.

Jan Zwart (bron: archief van F.W. Zwart)

Zwart kreeg zijn vakopleiding tot organist niet via het conservatorium, maar studeerde
eerst bij de vrij onbekende Rotterdamse organist H. van Eyk en vervolgens bij twee
vooraanstaande en bekende Rotterdamse organisten: Gerard Bartus van Krieken (18361913) en Hendrik de Vries (1857-1929). Van Krieken was organist van de Zuiderkerk
aan de Glashaven te Rotterdam – een kerk die in 1940 werd verwoest. Hij was onder
andere bevriend met de Franse organist en componist Alexandre Guilmant en kende
Niels W. Gade. Hendrik de Vries was organist van de Grote of St. Laurenskerk, een kerk
die bij het bombardement in 1940 ook goeddeels in de as werd gelegd. De vaak
thematisch ingerichte programma's en de veelzijdige samenstelling van de concertseries
die De Vries in Rotterdam gaf vormden voor Zwart een voorbeeld bij diens eigen
concertprogramma's.
1
Dr. F.W. Zwart is musicoloog en directeur van het Nederlands Muziek Instituut te ’s-Gravenhage.
Hij schreef deze verhandeling over Jan Zwart op verzoek van de concertorganisatie.
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Nadat hij in verschillende kleine kerken organist was geweest, werd hij al in 1898 - op
20-jarige leeftijd - organist van de Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk aan de
Kloveniersburgwal in Amsterdam. (De historische voorgevel van de kerk is nog steeds
intact en is nu het Compagnietheater.). Na een vergelijkend examen, waarbij onder
andere de van oorsprong Duitse componist G.A. Heinze een der juryleden was, werd
Zwart benoemd tot organist. De benoeming in Amsterdam was bepaald eervol: het orgel
in deze kerk, een instrument met drie klavieren en pedaal, behoorde tot de mooiste van
de hoofdstad en was in 1796 gebouwd door J.G. Strümphler. Wel werd hij nog jaren
geplaagd door zijn voorganger J.A. Gullen, die ontslagen was uit zijn functie en die zijn
opvolger in diskrediet probeerde te brengen. In 1907 kreeg Zwart ook de leiding over het
kerkkoor van de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente.
Het was Zwarts grootste wens om het orgel meer bekendheid te geven als zelfstandig
concertinstrument en het dichter bij de mensen te brengen. Vanaf 1914 begon hij
regelmatig middagbespelingen in Amsterdam te geven. Dat waren de jaren van de
Eerste Wereldoorlog en Nederland was gemobiliseerd. Op instigatie van een der
predikanten in Amsterdam bespeelde hij eens in de week het orgel waarbij de kerk vrij
toegankelijk was. Toen na enige tijd bleek dat de belangstelling voor deze bespelingen
begon te groeien bracht hij er meer lijn in aan door echte concertprogramma's samen te
stellen. In 1919 werden de middagbespelingen omgezet in avondbespelingen. Later
vertelde Zwart dat hij in die jaren in een serie van 200 concerten zijn publiek had kennis
laten maken met de hele orgelliteratuur:
“Dat was voor velen een openbaring, want we kunnen gerust zeggen, dat in 1919
Amsterdam de rijke orgelliteratuur in haar geheel niet kende. Ik heb de geheele
Fransche school, de Duitsche moderne orgelschool en de Engelsche literatuur
doorgenomen, met het gevolg, dat er in Amsterdam een publiek kwam, dat alléén
om der wille van het orgelspel kwam luisteren. Dat was voor mij een groote
voldoening, want zóó groeide in mij het voornemen om het Kerkorgel weer populair
te maken, zooals het dat vroeger ook geweest is.”
Die wil om het orgel weer populair te maken moet een voorname inspiratiebron geweest
zijn bij het opzetten van grote series wekelijkse orgelbespelingen in zijn eigen kerk in
Amsterdam en in de Grote Kerk in Alkmaar. Kleinere reeksen concerten organiseerde hij
in steden als Kampen, Zwolle, Deventer, Zaandam en Purmerend. Dat heeft hem bij een
breed publiek grote bekendheid gegeven. Daarbij kwamen vanaf 1929 zijn wekelijkse
radioconcerten voor de NCRV. Popularisering van het orgel is een thema geweest dat
vooral zijn leerling Feike Asma (1912-1984) met intensiteit en verve later heeft
uitgedragen.
Jan Zwart stelde zijn orgelprogramma's op verschillende manieren samen: in de
provincie speelde hij meestal populaire, zeer afwisselende programma's. Die waren
toegankelijk en daarop stonden vaak verschillende eigen koraalbewerkingen. Zo
speelde hij vaak Bachs bekende toccata en fuga in d-moll en daarna een langzaam deel
uit een van de triosonates, van Boëllmann speelde hij dikwijls de Suite Gothique en van
Guilmant de Final uit de Eerste Sonate. Bij zijn concertreeksen in Amsterdam, Alkmaar
of voor de radio ging het vaak om themaconcerten. Bijvoorbeeld in enkele avonden
achtereen de sonates van Mendelssohn, de Concerten van Handel, de symfonieën van
Widor, of van Guilmant. Of werken van Engelse componisten, Italiaanse componisten,
Rotterdamse componisten etc. Van tijd tot tijd in een concert alleen maar werken van
Liszt, Bach, Franck, Widor en Guilmant.
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Voor de concerten voor de radio (concerten van 75 à 90 minuten) zocht hij heel vaak
groepjes van 3 werken bij elkaar: 3 werken van Bach, zoals Toccata en Fuga in d-moll,
een triosonate dan weer gevolgd door een preludium en fuga en vervolgens Franck
Fantasie in c, Pastoral, Choral III en zo verder en dan meestal tot slot eigen
koraalbewerkingen, die soms ook heel kort waren (meer als voorspel en koraal). In de
uitzendingen voor de NCRV was heel vaak, op dringend verzoek van de omroep, ruimte
voor geestelijke liederen. Die omroep kreeg namelijk ook reacties van luisteraars die de
concerten veel te moeilijk vonden!
Uit zijn drang om het orgel populair te maken kwam het ideaal van Jan Zwart voort van
'Open kerken en spelende orgels'. Daarmee greep hij terug op tradities uit de
zeventiende eeuw, waarin de door hem zo bewonderde componist Jan Pietersz.
Sweelinck (1562-1621) werkte. Die tijd was voor Zwart, voor zover het de orgelspelkunst
aanging, een ideale periode: de kerken waren open voor het publiek en op vaste tijden
bespeelde de stadsorganist het orgel. De thema's voor de improvisaties van Sweelinck
waren vooral ontleend aan de toenmalige kerkliederen, het Lutherse kerklied en de
zestiende-eeuwse psalmmelodieën, thema's die Jan Zwart zelf ook becomponeerde en
waarnaar hij een tweede uitgavereeks noemde: Musijck over de Voijsen der Psalmen
Davids. Hij deed dat echter in zijn eigen stijl en muziektaal. Als afsluiting van een
concert improviseerde Zwart vaak op een bekend koraal. Zijn leerling Cor Kee (19001997) heeft vooral van de improvisatiekunst zijn specialiteit gemaakt. Als componist was
hij veel progressiever dan zijn leermeester.
In de eerste jaren van zijn werkzaamheden in Amsterdam heeft Jan Zwart vooral vorm
gegeven aan zijn werk als organist en als leider van het kerkkoor. Daardoor was hij
feitelijk de eerste cantor-organist in Nederland. De uitvoeringen die hij in zijn eigen kerk
tijdens 'Liturgische Godsdienstoefeningen' gaf van de Matthäus Passion en de
Johannes Passion van Heinrich Schütz zijn baanbrekend geweest. De uitvoeringen
vonden plaats met gebruikmaking van de middelen van die tijd: het koor bestond uit
amateurzangers uit de kerkelijke gemeente, en zelf begeleidde hij het koor op een
harmonium. Het bijzondere zat vooral hierin, dat het volstrekt in onbruik was geraakt om
deze hoogst zelden uitgevoerde muziek in een liturgisch kader uit te voeren.
Vermoedelijk was de uitvoering die Daniël de Lange in 1881 met het zangkoor van de
Remonstrantsche Kerk in Amsterdam gaf van Schütz’ Matthäus-Passion een van de
zeldzame keren dat dit werk eerder in Nederland werd uitgevoerd. Ook De Lange liet
zijn koor ondersteunen door het harmonium. Zwarts leerling Willem Mudde (1909-1984),
die later trouwde met diens oudste dochter Christina, deelde Zwarts historische
belangstelling, was ook een orgelleerling van Zwart, maar ontwikkelde zich na Zwarts
overlijden in 1937 als een voorvechter van de Lutherse Kerkmuziek en trad in die zin
vooral als cantor in de sporen van zijn leermeester. Hij werd geïmponeerd door de
ontwikkelingen op kerkmuzikaal gebied in Duitsland en werd daar een fervent
voorvechter van. Vanuit deze belangstelling en zijn vorming bij Jan Zwart is zijn
belangstelling en inzet voor de muziek van Heinrich Schütz goed te begrijpen.
Zwart was geïnteresseerd in historische onderwerpen, maar vooral in de geschiedenis
van de Nederlandse orgels en in het leven en de betekenis van Sweelinck en diens
tijdgenoten, zoals ook blijkt uit artikelen die vooral in protestantse periodieken werden
gepubliceerd. Voor zijn vakgenoten en voor andere geïnteresseerden op orgelgebied
begon hij tweemaal een tijdschrift. In 1918 en 1919 verschenen een eerste jaargang met
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twaalf nummers (waarvan enkele gecombineerd), en een tweede jaargang met twee
nummers van Het Organistenblad, Gratis Maandblad voor de Prot. Kerkorganisten in
Nederland. Van 1926 tot 1929 verschenen zeven nummers van Het Orgelistenblad,
maandblad gewijd aan de cultuur van het kerkelijk- en zelfstandig orgelspel. Deze
onregelmatig verschijnende periodieken, met een oplage van zo'n 3000 exemplaren,
schreef hij voor een groot deel zelf vol. Hij verstuurde ze aan alle organisten en nam
zelfs de financiering voor zijn rekening. Helaas slaagde Zwart er niet om zijn uitgaven op
dit gebied te continueren. Waarschijnlijk had dit een financiële achtergrond.
Met zijn publicaties vormde hij destijds een uitzondering in Nederland doordat hij
systematisch bronnenmateriaal op vooral orgelhistorisch gebied bestudeerde en
daarover publiceerde. Karakteristiek bij zijn geschriften is het sterk polemisch karakter
ervan. Hij bekritiseerde anderen waar hij meende onjuiste historische ‘waarheden’ te
kunnen aanwijzen. Jan Zwart was vervuld van idealen en legde ter verwezenlijking
daarvan een grote ambitie en daadkracht aan de dag.
Zwart heeft zelf nooit erg pretentieus gedaan over de muziek die hij schreef: koormuziek
voor zijn kerkkoor en orgelmuziek gebaseerd op de protestantse koralen. Van die laatste
begon hij in 1917 met een uitgavereeks. Wat hij met zijn uitgaven wilde was: ”voorzien in
eene reeds lang gevoelde behoefte aan goede en passende liturgische Kerkmuziek”. Hij
wilde daarmee tevens ”onze componeerende Nederlandsche Kerk-Organisten in de
gelegenheid stellen hunne werken openbaar te maken”, zoals hij toen schreef. Dat is
inderdaad gebeurd met werken van collega’s als C. de Wolf, A.W. Rijp, J. Bonset. Zwart
liet hiermee zijn drijfveren zien: het ‘opvoeden’ van mensen, het aanzetten tot kwaliteit,
de orgelcultuur stimuleren. In zijn serie Nederlandsche Orgelmuziek verschenen voor
het merendeel werken van Zwart zelf. Die muziek werd bijzonder geliefd en lange tijd
heeft zijn muziek het beeld bepaald van wat Jan Zwart voor de Nederlandse
orgelgeschiedenis betekende.
Men kan zich nog afvragen of er voor Zwarts muziek een ‘ideaal’ orgeltype is. Zwart
schreef evenwel voor iedereen, wilde met zijn muziek het kerkelijk orgelspel stimuleren
en gaf in zijn uitgaven aan dat je sommige gedeelten zelfs zonder pedaal of op één
manuaal kon spelen: heel erg pedagogisch en praktijkgericht. Niet op een orgeltype
gericht.
Als je naar het type instrument kijkt dat hij bespeelde, het laat-barokke orgel in
Amsterdam (Strümphler), zijn gehechtheid aan het Schnitgerorgel in Alkmaar, zijn
concertseries in Purmerend (Garrels), Deventer (Holtgräve), Kampen (Hinsz) en
Groningen (Martinikerk, Schnitger), dan dringt zich de conclusie op dat hij het meest van
deze klassieke, naar de barok neigende instrumenten hield. Het romantische orgel van
bouwers als Witte, Walcker en Dekker is niet direct het instrument voor zijn muziek. Wel
liet hij bij zijn orgel in Amsterdam een ‘fernwerk’ aanbrengen, een aparte set registers
omsloten door een zwelwerk, dat bespeeld kon worden via het hoofdwerk (man. II) of
het bovenwerk (man. III). Dat stond dus in zekere zin los van het oude werk van
Strümphler en was geconstrueerd in navolging van het fernwerk (1921) van de Lutherse
kerk in Den Haag. Dat was gebouwd door orgelbouwer A. Bik die ook het orgel in
Amsterdam in onderhoud had en ook het fernwerk in Amsterdam bouwde. Het extra
werk was bedoeld voor de vertolking van de toentertijd eigentijdse literatuur van
componisten als Guilmant, Widor en Karg-Elert.
Den Haag, maart 2018, Frits Zwart
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Zaterdag 30 juni, 16.15 uur
Opening van het concertseizoen door pastoor Sjef van der Maazen
Koormuziek van Jan Zwart door Canticum Groninghae
o.l.v. Daniel Rouwkema, m.m.v. Geerten van de Wetering, orgel
Jan Zwart
(1877 - 1937)

- Motet Psalm 146
“Halleluja, o mijn ziele prijs den Here”
- Fantasie Psalm 72 *
- Psalm 72 vers 2 (koorzetting)
- Fuga Psalm 72 *
- Psalm 72 vers 11 (dubbelkoor)

Flor Peeters
(1903 - 1986)

- Variaties over "Heer Jezus heeft een hofken" *

Jan Zwart

- Heer Jezus heeft een hofken *
- De minnebode (oud Vlaams volksliedje) *
- Tot de zonne (tekst van Guido Gezelle) *

Daan Manneke
(*1939)

- Uit: De zonne rijst *
Ego flos (op teksten van Guido Gezelle)

Jan Zwart

- O Heil’ge Geest, daal op ons neer motet a 6
- Inleiding en Orgelkoraal "O Heil’ge Geest, daal op ons neer" *
- Aria en Slotkoor uit Oratorium Debora
- Koraalcantate "Jezus neemt de zondaars aan"
de tekst is hieronder weergegeven
* orgel solo

koor
1. Jezus neemt de zondaars aan!
Roept dit troostwoord toe aan allen,
die van 's levens rechte baan
op de dwaalweg zijn vervallen.
't Rechte pad leert Hij ons gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

alt-solo
3. Als een Herder wil Hij trouw
't schaap, in een woestijn aan 't dwalen,
waar 't zich zelf verliezen zou,
van de doolweg wederhalen,
brengen op de rechte baan:
Jezus neemt de zondaars aan!

* orgelkoraal
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terzet
4. Komt gij allen, komt tot Hem!
Zondaars, komt, wat zou u hind'ren?
Jezus roept u, hoort zijn stem,
Hij maakt zondaars tot Gods kinderen.
Vrij moogt gij tot Jezus gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

allen (met Cantus Firmus zang)
7. Jezus neemt de zondaars aan!
mij ook heeft Hij aangenomen;
'k zie de hemel opengaan,
'k mag vertrouwend tot Hem komen.
'k Juich dan zelfs aan 't eind der baan:
Jezus neemt de zondaars aan!

Al tijdens zijn studie (orgel en koordirectie aan de
conservatoria te Zwolle en Enschede) kwam Daniel
Rouwkema (*1974, Smilde) in aanraking met de Engelse
koorstijl en het Roder Jongenskoor. Bij oprichter Bouwe
Dijkstra ontving hij zijn eerste zanglessen en vervolgens
ontving hij lessen bij Klaziene van der Vinne.
Bij Stephen Cleobury (King's College Cambridge) en de
bekende componist en dirigent John Rutter volgde hij
masterclasses aangaande de Engelse koortraditie.
Na enkele jaren als freelance dirigent in Noord Nederland te
hebben gewerkt, was hij bijna 5 jaar met succes in het
Verenigd Koninkrijk werkzaam.
Hier bekwaamde hij zich in het werken met en vormen van
kinderstemmen en kreeg hij een volledig beeld van de Engelse koorklank.
In Chester Cathedral werkte hij als Tenor Lay Clerk en Assistant en vervolgens werd hij
(als eerste Nederlander) benoemd als Director of Music bij St. George’s Church, Belfast.
In deze laatste hoedanigheid werkte hij samen met David Hill (St. John’s College,
Cambridge) en Barry Rose (St. Paul’s Cathedral, London).
Momenteel is Daniel artistiek leider van diverse koren en gezelschappen waaronder het
Groningse koor Choral Voices waarmee hij maandelijks in de Nieuwe Kerk te Groningen
een Choral Evensong verzorgt. Met veel succes trad hij met dit koor op in de
kathedralen van Chester, Bristol, Liverpool en York Minster, en diverse malen werkte hij
mee aan het tv-programma Nederland Zingt. Als cantor is hij verbonden aan de Haagse
Kloosterkerk aan het Lange Voorhout.
Naast zijn werk als dirigent is hij actief als organist en componist. Zijn werken worden
regelmatig uitgevoerd en opgenomen op radio, tv en cd en zijn uitgegeven bij diverse
uitgeverijen in Europa. Ook is er werk van Daniel opgenomen in het in 2013 verschenen
Nieuwe Liedboek van de Kerken.
Onlangs verschenen een tweetal cd's met eigen werk en bewerkingen van zijn
kamerkoor Canticum Groninghae. Hij treedt regelmatig op als jurylid bij concoursen voor
het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond.
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Geerten van de Wetering (*1985) studeerde aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Jos van der Kooy
orgel en improvisatie, en bij Theo Goedhart kerkmuziek en
koordirectie. Na het behalen van zijn Mastergraad studeerde
hij verder in Wenen bij Roman Summereder (20e eeuwse
muziek) en Peter Planyavsky (improvisatie). Geerten is
organist van de Kloosterkerk te Den Haag en dirigent van Het
Wassenaars Kamerkoor. Daarnaast is hij artistiek adviseur
van de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk en bestuurslid
van de Stichting Orgelstad Leiden. Hij was finalist bij
improvisatieconcoursen in Schlägl (O) en Westfalen (D). Deze
zomer is hij één van de deelnemers aan het Internationaal
Improvisatieconcours 2018 in Haarlem.
Geerten heeft een breed repertoire met bijzondere interesse voor 20e eeuwse en
hedendaagse muziek en speelde diverse premières. Als solist concerteert hij in binnenen buitenland, daarnaast treedt hij op in kleinere bezettingen. Ook werkt hij regelmatig
samen met koren en orkesten. Zo voerde hij concerten voor orgel en orkest uit van
Francis Poulenc, Paul Hindemith en Anthon van der Horst en trad op met o.a. Cappella
Amsterdam, Residentie Bach Ensembles en het Haags Matrozenkoor, waarvan hij de
vaste begeleider is. Door het programmeren van bijzonder repertoire en de combinatie
met andere kunstdisciplines aan te gaan zet hij zich er voor in het orgel aan een breed
publiek te presenteren. Zie ook onder www.geertenvandewetering.nl.

TOELICHTING
Het motet over Psalm 146 is het ‘openingskoor’ van een groter gedacht koorwerk waarin
Jan Zwart de gehele tekst van Psalm 146 zou gaan gebruiken. Het is echter met
zekerheid te zeggen dat hij alleen het eerste deel voltooide en ook uitvoerde met zijn
Kerkkoor van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk getuige de koor- en orgelpartijen
die ik tegen kwam in de nalatenschap van Zwart. Het werk is gedateerd op januari 1911
en waarschijnlijk had hij uiteindelijk ook begeleiding van een orkest (meestal strijkers)
voor ogen omdat ik een losse (contra)bas vond bij de orgelpartij.
Het moge duidelijk zijn dat Jan Zwart zich door de tekst van de 146e psalm geïnspireerd
heeft gevoeld, getuige de orgeltoccata die hij later maakte over deze psalm. Dit vrije
motet heeft echter, los van de tekst, geen enkele verwantschap met de Geneefse
melodie.
De beide zettingen die Jan Zwart schreef van Psalm 72 hoort u in combinatie met zijn
Fantasie en Fuga waarvan we weten dat Jan Zwart het op twintigjarige leeftijd
componeerde in de tijd dat hij les had van Hendrik de Vries (1857-1929), de organist
van de Laurenskerk te Rotterdam. De eerste zetting van het tweede couplet is
vierstemmig en de zetting van het laatste en elfde couplet is achtstemmig en canonisch
gecomponeerd.
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‘Heer Jezus heeft een hofken’ is een zetting die onderdeel had moeten worden van
Zeven Oud-Nederlandsche Melodieën voor 4-stemmig koor bewerkt. Deze is echter
nooit uitgegeven, maar wel heeft Jan Zwart het regelmatig met diverse koren uitgevoerd.
Ook ‘De Minnebode’ behoorde tot deze reeks en Jan Zwart voltooide dit werkje in
augustus 1913 en het verscheen in 1914 als losse uitgave bij uitgeverij Alsbach. Het is
een doorgecomponeerde vierstemmige zetting van het oud vlaamse volksliedje ‘Daar
was een sneeuwwit vogeltje’. Tot een volledige uitgave van deze reeks Nederlandsche
Melodieën is het overigens nooit gekomen.
De zetting van Guido Gezelle’s ‘Tot de Zonne’ werd in juli 1917 gecomponeerd en
‘Hoogachtend opgedragen aan Gemengde Zangvereniging Excelsior te Zaandam’. Het
diende als verplicht koorwerk voor de Zangwedstrijd van Zaansche gemengde koren op
28 november 1917, die werd gehouden ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van
Excelsior.
De bewerking van ‘O Heil’ge geest daal op ons neer’ kent vele vormen. Jan Zwart
bewerkte het voor vrouwen (kinder)koor maar ook gemengd koor. Het stuk kent diverse
vormen, al dan niet met orgelbegeleiding. Een van de eerste versies is gedateerd op 4
mei 1909. De latere en vandaag uitgevoerde versie heeft een verder uitgewerkte (en
vooral voor Jan Zwart kenmerkende) chromatisch harmonische structuur. Fraai zijn de
dalende toonladderfiguren die doen denken aan de neerdalende Geest.
De Cantate ‘Debora’ is gedateerd 23 juni 1905 en heeft bijna de omvang van een klein
oratorium. Het bestaat uit vier delen en is een van de omvangrijkste koorwerken die Jan
Zwart schreef.
De koraalcantate over de melodie ‘Jesus nimmt die Sünder an’ is door Jan Zwart en zijn
kerkkoor regelmatig uitgevoerd. Ook gebruikte hij materiaal uit deze cantate voor de
Paascantate ‘Jezus leeft, en ik met Hem’ voor SATB. Bijzonder is te vermelden dat Jan
Zwart ook nog een driestemmige kinderkoor versie schreef waarbij hij volledig ander
materiaal wist te componeren. Het pastorale ‘Orgelvers’ voorafgaand aan de altsolo ‘Als
een Herder wil Hij trouw’ doet sterk denken aan Bachs voorspel ‘Herr Gott, nun schleuß
den Himmel auf’
Jan Zwart - de organist (1)

2

Het is mij, bladerend in oude gegevens, opgevallen, dat toen ik 15 jaar geleden Jan
Zwart voor de radio herdacht, t.g.v. zijn 25ste sterfdag, ik mij nog heb laten verleiden
uitvoerig stil te staan bij diens orgelspel en wijze van orgelspelen. Stellig omdat daarover
toen nog weleens werd nagepraat en ook gekift. Maar het trof mij, dat ik daardoor aan
een heel wat belangrijkere kant van Jan Zwarts optreden als concertorganist - waarover
ik het nu eerst even wil hebben - ben voorbijgegaan. Want wat doet het er nu immers
heden ten dage nog toe of Jan Zwart beter of slechter speelde dan zijn leermeesters
J.B. van Krieken en Hendrik de Vries, dan zijn tijdgenoten Corn. Immig en M.F.
Hasselaar of zijn collega's Pameijer en Rijp, Willem Petri en Cornelis de Wolf, en of hij al
dan niet vergeleken zou kunnen worden met de beste orgelspelers van onze dagen?

2

Dit is een bijdrage die is verdeeld over zeven genummerde fragmenten. De bibliografische
gegevens staan op bladzijde 40.
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Zaterdag 7 juli, 16.15 uur
Jaap Zwart, orgel
Jan Zwart
(1877 - 1937)

- Uit: Nederlandsche Orgelmuziek voor Kerk en
Concertgebruik, Deel IV - Drie Orgelliederen
- van deel IV Orgellied “Vrees niet o mijn ziele”
- van deel VII Orgelkoraal “O God’lijk Lam onschuldig” (c.f.)
met “O Hoofd vol bloed en wonden” (begeleiding)

Johann Sebastian
Bach (1685 - 1750)

- Dorische Toccata, BWV 538

George Frideric
Handel
(1685 - 1759)

- Uit: Organ Concerto (“Koekoek en Nachtegaal”)
1. Adagio
2. Allegro
bew. W.T. Best (1826-1879)

Alexandre Guilmant
(1837 - 1911)

- Uit: Pièces dans différents styles, Livre 2, Op.15
Marche religieuse en Fa majeur sur “Lift up Your Heads“ de
Hændel

Charles-Marie
Widor (1844 - 1937)

- Uit: Symphonie pour orgue No. 4, Op. 13 no. 4
3. Andante cantabile
4. Scherzo

Jan Zwart

- Furiante
voltooid door Dirk Jansz. Zwart
- Larghetto voor orgel (1899)
voltooid door Jaap Zwart

Jules Grison
(1842 - 1896)

- Toccata

Jaap Zwart
(*1955)

- Improvisatie

Jan Zwart

- Uit: Nederlandsche Orgelmuziek voor Kerk en Concertgebruik
deel VII 5 Orgelkoralen, 1. "Gebed des Heeren"
deel XV Postludium Ev. Gez. 38 “Alle roem is uitgesloten”

Jaap Zwart (*1955) groeide op in een muzikaal gezin en kwam daarmee al vroeg in
aanraking met muziek. Zijn eerste muziekonderricht ontving hij van zijn vader Jaap
Zwart sr. (1924-2001). Aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam studeerde hij
piano en orgel. Met het hoofdvak Theorie der Muziek sloot hij zijn studie af aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
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Aan het conservatorium van Amsterdam is hij docent
binnen de vakgroep voor het hoofdvak Theorie. In het
kader van de internationale opleiding Muziek Als Vak aan
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag geeft hij
workshops vocale harmonie en improvisatie. Deze
opleiding is gebaseerd op het werk en gedachtegoed van
de Hongaarse componist Zoltán Kodály.
Als concertorganist programmeert Jaap Zwart een breed
repertoire. Een van zijn specialiteiten is de uitvoering van
relatief onbekende orgelmuziek uit de 19e en 20e eeuw.
Als kerkorganist is hij verbonden aan de grote of
Andreaskerk in Hattem en de Grote Kerk in Harderwijk.
Jaap Zwart is een veelgevraagd begeleider, ook als pianist. Van zijn spel verschenen
meerdere cd’s, onder andere op de Bätzorgels van de Domkerk in Utrecht en de Grote
Kerken van Gorinchem en Harderwijk. Zijn laatste cd verscheen in 2014, waarop hij het
gerestaureerde Adema-orgel van de Calixtusbasiliek in Groenlo bespeelt. Zie verder
www.jaapzwart.nl en www.muziekalsvak.nl.

TOELICHTING
De melodie van het lied “Vrees niet o mijn ziele” bestaat uit een periode van voor- en
nazin (A genoemd) en een tussenzin (B genoemd) die gebouwd is als een satz (a-a-b)
om weer te eindigen met de eerste zin. Dus het hele lied staat in een driedelige vorm
A B A.
Voor de eerste variatie heeft Jan Zwart gekozen om de melodie van het thema in de
tenor te plaatsen waartegen een weelderige tegenmelodie is gezet. In de tweede
variatie ligt de melodie weer in de bovenstem en heeft de bas weer een speels
contrapunt in achtste notenwaarden. De derde variatie wordt gespeeld met de Voix
Celeste (een zwevend register) dat het Vollebregt-Smits orgel in Geldrop ook bezit.
Bovendien staat deze variatie in een onverwachte toonsoort. De vierde en laatste
variatie wordt gespeeld met het ‘volle orgel’ wat een extra feestelijk karakter geeft.
Een contrapuntisch hoogstandje is het orgelkoraal “O God’lijk Lam onschuldig” waar
tegen deze melodie een andere koraal verschijnt: “O Hoofd vol bloed” maar dan nu als
begeleiding. Prachtige melodische lijnen en een zeer fraaie stemvoering zijn typerend
voor dit orgelkoraal.
In de bekende Toccata horen we voortdurend zestiende noten afgewisseld in de hoge,
midden-, en lage stemmen. Johann Sebastian Bach maakt ook dankbaar gebruik van
de afwisseling van de twee klavieren die dit orgel rijk is.
In de negentiende eeuw was het gebruikelijk om de orgelconcerten van George
Frideric Handel te bewerken voor orgelsolo. William Thomas Best heeft veel van deze
concerten bewerkt en na het beluisteren van dit werk kunt u zich voorstellen dat dit
honderd jaar geleden op de concerten van Jan Zwart een populair werk werd. Ook voor
kinderen was dit een graag gehoord werk door de herkenbare vogelgeluiden.
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Alexandre Guilmant speelt eerst en ‘improviseert’ vervolgens over het thema van
Handel. Dan volgt er een speelse fuga om te eindigen met het thema van Handel in zijn
volle glorie.
Charles-Marie Widor schreef een rustig andante cantabile waarbij je als luisteraar weg
kan dromen bij de prachtige melodie en kan ‘gniffelen’ bij het scherzo. Een scherzo is
vaak een humoristisch werkje.
Dan volgen er twee niet koraalgebonden werkjes van Jan Zwart, die onvoltooid waren.
Het eerste werk, de Furiante, is voltooid door mijn zeer gewaardeerde oom Dirk Jansz.
Zwart. En het Larghetto voor orgel heb ik zelf voltooid op verzoek van mijn neef Frits.
De bekende Toccata van Jules Grison bestaat uit virtuoos passagespel afgewisseld
met koraal- en fugaonderdelen.
De Improvisatie is altijd een verrassing, en ik hoop dat het publiek enkele thema’s
aanreikt.
Het concert wordt besloten met een trio over “Het Gebed des Heeren”, waarbij de
melodie in de altpartij klinkt, en het Postludium en Koraal over ‘Alle roem is uitgesloten”,
beide van Jan Zwart.

Jan Zwart - de organist (2)
Zou het iets uitmaken als iemand der thans levenden als waarschijnlijk aannam, dat de
huidige organistengeneratie er op het stuk van de interpretatie der oude orgelwerken
beter aan toe is dan die uit het begin van deze eeuw, omdat zij kennis heeft kunnen
nemen van belangrijke studies op dit gebied, die toen nog niet ondernomen waren? En
over de pure orgelspeeltechniek gesproken; zou het niets uitmaken, dat de jonge
organist van thans profiteert van de vorderingen die in de orgelpedagogiek zijn gemaakt
en ... dat hij geniet van het nu vanzelfsprekende voorrecht, dat hij dagelijks, wanneer en
zolang hij wil, met behulp van een machinale windmaker kan oefenen, terwijl de
generatie van Jan Zwart in haar jeugd, en ook nog wel daarna, aangewezen was op een
levende, "geestelijke" maar vaak onwillige windmaker, die je soms in Keulen kon horen
donderen en aan wiens rijk pas een einde kwam toen, voor het eerst in 1910, de
"orgelblaastoestellen" werden ingevoerd. In het Maandblad "Het Orgel" geadverteerd
tegelijk met de producten uit een "Stoom-Piano-Fabriek", Spoor's mosterd, bier, cacao
en Van Rijn's Zeeppoeder. Tussen twee haakjes en om daarmee het tijdbeeld wat nader
uit te duiden: met dit al behaalden toch reeds in 1904 zowel Evert Cornelis als Louis
Robert de door de Pauw ingestelde "Prix d'Excellence", die toen zeker niet zoveel zal
hebben voorgesteld als de huidige Prijs van Uitnemendheid, en waarmee zij ook wel niet
zullen hebben gesolliciteerd naar die hervormde gemeente die in 1908 per annonce een
bekwame organist vroeg, met de bepaling erbij, dat zij de voorkeur zouden genieten, die
tevens goed koeien konden melken.
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Zaterdag 14 juli, 16.15 uur
Bas de Vroome, orgel
Marleen van Os, sopraan
Koororgel
Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562 - 1621)

- Est-ce Mars, SWV 321

*Heinrich Schütz
(1585 - 1672)

- O süsser, o freundlicher Herr Jesu, SWV 285

Hugo Distler
(1908 - 1942)

- Fünf Spielstücke, Op. 18/1

* Georg Friedrich Händel
(1685 – 1759)

- Das zitternde Glänzen der spielenden Wellen, HWV 203

Hoofdorgel
* Jurriaan Andriessen
(1925 – 1996)

- Vier gedichten van Revius

Jan Zwart
(1877 – 1937)

- Fantasie over Psalm 24 “Verhoogt o poorten nu de boog”

* Adriaan C. Schuurman
(1904 – 1998)

- Psalm 126:
“Als de Heer de gevangenen Sions wederbracht”

Adriaan C. Schuurman

- Toccata, Trio en Fuga over Psalm 150
*sopraan solo

Bas de Vroome (*1962) studeerde vanaf 1974 bij Jacques van
Oortmerssen en vanaf 1980 bij Piet Kee en Klaas Bolt orgel en
kerkmuziek aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam,
waar hij in 1986 summa cum laude afstudeerde.
Vervolgens studeerde hij beiaard aan de Nederlandse
Beiaardschool bij Todd Fair en Arie Abbenes waar hij cum laude
afstudeerde. Hij won 8 eerste en tweede prijzen bij nationale en
internationale orgelconcoursen, o.a. te Deventer, Nijmegen, St.
Albans en Roeselare. In 1994 won hij het 2e internationale
beiaardconcours te Groningen. Sindsdien jureert hij regelmatig bij
concoursen.
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Hij is beiaardier in Vlaardingen, Rijnsburg, Naaldwijk, Wateringen, De Lier en
Spijkenisse en houdt zich al vele jaren intensief bezig met schoolprojecten om de
beiaard onder de aandacht van kinderen te brengen. Bas de Vroome is als organist
verbonden aan de PKN te Delft en als zodanig hoofdorganist van de Oude en Nieuwe
Kerk waar hij de 4 fraaie historische orgels bespeelt. In de Nieuwe Kerk speelde hij bij
de bijzettingen van ZKH Prins Claus, Prinses Juliana en Prins Bernhard en speelde de
trouwdienst van Prins Friso en Prinses Mabel. Sinds 1994 is Bas de Vroome samen met
Ben van Oosten, Aart Bergwerff en Hayo Boerema verbonden als hoofdvakdocent orgel
aan het Rotterdams Conservatorium waar hij ook de vakken vakdidaktiek en basso
continuo geeft.
Bas maakte 12 cd’s waaronder een integrale opname van de werken van Hugo Distler.
Recentelijk behaalde hij zijn Artist Diploma klavecimbel bij Fabio Bonizzoni aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Marleen van Os (*1990) begon op 9-jarige leeftijd met pianoles
en volgde vanaf haar 16e jaar zanglessen. Na het VWO
voltooide ze eerst een bachelor in de Engelse Taal en Cultuur
aan de Universiteit van Utrecht en een master Book and Digital
Media Studies aan de Universiteit van Leiden, alvorens definitief
de overstap naar de muziek te maken.
In 2014 volgde ze – naast haar werk als vertaler en redacteur –
de vooropleiding aan het Utrechts Conservatorium bij Dobrinka
Yankova. Sinds 2015 studeert ze bij Charlotte Riedijk aan het
Conservatorium van Rotterdam.
Met veel plezier geeft Marleen regelmatig concerten in en rondom Rotterdam in
samenwerking met organisten en pianisten en als solist bij koren. Solo´s zong ze onder
andere in het Gloria van Vivaldi, het Requiem van Fauré en in verschillende cantates.
Ze vertolkte de operarollen Despina (Così fan tutte), Suora Infermiera (Suor Angelica)
en Zweite Knabe (Die Zauberflöte). Bovendien werkte ze onlangs mee aan een
documentaire over Nederlandse muziek voor de Koninklijke Vereniging voor
Nederlandse Muziekgeschiedenis, en verzorgde ze een vocaal voorprogramma in de
serie ‘Beroemde strijkkwartetten’ in De Doelen. Verder neemt ze geregeld deel aan
koorprojecten van o.a. de EuropaChorAkademie en het Rotterdam Symphony Chorus,
en liep ze stage bij het Groot Omroepkoor.

TOELICHTING
In het voorwoord van zijn Musijck over de Voijsen der Psalmen Davids schrijft Zwart
over zijn gevoel van onvrede over een gebrek aan een eigen koraalkunst in Nederland.
Met de serie wil hij aangeven dat er veel mogelijkheden liggen in de psalmmelodieën en
hij spreekt de hoop uit “dat er een orgelkoraalkunst in het leven zal worden geroepen,
méér sprekend tot het hoofd en hart onzer Nederlandsche Protestantsche Kerken, méér
in haar kader passend en tot haar karakter van godsdienstoefening behoorend dan
welke andere ook, voortgesproten uit Kerkmuzieken van vreemden bodem en uit
liturgieën van anderen aard”.
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Het is zonneklaar dat Adriaan Schuurman in 1953 met zijn Toccata, Trio en Fuga over
Psalm 150 een mijlpaal sloeg met ditzelfde streven: op verhoogde toon in zijn
lievelingstoonsoort E-grote terts. Eveneens in deze toonsoort is zijn prachtige bewerking
over Psalm 126 voor sopraan en orgel, geschreven in april 1945, pal voor de Duitse
capitulatie en gebaseerd op de verheven tekst uit de Statenvertaling die hierbij in zijn
geheel gevolgd en afgedrukt wordt:
Een lied Hammaälôth.
Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die
dromen.
Toen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide
men onder de heidenen: De HEERE heeft grote dingen aan dezen gedaan.
De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd.
O HEERE! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden.
Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar
voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.
“Kerkmuziek van vreemden bodem” werd geschreven door Hugo Distler, zijn tijdgenoot
die een geheel andere muzikale taal bezigde. Van hem echter geen kerkmuziek
vanmiddag maar speelse miniaturen die gecomponeerd waren voor zijn huisorgel,
vergelijkbaar van grootte met het koororgel van de Brigidakerk.
Nog een 20e eeuwer is Jurriaan Andriessen met een muzikaal tableau uit 1961 van 4
gedichten, geschreven door de predikant, dichter, vertaler en historicus Jacobus Revius.
Alle zijn gebaseerd op het Hooglied van Salomo uit de Bijbel, een loflied op zijn 61e
Koningin.
Jan Zwart - de organist (3)
Maar terug naar Jan Zwarts orgelconcerten ofschoon hij zelf meestal van
orgelbespelingen sprak en zichzelf later ook graag orgelist i.p.v. organist noemde.
Hoewel hij daar nu zeker ook weer niet zo op stond, dat we hem daarin per se zouden
moeten navolgen.
Jan Zwart was een ruim denkend mens en hij vond, zo schreef hij eens zwart op wit,
deze kwestie feitelijk "de sop de kool niet waard". Het is bekend, dat Jan Zwart in zijn
leven een record aantal orgelbespelingen heeft gegeven. Meer dan iemand voor of na
hem. Elk jaar maandenlang wekelijks in zijn eigen kerk, daarnaast in talrijke steden en
dorpen van het land en tenslotte ook nog jarenlang elke week een uur, later zelfs langer,
voor de NCRV-Radio. Daarvoor had hij ook een groot repertoire opgebouwd, met op
den duur zowat alles wat los en vast verankerd zat in de orgelkunst. Van Bach tot
Hendrik Andriessen, van Franck, Guilmant en Widor tot Hollins en Volckmar en van
Sweelinck en Van Noordt tot Dubois en Ravanello. Geen wonder eigenlijk, dat onder
deze enorme kwantiteit zo nu en dan de kwaliteit van zijn voordracht weleens te lijden
had.
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Zaterdag 21 juli, 15.00 uur
Peter Bremer, beiaard
 Barokmuziek voor fluit met begeleiding - bew. Bernard Winsemius
- Uit: The Delightful Companion, fluit met begeleiding
Robert Carr
(16.. - 17..)
Divisions upon an Italian ground (1686)
 Uit: Estudios para guitarra, Op. 31 – bew. Carlo van Ulft
Fernando Sor
- Estudio 11, moderato
(1778 - 1839)
- Estudio 2, andante
- Estudio 5, andantino
- Estudio 9, allegretto
 Arrangementen van populaire muziek uit de Romantiek
- Salut d'Amour (1888) – bew. Geert D’hollander
Edward Elgar
(1857 - 1934)
- Uit: Martha (1847)
Friedrich von Flotow
(1812 - 1883)
Ach, so fromm (aria) - bew. Leen ‘t Hart
 Beatles songs
- Here there and everywhere
John Lennon
- All my loving
(1940 - 1980)
- The long and winding road
Paul McCartney (*1942)
 Oorspronkelijke Nederlandse beiaardcompositie
- Uit: Suite in oude stijl (1953)
Anton van Ooik
(1909 - 1996)
Preludium – Sarabande – Menuet
 Bekende folksongs uit het Verenigd Koninkrijk - bew. Leen ‘t Hart
- Mary of Argyle (Schots)
Traditional
- Drink to me only with thine eyes (Engels)
- The Low-backed Car (Iers)
 Een klassieke pianosonate - bew. Peter Bremer
- Sonata 2 (partita) hob:XVI-7 nr.2
Joseph Haydn
(1731 - 1809)
Allegro - Menuet en Trio - Finale allegro
 Een beroemde Musical Hit – bew. Todd Fair
- Send in the Clowns (1973)
Stephen Sondheim
(*1930)
 Originele beiaardmuziek uit de Mechelse School
- Gavotte Pastorale
Léon Henry
(1888 - 1855)
- Ave Maria
Jef Denijn (1862 - 1941)
 Improvisaties over evergreens – bew. Midori Conneman
- There’s a kind of hush (1966)
Les Reed (*1935)
George Shearing (*1919) - Lullaby of Birdland (1950)
 Finale - bew. Leen ‘t Hart
– Uit: Caprice Italiën (1880), Op.45
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
(1840 - 1893)
Thema met variaties
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Peter Bremer (*1956, Vught) is fulltime werkzaam als
beiaardier. Hij is de vaste bespeler van de beiaarden in de
plaatsen Brielle, Vught, Valkenswaard, Son, Haastrecht,
Zeist, Heusden en Culemborg. Hij studeerde bij Leen ’t
Hart en Peter Bakker aan de Nederlandse Beiaardschool
en behaalde het diploma Uitvoerend Musicus van dit
instituut in 1984. Hij gaf een groot aantal gastconcerten in
Europa en de Verenigde Staten en werkte mee aan radio-,
tv- en cd opnamen.
In 1986 studeerde hij af aan het instituut voor
Muziekwetenschap van de Rijksuniversiteit Utrecht.
Vervolgens was hij tot 1989 aan deze vakgroep verbonden
als medewerker en deed hij onderzoek naar 18de eeuwse
Nederlandse klavierkamermuziek.
Peter Bremer was in de periode 1992-2016 verbonden aan de Technische Universiteit
Twente als docent beiaard.

TOELICHTING
Het programma van een beiaardconcert dient, vind ik, bij voorkeur contrastrijk te zijn om
de relatieve eenvormigheid van de door elkaar klinkende klokken zoveel mogelijk teniet
te doen. In die geest is dit programma samengesteld. 19e eeuwse romantiek (Elgar, von
Flotow en Tchaikovsky), barok (Carr), klassiek (Sor en Haydn) popmuziek (Lennon en
McCartney), volksmuziek (Traditional), jazz (Reed en Shearing), musical (Sondheim) en
oorspronkelijke beiaardmuziek (Van Ooik, Henry en Denijn). De arrangementen uit de
barok en romantiek behoren tot de populairste werken uit deze tijd: Music for the
millions. Dat geldt tevens voor de arrangementen van “lichte”muziek (Lennon en
McCartney, Sondheim, Reed en Shearing). Ik heb geleerd in de vele jaren van mijn
beiaardierschap, zowel als speler en als luisteraar, dat onderdelen in het programma die
herkenbaar zijn voor de luisteraar een “must” zijn.
De voor beiaard gecomponeerde weken uit de Mechelse School (Henry en Denijn) zijn
te herkennen door veelvuldig tremolo gebruik (dit klinkt als aangehouden gezang) en
suikerzoete melodieën. Ze zijn geschreven in een neo-(hoog)romantisch idioom.
Grondlegger hiervan was Jef Denijn die gezorgd heeft voor een revolutie in, en
renaissance van, de beiaardkunst. Deze werken zijn allemaal zo geschreven dat de
beiaard optimaal klinkt; de toren wordt “een zingende toren”.
Het is prettig als musicus om allerlei “stokpaardjes” te kunnen berijden, want dat is wat
ik doe: mijn favoriete muziek spelen. Op weinig andere instrumenten dan op een carillon
is dit mogelijk, omdat het publiek wat smaak betreft gemêleerd is.
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Zaterdag 21 juli, 16.15 uur
Tjeerd van der Ploeg, orgel

Josef Gabriel Rheinberger
(1839 - 1901)

- Uit: Sonate 14, Op. 165
Präludium

Jan Zwart
(1877 - 1937)

- Uit: Musijck over de Voijsen der Psalmen Davids
Sombere muziek over Psalm 103 vers 8

Niels Gade
(1817 - 1890)

- Tre Tonestykker, Op. 22
F - dur
C - dur
a - moll

Marco Enrico Bossi
(1861 - 1925)

- Intermezzo Lirico

Sigfrid Karg-Elert
(1877 - 1933)

- Uit: Drei Pastelle, Op. 92, no.1
Assai quieto e sempre delicato
- Choral Improvisation (Festival Prelude) on
Der Hölle Pforten sind zerstört, Op. 75, no. 3

Tjeerd van der Ploeg
(*1958)

- Improvisatie

Tjeerd van der Ploeg (*1958) is sinds 2002 titulair organist
van het fameuze Nicholson-orgel (1882) in de Sint
Christoforuskerk te Schagen. Zijn concertrepertoire omvat
vrijwel de gehele breedte van de orgelliteratuur. CDopnamen met werken van Herbert Howells (opgenomen in
Schagen en in het Engelse Selby Abbey), maar ook van
Charles Tournemire (opgenomen in Douai, Cambrai en
Parijs) kregen een hoge waardering van zowel de nationale
als de internationale pers. Zijn laatste cd betreft een
opname van Bachs zogenaamde Grote Orgelmis, gespeeld
op het historische Garrels-orgel van de St. Nicolaaskerk in
Purmerend. Wegens zijn verdiensten voor de Franse
orgelliteratuur werd hem de Zilveren Medaille van de
Société Académique ‘Arts, Sciences et Lettres’ te Parijs
toegekend.
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Tjeerd van der Ploeg studeerde hoofdvak orgel in Leeuwarden bij Piet Post en Jan
Jongepier, en in Amsterdam aan het Sweelinck Conservatorium bij Jacques van
Oortmerssen, waar hij in 1985 het einddiploma solospel voor orgel behaalde. Reeds
eerder behaalde hij diploma’s koordirectie, kerkmuziek en een aantekening voor
improvisatie.
Hij publiceerde artikelen over oude Spaanse componisten, waaronder Pablo Bruna en
Francisco Correa de Arauxo, en over Engelse en Franse orgelmuziek. Tjeerd
concerteert in diverse Europese landen. Tijdens de zondagmiddagconcerten in Schagen
komt een groot deel van de romantische orgelliteratuur tot klinken. Meer informatie is te
vinden op www.nicholsonschagen.nl.

TOELICHTING
Wanneer Jan Zwart nu geleefd zou hebben zou hij zeker Messiaen spelen, of andere
20e eeuwse orgelmuziek. Zwart was in zijn denkbeelden vaak moderner dan menigeen
nu zou vermoeden.
Het programma van vanmiddag bevat muziek van tijdgenoten van Jan Zwart. Sigfrid
Karg-Elert en Jan Zwart werden zelfs in hetzelfde jaar geboren. Terwijl Jan Zwart bezig
was met het inpolderen van het orgellandschap van Protestants Nederland, veroverde
Sigfrid Karg-Elert met zijn composities vooral Engeland en later zelfs Amerika. Voor
beiden betekende het protestantse koraal een onuitputtelijke bron van inspiratie.
Een werk dat graag werd gespeeld door Jan Zwart waren de Tre Tonstykker van Niels
Gade. Gade werkte samen met Mendelssohn als dirigent van het Leipzig Gewandhaus
Orchester. Na de dood van Mendelssohn keerde Gade in 1848 naar zijn geboorteland
Denemarken terug waar hij een centrale rol kreeg in het muziekleven. Een andere
Scandinaviër die hij bewonderde en waarvan hij graag muziek speelde was Edward
Grieg. Diens Vioolsonate in g werd door hem als pianist diverse malen uitgevoerd,
samen met de Zaanse violist Gerrit Brouwer.
Aanleiding tot het schrijven van de “Sombere muziek over den 103den Psalm, vers 8:
“Gelijk het gras is ons kortstondig leven” was het overlijden van Dr. Abraham Kuyper in
november 1920. Bij diverse kerkelijke herdenkingen werd daarbij vanaf het orgel
Chopins Treurmars ten beste gegeven. Het grijpen naar dit soort “on-orgelmatige”
klankstukken werd door Zwart gezien als een teken van arrenmoede. Hij wilde niet
berusten bij deze naar zijn zeggen schromelijke achterstand, maar trachtte met deze
compositie daaraan een begin van een eind te maken.
Zwart hield er niet van nageaapt te worden. Diverse volgelingen zijn in de val getrapt
meer zijn werkwijze dan zijn idealen na te volgen. Jan Zwart zag uiteindelijk in dat zijn
compositiestijl vernieuwing behoefde. Hij wilde loskomen van het veelvuldig gebruik van
dominant-septiemakkoorden. “Het moet een andere kant uit” heeft hij gezegd. Maar tijd
om te veranderen kreeg hij niet, hij overleed tè jong, op 59-jarige leeftijd.
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Zaterdag 28 juli, 16.15 uur
Philip Crozier, orgel
Jan Zwart
(1867 - 1937)

- Uit: Nederlandsche Orgelmuziek voor Kerk en Concertgebruik: Drie Oud-Hollandsche Liederen
Hymne „Wilt heden nu treden voor God den Heere“
Bede „O Heer die daer des Hemels tente spreyt”
Aria „Geluckig is het Land“

Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

Twee zettingen van “Allein Gott in der Höh sei Ehr”
- Uit: Dritter Teil der Klavierübung
Canto fermo in Alto, BWV 675
- Uit: Achtzehn Choräle (Leipziger Koralen)
Canto fermo in Tenore, BWV 663

Dietrich Buxtehude
(1637 - 1707)

- Präludium und Fuge d-moll, BuxWV 140

C. Hubert H. Parry
(1848 - 1918)

- Fantasia and Fugue in G

Girolamo Frescobaldi
(1583 - 1643)

- Uit: Messa della Madonna
Bergamasca (Fiori Musicali)

César Franck
(1822 - 1890)

- Uit: Trois Pièces pour le Grand Orgue (1878):
3. Pièce héroïque in si mineur, FWV 37
Philip Crozier (*1957, Preston, UK) begon op zijn zesde jaar
met pianolessen. Daarnaast zong hij als jongenssopraan in de
koren van de kathedralen van zowel Blackburn als Carlisle bij
de dagelijkse diensten. Al vroeg kreeg hij belangstelling voor
het orgel en hij begon op zijn zestiende met zijn orgelstudies.
Hij was nog scholier toen hij het ARCO-diploma ontving,
vanwege het Associateship of the Royal College of Organists.
Twee jaar later behaalde hij het Licentiate of the Royal
Academy of Music (het LRAM-diploma) voor orgelspel. Tijdens
zijn studie aan Cardiff University won hij in 1978 en 1979 de
Glynne Jones prijs voor orgel. In 1979 studeerde hij daar af.

Hij zette zijn studie voort in Parijs bij de blinde organist André Marchal, aan wie hij in
1981 een uitvoering van de complete orgelwerken van César Franck opdroeg.
In 1984 verhuisde hij naar Canada, en trouwde met Sylvie Poirier, een organiste en
schilderes. Met haar vormde hij in 1990 een orgelduo, dat internationaal bekend werd
doordat Canadese en buitenlandse componisten in opdracht talrijke duetten voor hen
componeerden, en de uitgave van cd opnames, waaronder drie cd's met solo
orgelwerken van Petr Eben. Sylvie is overleden in 2013.
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Philip Crozier heeft tal van orgelrecitals gegeven, in Europa zowel als in Noord-Amerika.
Zo voerde hij in 1990 het gehele orgeloeuvre van Jehan Alain uit, en verzorgde hij in
1995 de Canadese première van de Hommage à Henry Purcell van Petr Eben, op
verzoek van Eben zelf.
Van 1986 tot 2016 was Philip Crozier Director of Music van de St. James United Church
in Montreal. Hij is de vaste begeleider van de Stewart Hall Singers, van het koor van de
Concordia University, en van l’Ensemble vocal Opus 16. Ook wordt Philip regelmatig
gevraagd als begeleider van diverse koren en instrumentale groepen. Daarnaast
onderhoudt hij een internationale carrière als orgelsolist.

TOELICHTING
Elk orgelrecital bevat vier essentiële elementen. De concertgever, het instrument, het
repertoire en het publiek. Als concertgever overweeg ik zorgvuldig de mogelijkheden
van het instrument om een gevarieerde muziekkeuze te selecteren, om zo het orgel zo
mooi mogelijk te demonstreren, waarbij ik rekening houd met verzoeken, jubilea en
voorgestelde thema's en met het publiek dat hopelijk van alles zal genieten.
Jan Zwart was een leerling van H. van Eyk. Na organist van de Nederlands Hervormde
Kerk in Rotterdam en Capelle aan den IJssel te zijn geweest, werd hij in 1898 in
dezelfde functie benoemd in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Amsterdam. De Drie OudHollandsche Liederen verschenen oorspronkelijk in 1929.
Johann Sebastian Bach werd in Eisenach geboren in een muzikale familie die zich
over zeven generaties en drie eeuwen uitstrekt en waarvan er vandaag de dag nog
steeds meer dan 40 namen bekend zijn. Hij was van de vijfde generatie en was niet
alleen één van de grootste, maar ook één van de meest praktische componisten. Bach
schreef niet minder dan tien bezettingen van ‘Allein Gott’ voor orgel, meer dan welk
ander koraal dan ook. Sommige, zoals deze, behoren tot verzamelingen, terwijl andere
divers zijn.
Dietrich Buxtehude was een belangrijke voorloper van Bach als componist voor orgel,
die ook werken schreef voor koor en orkest, cantates en diverse instrumentale werken.
Er is een beroemd verhaal dat Bach op grote afstand naar Lübeck liep om Buxtehude te
horen. Dit Praeludium in d klein is een klassiek Buxtehude preludium met vijf delen. Het
bestaat uit drie vrije toccata-achtige en twee fugatische delen.
Hubert H. Parry begon in 1877 met het componeren van de Fantasia en Fuga in G en
herzag deze in 1882 en nog een keer in 1913, toen het werd uitgegeven door Novello.
Fiori musicali ("Muzikale Bloemen") is een verzameling orgelmuziek van Girolamo
Frescobaldi, voor het eerst uitgegeven in 1635. Het bevat drie Orgelmissen en twee
wereldlijke capriccio's. Fiori musicali, algemeen erkend als één van Frescobaldi's beste
werken, beïnvloedde componisten gedurende minstens twee eeuwen.
César Franck, geboren in Luik, is weliswaar van Belgisch-Nederlandse afkomst, maar
wordt overal gezien als een Franse componist. Hij woonde en werkte namelijk het
grootste deel van zijn leven in Parijs. Tot aan zijn dood was hij vele jaren organist van
de Sainte-Clotilde Basiliek, en veel van zijn mooiste werk is gemaakt voor orgel. Pièce
Héroïque is het derde van drie stukken geschreven in 1878 voor het orgel van de
concertzaal van Trocadero, Parijs. Het bouwt voort in de traditie van Beethoven, Berlioz,
en andere romantische componisten.
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Zaterdag 4 augustus, 15.00 uur
Tommy van Doorn, beiaard
Louis Joseph Ferdinand
Hérold (1791-1833)

- Ouverture "Zampa"
bew. Tommy van Doorn

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Sonate nr. I voor vioolsolo, BWV 1001
Adagio
Fuga (Allegro)
Siciliana
Presto
bew. Bernard Winsemius

Staf Nees (1901-1965)

- Fantasia I
- Menuet en Trio

François Couperin
(1668-1733)

- Quatrième Concert Royal
Prélude
Allemande
Courante françoise
Courante à l'italiéne
Sarabande
Rigaudon
Forlane
bew. Tommy van Doorn

Jef Rottiers (1904-1985)

- Sprookje

Tommy van Doorn (*1990) begon op zevenjarige leeftijd
met pianolessen en nam vanaf zijn zeventiende
orgellessen bij Jan Verhoeven in Boxtel. Na het behalen
van zijn gymnasiumdiploma studeerde hij vanaf 2009
hoofdvak orgel en bijvak piano aan het Fontys
Conservatorium in Tilburg. Hij verdiepte zich tevens in het
bespelen van het Franse drukwindharmonium. In juni
2014 studeerde hij cum laude af.
Sinds 2016 studeert hij beiaard aan de Nederlandse
Beiaardschool te Amersfoort bij Frans Haagen, Gijsbert
Kok en Rien Donkersloot. Daarnaast volgt hij de
masterstudie musicologie aan de Universiteit Utrecht.
Tommy van Doorn is actief als organist, beiaardier,
harmoniumspeler en docent.
Op orgel begeleidde hij onder meer de Requiems van Fauré en Duruflé. Hij is voorzitter
van de Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk in Schijndel en betrokken als adviseur
bij de Stichting Kerkconcerten Boxtel en de Brabantse Orgelfederatie.
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In 2012 is hij benoemd als titulair organist van de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel, waar hij
vaste bespeler is van het monumentale Smitsorgel (1842). In Boxtel is hij in 2017 tevens
aangesteld als vaste beiaardier van het carillon in de toren van de Sint-Petrusbasiliek.
Zie ook www.tommyvandoorn.com informatie.

TOELICHTING
In dit concert worden bewerkingen van drie grote, klassieke werken (een operaouverture van Hérold, een vioolsonate van Bach en een Concert Royal van Couperin)
afgewisseld met enkele beiaardwerken van twee grootmeesters uit de Vlaamse
Romantiek (Nees en Rottiers).
De “Ouverture” uit de opera Zampa van Hérold is een aaneenschakeling van
aansprekende thema’s. Het werd in de vroege twintigste eeuw populair als begeleiding
van zwijgende films in Amerikaanse bioscopen.
De vioolsonate van Bach, met grillige hoekdelen en een galante Siciliana, bevat een
beroemde Fuga. Dit deel werd door Bach ook naar een orgelversie bewerkt.
In de werken van Nees horen we alle kenmerken van de Vlaamse stijl: overdonderende
thematiek en spannende harmonische wendingen, met in de rustige delen veel tremolo’s
die de ‘gebonden zang’ op beiaard verklanken.
De Concerts Royaux van Couperin werden in 1714-15 gecomponeerd voor het hof van
Louis XIV. Hoewel de titels van de afzonderlijke delen ontleend zijn aan dansvormen,
werd deze muziek bedoeld om aandachtig naar te luisteren.
Het Sprookje van Rottiers vertelt een kort, maar spannend verhaal. Onrustige delen
worden afgewisseld met zangerige tussenstukken, om met een kort maar dynamisch
“eind goed, al goed”-slot te eindigen.
Jan Zwart - de organist (4)
Wat echter van veel meer belang is en wat ik alle jonge organisten, met name hun wil
voorhouden die zeggen zich door Jan Zwarts voorbeeld te laten inspireren, is, dat hij als
jonge concertorganist, als we hem in de spiegel van zijn tijd zien, bepaald progressief
voor zijn tijd te werk is gegaan en dat hij zijn programma's, als men het zo noemen wil
zelfs radicaal samenstelde, d.w.z. zonder ook maar enige concessie aan de publieke
smaak te doen.
Hiermee bedoel ik niet zozeer, dat hij de "modernen" van zijn tijd, w.o. Guilmant en
Widor zo dikwijls speelde. Het is trouwens niet zo, dat hij deze componisten als eerste in
Nederland geïntroduceerd zou hebben, zoals sommigen schijnen te denken. Want voor
hem speelden reeds vele anderen in het hele land deze Franse componisten. Ten
tweede waren zij in wezen ook niet modern voor die tijd.
In Guilmant's "Marche funèbre" zat men alleen graag te wachten op de "roffel" in het
pedaal en in zijn "Chant seraphique", met haar gebroken accoorden, op het verdwijnen
van het kippevel. Veel opmerkelijker overigens dan dat Jan Zwart deze stukken speelde,
is, dat er nóg zijn die er steeds mee doorgaan, hoewel - om weer even een tipje van de
sluier over deze tijd op te lichten - reeds in 1899 (!) in een artikel onder de kop "Iets over
den orgelstijl" een zekere Dr. P.K. ernstig waarschuwde tegen de half salonmatige
melodiek van Guilmant en Widor, omdat zij - ik citeer - het conceptievermogen der
hoorders verweekt en van de baan afleidt, die tot de waardering van het orgel en zijn
volle kracht en Majesteit (met een hoofdletter) moet leiden.
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Zaterdag 4 augustus, 16.15 uur
Jan Hage, orgel
Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

- Preludium und Fuge in G-dur, BWV 541

Jan Pieterszoon
Sweelinck (1562 - 1621)

- Psalm 140

César Franck
(1822 - 1890)

- Fantaisie en Ut-majeur, Op. 16, FWV 28

Charles-Marie Widor
(1844 - 1937)

- Uit: Symphonie no.6 en sol mineur, Op. 42, no. 2
3. Intermezzo
- Uit: Symphonie no. 4 en Fa majeur, Op. 13, no. 4
5. Adagio
6. Finale

Jan Zwart
(1877 - 1937)

- Uit: Nederlandsche Orgelmuziek voor Kerk en Concertgebruik:
Trio ‘Het gebed des Heeren’
Orgelkoraal ‘Ga niet alleen door ’t leven’

Jan Hage
(*1964)

- Improvisatie Koraalfinale

Jan Hage (*1964) volgde orgellessen bij Kees van
Eersel en studeerde vervolgens orgel (docent Jan
Welmers) en Theorie der Muziek aan het Utrechts
Conservatorium, Muziekwetenschap aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en Kerkmuziek aan het
Nederlands Instituut voor de Kerkmuziek te Utrecht.
Hij behaalde de diploma's Docerend Musicus en
Uitvoerend Musicus Orgel (met aantekening
Improvisatie), het praktijkdiploma Kerkelijk
Orgelspel (alle drie met onderscheiding) en het
doctoraal diploma Muziekwetenschap. Vervolgens
studeerde hij gedurende twee jaar orgel bij André
Isoir aan het Conservatoire National de Région te
Boulogne-Billancourt. Hij rondde deze studie af met
het behalen van de premier prix 'à l'unanimité du
jury'.
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Hij won eerste prijzen tijdens concoursen te Leiden, Bolsward, Schaffhausen en Poitiers.
In 2006 ontving hij de médaille d'argent van de Société Académique Arts-SciencesLettres te Parijs vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur.
Jan Hage geeft vele concerten in binnen- en buitenland en maakt radio-, tv- en cdopnames. Tevens is hij actief als continuospeler en begeleider van solisten en koren. Hij
is een warm pleitbezorger en 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. Tevens werkte hij mee aan het Nieuwjaarsconcert
van het Nederlands Blazersensemble 2002 en de najaarsmodeshow 2001 van Victor en
Rolf in Parijs. Als organist van het jonge Trio Alloy (orgel, saxofoon, marimba en
slagwerk) speelt hij moderne muziek en improvisaties, deels vanuit de jazz.
Als componist schreef hij werken voor orgel en ensembles zoals een Hooglied-cyclus
voor zang en instrumenten, “Elis” voor zang, blokfluit en klavecimbel, “Mis” voor sopraan
en orgel, “Walsjes”, “Psalmen” en “Suske en Wiske-suite” voor orgel.
Jan werd in 1995 benoemd als organist van de Kloosterkerk in Den Haag. Op 1 juni
2011 werd hij benoemd als organist van de Domkerk te Utrecht. In 2016 promoveerde
hij aan de VU te Amsterdam op een proefschrift getiteld Muziek als missie. Een luthers
geluid in een calvinistische wereld. Een studie naar Willem Mudde en de kerkmuzikale
vernieuwingsbeweging. Willem Mudde was een schoonzoon van Jan Zwart.

TOELICHTING
Aan het begin van het concert zal Jan Hage de door hem te spelen werken mondeling
toelichten.

Jan Zwart - de organist (5)
Ik doel evenmin op de strakke wijze waarop Jan Zwart Bach speelde en ook bleef
spelen, toen van Duitsland uit de door het fabrieksorgel in het leven geroepen en via
uitgaven van Homeyer en vooral Straube de rage begon om Bach met
overgangsdynamiek, uitkomende fuga-thema's en andere trucs op te poetsen, op te
sieren en af te schminken. Ik heb in mijn jeugd daar onvergeten staaltjes van beleefd.
Nee, waarop ik wèl doel en waarvan de jonge organistengeneratie van thans wel van zal
ophoren is, dat Jan Zwart een der allereersten was, die radicaal afrekende met het in
zijn dagen nog overal gebruikelijke arrangeren van orkest- en koormuziek op
orgelavonden. Zeker met een drakenstuk als de "Slag bij Waterloo" kon niemand toen
meer ongestraft aankomen. Toen dit in 1896 op een concert in de Grote Kerk te
Rotterdam toch nog geschiedde, riep in een ingezonden stuk in "Het Orgel" een
anonymus de geesten van Tours en De Lange op om daarover hun veto uit te spreken
met een "Retro Satanas" (duivel ga achter mij).
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Zaterdag 11 augustus, 15.00 uur
Jan Verheyen, beiaard
Belgische beiaardcomposities
Matthias Vanden Gheyn
(1721 - 1785)
Jef Denyn
(1862 - 1941)
Géo Clément
(1902 - 1969)

- Prelude no. 3
- Preludium in g
- Uit: Suite Archaïque
Rigaudon – Pavane - Menuet

Filmmuziek
Henry Mancini
(1924 - 1994)
Anton Karas
(1906 - 1985)
Nino Rota (1911-1979)
Sam Smith (*1992)
Monty Python
(1969 - 1989)

- Uit: Breakfast at Tiffany’s: Moon River
bew. Richard Giszczak
- Uit: The third man: The Harry Lime Theme
bew. René Vanstreels
- Uit:The Godfather: Love theme
bew. Jos Lerinckx
- Uit: Spectre: Writing’s on the wall
bew. Jan Verheyen
- Uit: The life of Brian: Allways look on the bright side
of live
bew. Jan Verheyen

Hedendaagse beiaardcomposities
Jan Verheyen
(*1976)
John Courter
(1941 - 2010)

- Inner Thoughts
- Suite in popular style
Ragtime Bells
Ballad
Blues for bells
The Winners (March for Carillon)

Popmuziek
Coldplay
(*1996)
Bruno Mars
(*1985)
Luis Fonsa
(*1978)

- Clocks
bew. Jan Verheyen
- The lazy song
bew. Jan Verheyen
- Despacito
bew. Jan Verheyen
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Jan Verheyen (*1976) is stadsbeiaardier van Hasselt
en Neerpelt (B), maar in de beiaardwereld ook bekend
van de vernieuwende projecten die hij met vzw
Compagnie Aard-bei ontwikkelt. Aard-bei is bei-aard op
zijn kop en creëert dan ook niet-alledaagse projecten
met beiaard. Aard-bei richt zich tot verschillende
publieksgroepen, speelt muziek in verschillende genres
en is ook in diverse domeinen actief: van theater en
dans over educatie tot totaalspektakel.
Sinds 2004 creëerde Jan verschillende samenspelconcerten waaronder ‘Bell-Canto’ (beiaard en sopraan),
‘Drum and Bells’ (elektronisch slagwerk en beiaard) en
‘Bells Ball’ (beiaard en folkgroep Naragonia). In 2014
bracht hij samen met DJ Courtasock de première van
‘Carillon Jam’, een hedendaagse mix van
turntable/scratch en beiaard. In 2017 kon hij met
‘Christmas in the air’ een concerttournee tijdens de
kerstperiode maken samen met jazzzangeres Kim Versteynen. Op dit moment loopt het
project ‘Guitarillon’, een combinatie van gitaar en beiaard.
Jan ontwikkelde ook crossovers. Zo bracht hij samen met dansgroep Imago Tijl
‘Symbiose’ op de planken, een choreografie op beiaardmuziek. Ook op theatervlak is
Jan actief. Het eerste project van Compagnie Aardbei was immers ‘Rocky het Klokkie’,
een kindertheatervoorstelling waarin het publiek kennis maakt met bellen, klokken en
beiaarden. In 2016 ontwikkelde hij het groots opgevatte project ‘Klankspiegelingen’, een
totaalspektakel met koor, orkest, orgel, beiaard en dans. Verder doet hij educatieve
projecten voor scholen en geeft workshops met bellen en klokken.
Jan volgde zijn opleiding aan de Mechelse beiaardschool en behaalde ook een
bachelordiploma voor beiaard aan het Nederlands Carilloninstituut in Dordrecht. Hij was
lange tijd bestuurslid van de VBV en van de vzw beiaard Neerpelt. Voorts is hij een veel
gevraagd concertant in binnen- en buitenland. Afgelopen winter was hij nog de Carillon
Fellow aan de Bok Tower Gardens in Florida (USA), waar hij gedurende zeven weken in
totaal 18 concerten heeft gespeeld.

TOELICHTING
Het concert opent met drie bekende Belgische beiaardcomposities door de tijd heen.
Matthias Vanden Gheyn was in de 18e eeuw de eerste die oorspronkelijke muziek voor
beiaard op papier zette. Zijn serie van preludes bezorgden hem dan ook de naam “de
Bach van de beiaard”. De befaamde Mechelse beiaardier Jef Denyn zet de traditie van
de preludes verder, maar dan in een romantische stijl, waarbij het tremoleren een
vernieuwing was. Met de Waalse beiaardier Géo Clément duiken we de 20e eeuw in,
maar dan wel met een “archaïsche” suite. Clément is de grootste, Waalse componist
van beiaardmuziek.
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De melodieën van de vijf volgende stukken zijn allemaal zeer herkenbaar, want ze
behoorden bij de score van bekende films. Het begint rustig met “Moon River”. “The
Harry Lime Theme” bracht de lierspeler Anton Karas van de ene op de andere dag
wereldfaam. Wie het deuntje van “The love theme” hoort, denkt onmiddellijk aan de
legendarische film The Godfather. Van een meer recente Bond-film komt “Writings on
the wall”. We eindigen het filmhoofdstuk met het vrolijke deuntje dat Jezus in ‘The life of
Bryan’ zingt als hij aan het kruis hangt.
Vervolgens weer enkele werken die specifiek voor beiaard werden geschreven. Het
eerste is van de hand van Jan Verheyen en geeft op muzikale wijze innerlijke
gedachten of ‘Inner Thoughts’ weer. Op deze muziek werd ook een choreografie
gemaakt die enkele jaren door Imago Tijl werd uitgevoerd. De Amerikaanse beiaardier
John Courter is een van de grootste, hedendaagse beiaardcomponisten. Hij heeft vrij
veel geschreven in diverse stijlen. Kenmerkend voor zijn composities zijn de
toegankelijkheid en muzikaliteit. Zijn ‘suite in popular style’ is daar een duidelijk
voorbeeld van.
Tot slot enkele popliedjes van de laatste jaren, die ook op beiaard erg leuk klinken:
‘Clocks’ van Coldplay, ‘The Lazy Song’ van Bruno Mars en ‘Despacito’ van Luis
Fonsa.

Jan Zwart - de organist (6)
Maar intussen speelde toch wel nog een Jos. Verheyen op een concert in de Maasstad,
naast de g-moll van Bach, het Gloria uit de "Kröningsmesse" van Cherubini, biechtte
een man als Willem Petri -en dat wilde toen wat zeggen- op, dat ook hij weleens was
ingegaan op verzoeken om b.v. de voorspelen tot Parsifal en Lohengrin van Wagner te
spelen. En, of U het geloven wilt of niet, zelfs Hendrik de Vries, een der leermeesters
van Jan Zwart, vergastte zijn auditorium in zijn dagen nog op een geheel Wagnerprogramma, dat naast de al genoemde ouvertures, ook de huldigingsmars voor Ludwig
II van Beieren bevatte. Trouwens ook veel later kon je nog overal van voor orgel
gearrangeerde koor- en andere zangmuziek genieten. Ik herinner mij als iets
doodgewoons in mijn jeugd, dat Pameijer in Amsterdam, met de beroemde Vox humana
van zijn orgel in de Oude Kerk, gretig met aria's uit Mendelssohn's Elias en uit andere
oratoria flirtte. En hij was toen nog altijd niet de laatste cavalier op dit gebied.
Om de geest van deze tijd te vatten en dus ook de houding van de jonge Jan Zwart te
onderkennen, mag niet vergeten worden, dat de verleiding om van Bach naar Wagner
uit te wijken toen erg groot was. Niet alleen in Duitsland, ook hier gold Bach in het begin
van deze eeuw eigenlijk meer als een voorloper van Wagner. Want ervan afgezien dat
Bach aan velen toen meer geschikt voorkwam voor studie dan voor voordracht, en dat
velen ook pas op de orgelconcerten kwamen als Bach achter de rug was, het grote
muzikale idool van die tijd was Richard Wagner, die ook in "Het Orgel" uitvoerig
beschreven, geprezen en bewierookt werd.
De magie van de wagneriaanse orkestklank was nu eenmaal zo groot, dat men de
neiging had alle andere muziek, inclusief de orgelmuziek, voor en na Bach, af te meten
aan de kracht van haar echo in Wagner's kunst.
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Zondag 12 augustus, 19.30 uur
Kees van Eersel, orgel

Jan Pieterszn. Sweelinck
(1562 - 1621)

- Variaties "Mein junges Leben hat ein End”

Kees van Eersel
(*1944)

- Triosonate in c kl.t.
Andante tranquillo – Allegro moderato
Lento
Vivace

Philip Pool
(1709 - 1795)

- 3e Sonate in C gr.t.
Allegro
Andante
1e Menuet
2e Menuet

Johannes Worp
(1821 - 1891)

- Fantasia in f-moll
Maestoso
Adagio
Maestoso – Fuge

Anton W.Rijp
(1867 - 1931)

- Zomeravond

Jan Zwart
(1877 - 1937)

- Scheepje onder Jezus’ hoede’

Kees van Eersel

- Improvisatie

Kees van Eersel (*1944, Vlaardingen) ontving in de zestiger
jaren een breed geschakeerde opleiding aan de conservatoria
van Rotterdam (hoofdvak orgel - bij Piet van den Kerkhoff,
George Stam en André Verwoerd, piano bij o.a. Bart Berman,
bijvakken koordirectie, compositie, zang en viool), en van
Utrecht (kerkmuziek, o.a. hymnologie, liturgiek, koordirectie en
zang). In 1971 behaalde hij bij André Verwoerd de Prijs van
Uitnemendheid. In 1969 studeerde hij aan de Schola Cantorum
te Parijs bij Jean Langlais en behaalde aldaar de Prix de
Virtuosité met de hoogste onderscheiding.
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In 1974 werd hij benoemd als cantor-organist van de Grote of Maria Magdalenakerk te
Goes waar hij de Maria Magdalenacantorij oprichtte en een aantal jaren later ook het
Zeeuws Vocaal Ensemble, een kamerkoor waarvoor hij een groot aantal composities
schreef. Tevens studeerde hij voor beiaardier aan de Nederlandse Beiaardschool te
Amersfoort. Eind jaren ’70 werd hij stadsbeiaardier van Zierikzee en Veere.
Kees van Eersel concerteerde in vele landen en behaalde diverse prijzen en
onderscheidingen op de internationale orgelconcoursen van Brugge, Arnhem, St.
Albans, Innsbruck, en Linz. Van zijn spel verschenen grammofoonplaten, cd’s en dvd’s.
In 1992 publiceerde hij een methode “Koraalimprovisatie”. Meer informatie is te vinden
op zijn site:www.keesvaneersel.nl.

TOELICHTING
Het programma omvat vijf eeuwen Nederlandse orgelkunst.
J.P. Sweelinck was organist van de Oude kerk in Amsterdam. Zijn oeuvre omvat
werken voor koor (daaronder toonzettingen van alle 150 psalmen), clavecimbel en orgel.
Een belangrijk deel van zijn klavierwerken bestaat uit variaties over liederen; hij
bewerkte ze ‘dan sus, dan so”. Zijn invloed is vooral naar oostelijke streken immens
geweest, te denken valt aan S. Scheidt, M. Schildt en latere generaties als Böhm,
Buxtehude en Bach.
Op verzoek van de Govert van Wijnstichting te Maassluis schreef ik (Kees van Eersel,
red.) voor het orgelconcours 2017 aldaar een trio in barokstijl. Begin dit jaar voegde ik
aan dit trio een langzaam en een snel deel toe zodat er een triosonate ontstond.
Van Philip Pool is weinig bekend, hij was werkzaam in Leiden aan de Waalse kerk en
componeerde een tiental korte orgelsonates in de galante stijl van zijn tijd.
J. Worp studeerde in Amsterdam en Leipzig en was vanaf 1877 organist van de A-kerk
in Groningen Hij is vooral bekend vanwege zijn koraalboek met voorspelen en zettingen
van de 150 Psalmen, maar componeerde ook volksliederen en grotere composities. Zijn
fantasie in f kl.t. is een gloedvol werk met veel polyfone elementen, het tweede deel
bestaat uit een knappe en fraaie canon tussen sopraan en tenor; het laatste deel grijpt
terug naar het begin maar gaat over in een voortreffelijk gecomponeerde dubbelfuga
met een imposant slot.
Van de blinde organist van de Nieuwe kerk op de Dam te Amsterdam J.W. Rijp klinkt
hier vanmiddag een mooi, soms zelfs ietwat impressionistisch karakterstukje, al was het
maar om aan te geven dat het specifieke, vaak triviale idioom van Jan Zwart in diens tijd
niet algemeen was.
Geboren en getogen in een vissersplaats heb ik altijd een zwak gehad voor Jan Zwarts
bewerking van het geestelijke lied ‘Scheepke onder Jezus’ hoede’. Tijdens de eerste
twee verzen lijkt alles pais en vree, een spelevarend gezelschap op een vriendelijk
meer, maar dan steekt er een storm op, de golven gaan hoger en hoger totdat e.e.a.
uitmondt in een triomfantelijk koraal vol geloofsvertrouwen.
Improvisatie, Spielerei, Fantasie, Klanken, Muziek? Niets ligt van te voren vast, we
zullen het zien in deze slotbijdrage van Kees van Eersel.
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Zaterdag 25 augustus, 15.00 uur
Mathieu Daniël Polak, beiaard
 Holland
Johan Wagenaar (1862 - 1941)
Mathieu Daniël Polak (*1972)

- Rondino
- Petit Sirtaki

 Yisraeil
Harry Kandel (1885 - 1943)
Abe Schwartz (1881 - 1963)
Abraham Idelsohn (1882 - 1938)
Sholom Secunda (1894 - 1974)

- Kiever Bulgar
- Russian Sher
- Hava Nagilah
- Bei Mir Bist du Schön

 La douce France
Isabelle Aubréville (.. - ..)
Joe Dassin (1938 - 1980)
Yves Duteil (*1949)

- Danse avec moi
- Aux Champs-Elysées
- Prendre un enfant

 El Perú
Augusto Polo Campos ((1932 - 2018)
Chabuca Granda (1920 - 1983)
José Alcedo Retuerto (1788 - 1878)

- Contigo Perú
- La Flor de la Canela
- La Chicha

 Deutschland
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

- Uit: Cello Suite: Preludium
- Sechs Ecossaisen

 Uncle Sam
George Gershwin (1898 - 1937)
Jerry Bock (1928 - 2010)
Leonard Bernstein (1918 - 1990)
Charlie Chaplin (1889 - 1977)

- Uit: Porgy and Bess: Summertime
- Uit: Fiddler on the Roof: If I were a rich man
- Uit: West Side Story: I feel pretty
- Uit: Modern Times: Smile

Mathieu Daniël Polak (*1972)werd aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort
opgeleid. Hij behaalde zijn Master in 2000 met als specialisatie onderwijs aan amateurs.
Sedert het afstuderen, is hij als docent verbonden aan Beiaardcentrum Nederland te
Amersfoort. Veel van zijn leerlingen zijn doorgestroomd naar de vakopleiding.
Recentelijk zijn er studenten uit Engeland, Zweden en Duitsland naar Polak toegekomen
om beiaardles bij hem te volgen.
Mathieu behaalde prijzen voor beiaardspel tijdens internationale beiaardconcoursen te
Hamburg (Duitsland) en Enkhuizen. Als beiaardier was hij te horen in Misono (Japan),
Logumkloster (Denemarken), Mafra (Portugal), Dijon (Frankrijk), Mol (België) en
Hamburg (Duitsland).
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Sinds 2008 is Polak de vaste beiaardier van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Aldaar geeft hij wekelijks een bespeling en leidt amateur-beiaardiers op. De leerlingen
zijn allemaal student of medewerker aan de Universiteit. Vooral studenten uit Azië zijn
zeer geïnteresseerd in het carillon. In Rotterdam heeft Polak dan ook leerlingen uit
China, Singapore en Taiwan op les. Tevens is Polak sinds 2003 beiaardier van
Spakenburg.
De compositie ‘Mer de Larmes’ wordt jaarlijks door de Japanse vrouwelijke beiaardier
Mari Norisada in Itama gespeeld tijdens de Nationale Herdenking van de Tsunami ramp.
De arrangementen van klassieke muziek die Polak heeft gemaakt, werden o.a. in
Australië en de Verenigde Staten uitgevoerd. Vaste uitgever van zijn werk is Donemus.
Naast werken voor carillon zijn er ook bij Donemus een tiental andere stukken
uitgegeven.
Mathieu Daniël Polak behaalde twee Master Degrees
compositie namelijk aan het Lemmensinstituut Leuven (2013)
en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2010). Zijn
hoofdvakdocent was Jeroen D'hoe. Voorafgaand aan zijn
studies werd hij als componist opgeleid door Jeff Hamburg te
Amsterdam. Een stipendium van Stichting Maror stelde Polak
in staat een Hebreeuwse liederencyclus te componeren.
Deze cyclus werd geïnitieerd door Beit ha'Chidush Amsterdam waarvan hij lid is en verbonden als
huiscomponist. Zijn compositie Der Gasn Nigun werd door
pianist Marcel Worms uitgevoerd in het Muziekgebouw aan 't
IJ en opgenomen op het cd label Attacca. Donemus
publiceerde het werk in 2007.
Verscheidene musici waaronder Irene Maessen (sopraan), Eleonore Pameijer (fluitiste),
Marja Bon (pianiste), Michael Stirling (cellist) en Erika Waardenburg (harpiste) voerden
werken van hem uit.
Aan zijn werk werd aandacht besteed in radioprogramma’s van de VPRO,
Concertzender en de NPS. “Mizmor l'Todah” werd in oktober 2010 in Frankfurt
uitgevoerd door Leah Frey Rabine (sopraan) en Christiane Schmidt (violiste).
Hoogtepunten in zijn carrière als componist zijn uitvoeringen van zijn werk op concerten
in de Uilenburger Synagoge, Muziekcentrum aan 't IJ, het Joods Historisch Museum en
de Hollandse Schouwburg te Amsterdam. Zijn compositie “Le Lis Des Vallees” werd
genomineerd voor de Henriette Bosmans Prijs 2011. Polaks compositie “Fleurs de
Cerisier” voor blaaskwintet werd bekroond met de derde prijs op de ComaMaastricht
wedstrijd 2011 en “Puppy Love” voor hoorn met de derde prijs op het IVME
compositieconcours te Antwerpen 2011.
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Zaterdag 25 augustus, 16.15 uur
Jaco van Leeuwen, orgel: Het laatste concert van Jan Zwart, gegeven op
9 juli 1937 in de Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen
Jan Zwart
(1867 - 1937)

- Toccata over Psalm 146 vers 1
“Prijst den Heer, met blijde galmen”

Jan Zwart

- Trio over Psalm 25 vers 2
“Heer, ai maak mij uwe wegen”

Johann Sebastian
Bach (1685 - 1750)

- Toccata en fuga in d-moll, BWV 565

Domenico Scarlatti
(1685 – 1757)

- Sonate in d (‘Pastorale’), K. 9 (L. 413)

Pietro Domenico
Paradies (1707 - 1791)

- Toccata in A

Georg Friedrich
Händel (1685 - 1759)

- Uit: Organ Concerto, Op.7, no. 3
Menuet

Felix Mendelssohn
Bartholdy
(1809 - 1847)

- Uit: Six Grand Sonatas for the Organ, Op. 65:
Sonata no.6 in D minor, MWV W61
Koraal met variaties (“Vater unser im Himmelreich”)

Marco Enrico Bossi
(1861 - 1922)

- Chant du soir, Op. 92 no. 1

Alexandre Guilmant
(1837 - 1911)

- Uit: Symphonie No. 1, Op. 42
Final

Jan Zwart

- Postludium over geestelijke liederen 1
Koraalbewerking “Neem Heer, mijn beide handen”

Jan Zwart

- Postludium over geestelijke liederen 2
Fantasie over "Een Vaste Burg is onze God"

Jaco van Leeuwen (*1962) volgde aanvankelijk orgellessen bij Adriaan Kousemaker en
Kees van Eersel. Hij studeerde orgel bij Elly Kooiman en piano bij Theo Saris, en
kerkmuziek aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht (diploma´s
Docerend Musicus voor orgel en piano, einddiploma Kerkmuziek). Hij vervolgde zijn
orgelstudie bij Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam (diploma
Uitvoerend Musicus).
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Aan de Internationale Zomeracademie voor Organisten te
Haarlem volgde Jaco van Leeuwen cursussen en masterclasses
bij o.a. Marie-Claire Alain, Hans Haselböck, Daniel Roth en
Montserrat Torrent.
Hij won 1e prijzen op het Internationaal Orgelconcours Utrecht
(1988) en het Internationaal Hendrik Andriessen Orgelconcours
(1992).
Jaco van Leeuwen is sinds 1986 als cantor-organist verbonden
aan de Oude Jeroenskerk te Noordwijk. In 2007 ontving hij een
koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de
Noordwijkse muziekcultuur.
Het concertprogramma dat Jan Zwart in een volle Jeroenskerk uitvoerde, is niet alleen
bewaard gebleven in de herinnering van twee van zijn zonen (zie Kret en Asma (1957),
p. 236, referentie op pag. 40), maar ook op papier:

Het programma van het concert dat Jan Zwart op 9 juli 1937 speelde
(bron: archief van F.W. Zwart)
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TOELICHTING
Jan Zwart gaf op 9 juli 1937 zijn laatste orgelconcert, in de Grote Kerk van Noordwijk,
de kerk waaraan Jaco van Leeuwen is verbonden als cantor-organist. Op verzoek van
de Stichting Brigida Concerten speelt hij het programma dat Zwart destijds speelde.
Het programma begint en eindigt met werken van Jan Zwart zelf. Zwart drukte zich
overigens over de kwaliteiten van zijn eigen composities bescheiden uit. Hij zei daar zelf
het volgende over: “Wanneer men een geestelijk lied of koraal als thema geeft en men
gaat daarop variëren, dan heeft het publiek iets, waaraan het houvast heeft. Het herkent
het thema en daardoor wordt het publiek ingeleid in het grote en gecompliceerde
klankbeeld van de orgelmuziek. Ik geef er meestal op m'n programma zoiets bij.”
Johann Sebastian Bachs Toccata en fuga in d-moll wordt meestal gezien als een
jeugdwerk. Helaas is het handschrift van Bach niet overgeleverd, waardoor er
onzekerheid is over de ontstaanstijd van dit stuk. Na het geweld van de
‘improvisatorische’ toccata klinkt de fuga die met zijn onafgebroken reeks snelle noten
ook behoorlijk heftig is.
De Italiaan Domenico Scarlatti heeft ca. 560 sonates gecomponeerd (waarbij wel
gezegd moet worden dat het allemaal relatief korte werken zijn). Eén van deze stukken
kreeg later de bijnaam ‘Pastorale’.
De eveneens uit Napels afkomstige Pietro Domenico Paradies schreef o.a. opera’s,
cantates en klavierwerken. De Toccata in A is zijn bekendste werk en afkomstig uit één
van zijn klaviersonates.
Van het Menuet van Georg Friedrich Händel viel niet te achterhalen welke in Noordwijk
werd gespeeld. In dit geval is er gekozen voor een menuet uit één van zijn
orgelconcerto’s.
De Italiaanse organist en componist Marco Enrico Bossi bekleedde veel
vooraanstaande functies in het Italiaanse muziekleven en ondernam ook vele
concertreizen. Zijn Chant du Soir is een charmant werkje dat een fraaie (zoals de titel al
zegt) avondstemming oproept.
Alexandre Guilmant is gedurende tientallen jaren een leidende figuur in de Parijse
orgelwereld geweest. Zo gaf hij o.a. les aan het Parijse Conservatoire National
Supérieur de Musique. Ook als concerterend organist was hij zeer gezien. Guilmant is
vooral bekend geworden door zijn orgelsonates die een symfonische allure hebben. Het
3e deel (Final) uit de 1e Sonate bevat veel snel passagewerk maar ook een rustiger
middengedeelte.
Jan Zwart - de organist (7)
Toetst daaraan nu eens de orgelbespelingen van Jan Zwart, waarop de symfonisch
geaarde orgelmuziek van Guilmant en Widor dus weliswaar een welkome
tegemoetkoming vormde aan de orkestrale belevingsdrang, maar waarvan de
programma's toch van alle orgelvreemde smetten vrij gehouden werden.
En hoewel hij, toen hij in de jaren '30 wekelijks via de zender Huizen voor de NCRV
spelende, nog wel verzoeken kreeg om b.v. aria's uit de Zauberflöte van Mozart te
spelen, weigerde hij dat principieel en schreef hij in zijn "CorrespondentieOrgelconcerten" in de Omroepgids: "Van huis uit ben ik tegen alle muziek op het orgel,
die niet rechtstreeks voor dit instrument gedacht is". En ook dacht hij er niet aan in te
gaan op verzoeken om b.v. het Hallelujakoor van Händel op zijn orgel weer te geven.
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Zondag 16 december, 15.00 uur
Adventsconcert door Ensemble Dejongdejongplus
Euwe en Sybolt de Jong, orgel en harmoniums
acht vocalisten en instrumentalisten
Een uitgebreide beschrijving van de uit te voeren werken vindt u in een losse
bijsluiter, die voor de aanvang van het concert zal worden uitgereikt.

ORGELDUO
De broers Euwe en Sybolt de Jong vormen een
orgelduo. In de afgelopen jaren verscheen een nationaal en internationaal geprezen - serie cd's met
arrangementen voor orgel vierhandig van
cantatedelen van J.S. Bach. De serie is gevorderd
tot nummer 7. Het muziektijdschrift Luister
waardeerde in november 2015 hun gehele Bachoeuvre met een 10.
DeJongDeJongPLUS
In 2014 hebben de broers het ensemble DeJongDeJongPlus opgericht. Euwe en Sybolt
begeleiden op diverse harmoniums een ensemble van vier zangers. Van dit ensemble
zijn inmiddels 3 cd’s verschenen: Folksong, Carols, Hymns. De PLUS: gastzangers en –
instrumentalisten worden ’ingevlogen’ om het kernensemble te verrijken. Zie ook op
www.dejongdejong.nl
Euwe de Jong (1956) heeft aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen de
hoofdvakken orgel bij Wim van Beek en Theorie der Muziek bij Rein Ferwerda
gestudeerd. In 1982 behaalde hij het diploma uitvoerend musicus orgel en 1985 het
einddiploma Theorie der Muziek. Euwe de Jong is werkzaam als directeur van de
Schumann Akademie en als docent muziektheoretische vakken aan het Conservatorium
van Utrecht. Meer is te lezen bij www.euwedejong.nl.
Sybolt de Jong (1961) heeft orgel bij Wim van Beek en Johan Beeftink en klavecimbel
bij Jacques Ogg gestudeerd aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen. Ook volgde
hij aan hetzelfde instituut pianolessen bij Rob van Deinse, en in El Escorial
masterclasses klavecimbel bij Aline Zylberajch. In 1982 behaalde hij het diploma
docerend musicus voor orgel en in 1985 het diploma uitvoerend musicus voor
klavecimbel. Als docent orgel, klavecimbel en ensemblespel is Sybolt de Jong van 1992
tot 2011 verbonden geweest aan het ICO, centrum voor kunst en cultuur te Assen. Hij is
werkzaam als componist, docent en arrangeur. Zie ook bij www.syboltdejong.nl
Een website met zeer veel informatie over Jan Zwart is gemaakt door Han Gunnink. Zie
hiervoor http://www.hgunnink.nl/janzwart.htm.
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TOELICHTING
Kerst in Contrast: net even anders dan anders!
Weidse koorzang, afgewisseld met de intieme klank van een enkele sopraan 'off stage'.
Met twee vocale kwartetten, een altviool, een saxofoon en diverse orgels vult
dejongdejongplus alle hoeken en gaten van de indrukwekkende Brigidakerk in Geldrop.
De vocale kwartetten
De twee jonge sopranen studeerden beiden aan het Utrechts Conservatorium.
De mannelijke zangers zingen al sinds hun vroegste levensjaren samen.
Begin jaren 90 in het Roder Jongenskoor van Bouwe Dijkstra en later in The Gents van
o.a. Peter Dijkstra.
Euwe en Sybolt de Jong hebben de muziek gecomponeerd en/of gearrangeerd.
Ze bespelen diverse kleine harmoniums én uiteraard ook het orgel van de Brigidakerk.
Ze worden bijgestaan door Liesbeth de Jong, altviool en Jack Westra, saxofoon.
Zij wensen u een aangename luisterervaring ‘uit alle hoeken en gaten’, én veel
kijkplezier.
Jan Zwart - de improvisator
“Hebt U Zwart wel eens persoonlijk horen spelen?’’, werd aan Louis Zimmermann, de
destijds zeer beroemde 1e concertmeester van het Concertgebouworkest, gevraagd.
“Ja, destijds heb ik enkele malen zelfs met hem geconcerteerd, maar nimmer zal ik de
allereerste kennismaking met hem aan zijn orgel vergeten.”
Dat was op een winternamiddag. We hadden afgesproken om tegen zes uur ons
programma even door te nemen. Via de lange gang van de kosterij, kwam ik bij een
deur welke toegang tot de kerk gaf. Eenmaal door deze deur binnengegaan kwam ik in
de kerk. Het was reeds donker, maar door een flauw lichtschijnsel was er nog iets van
glanzende orgelpijpen te ontdekken. Op de tast liep ik in de richting waar ik vermoedde
dat de opgang naar het orgel zich moest bevinden. Ineens drong het tot mij door dat er
gespeeld werd. Ik luisterde en bleef, als aan de grond genageld staan, want op
datzelfde moment werd ik me ervan bewust, stille getuige te zijn van een muzikaal
gebeuren dat bezig was zich aan de klavieren te voltrekken. Hoe lang ik daar gestaan
heb, weet ik niet meer, want wat ik toen aan muziek en klanken hoorde was van zulk
een ontroerende schoonheid dat het me aangreep en tegelijk verbaasde. Daar werd
gespeeld in klanken die eerder hemelse dan aardse deden vermoeden. Soms zwelden
de klanken aan, dan weer verstilden zij tot een bijna fluisteren en terwijl de eindeloze
muziekstroom ononderbroken verder ging, waagde ik het eindelijk de trap te bestijgen
die naar het orgel moest leiden. Geruisloos deed ik een deur open en meteen stond ik te
midden van die schier onuitputtelijke bron van waaruit al deze klankenpracht welde. En
terwijl ik daar stond, zag ik een mens zitten, het hoofd iets achterover, als in gepeins
starend en volkomen opgenomen in die klanken, welke zijn vingers aan de toetsen
ontlokten en zijn ziel beroerde. Plotseling scheen hij te bemerken niet langer alleen te
zijn, althans, ineens hield hij op en wendde het hoofd naar mij. Ik liep naar hem toe en
vroeg: “Wat was dat, Zwart, wat speelde je daar?’’
‘’Ach’, was het antwoord, “Ik speelde maar wat’’ en tegelijk de orgelbank afkomend,
kwam hij naar me toe en begroette me met de woorden: “Wat ‘n prachtig orgel hè?’’
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KERK, BEIAARD EN ORGEL
KERK
De huidige parochiekerk is gebouwd op de plaats van de middeleeuwse dorpskerk. Het
oude kerkgebouw werd in 1887 gesloopt. Het orgel werd elders in Geldrop opgeslagen.
In 1888 stortte tijdens een hevige storm ook de oude alleenstaande toren in. Architect
Ch. Weber stelde een plan op voor een geheel nieuwe kerk. Op 3 augustus 1891 kon de
kerk worden geconsacreerd.

BEIAARD
Het carillon is een geschenk van de eerste ereburgeres van Geldrop: mevr. Baronesse
van Tuyll van Serooskerken-Quarles van Ufford. Het drie octaafs carillon werd
oorspronkelijk in een klokkenstoel op de Heuvel geplaatst en in 1965 in gebruik
genomen. Het bestond uit 37 klokken. In de jaren zeventig moest het wijken voor een
winkelcentrum en verdween het naar de gemeentewerf. Maar later werd besloten om
het bestaande carillon onder te brengen in de zuidertoren van de H. Brigidakerk en het
uit te breiden met een vierde octaaf tot 47 klokken. Tevens werd een voorziening
getroffen om het wisselluiden (‘change ringing’) mogelijk te maken.
De grootste klok G1 weegt 640 kg en de kleinste G5 weegt 9 kg. Het totale gewicht aan
klokken bedraagt 3615 kg. In de C2-klok staat de volgende inscriptie: “21 maart 1962:
Uit naam van Geldrops eerste ereburgeres, oud 75 jaren, Verluid ik Gods liefde en trouw
als blijde mare C.F.H. Baronesse Van Tuyll van Serooskerken-Quarles van Ufford”. In
de grootste klok is eveneens een inscriptie opgenomen die aansluit bij de uitbreiding van
de beiaard: “Nu met tien klokken erbij, klinkt die blijde mare voor de Geldropse schare,
mei 1976”.
De oorspronkelijke carillonklokken zijn afkomstig uit de klokkengieterij Petit & Fritsen uit
Aarle-Rixtel, de uitbreiding van 10 klokken van Koninklijke Eijsbouts te Asten. Om de
week laat de stadsbeiaardier tijdens de woensdagmiddagmarkt de vrolijke
carillonklanken over Geldrop klinken. Nog in 2009 en in 2010 was het carillon aan een
revisie onderworpen.
Een goede plaats om het carillon te beluisteren vindt u op het terras naast de kerk en in
het kasteelpark, waar een aantal zitbanken en een terras aanwezig zijn.

HOOFDORGEL
Geschiedenis van het Vollebregt-Smitsorgel:
- 1849: orgelbouwer Vollebregt te ’s-Hertogenbosch bouwt een twee-klaviersorgel in de
voormalige middeleeuwse dorpskerk.
- 1894: orgelbouwer Smits te Reek past het bewaard gebleven orgel van Vollebregt aan
en plaatst het met uitbreiding in de nieuwe kerk.
- 1928: orgelfirma Valckx en Van Kouteren te Rotterdam wijzigt het orgel naar de mode
van die dagen. De oude mechanische verbinding tussen toets en pijp werd vervangen
door een pneumatische in de vorm van een stelsel van loden leidingen.
- 2004: Flentrop Orgelbouw te Zaandam, onder advies van drs. J.G.P.G. Boogaarts en
met Frans Vermeulen als projectleider en intonateur, levert het gerestaureerde orgel op,
waarbij de situatie van 1894 uitgangspunt is.
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Dispositie van het Vollebregt-Smits hoofdorgel
Hoofdwerk (C-f''')

Zwelwerk (C-f''')

Pedaal (C-d')

Bourdon 16’
Prestant 8’
Prestant disc. 16’
Holpijp 8’
Octaaf 4’
Fluit 4’
Quint 3’
Octaaf 2’
2’ Cornet disc. V
Mixtuur III
Trompet 8’
(774 pijpen)

Flûte Travers disc. 8’
Viola di Gamba 8’
Roerfluit 8’
Salicionaal 8’
Voix Céleste 8’
Gemshoorn 4’
Prestant 4’
Nachthoorn 2’
Flageolet 1’
Basson-Hobo 8’
(504 pijpen)

Violon 16’
Subbas 16’
Prestant 8’
Fluit 8’
Bazuin 16’
(135 pijpen)

stemming hoofdorgel a'= 427 Hz
de koppelingen zijn als voettreden uitgevoerd
voor Manuaal + Positief, Pedaal + Manuaal, Pedaal + Positief

KOORORGEL
Onder de koepel bevindt zich een koororgel, dat door Pels & Van Leeuwen als
opusnummer 830 is gebouwd. Het werd op 3 februari 1985 in gebruik genomen.
Dispositie van het Pels & Van Leeuwen koororgel
Manuaal I (C-g'")

Manuaal II (C-g'")

Pedaal (C-f'')

Holpijp 8'
Quintadena 4'
Fluit 2'
Fluit 2'
Nasard 1 1/3'
Tremulant

Holpijp 8'
Roerfluit 4'
Openfluit 2'

Bourdon 16'
Wijdgedekt 8'

stemming koororgel a' = 440 Hz
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Colofon
Uitgave:
Stichting Brigida Concerten Geldrop
secretariaat:
e-mail:
brigidaconcerten@gmail.com
website: www.brigidaorgel.nl
facebook: https://www.facebook.com/BrigidaConcertenGeldrop
adres:
Wegedoorn 12, 5666 AV Geldrop
telefoon: 040-2856240
rekeningnummer NL63RABO0149350791,
ten name van Stichting Brigida Concerten, Geldrop;
De stichting is lid van de Brabantse Orgelfederatie, www.brabantorgel.nl
Bestuurssamenstelling van de Stichting Brigida Concerten Geldrop:
Voorzitter a.i.:
P.L.M. van Rooij, Geldrop
secretaris:
N.A.M. van Broekhoven, Geldrop
penningmeester: J.F. de Beer, Geldrop
leden:
H.J. van Leeuwen, Geldrop
adviserend lid:
J.W. de Goede, Leidschendam
Werkgroep Carillon,
secretariaat:
adres:
Livingstonestraat 28, 5665 HK Geldrop
telefoon: 040-2855191
email:
mvries@onsbrabantnet.nl
Bestuurssamenstelling van de Werkgroep Carillon:
voorzitter:
C.A. Brouwers, Geldrop
secretaris:
M.A. de Vries, Geldrop
leden:
G.F.M. Delaporte, ‘s-Hertogenbosch
M.H.A. Jongen, Geldrop
P.S. Reid-Howe, Geldrop
De toelichtingen komen van de musici. Gecursiveerde omkaderde blokken komen uit:
- “Herdenkingsrede”, rede uitgesproken door W. Mudde voor de N.O.V. afd. Amsterdam,
op 22 januari 1977, Organist en Eredienst, nr. 5, 1977, pag. 95-100;
- Vraaggesprek met Louis Zimmermann, in: A.J. Kret en F. Asma, Jan Zwart 1877-1937
“Een profeet op de orgelbank”, Wegeling’s Drukkerijen, Kralingsche Veer, 1957, p. 187.
Foto op het omslag:
Concertorganisatie:
Redactie en opmaak:
Drukwerk:

Wijtse Rodenburg, bestuurslid Brabantse Orgelfederatie
John de Goede (Leidschendam) en Harry van Leeuwen
Harry van Leeuwen
Proud Press, Barneveld
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Steunt ú onze stichting al?
De organisatie van de Stichting Brigida Concerten berust bij een kleine groep
vrijwilligers, wat wil zeggen dat alle giften en donaties geheel aan de stichting ten
goede komen. In de praktijk zijn deze baten echter ternauwernood kostendekkend.
De stichting wil het voortbestaan van de concertseries niet aan het toeval overlaten.
U kunt ons daarbij steunen door ‘Vriend van de Stichting Brigida Concerten’ te
worden, voor een bijdrage van € 20 (of meer) per jaar.

De stichting heeft per 1 januari 2014 een culturele ANBI status
(dus een mogelijkheid tot 125% giftaftrek).
U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat:
adres:
Wegedoorn 12, 5666 AV Geldrop; tel. 040-2856240
e-mail:
brigidaconcerten@gmail.com
website:
www.brigidaorgel.nl
Bankrekeningnummer: NL 63 RABO 0149350791
ten name van de Stichting Brigida Concerten, Geldrop

Graag maken wij u attent op de wekelijkse concerten in de
Catharinakerk in Eindhoven, ‘Muziek in de Cathrien’, die door
onze zusterorganisatie worden georganiseerd.
Deze koor- en kamermuziekconcerten vinden iedere
zaterdagmiddag plaats om 15 uur in de Stadskerk St. Cathrien in het centrum van
Eindhoven. Bovendien worden er telkens op de vierde zaterdag van de maand
orgelconcerten gegeven. De toegang bedraagt € 7,-.
Zie voor meer informatie www.muziekindecathrien.nl
De concertreeks van 2018 is mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Geldrop-Mierlo
Rabobank Dommelstreek, Geldrop
Boekhandel Van Grinsven, Korte Kerkstraat 11, Geldrop, tel. 040-2862967
www.boekhandelvangrinsven.nl, e-mail: geldrop@boekhandelvangrinsven
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