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VOORWOORD 
 
 
 
Het doet ons genoegen u de gecombineerde concertagenda van de Stichting Brigida 
Concerten en de Carilloncommissie voor het jaar 2012 te kunnen presenteren. Evenals 
in voorgaande jaren is gekozen voor een gezamenlijke presentatie van de orgel- en 
beiaardconcerten en het op elkaar afstemmen van de concertdata. 
 
We verheugen ons ook dit jaar weer op een seizoen met een interessant aanbod van 
bijzondere en kwalitatief hoogwaardige orgelconcerten met musici uit alle delen van 
Nederland en zelfs daarbuiten. Het internationale karakter van de concertcyclus wordt 
vormgegeven door organisten uit Frankrijk, Duitsland en Canada. De concertcyclus 
2012 wordt op 15 april geopend door een koorconcert van het Strijps Kamerkoor uit 
Eindhoven.  
 
We vestigen hierbij de aandacht op het feit dat de eerste drie orgelconcerten én het 
laatste orgelconcert plaatsvinden op zondagmiddag. Alle overige concerten worden 
gehouden op zaterdagmiddag. Alle concerten beginnen om 16.15 uur. Alleen op 
zaterdag 8 september begint het concert om 20.15 uur. 
 
Wij houden ook voor de komende concertserie vast aan ons uitgangspunt dat de 
concerten gratis toegankelijk zijn. Wel zullen we na afloop van elk concert, zoals 
gebruikelijk, een collecte houden. Graag vermelden we hier ook dat we erg blij zijn met 
de bijdragen van onze donateurs en van de bedrijven die bereid zijn de concerten te 
sponsoren. Zonder de opbrengsten van de collectes, zonder de bijdragen van onze 
donateurs/sponsors, en zonder de steun van de gemeente Geldrop-Mierlo zou het 
onmogelijk zijn om ook dit jaar een dergelijk kwalitatief hoogwaardig programma te 
presenteren.  
 
Ook dit jaar vinden er weer beiaardconcerten plaats – een zestal waarvan er vijf aan de 
orgelconcerten voorafgaan. De op handen zijnde bezuinigingen in de culturele sector 
zullen ook hun effect hebben op de concerten in de komende jaren. De vrees is, dat we 
nog slechts in staat zullen zijn u een of twee beiaardconcerten per jaar aan te bieden.  
 
Gelukkig is daar dit jaar  nog  geen  sprake  van.  Naast  onze  eigen  “stadsbeiaardier”  
Gildas Delaporte zullen vijf Nederlandse beiaardiers u laten genieten van een zeer 
gevarieerd concertaanbod. De carillonconcerten worden gegeven voorafgaand aan de 
orgelconcerten en wel van 15.00 uur tot 16.00 uur.  
 
Wij wensen de organisten, solisten en beiaardiers een geïnspireerde bespeling toe. De 
toehoorders wensen wij veel muzikaal luistergenoegen. 
 
 
Namens de Stichting Brigida Concerten   Namens de Carilloncommissie  
Ir. L.J. van der Deijl, voorzitter      C.A. Brouwers, voorzitter 
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Zondag 15 april,  16.15 uur 
 
Koorconcert  ‘Strijps Kamerkoor’  o.l.v. Wilko Brouwers 
 
Jan van de Laar, orgel 
 
 
Arvo Pärt (1935) - Trivium (Orgelsolo) 
 
Gilles Binchois - A solus ortus cardine  (Mannenkoor)  
(ca. 1400 -1460)  
 
Claudio Monteverdi - Ergo sum pastor bonus  (Vrouwenkoor) 
(1567-1643) 
 
Arvo Pärt - The Beatitudes (Koor en orgel) 
 
Maurice Duruflé - Notre Père (Koor) 
(1902-1986) 
 
Thomas Tallis - If ye love me (Koor) 
(ca. 1505-1585) 
 
Juan Esquivel - Ergo sum panis vivus (Koor) 
(ca. 1560-1613) 
 
Cristobal de Morales - O sacrum convivium  (Koor) 
(ca. 1500-1553) 
 
Arvo Pärt - Pari intervallo  (Orgelsolo) 
 
György Deák-Bárdos - Eli, Eli (Koor) 
(1905-1991) 
 
Giovanni Pierluigi da  - Stabat Mater (Koor) 
Palestrina (ca. 1525-1594) 
 
Gregoriaans - Resurrexi  
 
 
TOELICHTING 
 
In  april  en  mei  2012  wordt  in  de  Dom  van  Trier  de  zogenaamde  ‘Heilige  Rok’  
tentoongesteld, naar men zegt het kleed dat Christus droeg op de dag van zijn 
kruisiging. De tentoonstelling gaat gepaard met een grote bedevaart. Op 29 april brengt 
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het Strijps Kamerkoor in de Dom van Trier voor de bedevaartgangers een muzikale 
vesper ten gehore. Daarvóór voert dit koor het  programma  ‘De Heilige Rok, een 
muzikale versper over het leven van Christus’  echter  uit als opening van de serie 
Brigida Concerten. Het Strijps Kamerkoor staat onder leiding van Wilko Brouwers en 
wordt in dit project begeleid door organist Jan van de Laar. 
Het programma van de muzikale vesper, dat het Strijps Kamerkoor heeft samengesteld 
is een muzikale meditatie over het leven van Christus. De geboorte, de prediking, het 
Laatste Avondmaal, de kruisiging, de opstanding en de verschijning aan de Emmaüs-
gangers: dat is de lijn, die het programma volgt. 
‘De  Heilige  Rok,  een  muzikale  versper  over  het  leven  van  Christus’  is  enerzijds  een  
uitermate afwisselend programma, met muziek uit de middeleeuwen, uit de 
renaissance, uit de romantiek en uit de 20e eeuw, waarin het koor in diverse 
bezettingen te beluisteren is. Anderzijds vormen de gezongen en gespeelde werken 
één coherent geheel, één muzikale meditatie bij een relikwie dat, als het authentiek is, 
het voorstellingsvermogen bijna te boven gaat.  
 
 

 
Het Strijps Kamerkoor werd in 1959 opgericht door dirigent Willem van Maris. Het 
koor staat sinds 2004 onder muzikale leiding van dirigent Wilko Brouwers. Het 
afgelopen jaar vierde het Strijps Kamerkoor haar 50 jarig bestaan. Het koor is lid van de 
Eindhovense Koren Federatie (EKF) en de Koninklijke Bond van Zang- en 
Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON).  
Het Strijps Kamerkoor is een ambitieus ensemble dat bestaat uit ongeveer 25 zangers. 
Er wordt naar gestreefd om klassieke werken uit verscheidene stijlperioden op hoog 
amateurniveau uit te voeren. Een uitgebreid overzicht van het gezongen repertoire door 
de jaren heen kunt u op Internet vinden..  
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Het Strijps kamerkoor geeft enkele keren per jaar een concert. Vast op het 
jaarprogramma staan een passieconcert en een adventsconcert. Laatstgenoemd 
concert is al jaren achtereen in samenwerking met het Eindhovens Jeugdkoor (EJK) en 
een wisselend gastkoor of -ensemble.  
 
Wilko Brouwers (Waalre, 1957) werd als koordirigent 
opgeleid aan het Arnhems Conservatorium (bij Joop 
Schets en Hans van den Hombergh) en aan de Liszt 
Academie te Budapest (bij István Párkai en Péter 
Erdei). Behalve het het Strijps Kamerkoor dirigeert hij 
het Monteverdi Kamerkoor Utrecht en de schola van 
de St. Benedictusabdij de Achelse Kluis. Wilko 
Brouwers is een veelgevraagd docent op het gebied 
van muziekpedagogiek, stemvorming en koordirectie. 
Koorwerken van zijn hand verschenen bij uitgeverij 
Harmonia en Ascolta. 
 
Jan van de Laar (Helmond, 1955) behaalde het 
diploma Solospel Orgel met Onderscheiding van 
Muzikaliteit aan het Utrechts Conservatorium bij Kees van Houten. Vervolgens 
studeerde hij klavecimbel en piano en volgde cursussen bij onder meer Anton Heiller 
(Bach) en Ewald Kooiman (Oudfranse muziek). Hij nam deel aan interpretatiecursussen 
voor oude muziek bij Alan Curtis en William Christie te Innsbruck. 
Jan van de Laar treedt veelvuldig op als solist in binnen- en buitenland en maakte tal 
van radio-opnamen voor de verschillende Nederlandse omroepen en BBC. Hij maakte 

voor KRO-radio opnames op historische orgels in 
Oostenrijk en in Italië. 
Als continuo-speler treedt hij op met diverse 
bestaande ensembles, zoals het Brabantsch Muzyk 
Collegie, evenals bij verschillende project-
ensembles. 
Als organist is Jan van de Laar sinds 1976 
verbonden aan de St. Lambertuskerk te Helmond 
waar hij het befaamde Robustelly-orgel uit 1772 
bespeelt. Daarnaast is hij docent aan de 
muziekafdeling van het KunstKwartier Helmond. 
Sinds 1 januari 2009 is Jan van de Laar 
stadsorganist van de gemeente Helmond. 

 
 
 
Dit concert is mede mogelijk gemaakt 
dankzij een bijdrage van Kunstbalie van de 
Provincie Noord-Brabant  
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Zondag 13 mei,  16.15 uur 
 
Heleen van Schaik en Bert Augustus, orgel 
 
 
Adolph Friedrich Hesse - Fantasie für die Orgel zu vier Händen 
(1809-1863)  Adagio - Andante grazioso - Allegretto 
 
Johann Sebastian Bach - “Schmücke  dich,  o  liebe  Seele“, BWV 654 
(1685-1750) 
 
Anton Diabelli - Melodische Übungsstücke, op.149 
(1781-1858)  Tempo di marcia - Trio 
 
Franz Schubert - Symfonie in C 
(1797-1828)  Andante con moto 
 
Anton Diabelli - Melodische Übungsstücke, op.149 
(1781-1858)  Allegro - Trio 
 
Dietrich Buxtehude - “Komm  Heiliger  Geist”, BuXWV 139 
(1637-1707) 
 
Johann Georg Albrechts- - Preludio und Fuga in B-Dur 
berger (1736-1809) 
 
 
TOELICHTING 
 
Centraal vandaag staat het langzame deel uit de symfonie in C van Schubert; het is 
een programma van bijna uitsluitend werken voor vier handen en pedaal. Jos van 
Immerseel schrijft  in  1997:  “In  het  Andante  zie  ik  een  orgelwerk.  De  prachtige  melodie  
van het begin, unisono gespeeld door twee hoorns (wat een kleur!) kan ik me 
voorstellen in het pedaal. Maat 29 is dan een forte-pedaal, beantwoord op een 
bovenwerk. Vanaf maat 61 klinkt een echt koraalvoorspel in de linkerhand, de 
rechterhand omspeeld in een fluitregistratie, en het pedaal speelt de baspartij. 
Enzovoort. Ik betrap me er op, dat ik bij alle grootse orkestwerken uit de 19e eeuw 
steeds aan het orgel denk. En bij de beste  orgelwerken  denk  ik  aan  het  orkest.”  Wij  
spelen dit stuk uit een klavierbewerking voor vier handen. We hopen dat het Geldropse 
orgel als een orkest zal klinken. 
Dit grootste stuk wordt geflankeerd door twee kleine bekende stukjes vierhandig piano 
van Diabelli, geschreven voor pianoleraar en -leerling. 
En we spelen beiden separaat een koraalvoorspel. Eén van Bach (Heleen) en één van 
Buxtehude (Bert). Buxtehude was een leermeester voor de jonge Bach. In beide 
gevallen een stuk met een rijk versierde uitkomende stem boven een polyfoon 
stemmenweefsel.  
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De hoekstenen van dit programma zijn 
twee inleidingen met hun desbetreffende 
fuga’s. Albrechtsberger is het best 
bekend gebleven als volgeling van de 
“oude  stijl”.  Hij  was  een  meester  van  het  
contrapunt en begreep niet enkel de 
techniek van Palestrina maar ook van 
Bach. Dit wordt het best weerspiegeld in 
zijn kerkmuziek maar zelfs zijn profane 
instrumentale muziek heeft niet steeds de 
toen gebruikelijke galante stijl. Hij was 
leraar van Ludwig van Beethoven. Hesse 
studeerde in Breslau bij de organisten 
Friedrich Wilhelm Berner en Ernst Köhler. 
In 1831 werd hij Eerste Organist in de 
Bernhardinkirche in zijn woonplaats. Één 
van de leerlingen van Hesse was Jacques-
Nicolas Lemmens, die later op zijn beurt 
onderricht gaf aan Alexandre Guilmant en 
Charles-Marie Widor. 

 
 
Heleen van Schaik (Geldrop, 1962) en Bert Augustus (Eindhoven, 1952) zijn reeds 
lang verbonden aan het Vollebregt-Smits-orgel van de Brigidakerk in Geldrop. Heleen 
bespeelt het orgel bijna onafgebroken sinds 1979. Momenteel is ze als vaste organiste 
aan het orgel verbonden. En ook bespeelt ze regelmatig het Maarschalkerweerd-orgel 
van de Paterskerk in Eindhoven. Bert was van 1971 tot 1985 organist van de 
Brigidakerk. In die tijd werd 
reeds gesproken over 
restauratie van het orgel en 
werd het orgelarchief op orde 
gebracht. Eerst in 1994 is een 
stichting opgericht met als 
doelstelling het restaureren van 
het orgel. Tot aan de 
restauratie in 2004 was Bert lid 
van die stichting. Bert is sinds 
2002 vaste bespeler van het 
Smits-orgel in de Martinuskerk 
in Sint-Oedenrode. 
Heleen en Bert gaven reeds 
eerder concerten op dit orgel. 
Beiden startten hun orgellessen 
bij Richard Kroes. Heleen 
vervolgde haar studie bij Jean 
Wolfs en Bert bij Maurice 
Pirenne. 
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Zondag 10 juni,  16.15 uur 
 
Piet J. Groenendijk, orgel 
 
Francis Edward Bache - Andante and Allegro in D 
(1833-1858) 
 
Johann Ludwig Krebs - ‘O  Ewigkeit,  du  Donnerwort‘ 
(1738-1780) 
 
Johann Christoph Oley - ‘Lobt  Gott,  den  Herrn  der  Herrlichkeit‘ 
(1738-1789) - ‘Mach’s  mit  mir,  Gott,  nach  deiner  Güt‘ 
 - ‘Es  ist  gewisslich  an  der  Zeit‘ 
 
Johann Ludwig Krebs - ‘O  König,  dessen  Majestät‘ 
 
Felix Mendelssohn- - Sonata IV in Bes 
Bartholdi (1809-1847)  Allegro con brio - Andante religioso -  
  allegretto -  Allegro maestoso e vivace 
 
Alexandre Pierre François - Quatuor 
Boëly (1785-1858) 
 
Félix Alexandre Guilmant - Sonata II en re majeur 
(1837-1911)  Allegro moderato – Larghetto – Allegro vivace 
 
 
 
TOELICHTING 

Ondanks het feit dat Francis Edward Bache slechts een kort leven was gegund, heeft 
hij toch een behoorlijk oeuvre nagelaten. Als pianist en componist was hij veelbelovend 
voor de toekomst. Een kort en bondig Andante vormt de introductie op het energieke 
Allegro. De muzikale taal is ontegenzeggelijk “English”.   
Vijf Duitse koralen van een leerling van Bach (Krebs) en Oley, die als kleine jongen 
misschien ook leerling van Bach is geweest. Wat we horen is dat Krebs het vak heel 
goed heeft geleerd (hoe kan het ook anders met zo'n leraar) en dat hij zich duidelijk in 
de voetsporen van zijn leermeester beweegt. Oley (wel een volgende generatie) is 
duidelijk de origineelste van de twee. Deze Oley werkte in de marge (hij was geen 
organist in een grote stad) en is daardoor misschien ook minder beïnvloed door wat zijn 
tijdgenoten componeerden. Hoe dan ook, de drie koralen van hem zijn stuk voor stuk 
kleine juweeltjes. 
Sonata IV van Mendelssohn geeft een staalkaart van de kunst van deze vroeg-
romantische componist. De zes sonates verschenen in 1845 en een aantal daarvan is 
gebaseerd op een koraal. De vierde sonate begint met een driedelig preludium met 
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golvend passagespel in de hoekdelen en hoekige ritmiek in het middendeel. Het 
tweede deel is een soort ‘Lied ohne Worte’, heel verstild, met enkele malen een 
opvallende uitkomende stem. Het derde deel heeft iets van een perpetuum mobile, met 
doorgaande zestienden als begeleiding van melodische lijnen in boven- en 
middenstem. Het geheel ademt de sfeer van een pastorale. Het laatste deel is een 
echte finale, brede akkoorden als inleiding op een uitgebreid fugatisch gedeelte om 
daarna te eindigen zoals het begon. Deze vierdelige sonate effent reeds de weg van de 
latere orgelsymfonie, zoals die met name in Frankrijk tot ontwikkeling kwam. Mede 
doordat alle delen in majeur staan, is dit een compositie met een positieve uitstraling. 
Ten slotte gaan we naar Frankrijk, waar Boëly een plaats in de marge innam. Toch 
heeft hij zeker aantrekkelijke muziek geschreven. In de jaren 60 en 70 van de vorige 
eeuw werd hij, met een aantal andere tijdgenoten, beschouwd als begin van de 
decadente muziek, met Guilmant en Widor als later dieptepunt. Hoe tijden kunnen 
veranderen!!! In mijn studietijd kwam Guilmant niet op de lessenaar. Nu staan deze 
componisten uit de Franse romantiek weer volop in de belangstelling, evenals de orgels 
uit die tijd. Het Quatuor is een aangenaam luisterstuk en de Sonate van Guilmant een 
goed gecomponeerd stuk met diepgang. In de eerste Sonate van Guilmant is nog 
sprake van een ‘showpiece’ met een virtuoze toccata aan het einde. In de tweede 
sonate is dat heel anders. Geen grote klankexplosies in het eerste deel, een 
buitengewoon opvallend middendeel en een laatste deel, wel met forte klank, maar met 
veel ruimte voor polyfonie. 
 
 
 
 

Piet Groenendijk studeerde orgel bij onder meer Cor 
Visser (Dordrecht) en Piet v.d. Kerkhoff (Rotterdam). 
Vanaf 1969 aan het Rotterdams Conservatorium bij Arie 
J. Keijzer. Eindexamen in 1975. Prijs van Uitnemendheid 
behaald in 1978. 
Theoriestudie vanaf 1973 eveneens aan het Rotterdams 
Conservatorium. Docenten waren o.a. Ludwig Otten, Roel 
Riphagen en Jan Kleinbussink. Eindexamen in 1977. 
Cantor-organist in Zwijndrecht-Groote Lindt (1971-1978) 
en in Diepenveen (1981-1992). 
In 1976 aangesteld als docent muziektheoretische vakken 
aan het Rotterdams Conservatorium. Vanaf 2000 actief 
als medewerker ICT aan hetzelfde instituut. Hiertoe 
behoort het ontwikkelen van oefen- en tentamenmateriaal 
voor gebruik op de computer en het beheer van de 
digitale leeromgeving. Tevens maakt hij deel uit van de 
examencommissie orgel van het Koninklijk 

Conservatorium te Den Haag. 
Tot 1992 actief als organist en clavecinist, als continuospeler bij diverse koren en 
ensembles in binnen- en buitenland. Daarna is hij zich meer gaan concentreren op 
compositie. Sedert begin 2006 heeft hij het orgelspelen weer opgepakt en is hij de 
bespeler van het Vollebregt-orgel (1854) van de Sint-Genovevakerk te Breugel.  
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Zaterdag 30 juni,  15.00 uur 
 
Gildas Delaporte, beiaard 
 
Uit Het Geldropse Beiaardboek 
Wolfgang Amadeus Mozart  - Le Nozzze di Figaro 
(1756-1791)    Sinfonia 
    Cavatina (Figaro) 
    Aria (Cherubino) 
    Coro 
    Aria (Figaro) 
    Cavatina (La Contessa) 
    Canzona (Cherubino) 
    Cavatina (Barbarina) 
 
Wolfgang Amadeus Mozart  - Twee variaties over:  “unser  dummer  Popel  meint” 
(1756-1791)    1. Arr. Gildas Delaporte 
    2. Arr. Bernard Winsemius 
 

Gildas Delaporte, is sinds 1988 in Nederland. Hij komt 
oorspronkelijk uit Dijon (Frankrijk) waar hij als 
beiaardier van de kathedraal werkzaam was.  
In Nederland studeerde hij bij Arie Abbenes en 
Bernard Winsemius aan de Nederlandse 
Beiaardschool in Amersfoort, waar hij in 1991 zijn 
diploma heeft behaald.  
Naast zijn beiaard studie studeerde hij tevens 
contrabas aan het Utrechts conservatorium. Hij is 
sinds 1990 als contrabassist bij het Brabants Orkest 
werkzaam en geeft de laatste jaren leiding aan 
educatieve projecten op basisscholen. 
Als beiaardier is Gildas niet minder actief. Hij is 

stadsbeiaardier van Oudewater en bespeelt wekelijks de beiaard van Schijndel en 
Geldrop. Ook geeft hij geregeld concerten in binnen-  en buitenland.  
  

De opera Le Nozze di Figaro bevat vier bedrijven en is gebaseerd op een blijspel 
van Pierre Beaumarchais. Het is een vervolg op De barbier van Sevilla, een ander 
blijspel van Beaumarchais. Ondanks het verbod op het toneelstuk besloot Mozart om 
er een Opera buffa van te maken. Het werken aan de opera Le Nozze di Figaro door 
Mozart heeft zich tussen midden oktober 1785 en april 1786 voltrokken. Dit deed hij 
samen met Lorenzo da Ponte, die het libretto heeft geschreven. De eerste uitvoering 
in Wenen dateert van 1786.                                                                                                            
De opera had een voor die tijd ondeugend tintje aangezien het openingstoneel 
plaatsvindt in de toekomstige slaapkamer van Figaro en Susanna. Destijds stoorde 
men zich vooral aan de kritiek op het gevestigde klassenstelsel en de aristocratie. 
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Zaterdag 14 juli,  15.00 uur 
 
Sjoerd Tamminga, beiaard 
 
Giuseppe Verdi - La Traviata (Bloemlezing) 
(1813-1901) - La dame aux Camélias (Bloemlezing) 
 
Robert Schumann - Du bist wie eine Blume 
Frans Schubert - Des Müllers Blumen 
Fritz Kreisler - Schön Rosmarin 
Edward Grieg - Letzter Frühling 
 
    Uit de rozentuin - Met zulke rozen 
 - Ach Margrietje 
 
    Engels - Days of wine and roses 
 - Red roses for a blue lady 
 
    Duits - Schenkt man sich Rosen 
 - Dunkelroten Rosen 
 
    Frans - La vie en rose 
 - L’important  c’est  la  rose 
 
    Gemengd boeket - a. Sneeuwklokje, b. Orchidee, c. Edelweiss, d.Tulp 
   e. Fuchsia, f. Petite fleur 
 
Scott Joplin - Heliotrope Bouquet 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjoerd Tamminga studeerde aan de Koninklijke 
Beiaardschool Jef Denijn in Mechelen. 
Sinds 1977 is hij stadsbeiaardier van Goes en 
onderzoekt samen met zijn zoon Jorrit de 
mogelijkheden van samenspel van beiaard en 
elektronica op allerlei manieren. 
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Zaterdag 14 juli,  16.15 uur 
 
Jan Hoegee, orgel 
 
 
Johann Sebastian Bach - Preludio con Fuga e Trio, BWV 545 
(1685-1750)  Preludium - Largo – Fuga 
 
Carl Philipp Emanuel Bach - Sonate in F-dur, WQ 70/3 
(1714-1788)  Allegro - Largo - Allegretto 
 
Zsolt Gárdonyl (1946) -  Mozart changes 
 
Louis Vierne (1870-1937) - Fantômes, op.54 (uit: 24 Pièces de Fantaisie) 
 
Flor Peters (1903-1986) - Suite Modale, op.43 
  Koraal - Scherzo - Adagio - Toccata 
 
 
 
 
TOELICHTING 
 
In de uitgaven die we kennen van de orgelmuziek van Bach wordt doorgaans een 
preludium of toccata gecombineerd met een fuga. Zo ook het preludium en fuga in C-
groot, BWV 545. Of dit altijd zo vastlag is eigenlijk de vraag. Wellicht combineerde Bach 
zelf meer. Interessant is dat BWV 545 in diverse handschriften anders voorkomt: in C- 
of Bes-groot, ook met een lange of verkorte vorm van het preludium. Ook komt het werk 
voor in combinatie met een vroege vorm van het middendeel uit triosonate BWV 529 of 
in combinatie met een deel ook voorkomend in de gamba sonate BWV 1029. Hier klinkt 
de versie uit een manuscript van de hand van Johann Gottfried Walther, een neef van 
Johann Sebastian.  
 
Carl Philipp (de zoon van Johann Sebastian) was in zijn tijd een soort popster. Hij 
schreef ongeveer 200 klaviersonates waaronder 6 voor orgel. In een handschrift wordt 
vermeld dat ze zijn geschreven voor prinses Anna Amalia van Pruisen – zus van 
Frederik de Grote. Zo hoort dat met popsterren; je maakt muziek voor de vorsten. Wat 
opvalt aan de orgelsonates is dat een pedaalpartij ontbreekt. Waar vader Bach de 
naam had met zijn voeten op het pedaal even snel te kunnen spelen als anderen met 
hun vingers, zien we bij zoon Bach alleen manualiter orgelwerk. Dat typeert het 
muzikale tijdbeeld. Tijdens vader Bachs leven was de bas de belangrijkste motor in de 
muziek: de basso continuo praktijk. Tijdens de 18e eeuw veranderen muzikale smaak 
en mode drastisch. De melodie wordt belangrijk. Zoon Bach laat veel expressie horen 
en de continue stroom polyfonie van vader Bach wordt volledig doorbroken. Carl Philipp 
is representant van de “empfindsamer Stil” die het classicisme voorbereidt.  
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De belangrijkste icoon van het classicisme is uiteraard Mozart. De Hongaarse 
componist Zsolt Gárdonyi schreef een werk gebaseerd op twee thema´s uit Mozarts 
klaviersonate KV 572. Hij schreef het voor het Mozart festival van Bartlesville (USA). 
Gárdonyi transformeert het werk van Mozart in enkele maten tot een jazz-vorm. Het 
notenbeeld wordt uiteen getrokken en als het ware maken we een sprong in de tijd 
richting de 20e eeuw en weer terug. Het woord changes heeft ook een betekenis binnen 
de jazz, namelijk het is een standaard akkoordschema gebaseerd op I got rhythm van 
Gershwin. 
 
Vierne was een ongekend populair concertorganist en componeerde ook voor het 
instrument. De muziek doet impressionistisch; telkens wordt als het ware een 
sfeerbeeld opgeroepen. Zo ook in het werk Fantômes. Aan het werk ligt een gesprek 
ten grondslag: 
De geestenoproeper: Wie bereidt de toekomst voor? 
De jonge estheet:  Ik ben het. Ik ben vrij! 
De oude betweter: Ik ben het. Ik bewaar de traditie! 
De neger:    De toekomst is aan de danser 
De aap:    De toekomst is aan de verbeelding. 
De bedelaar:   Het is aan de misère…  “Solo  Mio”. 
Het lot:    Het is nergens en overal.  
Elke spreker krijgt een eigen motief en om de beurt komen de sprekers enkele malen 
aan  het  woord,  waarna  ‘het  lot’  het  werk  mysterieus  afsluit.   
 
Flor Peeters was net als Vierne ook een bekend concertorganist. Hij heeft wel 1200 
concerten gegeven, nationaal en internationaal! Hij heeft een omvangrijk oeuvre 
nagelaten waaronder ook muziek voor orgel. De Suite Modale is geschreven als 
ongecompliceerd alternatief, in een eigentijdse muzikale stijl, voor het in die tijd veel 
gespeelde werk Suite Gothique van Leon Boëllmann. Het koraal begint zoals ook het 
eerste deel van de Suite van Boëllmann: forte zinnen worden telkens piano herhaald 
als echo. Er volgt een scherzo deel, een contemplatief deel en een grandioze toccata 
finale met de melodie in de bas.  
 
 
 
 
Jan Hoegee is natuurkundige en werkzaam bij TNO als 
manager. Privélessen bij Ruud Huijbregts en Petra 
Veenswijk motiveerden hem te starten met een 
conservatoriumstudie. De basisopleiding heeft hij afgerond 
aan de Schumann Akademie. Hij studeert nu orgel en 
kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium bij Ben 
van Oosten en Aart Bergwerff. Hij werkt op freelance basis 
mee aan diverse projecten en concerten. Zo nam hij 
afgelopen seizoen deel aan het Festival Classique en het 
Gergiev Festival. 
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Zaterdag 21 juli,  15.00 uur 
 
Peter Bremer, beiaard 
 
 
 
Matthias van den Geijn - Preludium 
(1721-1785) 
 
Mauro Giuliani (1781-1829) - Variations on a theme by Mozart 
 
Ivor Novello (1893-1951) - We’ll  gather  lilacs  (uit: Perchance to dream (1945)) 
 
Ted Heath (1902-1969) - That lovely weekend (1941) 
 
Fernando Sor (1778-1839) - Variaties  over  “Nel  cor  più  non  mi  sento” op.26 (1827) 
 - Estudios op.31 (1828) (selectie) 
 
Edward Elgar (1857-1934) - Salut  d’amour  op.12 (1888) 
 
Charles Gounod  - Ave Maria (ong. 1880) 
(1818-1893) 
 
Georg Friedrich Händel - Orgelconcerten op.4, drie delen 
(1685-1759)  Overture - Largo - Andante variazione 
 
Anton Diabelli (1781-1858) - Twelve country dances op.127 
 
Hans Engleman - Mélodie  d’amour  (1980) 
(1872-1914) 
 
Jean Peyronnin  (?) - Reine de Musette 
 
Ma Rainey (1888-1939) - See See rider (1924) 
 
Hoagy Carmichael - Georgia (1930) 
(1899-1981) 
 
 
 
Peter Bremer (1956) 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 
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Staten en werkte mee aan radio-, TV- en cd-opnamen. In 
maart 2005 verscheen een cd waarop hij het carillon van 
Brielle bespeelt. 
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 18e -eeuwse 
Nederlandse klavierkamermuziek. 
Peter Bremer is verbonden aan de Universiteit Twente voor 
de Technische en Maatschappijwetenschappen als docent 
beiaard. 
 
 
 

 
 
 
 
  

Fernando Sor (Barcelona, 13 februari 1778 - Parijs, 8 juni 1839) was een Spaans 
gitaarvirtuoos, muziekleraar en componist. Sor wordt gezien als een van de 
belangrijkste componisten van gitaarmuziek.                                                           
Hij kwam uit een welvarende familie van militairen en zou in zijn vaders voetsporen 
treden, ware het niet dat zijn vader hem de Italiaanse opera leerde kennen. Hij ging 
daarop muziek studeren. Sors vader introduceerde zijn zoon niet alleen in de opera, 
hij leerde hem ook de gitaar kennen. De gitaar was in die tijd een instrument dat in 
kroegen gespeeld werd en niet in grotere ensembles gebruikt werd. Sor studeerde 
muziek in het benedictijner klooster van Montserrat nabij Barcelona.                                                         
In 1808, met de inval van Napoleon Bonaparte, schreef hij nationalistische muziek 
voor de gitaar met daarbij vaak patriottische teksten. Hij accepteerde een baan bij 
de overheid en besloot in 1813 Spanje te verlaten toen de Fransen Spanje 
verlieten. In Parijs kreeg hij in kunstkringen een reputatie vanwege zijn virtuositeit 
op de gitaar. Hij ging door Europa toeren in het concertcircuit. In 1827 stopte hij 
hiermee en trok zich terug in Parijs. Veel van zijn werk dateert uit deze periode.                      
Het laatste werk van Sor is een requiem voor zijn in 1837 overleden dochter. Die 
heeft hij slechts enkele jaren overleefd. Hij ligt begraven op het kerkhof van 
Montmartre.                                                                                                             
Sor had veel leerlingen en heeft veel voor hen geschreven. Zijn "grands duos" zijn 
hiervan de bekendste illustratie: ze omvatten twee partijen, een voor de meester en 
een voor zijn leerling. Van zijn hand zijn daarnaast ook opera, balletmuziek, 
kerkmuziek en veel gitaarmuziek bewaard gebleven. 
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Zaterdag 21 juli,  16.15 uur 
 
Philip Crozier, orgel 
 
Samuel Scheidt - Cantilena Anglica Fortunae (SSWV 134), variations 
(1587-1654) 
 
Johann Sebastian Bach - Trio Sonata no.1 in E flat major (BWV 525) 
(1685-1750)  (Allegro) - Adagio - Allegro 
 
Felix Mendelssohn- - Sonata IV in B flat major (op. 65, no.4) 
Bartholdi (1809-1847)  Allegro con brio - Andante religioso - Allegretto - 
  Allegro maestoso e vivace 
 
Denis Bédart (1950) - Andante (no.2 of Trois Voluntaries) 
 
Alexandre Pierre François - Fantaisie et fugue en si bémol 
Boëly (1785-1858) 
 
Eugène Gigout - Dix Pièces no.8 
(1844-1925)  Scherzo 
 
Jan Pieterszoon - Fantasia Chromatica 
Sweelinck (1562-1621) 
 
Willam Reed (1859-1945) - Grand Choeur 
 
Philip Crozier (geboren in Preston, Engeland) begon op zijn zesde jaar met 
pianolessen. Ook zong hij mee in de dagelijkse koordiensten van de kathedralen van 
respectievelijk Blackburn en Carlisle. Al vroeg kreeg hij belangstelling voor het orgel en 

begon op zijn zestiende met zijn orgelstudies. 
Als scholier nog ontving hij het ARCO-diploma 
en twee jaar later het LRAM-diploma voor 
orgelspel. In 1979 studeerde hij af aan de 
universiteit van Cardiff, waar hij in 1978 en 1979 
de Glynne Jones prijs voor orgel won. 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. 
Philip Crozier heeft in Europa en Noord-Amerika 
tal van orgelrecitals gegeven. 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. In 1984 ver-
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huisde hij naar Canada, waar hij trouwde met Sylvie Poirier, schilderes en zelf ook 
organiste. Met haar vormde hij in 1990 een orgelduo, dat tot over de grenzen grote 
bekendheid kreeg. In het recente verleden maakte hij een aantal cd’s  met  solo-orgel-
werken van Petr Eben. Als duo concerteerden in Noord- en Zuid-Amerika, Canada, 
Europa, Azië en Australië. Radio-uitzendingen van hun spel waren te beluisteren via de 
Nationale Radio van Canada, Polen en Estland. In 1986 werd Philip Crozier benoemd 
tot Director of Music van de St. James United Church in Montreal. Geregeld wordt hij 
gevraagd voor het begeleiden van diverse koren en instrumentale groepen.  
 
  Jan Pieterszoon Sweelinck moet niet alleen een voortreffelijk musicus zijn 

geweest: over zijn talenten als briljant improvisator aan het klavecimbel en op orgel 
werd bij zijn leven reeds hoog opgegeven. Maar ook ging een sterke roep van hem 
uit als muziekpedagoog. Vooral uit noordelijk Duitsland stroomden leerlingen naar 
Amsterdam toe om bij Sweelinck het orgelspel en compositie te leren. Dit gebeurde 
tijdens het Twaalfjarige Bestand (1609-1621) tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In die 
periode werd Sweelinck bezocht door belangrijke Engelse musici als Orlando 
Gibbons in voorjaar 1613. Voor laatstgenoemde was dit collegiale contact van grote 
betekenis: Gibbons wijzigde zijn componeren voor toetsinstrumenten sinds zijn 
bezoek aan Sweelinck in verregaande mate.                                                            
Tot zijn leerlingen behoorden onder meer zijn zoon Dirck Janszoon Sweelinck,, later 
zijn opvolger aan de Oude Kerk in Amsterdam, en Samuel Scheidt, die vandaag 
eveneens op het programma staat. Doordat op zeker moment alle organisten-
plaatsen van de grote stadskerken van Hamburg bezet werden door oud-leerlingen 
van Sweelinck, kreeg de Amsterdamse musicus in Noord-Duitsland de erenaam 
Hamburgs organistenmaker. Het is aan deze groep hoogbegaafde jonge Duitse 
musici te danken dat een belangrijk deel van Sweelincks klaviercomposities - die in 
de kern als compositie- en improvisatievoorbeelden bedoeld waren - bewaard bleef: 
door middel van handgeschreven kopieën die zij van compositieoriginelen van hun 
leraar zelf, respectievelijk van afschriften daarvan uit diens leerlingenkring, 
vervaardigden. In Nederland zelf is vrijwel geen handschrift met klaviercomposities 
van Sweelinck (als autograaf of in kopie) bewaard gebleven.                         
Sweelinck speelde en componeerde in een tijd waarin algemeen de middentoon-
stemming in gebruik was, een stemming met in de gangbare toonsoorten vrijwel 
reine (zwevingvrije) tertsen. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig orgels in deze 
stemming, zodat een historische uitvoering van Sweelincks werken tot de zeldzaam-
heden behoort. Veel van de levendigheid van de middentoonstemming gaat verloren 
bij een uitvoering in een moderne stemming, waarin de karakteristieke verschillen 
tussen de toonsoorten zijn verdwenen. Goed bespeelbare orgels uit de tijd van 
Sweelinck in de middentoonstemming vindt men nog in Leiden (Pieterskerk,1446), 
Alkmaar (Grote Kerk,1511) Oosthuizen (Grote Kerk, 1521?), Krewerd (Hervormde 
Kerk, 1531) en Amsterdam (Oude Kerk, transeptorgel, 1658). In Sweelincks tijd 
stonden in de Oude Kerk ten minste twee orgels. Het grote kerkorgel, met drie 
manualen (of handklavieren) tegen de toren- of westwand, was tussen 1539 en 
1545 gebouwd door Hans van Keulen, Hendrik en Hermann Niehoff en Jasper 
Janszoon. Het tweemanualig koororgel was in de jaren 1544 en 1545 door Hendrik 
Niehoff en Jaspar Janszoon gebouwd. 
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Zaterdag 28 juli,  15.00 uur 
 
Bas de Vroome, beiaard 
 
Johann Krueger  - Partita 2 in d-moll uit de “Sechs  musikalischer 
(1651-1735)   Partien“ (1697) 
    Allemande 
      Corrente 
  Sarabande e double 
  Gigue 
 
Carl Philipp Emanuel - Sonata per il Cembalo Sola, Wq 54/3 
Bach (1714-1788)  Allegro ma non troppo - Larghetto -  Prestissimo 
 
Joseph Haydn - Sonate G-dur, Hob.16/8 
(1732-1809)  Allegro - Menuett - Andante - Allegro 
 
Leen  ‘t  Hart - Vier intermezzi 
(1920-1992)  Adagio - Andante - Adagio - Allegro 
 
Addie de Jong - Vijf Inventies 
(1941-1997)  Intrada - Aria - Scherzando - Litanie – Koraal 
 
 
 
Bas de Vroome studeerde orgel en kerkmuziek aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en beiaard te 
Amersfoort. Hij won acht eerste en tweede prijzen bij 
nationale en internationale orgelconcoursen, onder 
andere in Deventer, Nijmegen, St. Albans en Roeselare. 
In 1994 won hij het tweede internationale 
beiaardconcours te Groningen. Sindsdien jureert hij 
regelmatig bij concoursen. Hij is beiaardier in 
Spijkenisse, Naaldwijk, Rijnsburg en Vlaardingen. Bas 
de Vroome is als organist verbonden aan de Hervormde 
Gemeente te Delft en als zodanig hoofdorganist van de 
Oude en de Nieuwe Kerk. In deze gemeente leidt hij ook 
een gemengd koor. Sinds 1994 is hij als orgel- en 
methodiekdocent verbonden aan het Rotterdams 
Conservatorium. 
Bas de Vroome maakte 12 cd’s,  onder  meer  met  het  
volledige orgelwerk van Hugo Distler. In het kader van 
het Distlerjaar doceerde hij in 2008 aan de 
Internationale Zomeracademie te Haarlem.  
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Zaterdag 28 juli,  16.15 uur 
 
Anne-Gaëlle Chanon, orgel 
 
 
César Franck     - Pièce héroïque   
(1822-1890)   
 
Sigfrid Karg-Elert   - Trois Impressions op.72  
(1877-1933)     Harmonies du soir - Clair de lune  - La nuit  
 
Maurice Duruflé   - Scherzo op.2  
(1902-1986) 
 
Louis Vierne    -  Uit: 24 Pièces en style libre 
(1870-1937)     nr.1 Préambule  - nr.2 Cortège - nr.4 Epitaphe  
        nr.5 Prélude - nr.11 Divertissement  
 
Maurice Duruflé   - Prélude et fugue sur le nom d’Alain op.7  
(1902-1986) 
 
 
 
Anne-Gaëlle Chanon is geboren in 1982 in een muzikale familie. Op zesjarige leeftijd 
begon zij met haar muzikale opleiding aan de Nationale Muziekschool in Mâcon 
(Frankrijk): orgel, viool en piano. In 2003, na een vierjarige studie aan het Nationale 

Muziekconservatorium van Lyon 
met Jean Boyer en Liesbeth 
Schlumberger, kende de jury haar 
unaniem een eerste prijs met lof 
voor orgel toe. Zij ging daarna voor 
twee jaar naar Milaan om er te 
studeren bij Lorenzo Ghielmi aan de 
Accademia Internazionale della 
Musica Antica; zij bekroonde deze 
studie met the Early Music Diploma. 
In 2005 won zij de eerste prijs bij de 
9th Xavier Darasse International 
Organ Competition in Toulouse. 
Vervolgens was zij laureaat bij de 
15th Paul Hofhaimer International 
Organ Competition 2007 in 
Innsbruck. In 2008 was zij 
geselecteerd voor de 6th 
International Organ Competition of 
Musashino -Tokyo.  
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Sinds 2000 vervulde zij diverse aanstellingen als organist, in het bijzonder aan de Sint 
Jans-kathedraal in Lyon  (Ahrend  orgel)  en  Sant’Alessandro’s  in  Milan  (Silbermann  
kopie door Lanzini-dell’Orto).  Thans  is  zij  verantwoordelijk  voor  het  Merklin-Haerpfer 
orgel van de gereformeerde kerk van Sainte-Marie in Parijs. 
Anne-Gaëlle wordt uitgenodigd voor recitals in Europa, Japan en in Latijns Amerika. Zij 
is de eigentijdse muziek toegewijd en zo speelt zij geregeld werken van hedendaagse 
componisten zoals Pierre Farago, Guy-Olivier Ferla, Pieter-Jelle de Boer, Gilbert Amy, 
Bernard Foccroulle, Thierry Escaich.  
Diverse sponsors  ondersteunen  haar  werk  waaronder  het  “Déclic”  programme  van  het  
Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken gesteund door the Société Générale Music 
Sponsorship project. 
Zij doceert thans orgel aan het conservatorium van St Quentin (Picardie) na vier jaar les 
gegeven te hebben aan het conservatorium van Aubervilliers/La Courneuve. Anne-
Gaëlle  Chanon  is  ook  de  auteur  van  een  verhandeling  met  als  titel  «L’interprète  de  
Jehan Titelouze». 
 
 
   

Sigfrid Karg-Elert  kreeg zijn eerste muzieklessen  in Leipzig in het nieuw 
opgerichte koor van de Johanniskerk. Op 16-jarige leeftijd vertrok hij naar 
Markranstädt waar hij gedurende drie jaren verbleef. In die tijd heeft hij veel 
gelezen over filosofie, natuurkunde en muziektheorie. Tijdens de "Leipziger 
Tonkünstler Versammlung" in 1896 maakte hij kennis met de componist Emil 
Nikolaus von Reznicek (1860-1945) en legde hem zijn composities voor. Reznicek 
herkende zijn talent en maakte het Karg mogelijk om gedurende drie jaar zonder 
kosten aan het Leipziger conservatorium te studeren. Zijn leraren waren onder 
andere Salomon Jadassohn en Carl Reinecke muziektheorie, Paul Homeyer orgel, 
Karl Wendling piano en later Alfred Reisenauer en Robert Teichmüller compositie. 
In 1900 ging Sigfrids pianoconcert in première aan het conservatorium in Leipzig. 
In de volgende anderhalf jaar was hij student in de compositieklas van Robert 
Teichmüller. In 1902 werd hij op aanbeveling van het conservatorium in Leipzig 
docent van de piano-masterclass  aan  het  "Sannemann’sche  conservatorium"  en  
aan het "Nieuw conservatorium voor muziek" in Magdeburg.                                                            
In mei 1930 was Karg-Elert eregast op een festival van 10 dagen te zijner ere van 
de London Organ Music Society.                                                                              
In de lente 1932 maakte hij een grote fout door een uitnodiging tot een 
orgelconcertreis in de Verenigde Staten te accepteren. In deze tijd leed hij al aan 
diabetes en voelde bovendien de gevolgen van de tegenwerking in Duitsland. 
Mede hierdoor zag hij deze reis als vluchtmogelijkheid, weg van de Leipziger 
intriges. Hij verwachtte het succes wat in Duitsland uitgebleven was. Maar de 
weinig geschikte organist Karg-Elert kon de hoge verwachtingen van het 
Amerikaans publiek, dat gewend was aan succesrijke uitvoeringen van o.a. Marcel 
Dupré, Louis Vierne of Marco Enrico Bossi, niet waarmaken. Hierdoor liep de reis 
uit op een fiasco.Erg ziek kwam hij naar Duitsland terug en overleed op 9 april 
1933 te Leipzig. Hij is begraven op de begraafplaats "Südfriedhof" te Leipzig. 
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Zaterdag 4 augustus,  15.00 uur 
 
John Widmann, beiaard 
 
Matthias van den Gheyn - Preludio X (arr. Ronald Barnes (1927-1997)) 
(1721-1785) 
 
David Gates (1940) - If (arr. Gary White (*1937)) 
 
Alan Menken (1949) - Uit Belle en het Beest 
  Daar iets 
  Gaston 
  Hoofdthema 
 
Traditioneel - O, Toi Belle Hirondelle (Frans-Canadese volkslied,  
   arr. Emilien Allard (1915-1977)) 
 
John Philip Sousa - Liberty Bell Maart (arr. Karel Keldermans (*1950)) 
(1854-1932) 
 
Frederick L. Marriott - Sint-Romboutstoren (Uit: Suite voor Beiaard) 
(1901-1989)  Prelude 2 (arr. Barnes) 
 
Traditioneel - The Crystal Source (Eng. Volkslied, arr. Barnes) 
  
Camille Saint-Saëns - Uit: Carnaval der Dieren 
(1835-1921)  De Zwaan (arr. Wendell Westcott (1911-2010)) 
 
Wolfgang Amadeus Mozart - Uit: Requiem 
(1756-1791)  Lacrymosa (arr. Anne-Kristine Christiansen (*1965)) 
 
Michel Legrand (1932) - Uit: Les Parapluies de Cherbourg 
  J’attendrai  (arr.  Thomas  Lee  (*1983)) 
 
Isaac Albeniz (1860-1909) - Leyenda (arr. Albert Gerken (*1937)) 
 

 

John Widmann is de stadsbeiaardier voor de stad van Frederick, Maryland, VS, waar hij 
het hele jaar op de eerste zondag van de maand bij de middagdiensten speelt, het hele 
jaar door, op de Joseph Dill Baker Carillon in Baker Park. Hij doet dit reeds 19 jaar. 
Widmann is afgestudeerd aan de Indiana University of Pennsylvania, met een Bachelor 
Degree in Music Education, en behaalde dit jaar zijn Master of Music diploma aan de 
Towson University. Naast zijn zondagdiensten, is hij in dienst van Frederick County 
Public Schools als algemeen / vocaalmuziek leraar. Widmann werd als beiaardier lid 
van het Gilde van Beiaardiers in Noord-Amerika in 1996, en is een gekozen lid van het 
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landelijk bestuur van die organisatie. Hij voert een 
actieve concertagenda, en speelt in juli en 
augustus in Hengelo, Winschoten, Dokkum, 
Deventer, Rotterdam, Baarn, Amsterdam, Ede, 
Nijkerk, Barneveld, Nijmegen, Cuijk en Venlo. Hij 
zal in Augustus ook spelen op Longwood 
Gardens, Kennett Square, Pennsylvania. Hij 
woont in Frederick met zijn vrouw en hun twee 
kinderen. 

 
  

Isaac Manuel Francisco Albéniz werd geboren in Camprodón in Catalonië en 
was een muzikaal wonderkind. Als zesjarige kreeg hij in Parijs pianoles van 
Antoine François Marmontel. Daarna studeerde hij aan het conservatorium van 
Madrid en bleef als wonderkind concerten geven tot hij vijftien werd. In 1876 
studeerde hij twee maanden in Leipzig en kreeg dan een koninklijke beurs om 
naar het conservatorium van Brussel te gaan (compositie bij François-Auguste 
Gevaert en piano bij Louis Brassin). In 1879 behaalde hij de eerste prijs voor 
piano en maakte een geslaagde concertreis door Europa. Hij wilde bij Liszt gaan 
studeren en maakte een vergeefse reis naar Boedapest, want Liszt was in 
Weimar.                                                                                                                     
In 1883 vestigde hij zich in Barcelona. Hij besloot onder invloed van de 
musicoloog Felipe Pedrell voortaan "Spaanse muziek" te schrijven. Intussen 
huwde hij met Rosita Jordana. Van 1890 tot 1893 werkte Albéniz te Londen, o.a. 
als dirigent in het Prince of Wales Theatre. Hij leerde er de welgestelde amateur-
librettist Francis Money-Coutts kennen, die hem een contract aanbood om zijn 
teksten op muziek te zetten. De samenwerking verliep niet vlot en er werden tot 
1905 slechts drie opera's en enkele liederen voltooid.                                                        
Na 1900 kreeg Albéniz klachten van de nierziekte die tot zijn dood zou leiden. Hij 
schreef nu alleen nog voor piano. Van 1906 tot 1909 werkte hij aan zijn 
zwanenzang en meesterwerk Iberia, vier bundels van drie "impressies" die een 
synthese zijn van de pianotechniek van Liszt, het impressionisme en de 
Andalusische volksmuziek.  
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Zaterdag 4 augustus,  16.15 uur 
 
Dan Zerfaβ, orgel 
 
Johann Sebastian Bach - Fantasie in g (BWV 542/1) 

(1685-1750) - “An  Wasserflüssen  Babylon”  (BWV 653) 

 - Fuge in g (BWV 542/2) 

 
Robert Schumann - 6 Studien in kanonischer Form für Pedalflügel op.56 
(1810-1856)  Nr.1 C-Dur - Nicht zu schnell 
  Nr.2 a-moll - Mit innigem Ausdruck 
  Nr.3 E-Dur - Andantino 
  Nr.5 h-moll - Nicht zu schnell 
 
Alexandre Pierre François - Fantaisie et Fugue in B 
Boëly (1785-1858) 
 
Johann Ludwig Krebs - Fantasia a giusto italiano 
(1713-1780) 
 
Charles-Marie Widor - Orgelsymfonie nr.6 op.42 
(1844-1937)  Intermezzo in g 
 
Jean-Jacques Grunenwald - Adoratio 
(1911-1982) 
 
Louis Vierne - Pièces de Fantaisie op.55 
(1870-1937)  Les Cloches de Hinckley 
 
 
TOELICHTING 
 
Bachs Fantasie und fuge in g ontstond eerst onafhankelijk van elkaar. De Fantasie is 
een zeer expressief werk, waarin dramatische passages elkaar met klagende 
fragmenten afwisselen. Daarentegen straalt de fuga in haar ongelooflijke strengheid 
energie en moed uit. De spanning tussen de twee delen wordt nog vergroot door de 
tussenliggende  koraalbewerking.  “An  Wasserflüssen  Babylon”  uit de 18 Leipziger 
Choräle, waarin de koraalmelodie met kleine versieringen doorklinkt in de tenorpartij, 
omspeeld door drie stemmen. 
Schumanns Studien in kanonischer Form hebben hun ontstaan te danken aan zijn 
intensieve bestudering van Bach. Zoals zijn grote voorbeeld lukt het Schumann de 
ingewikkelde contrapuntische canonstructuur in de vorm van karakterstukken met grote 
poëtische charme te gieten, die in plaats van een technische constructie vooral veel 
muzikale expressie op de voorgrond laten horen. 
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Een andere bewonderaar van Bach was Boëly, die in zijn Fantaisie et Fugue in b een 
briljante verbinding vormt tussen een typisch barokke compositie met een 
vroegromantische pianistische stijl. Fantasieën begeleiden het motief van de fuga in 
gevarieerde vorm als contrapunt. De reprise van de fantasie aan het eind is een 
afsluiting die aan de vorm van een sonate doet denken. 
Krebs’ Fantasia a giusto italiano is een mooi voorbeeld van muziek op de drempel van 
de barok naar de klassieke periode en ziet eruit als een langzaam deel van een concert 
voor cello en strijkorkest. 
Het Intermezzo van Widors zesde orgelsymfonie is geschreven in de typische ABA-
vorm. Zijn scherzo-achtige toon in combinatie met robuuste registraties heeft het tot 
een van de populairste compositiedelen van de Parijse meester gemaakt. 
Grunenwald was voor korte tijd aan de St. Sulpice opvolger van Dupré. Helaas krijgen 
zijn voortreffelijke composities thans maar weinig aandacht. Adoratio kenmerkt zich 
door twee verschillende beelden: verheven wervelende figuren, die aan wierook doen 
denken, en een litanie-achtige melodie die indringend wordt herhaald. 
Louis Vierne was zo door kerkklokken gefascineerd dat hij zich met drie stukken 
wijdde aan verschillende carillonklanken. Met typische toonreeksen van klokgelui 
samengevat in toonladders en akkoorden en geconcentreerd in tonale constructies, die 
zich als een geweldige uitbarsting van carillonklanken manifesteren. Ten onrechte is 
Les Cloches de Hinckley een van de minst bekende composities. 
 
Dan  Zerfaβ, geboren in 1968, is sedert 1999 cantor van de St. Petersdom in Worms. 
Hij doceerde van 2003 tot 2006 liturgisch orgelspel aan het conservatorium in Mainz. 
Sinds 2006 geeft hij er les in orgelliteratuur. Bovendien maakt hij deel uit van de 
artistieke leiding van de Internationale Orgelfestwochen im Kultursommer Rheinland-
Pfalz en is hij redactioneel actief bij het kerkmuziektijdschrift Musica Sacra.  
Dan  Zerfaβ  was een leerling van Franz Leinhäuser, cantor in de regio Oberwesel. Hij 
voltooide in 1992 zijn studies aan het conservatorium in Frankfurt met het A-examen 
kerkelijke muziek en in 1992 met een concertexamen als organist. Belangrijke leraren 

voor hem waren Edgar Krapp (orgel), 
Wolfgang Schäfer (koor- en orkestdirectie) 
en Godehard Joppich (Gregoriaans). In 
master classes bij Daniel Roth, Wolfgang 
Rübsam en Guy Bovet (orgel), Egidius 
Doll, Peter Planyavsky en Theo 
Brandmüller (improvisatie) en Günter 
Ludwig (piano) heeft hij zijn opleiding 
afgerond. 
Op de 13-jarige leeftijd is hij reeds 
begonnen met het geven van concerten, 
die hem sindsdien letterlijk en figuurlijk in 
aanraking brachten met vele beroemde 
Europese orgels. Naast radio- en TV-
opnamen zijn verschillende cd-producties 
beschikbaar, waaronder de volledige 
orgelwerken van Robert Schumann en 
een portret van de componist Petr Eben. 
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Zaterdag 11 augustus,  16.15 uur 
 
Jörg Bräunig, orgel 
 

 Friedrich Wilhelm Zachow  - Präludium & Fuga in G,  „Wer  Gott  vertraut“  (Choral- 
 (1663-1712)    bearbeitung) 

 
Johann Sebastian Bach    - Fantasia  in  G  (Pièce  d’Orgue)  BWV 572 
(1685-1750)     Très vitement  - Grave - Lentement  
 
Anonymus    - Concerto in G (Husumer Orgelbuch) 
     Allegro – Adagio – Allegro 
 
Johann Carl Friedrich Rellstab - Sonata pel Organo in D 
(1759-1813)     Allegro - Andante – Allegro 
 
Gustav Merkel   - Fantasia in d-Moll op. 176 Nr.5 
(1827-1885)     Moderato assai - Adagio - Moderato assai/Allegro 
 
Jörg Bräunig  - “Himmelslicht’”    Meditation für eine Orgelpfeife und 
1969    Orgel 
 
Joseph Haydn  - Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (Bearbeitung für 
(1732-1809)    Orgel  nach  dem  Chor  aus  „Die  Schöpfung“) 
 
 
 
TOELICHTING 
 
Friedrich Wilhelm Zachow of Zachau (gedoopt op 14 november 1663 in Leipzig, 
overleden op 7 augustus 1712 in Halle) was een Duits barokcomponist. Onder zijn 
leerlingen bevonden zich onder meer Georg Friedrich Händel en Johann Krieger. Bij 
zijn in  1675  als  ‘Stadtpfeifer’  in  Eilenburg  an  der  Mulde  aangestelde  vader  krijgt hij les 
in verscheidene blaasinstrumenten. Als opvolger van Samuel Ebart werd Friedrich 
Wilhelm tot organist van de Marienkirche in Halle uitverkoren. Bij dit ambt kreeg hij ook 
zoals gewoonlijk de leiding over de kerkmuziek met het plaatselijke stadskoor en de 
stadsmuzikanten. Hij componeerde orgel- en kamermuziek en cantaten. Vandaag de 
dag is in de Marktkirche in Halle nog altijd het Reichel-orgel te horen waarop Zachow 
zelf heeft gespeeld en waarop hij Händel leeft lesgegeven. 
De Fantasia in G laat een Franse invloed op deze compositie van Bach horen. Dat 
maken  de  door  Bach  gekozen  drie  tempi  duidelijk.  “Très  vitement”  staat  er  boven  het  
virtuoos klinkende eerste deel, zonder pedaalondersteuning.  “Grave”  is  het plechtige en 
uitvoerige middendeel, in een compacte, bijna koppige vijfstemmigheid, die zich in de 
laatste maten zelfs tot zes stemmen verdicht. Boven een pregnante pedaalbas heeft 
Bach in het slotdeel een prachtige bovenpartij gezet.  “Lentement”  wil  hier  zeggen  dat  
dat dit deel niet zozeer stormachtig maar beheerst moet worden gespeeld. 
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Met een aantal handschriften die Bendix Friedrich Zinck in 1758 in Husum had 
verzameld  en  de  eerste  uitgave  ervan  als  “Husumer  Orgelbuch” het leven liet zien, 
moest de in de 18e eeuw wegkwijnende Noordduitse orgelmuziek opnieuw onder de 
aandacht worden gebracht. Het klinkende Concerto in G van een anonieme meester is 
dankzij deze verzameling gelukkig behouden gebleven. 
Johann Carl Friedrich Rellastab was een Duits componist, schrijver, muziekuitgever 
en recensent. Zijn muziekleraren waren Johann Friedrich Agricola en Carl Friedrich 
Fasch. Toen hij van plan was ook bij Carl Friedrich Emmanuel Bach les te gaan nemen, 
stierf zijn vader en moest hij zijn drukkerij overnemen. Hij stichtte een muziekuitgeverij 
en dreef handel met muziekinstrumenten. Tot zijn composities behoren een Te Deum, 
een mis, talrijke cantaten, liederen en een Singspiel. De Sonate pel Organo in D 
verenigt de stilistische kenmerken van de klaviersonate van de 18e eeuw. 
Gustav Merkel kreeg bij Ernst Julius Otto en Johann Schneider les in contrapunt en 
orgel . In 1864 werd hij aangesteld als hoforganist aan de Hofkirche in Dresden. Van 
1867 tot 1873 was hij dirigent aan een Singakademie en vanaf 1861 leraar aan het 
koninklijk conservatorium in Dresden. Merkel componeerde onder meer 9 orgelsonaten, 
orgelfantasieën en 30 etudes voor pedaaltechniek. Het tweede deel van de driedelige 
Fantasie in D-Moll doet sterk aan de orgelwerken van Mendelssohn denken. 
Geïnspireerd  door  het  natuurlijke  en  het  steeds  wisselende  licht  van  de  Meiβner  Dom  
schreef Jörg Bräunig zijn  orgelmeditatie  “Himmelslicht”.  Behalve de klanken van het 
orgel van de Brigidakerk krijgt u nóg een orgelpijp te horen, die door de organist zelf 
wordt aangeblazen. Zo brengt hij bijzondere klankkleuren tot stand, die uiteenlopende 
vormen en stemmingen, maar ook verstemmingen, van het licht tot uitdrukking moeten 
brengen. Aan het begin en aan het eind klinkt de C-toon van het pedaal als symbool 
voor God de Schepper. 
De scheppingsgedachte nogmaals oproepend klinkt als slot van het concert een 
machtige  bewerking  van  “Die  Himmel  erzählen  die  Ehre  Gottes”  uit  Haydns 
indrukwekkende oratorium Die Schöpfung: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und 
seiner Hände Werk zeigt an das Firmament. 
        

Jörg Bräunig is in 1969 in Olbernhau (D) geboren. In 1988 
begon hij met zijn studie aan het conservatorium voor 
kerkmuziek in Dresden, die hij in 1992 met zijn diploma 
Kerkmuziek B afsloot. In Heidelberg en Halle volgde daarop 
een driejarige studie Kerkmuziek A. Van 1995 tot 2009 was 
hij actief als cantor en organist aan de St. Laurentiuskirche 
in Auerbach en vanaf 1999 als directeur kerkmuziek in de 
gehele regio. 
De  Dom  in  Meiβen  kent  hem  vanaf  2009  als  cantor-organist 
wiens belangstelling vooral uitgaat naar de oorspronkelijke 
uitvoeringspraktijk van de 17e en 18e eeuw. Verder werkte 
hij tot op heden als dirigent en continuo-speler samen met 

het Telemannischen Collegium Michaelstein, de Vogtland Philharmonie 
Greiz/Reichenbach, de Chursächsischen Philharmonie Bad Elster en de Neue 
Elblandphilharmonie. Als organist en dirigent reisde hij door geheel Duitsland, alsmede 
naar Polen. Ook heeft hij een aantal cd-opnamen op zijn naam staan en werkte hij mee 
aan diverse radio- en televisieproducties. 
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Zaterdag 18 augustus,  15.00 uur 
 
Gijsbert Kok, beiaard 
 
Matthias van den Gheyn - Preludium III 
(1722-1785) - Preludium IV 
 
Joseph Haydn (1732-1809) - Uit Orgelconcert in C, Hob.XVIII-1 
  Largo - Allegro molto (arr. G. Kok) 
 
Wim Franken (1922) - Pas de deux (1974) 
 
Sally Slade Warner - Passacaglia in E-A-C 
(1931-2009) 
 
Sylvia Maessen (1959) - Vijf mini-scherzi (2010) 
 
Miguel Llobet (1878-1938) - Canco de Lladre 
 - El  Testament  d’Amelia 
 - Lo Rossinyol 
 
Erik Satie (1866-1925) - Gnossienne no.1 (arr. G. Kok) 
 
Joseph Hellmesberger - Ball-Szene (arr. G. Kok) 
(1835-1907) 
 
 
 

Gijsbert Kok (1963) studeerde orgel en kerkmuziek 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, 
orgelimprovisatie aan het Fontys Conservatorium in 
Tilburg en theorie der muziek aan het Rotterdams 
Conservatorium. 
Beiaard studeerde hij bij Bernard Winsemius aan de 
Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. 
Hij was prijswinnaar van beiaardconcoursen in 
Tilburg (1993), Groningen (1997) en Enkhuizen 
(improvisatie, 2002). Hij is beiaardier van Den Haag, 
Scheveningen, Voorschoten en Zoetermeer.  
Als organist is hij verbonden aan kerken in De Lier 
(Domkerk), Bodegraven (Salvatorkerk) en Den Haag 
(American Protestant Church). 
Hij doceert aan de Nederlandse Beiaardschool 

(harmonie, improvisatie en beiaard), het Rotterdams Conservatorium en de Schumann 
Akademie (muziektheoretische vakken). 
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Zaterdag 18 augustus,  16.15 uur 
 
Stephan van de Wijgert, orgel 
 
 
Sergei Prokofjev - Peter en de wolf 
(1891-1953) 
 
César Franck (1822-1890) - Pièce Héroique 
 
Mons Leidvin Takle (1946) - Amazing Graze 
 
Percy Whitlock - Plymouth Suite 
(1903-1946)  Allegro risoluto - Lantana - Chanty - Salix - Toccata  
 
 
 

Stephan van de Wijgert (1974, Den Dungen) studeerde 
orgel en koordirectie aan het Utrechts conservatorium. Hij 
studeerde daar orgel bij Jan Raas en Reitze Smits. In 1998 
behaalde  hij  het  diploma  ‘Docerend  Musicus  en  in  2001  het  
‘Tweede  Fase  diploma’  orgel. 
In  2007  was  hij  prijswinnaar  van  het  ‘Internationale  
Sweelinck  Orgelconcours’  in  de  Oude  Kerk  te  Amsterdam.  
Verder nam hij deel aan diverse masterclasses onder andere 
bij Matteo Imbruno, Andreas Liebig, Maria Nacy en 
Montserrat Torrent. 
Stephan van de Wijgert is de vaste bespeler van het Smits-
orgel in de Duif (Sint Willibrord binnen de Veste) te 
Amsterdam. 

  

Peter en de wolf (Петя  и  волк,  Petja i volk) is een muzikaal sprookje van Sergej 
Prokofjev voor spreekstem en orkest. Het stuk ging in 1936 in Moskou in première 
en is wereldwijd zeer succesvol geworden.                                                                                       
Het sprookje is het verhaal van de jongen Peter die zonder toestemming van zijn 
grootvader de tuin uit loopt. Daar ziet hij hoe de kat probeert het vogeltje te vangen. 
Dat lukt niet. Grootvader roept Peter terug en waarschuwt hem dat er wolven in de 
buurt zijn, maar Peter gaat toch weer kijken naar wat er buiten gebeurt. Net op dat 
moment komt een hongerige wolf het bos uit en eet de eend in de vijver op. Peter 
klimt in een boom en vraagt aan het vogeltje om de wolf af te leiden. Ondertussen 
laat Peter een touw zakken en bindt dat om de staart van de wolf. De wolf zit het 
vogeltje achterna en begint daarom rondjes om de boom te rennen. Daarmee trekt 
hij het touw steeds verder vast. Dan komt een groep jagers uit het bos, die de wolf 
vangen en hem naar de dierentuin brengen. 
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Zaterdag 25 augustus,  16.15 uur 
 
Wouter van den Broek, orgel 
 
 
Johann Sebastian Bach - Preludium en Fuga in Es 
(1685-1750) 
 
Johannes Brahms - “O  Welt  ich  muss  dich  lassen“ 
(1833-1897) - “Herzlich  tut  mich  verlangen“ 
 
 
Théodore Dubois - Dix Pièces 
(1837-1924)  Entrée (en forme de carillon) 
  Offertoire (hautbois) 
  Sortie (Grand Choeur) 
 
Léon Boëlmann - Deuxième Suite 
(1862-1897)  Allegro con moto - Andantino - Final-Marche 
 
 
TOELICHTING 
 
De "Es Dur" zoals dit werk ook wel genoemd wordt is afkomstig uit Bach's zg. Grote 
Orgelmis. Daarin worden dan na het preludium een aantal koralen gespeeld en 
gezongen, en het geheel wordt afgesloten met de fuga. Nu worden de Prelude en Fuga 
achter elkaar gespeeld. 
Met name het preludium met z'n gepuncteerde ritmiek heeft een orkestraal karakter. De 
Fuga heeft drie thema's; het eerste heeft wel wat weg van een koraalmelodie, het 
tweede is een beweeglijk thema en wordt na de expositie gecombineerd met het eerste 
thema, het derde is heel markant en wordt op zijn beurt weer met de eerste twee 
thema's gecombineerd.  
Van de elf Choralvorspiele die Brahms naast zijn andere orgelwerken schreef worden 
er nu twee ten gehore gebracht. In “O Welt ich muss dich lassen" wordt de 
sopraanmelodie deels omspeeld, voorafgegaan en later ook begeleid door een 
"Seufzer"-beweging die de inhoud van de tekst symboliseert. Een dergelijke beweging 
met hetzelfde doel, in de vorm van repeterende bastonen, treffen we aan in het koraal 
"Herzlich tut mich verlangen". 
Théodore Dubois schreef een aantal kortere en langere orgelwerken waarbij vooral 
zijn Toccata in G bekend is geworden. Deze zijn verzameld in o.a. Douze Pièces, 
Douze Pièces Nouvelles, Dix Pièces, Sept Pièces en Deux Petite Pièces pour Orgue. 
De drie werken die hier op het programma staan, komen uit de "dix Pièces". De Entrée 
suggereert het luiden van klokken en zwelt bij het slot aan tot fortissimo. Het Offertoire 
heeft onder meer een lyrische melodie die gespeeld wordt met het hobo-register van 
het orgel. Het slotstuk van de "dix pièces" (Sortie) is een virtuoos en dynamisch werk.  
Léon Boëllmann is bij velen bekend geworden door zijn "Suite Gotique". Zijn minder 
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bekende Deuxième Suite is evenzeer de moeite waard en gaat harmonisch gezien 
verder dan eerstgenoemde vanwege het impressionistische karakter van met name 
deel 1 en 3. In het levendige tweede deel wisselen fluiten strijkers en tongwerken elkaar 
af. Evenals in de "Gothique”  is het laatste deel de "Final-Marche" een virtuoze afsluiting 
van het geheel. 

Wouter van den Broek studeerde aan het 
Utrechts Conservatorium bij Theo Teunissen en 
Jan Welmers. Bij het afsluiten van zijn 
conservatoriumstudie behaalde hij naast zijn 
diploma "uitvoerend musicus" ook de aantekening 
"improvisatie". Van 1979 tot 1995 was hij docent 
aan de muziekschool te Emmeloord en gaf daar 
les in orgel, piano en muziektheorie. Hij schreef 
werken voor orgel veelal over melodieën uit het 
Geneefs Psalter. In diezelfde tijd was hij ook 
dirigent van verschillende koren en schreef hij daar 
ook muziek voor. Momenteel is hij actief als 
concertorganist en begeleidt hij in diverse kerken 
de zondagse erediensten. Als organist maakte hij 

vele cd-opnamen, waaronder de zeven "Choralphantasien" van Max Reger en de zes 
Sonates van Mendelssohn. Hij nam Frans-romantische orgelmuziek op in de Mozes en 
Aäronkerk te Amsterdam, waaronder de vijfde symfonie van C.M. Widor, Variations sur 
un Noël van M. Dupré en de Prélude  et  Fugue  sur  le  nom  d’Alain  op  het  programma  
stonden. Hij speelde voor de KRO improvisaties over gregoriaanse gezangen, die 
afwisselend met koor en orgel werden uitgevoerd. Wouter van den Broek startte enige 
jaren geleden de cd-serie "het orgel als orkest" met de orgelwerken van Franck en 
Gigout. Deze serie is inmiddels aangevuld met de orgelwerken van Dubois, Saint-
Saëns, alsmede een verzamel-cd met werken van onder anderen Messiaen, Vierne , 
en Langlais. Hij werkt geregeld mee aan de concerten van Kleinkoor Caprice waarbij 
het orgel, naast de reguliere begeleiding, ook nogal eens het orkest moet vervangen 
zoals psalm 42 van Mendelssohn, het Requiem van Fauré etc. Tevens is Wouter van 
den Broek continuospeler bij de (Bach)cantatediensten in Harderwijk. 
 
 
 
  

Théodore Dubois was dankzij het winnen van de Prix de Rome vanaf 1868 werk-
zaam als koordirigent aan St. Clotilde in Parijs. Hij volgde negen jaar later Camille 
Saint-Saëns op als organist aan La Madeleine. In het jaar 1871 werd hij benoemd 
tot professor harmonieleer aan het Conservatoire de Paris, waarvan hij van 1896 tot 
1905 directeur was. Tot zijn leerlingen behoorden Paul Dukas en Florent Schmitt.                                                    
Als componist was Dubois conservatief en heeft hij weinig invloed uitgeoefend. 
Hoewel hij in het Franse muziekleven een vooraanstaande positie innam, speelde 
hij in de richtingenstrijd tussen Claude Debussy en de door Vincent d'Indy geleide 
school van César Franck slechts een bijrol. In de eerste plaats heeft hij een 
belangrijk oeuvre voor orgel op zijn naam staan. Verder componeerde hij o.a. 
opera's, oratoria, missen, orkestwerken, kamermuziek en liederen in een min of 
meer klassieke stijl. 
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Zaterdag 8 september,  20.15 uur 
 
Ruud Huijbregts, orgel 
Erik Verbaandert, dwarsfluit 
 
 
Johann Sebastian Bach - Sonate in C, BWV 1033 
(1685-1750)  Andante - Allegro - Adagio - Menuet I & II 
 
John Stanley (1712-1786) - Cornet Voluntary in d, op. 5 nr. 6 
 
a. Paul Chatrou (1959) - Choral 
b. Antoon Maessen - Dialogica (1982) 
    (1919-1987)  Dialogue agréable - Dialogue profond - 
  Dialogue académique - Dialogue badinant 
 
Hendrik Andriessen - Thema met variaties 
(1892-1981) 
 
Michel Blavet - Sonate nr. 1 in G 
(1700-1768)  Adagio - Allegro - Aria 1a. l’Henriette  - Aria 2a – Presto 
 
Alexandre Guilmant - March upon Handel’s  “Lift  up  your  heads” 
(1837-1911) 
 
Jehain Alain (1911-1940) - Trois Mouvements pour Flûte et Orgue 
  Andante - Allegro con grazia - Allegro vivace 
 
 
 
 
 
TOELICHTING 
 
Bach had een speciale voorliefde voor de fluit, getuige de bijzondere plaats die 
fluitsolo’s  innemen  binnen  de  passies,  cantates  en  andere  grote  koor- en orkestwerken. 
Maar ook tussen de kamermuziekwerken van Bach nemen de fluitsonates een 
belangrijke plaats in. Het Andante van deze lichtvoetige Sonate in C werkt als prelude, 
waarna  een  soort  ‘perpetuum  mobile’  klinkt  (Allegro).  De  fluit  speelt  lange  reeksen  16e 
noten boven een eveneens beweeglijke bas. Na een lyrisch intermezzo (Adagio) 
volgend 2 menuetten, het eerste in C majeur en het 2e in de paralleltoonsoort, a mineur. 
 
De Engelse organist/componist John Stanley werd op 2-jarige leeftijd vrijwel blind. Hij 
had een groot muzikaal talent en ontwikkelde zich tot een bijzonder organist en 
componist van orgelmuziek, kamermuziek, orkestwerken en vocale muziek, waaronder 



35 
  

cantates, oratoria en een opera. Hij stond bekend om zijn uitzonderlijke geheugen. Zo 
zette hij na de dood van Händel diens oratoriumuitvoeringen voort en speelde en 
dirigeerde(!) zo onder meer diens Messiah en vele andere oratoria. Hij schreef voor 
orgel  3  sets  van  10  ‘Voluntaries’.  De  vandaag  gespeelde  Voluntary bestaat uit een 
langzame inleiding en een snel deel, waarin de rechterhand-solo wordt gespeeld met 
het  register  ‘Cornet’. 
 
Twee werken van Brabantse componisten vervolgen het programma. Eerst een kort 
Choral voor fluit en piano of orgel van de Helmondse componist Paul Chatrou. De 
lyrisch fluitmelodie zweeft als het ware boven de rustige koraal-achtige begeleiding van 
het orgel.  
 
Het tweede werk is Dialogica van Antoon Maessen. Op een subtiele en speelse wijze 
worden allerlei dialoog- en imitatietechnieken toegepast. Het werk werd oorspronkelijk 
geschreven voor hobo en orgel (opgedragen aan Yvonne Jonker en Dorthy de Rooij) 
maar ook een uitvoering met fluit en orgel kreeg de persoonlijke goedkeuring van de 
componist. 
 
Het Thema met variaties van de 120 jaar geleden geboren Hendrik Andriessen begint 
met een statige inleiding, waarna het thema wordt geëxposeerd. Hierna verschijnt het 
nogmaals in een tenorligging. Tegen het einde keert het nogmaals, nu forte, terug. Het 
begrip  ‘variatie’  wordt  door  Andriessen  niet  in  strenge  zin  opgevat,  maar  meer als het 
ontwikkelen van elementen uit het thema, en voortborduren op andere reeds gebruikte 
gegevens. 
 
Michel Blavet was autodidact en bespeelde verschillende instrumenten. Hij 
specialiseerde zich echter in de fluit en werd geprezen door tijdgenoten zoals Quantz 
en Telemann vanwege zijn mooie toon en onberispelijke intonatie. Blavet maakte deel 
uit van het orkest van de Parijse Opéra en de koninklijke kapel van Lodewijk XV. Hij 
schreef uiteraard vele werken voor de fluit, waaronder de vandaag gespeelde sonate, 
bijgenaamd L’Henriette. 
 
Alexandre Guilmant hield  zich  veel  bezig  met  ‘oude  muziek’  met  name  uit  de  
barokperiode. Hij heeft door middel van zijn uitgaven met orgelmuziek van Franse 
barokcomponisten de aandacht gevestigd op dit in de 19e eeuw vergeten repertoire. Via 
deze interesse kwam hij ook veelvuldig in aanraking met muziek van Händel, op wiens 
bekende thema hij deze Mars schreef. Na de statige uitvoering van het thema volgt een 
levendige fuga, en na het hoogtepunt hiervan keert het thema in al zijn glorie terug met 
het volle werk. 
 
De bijzonder originele organist/componist Jehan Alain kwam door oorlogshandelingen 
op 29-jarige leeftijd om het leven. Hij was een zeer begaafd organist en schreef als 
componist in een zeer originele exotische stijl. Zijn 3 stukken voor fluit en piano werden 
door zijn zus de organiste Marie-Claire Alain bewerkt voor fluit en orgel. Ook deze 
stukken blinken uit vanwege de verrassende melodiek en ritmiek. 
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Ruud Huijbregts (1961) studeerde aan het Brabants 
Conservatorium te Tilburg orgel bij Hub Houët en Bram 
Beekman, klavecimbel bij Gerard Dekker en 
koordirectie bij Jan Boogaarts en Cees Rotteveel. 
Verder volgde hij nog diverse cursussen o.a. bij Luigi 
Tagliavini, Albert de Klerk en Kamiel d'Hooghe (orgel) 
en Joop van Zon (orkestdirectie). 
Ruud Huijbregts is op verschillende terreinen actief: als 
organist, klavecinist/continuospeler en ook als 
koordirigent gaf hij reeds vele concerten in binnen en 
buitenland, en verzorgde hij diverse radio- en televisie- 
en cd-opnamen. 
Orgelconcerten o.a. in St.Paul's Cathedral in Londen, 
de Utrechtse Domkerk en de Kathedrale Basiliek St. 
Bavo te Haarlem. Samen met het Brabants Orkest in 
het Concertgebouw te Amsterdam en op het nieuwe 
concertorgel in het Muziekgebouw 'Frits Philips' te 
Eindhoven. 

Verder was hij medeoprichter van het Eindhovens Vocaal Ensemble, met welk koor hij 
sinds 1981 vele grote koorwerken uitvoerde oa. Bach's Johannes Passion en Hohe 
Messe, het Requiem van Mozart en onlangs de Mariavespers van Monteverdi. 
Ook was hij mede-initiatiefnemer van Stichting Vrienden van het Orgel, Stichting 
Muziek in de Cathrien (in 1997 samengegaan in de Stichting Kerkconcerten 
Eindhoven), die de maandelijkse, drukbezochte kerkmuziekuitvoeringen op 
zaterdagmiddag organiseert in de St.Cathrien te Eindhoven en het Barokorkest 
"Brabantsch Muzyk Collegie". 
Op dit moment is Ruud Huijbregts werkzaam als organist / dirigent van de Eindhovense 
Stadskerk St.Cathrien, dirigent van het Eindhovens Vocaal Ensemble en het koor 
Vokollage  van  het  Eindhovens  Studenten  Muziekgezelschap  “Quadrivium”  en  docent  
aan het Centrum voor de Kunsten te Eindhoven. 
 
Erik Verbaandert, geboren te Veldhoven, 
studeerde, na zijn HTS-opleiding 
elektrotechniek, fluit bij Frans v.d. Wiel en bij 
Nine Sligter. Na het winnen van enkele 
solistenconcoursen, o.a. te Bladel, behaalde 
hij in 1990 en in 1992 respectievelijk de 
aktes A en B muziekonderwijs. Hij speelt 
momenteel regelmatig kamermuziek in 
diverse bezettingen, dirigeert verschillende 
orkesten en is tevens als docent verbonden 
aan de muziekscholen van Gemert-Bakel en 
Geldrop-Mierlo-Nuenen. 
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Zaterdag 14 oktober,  16.15 uur 
 
Driemaal Van de Laar: Jan van de Laar, orgel, Ruud van de Laar, trompet 
en Rob van de Laar, hoorn 
 
 
Camille Saint-Saëns - Rhapsodie no.2 in D, op.7 
(1835-1921) 
 
Luigi Cherubini (1760-1842) - Sonate voor hoorn en orgel no.2 in F 
 
Louis Vierne (1870-1937) - 24 Pièces de Fantaisie, op.56 
  Aubade 
  Naïades 
 
Henri Frédien Tomasi - Variations Grégoriennes sur un Salve Regina voor 
(1901-1971)    trompet en orgel 
 
Alexandre Guilmant - Sonate no.1 in D, op.42 
(1837-1911)  Introduction et Allegro 
 
Franz Liszt (1811-1886) - La lugubre Gondola voor wagnertuba en orgel  
 
Alexander Comitas (1957) - Fantasie over een Armeense Rondedans, op.51 
   voor trompet en orgel 
 
Paul Chatrou (1959) - Fantasie voor hoorn, trompet en orgel           
 
 
 
Jan van de Laar (Helmond, 1955) behaalde het diploma solospel orgel met 
onderscheiding van muzikaliteit aan het Utrechts Conservatorium. Vervolgens 
studeerde hij klavecimbel en piano. 

Hij treedt veelvuldig op als solist in binnen- en 
buitenland en maakte tal van radio-opnamen voor 
de verschillende Nederlandse omroepen en BBC. 
Hij maakte opnames op historische orgels in 
Oostenrijk (o.m. Zwettl-Stiftkirche) en in Italië (o.m. 
Pistoia-Dom), voor KRO-radio. 
Als continuo-speler treedt hij op bij diverse 
ensembles, onder meer bij het Brabantsch Muzyk 
Collegie. 
Hij is als artistiek leider verbonden aan de stichting 
LambertusKerkConcerten en dirigent van het koor 
Nuove Musiche, dat deel uitmaakt van deze 
organisatie. 
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Met zijn beide zonen Ruud en Rob verzorgt hij een speciaal programma met trompet, 
hoorn  en  orgel,  onder  de  naam  ‘Driemaal  van  de  Laar’ 
Hij is docent aan de muziekafdeling van het KunstKwartier Helmond.  
Jan van de Laar is sinds 1 januari 2009 voor het Robustelly-orgel stadsorganist van de 
gemeente Helmond. 
 

Rob van de Laar (Helmond1987) begon zijn 
conservatoriumopleiding aan het Fontys Conservatorium in 
Tilburg bij Herman Jeurissen en zette deze voort aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 2009 sloot hij 
zijn bachelorstudie af. Hij volgde diverse masterclasses 
o.a. bij: Peter Damm, Radovan Vlatkovich, Christian 
Lampert en Ab Koster. 
Sinds augustus 2008 maakt hij als hoornist deel uit van het 
Residentie Orkest. Daarnaast remplaceert hij bij 
verschillende orkesten en ensembles waaronder het 
Koninklijk Concertgebouworkest, Rotterdams 
Phiharmonisch Orkest en het Nederlands Blazers 
Ensemble. Rob is verbonden aan het NEOS Brass 
ensemble en was in verschillende kamermuziek formaties 
te horen op onder andere het Orlando Festival en het 
Grachtenfestival.  

In 2007 ontving Rob een Prins Bernhard Cultuurfondsbeurs van het Henny de Vries 
Fonds en het Ruarus Bloemkolk Fonds. 
 
Ruud van de Laar (Helmond, 1982) ontving zijn eerste trompetlessen op 10-jarige 
leeftijd van Mieke Snijder, docent aan de muziekschool te Helmond. Na een ongeveer 
twee jaar les werd hem de mogelijkheid geboden om privélessen te gaan volgen bij 
Raymond Vievermanns, als solotrompettist verbonden aan Het Brabants Orkest.  
Na zijn VWO-studie werd hij toegelaten op het Conser-
vatorium van Amsterdam. Tijdens deze bachelorfase 
ontving Ruud lessen van Frits Damrow, voormalig 
solotrompettist van het Koninklijk Concertgebouw 
Orkest. In mei 2005 rondde hij zijn studie af met het 
cijfer 9 en werd eveneens toegelaten tot de Master-
opleiding aan hetzelfde instituut.  
Hij maakte in seizoen 2008-2009 deel uit van het vaste 
orkest  van  de  musicalproductie  ‘Les  Misérables’.  Ruud  
remplaceert bij o.a. Het Brabants Orkest, Radio Kamer 
Filharmonie, Orkest van het Oosten en het Noord 
Nederlands Orkest. Verder speelt hij met een aantal 
adhoc-ensembles, zowel als orkestlid als solist. Ruud 
verzorgt regelmatig concerten samen met organist én 
vader Jan van de Laar, en hoornist en broer Rob van 
de Laar, onder de titel: Driemaal van de Laar. 
Ruud is als docent verbonden als docent aan Scholen 
in de Kunst te Amersfoort. 
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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 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 Geldropse 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. 

ORGEL 
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 met Frans Vermeulen als projectleider en into-
nateur levert het gerestaureerde orgel op, waarbij de situatie van 1894 uitgangspunt is. 
Zie boekje: 'Orgel Heilige Brigidakerk te Geldrop', uitgave: Stichting Behoud Kerkorgel 
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Heilige  Brigida  te  Geldrop  na  ieder  concert  te  verkrijgen  à  €  5,-. 
Van het orgel is een cd-opname beschikbaar, ingespeeld door Gerard Habraken 
(Eindhoven).  Prijs:  €  12,-. Verkrijgbaar na ieder concert of te bestellen door een bedrag 
van  €  14,50 over te maken op rekeningnummer 14.93.50.791 ten name van Brigida 
Concerten, Geldrop, onder vermelding van naam en adres. 
Dispositie Vollebregt-Smitsorgel 
Hoofdwerk  Zwelwerk  Pedaal 
Bourdon  16’   Flûte Travers disc. 8’   Violon  16’ 
Prestant  8’   Viola  di  Gamba  8’   Subbas  16’ 
Prestant  disc.  16’ Roerfluit  8’   Prestant  8’ 
Holpijp  8’   Salicionaal  8’   Fluit  8’ 
Octaaf  4’ Voix  Céleste  8’   Bazuin  16’ 
Fluit  4’ Gemshoorn  4’ 
Quint  3’ Prestant  4’ 
Octaaf  2’   Nachthoorn 2’ 
2’  Cornet  disc.  V  Flageolet  1’ 
Mixtuur III  Basson-Hobo  8’ 
Trompet  8’ 

 
 
Colofon 

Uitgave: 

- Stichting Brigida Concerten Geldrop, 
secretariaat: Varenstraat 9 , 5662 EK Geldrop; tel. 040 285 51 37; 
email: favanmameren@onsbrabantnet.nl; rekeningnummer 14.93.50.791, ten name van 
Stichting Brigida Concerten, Geldrop; website: www.brigidaorgel.nl 
De stichting is lid van de Brabantse Orgelfederatie. 
- Werkgroep Carillon, 
secretariaat: Livingstonestraat 28, 5665 HK Geldrop, tel. 040 285 51 91 
email: mvries@onsbrabantnet.nl 
- Bestuur van de Stichting Brigida Concerten Geldrop: 
voorzitter:  ir. L.J. van der Deijl, Helmond 
secretaris:  F.A. van Mameren, Geldrop 
penningmeester:  J.F. de Beer, Geldrop 
leden:  N.A.M. van Broekhoven, Geldrop 
 W. van der Weel, Geldrop 
- Bestuur van de Werkgroep Carillon: 
voorzitter:  C.A. Brouwers, Geldrop 
secretaris:  M.A. de Vries, Geldrop 
leden: J.P.F. van Eijk, Geldrop 
 B.T.W.G.M. Leijtens, Geldrop 
 P.S. Reid-Howe, Geldrop 
 G.F.M.  Delaporte,  ‘s-Hertogenbosch 
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Vrienden van de Stichting Brigida Concerten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gecursiveerde blokken tekst zijn ontleend aan Wikipedia en andere internetsites 

Redactie en layout:  Wim  van  der  Weel                                              Foto’s  omslag:  Norbert  van  Onna 

L.J.M. Augustus, Deurne 
mw. M.A.P.C. de Beer, Geldrop 
A. van den Beld, Geldrop 
A.M. Bergman, Geldrop 
N.A.M. van Broekhoven, Geldrop 
A.P.T. ter Burg, Waalre 
C. Büthker, Geldrop 
L.J. van der Deijl, Helmond 
Fr. van Drueten, Geldrop 
A.A.T.M. Eliëns, Leende 
mw. M.J.G.A. van Erp-van Bakel, Heeze 
mw. J.H.M. Ewalts-Verest, Geldrop 
mw. H. Harms-Schilstra, Geldrop 
M.J. Horikx, Breda 
G.M.W. Kroesen, Eindhoven 
G.F. Kuijpers, Eindhoven 
S.A.J. van Leijsen, Geldrop 
mw. J. Lijding, Geldrop 
 

mw. I. Litowski, Mierlo 
G. M. van Loon, Geldrop 
F.A. van Mameren, Geldrop 
L.C.M. Martens, Geldrop 
Th.C.J. van der Peet, Maarheeze 
J. van der Peet, Someren 
P.M. van der Poel, Geldrop 
H.J. Ramakers, Eindhoven 
P.C.J. Snijders, Geldrop 
Ph.G.A. Spooren, Budel 
Mw. A. Spoorenberg-Schreurs,  Geldrop 
F.H.A.E. Vermeulen, Tilburg 
J. de Viet, Geldrop 
W. van der Weel, Geldrop 
J.P. van Weeren, Eindhoven 
W. H. van der Wel, Geldrop 
mw. M.P. Willemsen, Mierlo 
 

Steunt ú onze stichting al? 
De organisatie van de Stichting Brigida Concerten berust bij een kleine groep 
enthousiaste vrijwilligers. Wat wil zeggen dat alle giften en donaties geheel aan 
de stichting ten goede komen. In de praktijk zijn deze baten echter ternauwer-
nood kostendekkend. 
Financiële tegenvallers zijn tot nog toe gelukkig uitgebleven. Desondanks wil de 
stichting het voortbestaan van de concertseries niet aan het toeval overlaten. U 
kunt ons daarbij steunen door voor een bijdrage van 20 euro (of meer) per jaar 
‘Vriend  van  de  Stichting  Brigida  Concerten’  te  worden. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat: 
Varenstraat 9, 5662 EK Geldrop; tel. 040 285 51 37; 
email: favanmameren@onsbrabantnet.nl; 
rekeningnummer 14.93.50.791, ten name van Stichting Brigida Concerten, 
Geldrop; website: www.brigidaorgel.nl 
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Graag maken wij u attent op de wekelijkse concerten 
van  ‘Muziek  in  de  Cathrien’  die  door  onze  zuster-
organisatie in Eindhoven 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 is ook daar gratis met een collecte na afloop. 
Zie ook: www.muziekindecathrien.nl 
 
 

________________________ 
 
 
 
Dit concertprogramma is mede mogelijk gemaakt door: 
 
Gemeente Geldrop-Mierlo 
Drukkerij Van Druenen, Geldrop 
’t  Winkeltje  annex  VVV  Agentschap  Geldrop 
Houtagroep, Geldrop 
Van Stratum Techniek B.V., Geldrop  
GDLK Advocaten, Geldrop 
Boekhandel van Grinsven, Korte Kerkstraat 11, Geldrop, tel. 040-2862967,  
                  E: geldrop@boekhandelvangrinsven  www.boekhandelvangrinsven.nl 
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Openingsconcert 2011 
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