
CULTURELE COMMISSIE SINT-JORISKERK AMERSFOORT 

 

 
 
 

 
 
ZOMERCONCERTEN 
PROGRAMMA  2017

 



2 
 

Datum Programma                Pag. 
  Toegang € 8, tot 21 jaar vrij  
       
20 juni  Sietze de Vries (Improvisaties over Psalmen)              4 
27 juni Everhard Zwart                         6 
4 juli Rien Donkersloot            8 
11 juli  Gerrit Christiaan de Gier        10 
18 juli Adriaan Hoek       12 
25 juli Zsuzsa Elekes (Hongarije)     14 
1  aug Leo van Doeselaar (Bach en Italië)       18 
8  aug Rien Donkersloot     20 
15 aug Dirk Out       22 
22 aug Jan Hage       24 
29 aug Jaap Zwart       26 
5   sep Bas de Vroome (Bachconcert)     28 
12 sep Rien Donkersloot (Verzoekprogramma)             31 
  Naber-orgel      34 

     Metzler-koororgel          36 
 Metzler-positief          37 
 Zaterdag Inloopconcerten (programma)     39 
 
 
Colofon Culturele Commissie Sint Joriskerk Amersfoort 

© Foto’s: Erik van Til p.2, 8, 35, 37 en Peter van Hoek p.1, 34, 36 en 39.   
Voor de overige organistenportretten zie hun websites. 
Vraag onze nieuwsbrief aan via info@orgelconcertenjoriskerk.nl 
www.orgelconcertenjoriskerk.nl 
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Woord vooraf 
 
 
Bij de achterliggende orgelconcerten op de feestdagen van dit nieuwe orgelseizoen 
heeft het grote aantal bezoekers ons getoond dat de Sint Joriskerk met haar orgels 
en de programmering aan de wensen van veel luisteraars tegemoet komt. 
 
Voor het zomerseizoen heeft de Culturele Commissie een aantal organisten 
uitgenodigd die graag een programma op het prachtige Naber-orgel voor u 
verzorgen en ook beide Metzler-orgels in hun programma een plaats geven.  
 
De orgelserie voor deze zomer wordt geopend met een improvisatieconcert door 
Sietze de Vries; wij zijn overtuigd dat deze organist ons zal verrassen met 
uitwerking van een aantal van uw ingebrachte psalmmelodieën in diverse stijlen.1 
Twee organisten, Leo van Doeselaar en Bas de Vroome, zullen werken van Bach in 
onderscheiden kaders vertolken.  
 
Een zestal organisten, waaronder een gastorganiste uit Hongarije, heeft een 
gevarieerd programma samengesteld; in dit programmaboekje kunt u lezen 
waarmee zij u zullen verrassen. Er zijn grote klassieke orgelwerken op de 
programma’s gezet, maar ook de Hollandse koraalkunst is niet over het hoofd 
gezien.  
 
De hoofdorganist van de Sint Joriskerk, Rien Donkersloot, speelt een aantal 
boeiende werken van componisten die minder vaak op programma’s voorkomen. 
Rien sluit de orgelserie af met een verzoekprogramma waarvoor u uw wens bij hem 
kunt indienen.2 
 
Het voorliggende boekje geeft u veel informatie over de uitvoerenden, de orgels en 
de programma’s. Met dank aan enkele sponsoren kunnen wij u dit boekje gratis 
aanbieden. 
 
De musici wens ik veel inspiratie en u weer veel luisterplezier toe. 
 
Bert van Bezooijen, voorzitter 
 

  
1 verzoeken voor 18 juni naar info@sietzedevries.nl of via Facebook 
2 verzoeken voor 29 augustus naar riendonkersloot@hotmail.com 
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Sietze de Vries 
 
 
is internationaal concertorganist en 
kerkmusicus. Zijn werk richt zich op: 
het promoten van historisch orgel-
bezit, vooral in Groningen, het 
uitdragen van het improvisatie-
ambacht en het doorgeven hiervan 
aan volgende generaties. Dit komt 
samen in het Orgel Educatie Centrum 
Groningen waarvan hij artistiek leider 
is. De vele (internationale) excursies 
onder zijn leiding tonen aan dat de 
orgelcultuur springlevend is!  
 
Sietze de Vries ontving zijn orgel-
opleiding van o.m. Wim van Beek en   
Jos van der Kooy. Bij laatstgenoemde 
studeerde hij eveneens improvisatie, 
net als bij de illustere Jan Jongepier. 
Naast zijn bachelor en master diplo-
ma’s, is hij in het bezit van de bevoegd-
heidsverklaring I Kerkmuziek en de 
aantekening improvisatie.  

Tijdens en na zijn studie aan de 
conservatoria van Groningen en Den 
Haag, maakte hij naam door niet minder 
dan vijftien prijzen te winnen bij diverse 
orgelconcoursen. Een afsluitend hoogte 
punt van deze periode was het winnen 
van het internationale improvisatie-
concours te Haarlem in 2002.  

In het nieuwe millennium nam de 
carrière van Sietze de Vries ook inter-
nationaal een hoge vlucht: als concert-
gever en improvisatiedocent wordt hij 
wereldwijd veel gevraagd en is hij 
‘visiting professor’ aan de universiteit  
Collegedale (USA) en de McGill Summer 
Organ Academy te Montreal (CA).  

Als docent is hij ook verbonden aan het 
Prins Claus Conservatorium te  
Groningen. Hij is betrokken bij het 
ontwikkelen van jong talent met 
lezingen en masterclasses, met speciale 
kinderprogramma’s rondom het orgel 
en als vaste begeleider van het bekende 
Roder Jongenskoor, de Roden Girl 
Choristers en het Kampen Boys Choir.  
Hij publiceert regelmatig in internatio-
nale bladen en is redacteur orgelbouw 
van het vakblad ‘Het orgel’. 
 
De combinatie van literatuurwerken en 
improvisatie, steeds aangepast aan het 
te bespelen instrument, is zijn handels-
merk, niet alleen bij concerten maar ook 
op CD. Een ruime selectie geluidsdragers 
van zijn label JSB-records krijgt wereld-
wijd zeer lovende kritieken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                www.sietzedevries.nl 
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Programma 20 juni  
Improvisaties over psalmen – het verzoekprogramma wordt separaat uitgereikt. 
 
Sietze de Vries over improviseren: 3 
Improviseren zet eigen creativiteit om in klank, 
maar in welke muzikale taal gebeurt dat? Heb 
je dan een ‘eigen taal’ met eigen regels zonder 
‘spelfouten’, of maak je (on)bewust keuzen uit 
diverse ‘taalperioden’ in de orgelliteratuur? 
Een ‘antieke’ taal legt eigen creativiteit dras-
tisch aan banden, want regels van de groot-
meesters leggen we niet zomaar naast ons 
neer. Heeft improviseren in oude stijlen dan 
wel bestaansrecht? We leven toch in de 21e 
eeuw? Volmondig ja! Maar: ga je uit van de 
kunstenaar of het instrument? En wat is dat 
eigenlijk: hedendaags improviseren? 
 

Als je improviseren vanuit de organist 
benadert, komen zijn persoonlijke gevoelens 
voorop te staan, het orgel is ondergeschikt; 
‘slechts’ gereedschap. Dit geldt ook voor 
organisten met een standaard ‘succesreper-
toire’ op ieder instrument, ongeacht stijl en 
bouwtijd. Veel organisten die dit verafschuwen 
hechten overigens wel waarde aan het strikt 
persoonlijke en moeilijk te duiden ‘eigentijdse’ 
als het om improviseren gaat. Zeker bij de 
historische orgelcultuur moeten we niet de 
illusie hebben steeds iets nieuws te moeten 
creëren. Ik kom uit op een heel andere be-
nadering:  improviseren vanuit het instrument.  
Op een vroeg 18e-eeuws barokorgel vullen niet 
veel organisten een programma met Franse 
romantiek. Het is nu gemeengoed je te 
verdiepen in het instrument en daar passende 
literatuur bij te zoeken. Waarom doen we dat 
dan ook niet met improviseren? 
 

Van Bach is bekend dat hij altijd improviseerde. 
Veel van zijn composities ontstonden dan ook 
als studiemateriaal voor zijn leerlingen; voor de 
ontwikkeling van technische vaardigheden én 
hun improvisatietalent, zoals de zes triosonates 
voor zijn zoon Wilhelm Friedemann en het 

Orgelbüchlein. Ook muzikanten als Sweelinck, 
Weckmann en César Franck improviseerden 
hoofdzakelijk.  Bij Franck in Parijs besteedde je 
zeker de helft van de lessen aan de 
improvisatiekunst. Pas in de tijd van zijn 
opvolger Charles-Marie Widor (1844-1937) 
werd dit drastisch teruggebracht. Zijn docent, 
Nicolas Jacques Lemmens, was de grondlegger 
van een compleet andere invloedrijke 
orgelschool met een sterke nadruk op techniek 
en literatuur. Gelukkig laat creativiteit zich niet 
zomaar verdringen en zijn er altijd veel 
improviserende organisten gebleven.  
 

Volwaardig improviseren vergt een gedegen 
studie, het is een ambacht, waarbij creativiteit 
en ratio samenwerken tot een overtuigende 
muzikale taal. ‘Improviseren kun je leren, maar 
je moet het ook kunnen’, zei Cor Kee 
kernachtig. Over creativiteit beschik je niet 
vrijelijk, vaardigheden zijn echter te leren. Ook 
in meer hedendaagse stijlen ben je pas ver-
staanbaar als er duidelijke structuren te her-
kennen zijn. Die vallen niet nieuw uit de lucht, 
dat is een utopie.  Je kunt net als Bach       
voortborduren op verworvenheden uit het 
verleden om tot iets nieuws te komen.  
 

Zo komt hedendaagse improvisatiekunst in een 
ander licht te staan. Of je nu kiest voor avant-
garde of barok verschilt in wezen niet, je kiest 
alleen een idioom van ‘slechts’ honderd of 
vijftig jaar oud! En bij beide met inzet van  
eigen creativiteit. Wel is de ene stijl meer aan 
regels, aan een objectief ‘kwaliteitslabel’ 
gebonden. Ook verschilt de instelling van de 
organist: komt het ‘kunstwerk orgel’ tot klinken 
of horen we alleen de zielenroerselen van de 
kunstenaar? De uitdaging is een combinatie 
van beide:  met eigen creativiteit het orgel tot 
klinken te brengen in een stijl die het op het lijf 
geschreven is!  

3  Samenvatting ‘Improvisatie creativiteit of stijlkopie’, www.sietzedevries.nl 
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Everhard Zwart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  www.everhardzwart.nl 
 
(1958), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
en onderscheiden met de zilveren medaille 
van het "Societe Arts-Sciences-Lettres" te 
Parijs, is bijna 40 jaar actief als concert-
organist. Hij ontving zijn eerste orgellessen 
van zijn vader Willem Hendrik Zwart, orga-
nist te Kampen. Vanaf 12 jarige leeftijd 
startte hij zijn orgellessen bij Feike Asma te 
Maassluis. Na het behalen van zijn 
Gymnasiumdiploma startte hij een studie, 
hoofdvak orgel, aan het conservatorium te 
Rotterdam, alwaar hij in 1983 afstudeerde. 
Vanaf 1984 volgde hij gedurende twee 
seizoenen Masterclasses bij de wereld-
beroemde orgelvirtuoos Jean Guillou.  

 

In de zomer van 1979 verzorgde hij zijn  
eerste solo-orgelconcert. In de daarop 
volgende jaren groeide het uit tot een  
internationale concertpraktijk,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
met concerten in diverse Europese landen,  
Amerika en Canada. Zijn grote internationale 
bekendheid heeft hij mede te danken aan  
zijn zeer brede repertoire.  
 
Zijn voorliefde gaat uit naar de Frans  
romantische orgelliteratuur van o.a. Widor,  
Vierne, Guilmant, Franck, daarnaast is hij een 
majestueus vertolker van Bach, Reger, Liszt  
maar ook Händel of Mendelssohn en de  
meer eigentijdse Andriessen. Deze veel- 
zijdigheid is zijn handelsmerk geworden.   

 

Naast de bekende orgelcomposities zijn er 
ook onbekende orgelwerken op zijn 
programma’s te vinden. In 2016 verzorgde 
hij de Europese première van ‘Lyric 
Symphony’ van de Amerikaanse componist 
Rulon Christiansen, leerling van de Parijse 
organisten: Gaston Litaize en André Fleury. 
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Programma 27 juni 
 
 

 
 

Alexandre Guilmant (1837 - 1911) 
Uit: Sonate 5 en do mineur, opus 80 
Choral et Fugue    
    
 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
Choralvorspiel ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’  BWV 645   
 
 
Charles Hubert Parry (1848 - 1918) 
An English Suite  
 

- Pastoral       
- Air      
- Frolic 

 
 
Rulon Christiansen (* 1949) 
Lyric Symphony 
   

- Prelude       
- Grand Choeur 
- Andante 
- Scherzetto 
- Adagio 
- Toccata 

 
 
Willem Hendrik Zwart (1925 - 1997) 
 

- Variaties over ‘De Avondzang’     
- Toccata over Psalm 146 
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Rien Donkersloot 
 
 
(1985) studeerde orgel aan het 
Rotterdams Conservatorium bij Bas 
de Vroome en Ben van Oosten. In 
2008 studeerde hij hiervoor summa 
cum laude af. Tevens behaalde hij het 
diploma kerkmuziek.                  

Hij studeerde beiaard aan de 
Nederlandse Beiaardschool in 
Amersfoort bij Frans Haagen. In 2011 
studeerde hij cum laude af. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hij won diverse prijzen bij orgel- en 
beiaardconcoursen.  

Rien is organist van de Laurentius-
kerk te Mijnsheerenland en van de St. 
Joriskerk in Amersfoort. Hij is 
beiaardier van Haarlem, Goes en 
Ridderkerk. Verder heeft hij een 
uitgebreide lespraktijk en is hij actief 
als (koor)begeleider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
                       www.riendonkersloot.nl 
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Programma 4 juli 
 
 
Rien Donkersloot (* 1985) 
Improvisatie 

 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) 
Sonate in D, opus 65/5 
 

- Andante  
- Andante con moto 
- Allegro maestoso 

 
Joseph Gabriel Rheinberger (1839 - 1901) 
Uit: Sonate 11, opus 148 
Cantilena  

 
Louis Vierne (1870 - 1937) 
Symphonie No. 2, Op. 20  
  

- Allegro 
- Choral 
- Scherzo 
- Cantabile 
- Final 
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Gerrit Christiaan de Gier  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1962) studeerde af aan het Utrechts 
Conservatorium bij Nico van den 
Hooven en Jan Welmers ‘met 
onderscheiding’.  Aan het Nederlands 
Instituut voor Kerkmuziek slaagde hij 
bij Jan Raas en Jan Welmers voor het 
examen kerkmuziek met vermelding 
van een grote mate van creativiteit 
voor improvisatie.  

Verder nam Gerrit Christiaan de Gier 
deel aan internationale interpretatie-
cursussen aan de Haarlemse Zomer-
academie bij Martin Haselböck, Daniel 
Roth en Gisbert Schneider en aan de 
Internationale Meisterkurze für Musik 
te Zürich bij Jean Guillou. In Parijs 
ontving hij privé-lessen van Jean-Paul 
Imbert.                           
In 1982 won hij de derde prijs van het 
Internationale Albert Schweitzer Orgel-
festival in Deventer. In 1990 won hij de 
eerste prijs van de Internationale 
Orgeldagen Rijnstreek te Nijmegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               www.gerritchristiaandegier.nl 

Gerrit Christiaan de Gier heeft een 
breed repertoire en verleende aan tal 
van radio-uitzendingen en speciale 
projecten zijn medewerking. Hij 
concerteerde in binnen- en buitenland, 
kenmerkend is zijn thematische 
programmering. Zijn uitvoeringen van 
de grote Franse orgelwerken worden 
breed gewaardeerd.   
Vermeldenswaard is de integrale 
uitvoering van de orgelwerken van 
Bach op het Van Vulpen-orgel in de 
Oude St. Nicolaas-kerk te IJsselstein 
(Utrecht), waarvan hij vele jaren de 
vaste bespeler was. 

Momenteel is Gerrit Christiaan De Gier 
organist van de Jacobikerk te Utrecht. 
Hij heeft een uitgebreide lespraktijk en 
is docent kerkorgel aan Kunstpunt-
Gouda. Ook neemt hij regelmatig 
zitting in beoordelingscommissies, 
verzorgt hij workshops en adviseert hij 
bij gemeentezang-begeleiding.  
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Programma 11 juli 
 
 
Metzler-orgel 
 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
Preludium und Fuge in e moll, BWV 533 

 
Gerrit Christiaan de Gier (* 1962) 
Improvisatie over Psalm 117 
 
 
Naber-orgel 
 
Johann Sebastian Bach 
 Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654 

 
Christiaan Frederik Hendriks (1861 - 1923) 
Deuxième Sonate, Opus 24 
 

- Molto Maestoso 
- Adagio 
- Allegro con brio 

 
Léon Boëllmann (1862 - 1897) 
Ronde Française, Opus 37 

 
Albert de Klerk (1917 - 1998) 
Bewerking over Psalm 123 

 
Jan Welmers (* 1937) 
Laudate Dominum (naar de melodie van Psalm 117) 
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Adriaan Hoek 
 
 
Adriaan Hoek studeerde orgel en 
kerkmuziek aan het Rotterdams 
Conservatorium waar hij in 2016 
summa cum laude afstudeerde als 
Master of Music. Vanwege deze 
presentatie werd hem de Hartman 
Award toegekend voor verdere 
ontplooiing als uitvoerend musicus. 
Zijn docenten waren Ben van Oosten, 
Bas de Vroome en Aart Bergwerff. Bij 
Hayo Boerema studeerde hij 
improvisatie.  

Momenteel studeert hij aan de 
Hochschule für Musik und Theater in 
Hamburg voor zijn diploma 
Konzertexam bij Pieter van Dijk en 
Wolfgang Zerer en volgt hij 
privélessen bij Kees van Eersel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriaan won in 2015 vier eerste 
prijzen op internationale orgel-
concoursen waaronder het 
International Schnitger Organ 
Competition te Alkmaar in 2015. 
Daarnaast won hij ook de publieks-
prijs en kreeg hij de aantekening cum 
laude. Hierdoor mag hij zich ’The 
Young ECHO organist of 2016’ 
noemen. Hij concerteerde in diverse 
prestigieuze series in binnen- en 
buitenland.  

Sinds 2015 is Adriaan als cantor-
organist verbonden aan het Ikazia 
ziekenhuis te Rotterdam en is hij 
verder actief als dirigent en 
begeleider van diverse koren, 
ensembles en orkesten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    www.adriaanhoek.nl 
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Programma 18 juli 
 
 
Max Reger (1873 - 1916) 
Choralphantasie über 'Ein feste Burg ist unser Gott', Op. 27  
 
 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
 Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 730 en BWV 731 
 
 
César Franck (1822 - 1890) 
Deuxième Choral en si mineur, FWV 39  
 
 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) 
Drie Lieder Ohne Worte 
 

- Andante con moto, opus 19/1                  
- Presto (Spinnerlied), opus 67/4 
- Andante con moto, opus 38/6 

 
 
Louis Vierne (1870 - 1937) 
Uit: Pièces de Fantaisie (suite 2), opus 53 
 

- Feux Follets (Vivace) 
- Clair de Lune (Adagio molto espressivo) 
- Toccata (Allegro risoluto) 
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Zsuzsa Elekes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1955) studeerde piano, orgel en 
klavecimbel aan het Bartók Conserva-
torium en aan de Franz Liszt Academie 
in Budapest bij Gábor Lehotka, Ferenc 
Gergely en János Sebestyén. Na haar 
studies in 1978 cum laude te hebben 
afgesloten, studeerde zij dankzij een 
stipendium van de Hongaarse staat 
twee jaar in Leipzig bij Hannes Kästner 
(Thomaskirche). Daarna volgde zij nog 
meester-cursussen bij Marie-Claire 
Alain, Jean Guillou, Johannes-Ernst 
Köhler, Michael Radulescu, Michael 
Schneider en Luigi Tagliavini. 
 
Zsuzsa Elekes won de tweede prijs van 
het Internationaal Franz Liszt Orgel-
concours in Budapest (1978), de eerste 
prijs tijdens het Internationaal Bach 
Concours te Leipzig (1980), is reeds 
tweemaal onderscheiden door Liszt 
Gesellschaft en ontving de Liszt-Prijs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
van het Hongaarse Ministerie van     
Cultuur (1994). Zij is leraar hoofdvak 
orgel aan het Bártok Conservatorium 
in Budapest en jureert regelmatig bij 
interpretatieconcoursen. Concertreizen 
voerden haar naar verschillende Oost- 
en West-Europese landen en naar 
Japan. Van haar orgelspel verschenen 
verschillende cd’s met onder meer 
orgelwerken van Bach, Reger, Liszt en 
Rheinberger, en een cd met 
harmoniumwerken van Liszt. 
 
In 1989 debuteerde Elekes in ons land 
op het monumentale en door haar met 
voorliefde bespeelde Walcker-orgel in 
de Martinikerk te Doesburg. In 1994 
maakte zij hier een cd met werken van 
Reubke en Karg-Elert, recent met 
repertoire van Hongaarse componisten. 
Daarnaast concerteerde zij verschillende 
malen voor de NRCV-radio.  

 
 

15 
 

Programma 25 juli 
 
 
Gustav Merkel (1827 - 1885)   
Fantasie in d-Moll, Op. 176 
 
 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847)   
Drie Lieder ohne Worte 
 

- Allegro non troppo in c-Moll op. 38  
- Allegro non troppo in Es-Dur op. 53  
- Presto agitato in g-Moll op. 53  

 
Sigfrid Karg-Elert (1877 - 1933)   
Trois Impressions, Op. 72 
 

- Harmonies du Soir 
- Clair de Lune 
- La Nuit   

 

Dezső Antalffy (1885 - 1945)  
Madonna - ein Glasgemälde 
 
 
Josef Rheinberger (1839 - 1901)   
Sonate Nr. 18 in A-Dur, Op. 188 
 

- Phantasie 
- Capriccio 
- Idylle 
- Finale 
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Leo van Doeselaar 
 
 
is een veelzijdig musicus, die als 
organist, pianist en fortepianist een 
enkele eeuwen omvattend repertoire 
bestrijkt. Naast zijn ‘Professur’ aan de 
Universität der Künste in Berlijn heeft 
hij als organist een grote concertpraktijk 
opgebouwd in binnen- en buitenland en 
is hij een veelgevraagd jurylid en docent 
bij internationale orgelfestivals. Hij is 
ook een veelgevraagd pianist. Meer dan 
dertig jaar vormt hij een pianoduo met 
Wyneke Jordans, speelt veel kamermuziek 
en treedt op als liedbegeleider.  
 
Leo van Doeselaar studeerde aan het 
Amsterdams Conservatorium orgel bij 
Albert de Klerk en piano bij Jan Wijn. 
Naast beide solistendiploma's behaalde 
hij de Prix d'Excellence orgel. Na zijn 
studie verdiepte hij zich verder in 
historische uitvoeringspraktijk, Frans 
orgelrepertoire bij André Isoir en forte-
pianolessen bij Malcolm Bilson en Jos 
van Immerseel.  
 
Als organist van het Barokorkest van de 
Nederlandse Bachvereniging werkt Van 
Doeselaar intensief mee aan het 
prestigieuze beeld- en geluidsproject 
‘All of Bach’.  Hij verleende zijn mede-
werking aan een groot aantal Oude 
Muziek Festivals in Europa en de 
Verenigde Staten. Als titulair organist 
van het Concertgebouw in Amsterdam 
treedt hij veelvuldig op met gerenom-
meerde orkesten, ensembles en solisten.  
Met Erwin Wiersinga werd Leo van 
Doeselaar in 2014 benoemd als titulair  
organist van het Schnitger-orgel        

in de Martinikerk te Groningen.  
 
Op cd is Leo van Doeselaar met Wyneke 
Jordans op uiteenlopende labels 
vertegenwoordigd met vierhandig 
repertoire en maakte hij vele orgel-
opnames op historische orgels.           
Drie cd’s zijn (inter)nationaal bekroond: 
de Kammermusik nr. 7 van Paul 
Hindemith met het Koninklijk Concert-
gebouworkest, alle klavierwerken van 
Jan Pieterszoon Sweelinck en de orgel-
werken van Heinrich Scheidemann. In 
2007 ontving hij de Jan Pieterszoon 
Sweelinckprijs vanwege zijn verdiensten 
voor de orgelcultuur.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
  www.leovandoeselaar.com 
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Programma 1 augustus 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) - Bach en Italië 
 
Weimar, tussen 1708 en 1717 
Concerto in d, ‘a 2 clav. et Pédale’, BWV 596  
Naar Concerto voor 2 violen, obligaat cello, strijkers van Antonio Vivaldi 
 

- Allegro - Grave - Fuga 
- Largo e spiccato 
- Allegro         

 
 
Arnstadt?, ± 1706 
Canzona in d, BWV 588       
 
 
Mühlhausen, ± 1708 
Fuga in G, BWV 577        
 
 
Leipzig, ± 1727 of eerder 
Sonata 5 in C. ‘a 2 Clav. et Ped.’,  BWV 529 
       

- Allegro 
- Largo 
- Allegro 

 
 
Arnstadt?, ±1706 
Fuga in b (op een thema van Corelli), BWV 579    
 
 
Arnstadt?, ±1704 
‘Erbarm’ dich mein, o Herre Gott’, BWV 721    
 
 
Weimar, tussen 1708 en 1717 
Toccata, adagio en fuga  in C, BWV 564      
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in de Martinikerk te Groningen.  
 
Op cd is Leo van Doeselaar met Wyneke 
Jordans op uiteenlopende labels 
vertegenwoordigd met vierhandig 
repertoire en maakte hij vele orgel-
opnames op historische orgels.           
Drie cd’s zijn (inter)nationaal bekroond: 
de Kammermusik nr. 7 van Paul 
Hindemith met het Koninklijk Concert-
gebouworkest, alle klavierwerken van 
Jan Pieterszoon Sweelinck en de orgel-
werken van Heinrich Scheidemann. In 
2007 ontving hij de Jan Pieterszoon 
Sweelinckprijs vanwege zijn verdiensten 
voor de orgelcultuur.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
  www.leovandoeselaar.com 
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Programma 1 augustus 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) - Bach en Italië 
 
Weimar, tussen 1708 en 1717 
Concerto in d, ‘a 2 clav. et Pédale’, BWV 596  
Naar Concerto voor 2 violen, obligaat cello, strijkers van Antonio Vivaldi 
 

- Allegro - Grave - Fuga 
- Largo e spiccato 
- Allegro         

 
 
Arnstadt?, ± 1706 
Canzona in d, BWV 588       
 
 
Mühlhausen, ± 1708 
Fuga in G, BWV 577        
 
 
Leipzig, ± 1727 of eerder 
Sonata 5 in C. ‘a 2 Clav. et Ped.’,  BWV 529 
       

- Allegro 
- Largo 
- Allegro 

 
 
Arnstadt?, ±1706 
Fuga in b (op een thema van Corelli), BWV 579    
 
 
Arnstadt?, ±1704 
‘Erbarm’ dich mein, o Herre Gott’, BWV 721    
 
 
Weimar, tussen 1708 en 1717 
Toccata, adagio en fuga  in C, BWV 564      
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Programma Rien Donkersloot 8 augustus 
 
 
Metzler-orgel 
 
Rien Donkersloot (* 1985) 
Improvisatie       
 
 
Naber-orgel 
 
Hans Friederich Micheelsen (1902 - 1973)   
Orgelkonzert nr. 2 ‘Es sungen drei Engel’, opus 34 
 

- Tokkata 
- Canzona 
- Fuge 

 
 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847)   
Arrangement: Reitze Smits   
Variations serieuses, opus 54 
 
 
Sigfrid Karg-Elert (1877 - 1933)       
Uit: Trois impressions, Opus 72/2 
Clair de lune  
 
 
Camille Saint Saens (1835 - 1921)      
Prelude et Fugue in Si bemol Majeur, opus 99/3   
 
  
Cornelis de Wolf (1880 - 1935)      
Passacaglia, koraal en fuga ‘Wie maar de goede God laat zorgen’ 

 
 
 
 
Voor meer informatie over Rien Donkersloot zie pagina 8. 
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Jan Hage  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        www.janhage.nl 
 
(1964) studeerde orgel bij Jan Welmers 
en Theorie der Muziek aan het Utrechts 
Conservatorium, Muziekwetenschap 
aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en 
Kerkmuziek aan het Nederlands 
Instituut voor de Kerkmuziek,  
eveneens in Utrecht. 
 

Vervolgens studeerde hij gedurende 
twee jaar orgel bij André Isoir aan het 
Conservatoire National de Région te 
Boulogne-Billancourt. Hij won eerste 
prijzen op diverse nationale en 
internationale orgelconcoursen.  
 

Hij staat in het bijzonder bekend als 
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.  
 

Tot zijn meeste recente cd-opnamen 
behoren die met het complete ‘Jets 
d’orgue’ van Jan Vriend en het 
integrale orgelwerk van Jéhan Alain.  
 

Tevens is hij werkzaam als componist 
en publicist. In 2006 ontving hij de 
médaille d'argent van Société 
Académique Arts-Sciences-Lettres te 
Parijs vanwege zijn verdiensten voor 
de Franse orgelcultuur.  
 

Van 1995 tot 2011 was hij organist van 
de Kloosterkerk te Den Haag. Met 
ingang van 1 juni 2011 is hij benoemd 
als organist van de Domkerk te 
Utrecht.  
 

In 2016 promoveerde hij tot doctor in 
de theologie met een dissertatie over 
de kerkmusicus Willem Mudde. 
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Programma 15 augustus 
 
 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
 

- Passacaglia in c-moll, BWV 582 
- ‘Schmücke dich, o liebe Seele’, BWV 654 

  
 
Jan Welmers (* 1937) 
Litanie (1988) 
  
 
Max Reger (1873 - 1916) 
 

- ‘Straf mich nicht in deinem Zorn’, op. 67 nr. 37 
- Introduktion, Passacaglia und Fuge in e-moll, op. 127 
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Programma 15 augustus 
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Dirk Out 
 
www.gerritchristiaandegier.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1949) behaalde in 1978 aan het 
Sweelinckconservatorium te Amsterdam 
het solistendiploma voor orgel bij Simon 
C. Jansen, Klaas Bolt en Bernard Bartelink. 
Op het eerste César Franckconcours in 
1976 in de Kathedrale Basiliek in Haar-
lem behoorde hij tot de prijswinnaars. 
 
In de jaren '80 en '90 was hij een 
veelgevraagd begeleider bij radio- en 
televisie-opnamen van de NCRV en 
dirigeerde hij in die periode een aantal 
koren. Van 1991 tot en met 2011 was hij 
directeur Kunstencentrum Velsen te 
IJmuiden met ruim 1.500 leerlingen en 
50 medewerkers. Van 1983 tot 2010 
was Dirk Out vaste organist in de 
Vijverwegkerk in Bloemendaal (Radio 
Bloemendaal). Op dit moment speelt hij 
regelmatig kerkdiensten in Bloemendaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          www.dirkout.nl 
 

(Dorps-kerk), Naarden (Grote Kerk) en  
IJmuiden (Nieuwe Kerk).  
 
Als organist is hij een veelgevraagd 
begeleider en treedt daarnaast ook 
steeds meer op als solist bij orgel-
concerten. Hij maakte concertreizen 
door o.a. Engeland, Frankrijk, Duitsland, 
Zwitserland, Tsjechië, Zweden, Canada 
en de Verenigde Staten. 
 
In 2005 werd hij onderscheiden door de 
‘Société Académique d’ Éducation et d’ 
Encouragement Couronné par l’ 
Académie Française Arts, Sciences et 
Lettres’ vanwege zijn verdiensten voor 
de Franse orgelcultuur. Dirk Out is 
voorzitter van het driejaarlijkse Inter- 
nationaal César Franck Concours in de 
Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem.  
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Programma 22 augustus 
 
 
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)  
Arr. Maurice Duruflé 

 

Uit: Cantate BWV 147, ‘Que Jésus demeure ma joie’  
 
 

 

Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)  
Arr. Sigfrid Karg-Elert 
Variations in E major, ‘The harmonious blacksmith’ 
 
 

  

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847)  
 

- Scherzo, uit: ‘A Midsummer Night’s Dream’, Arr. Jørgen Ellegård Frederiksen 

 

- Overture to the Oratorio, ‘St. Paul’, Arr. William Thomas Best 
 
 

 

Gabriel Fauré (1845 - 1924) 
Arr. Louis Robilliard 
Uit: ‘Pelléas et Mélisande’, Sicilienne  
 
 

 

César Franck (1822 - 1890) 
Grande Pièce Symphonique, opus 17 
 

- Andantino serioso - Allegro non troppo e maestoso 
- Andante - Allegro - Andante 
- Final: Allegro non troppo e maestoso 
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Jaap Zwart 
 
 
groeide op in een muzikaal gezin en 
kwam daarmee al vroeg in aanraking 
met muziek. Zijn eerste muziekonder-
richt ontving hij van zijn vader Jaap 
Zwart sr. die hem opleidde tot aan het 
conservatorium. Vervolgens studeerde 
hij aan het Sweelinck Conservatorium 
in Amsterdam hoofdvak piano bij Jan 
Kruyt en hoofdvak orgel bij Simon 
C. Jansen. Ook volgde hij in Amsterdam 
hedendaagse muziek bij de bekende 
Nederlandse componist Ton de Leeuw. 
Zijn studie sloot hij af aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, waar hij 
hoofdvak Theorie der Muziek 
studeerde bij Jan van Dijk, Ruud 
Koumans, Diederik Haakma Wagenaar 
en Ineke Kien. 
 
Als docent begon Jaap Zwart zijn 
carrière aan de Nederlandse 
Beiaardschool in Amersfoort. Later 
ging hij als theoriedocent aan de slag 
bij het Utrechts Conservatorium, waar 
hij tot 2010 werkzaam was. 
Momenteel is Jaap Zwart als docent 
verbonden aan het conservatorium 
van Amsterdam in de vakken theorie, 
improvisatie en analytisch studeren. 
Tevens is hij verbonden aan de 
vakgroep voor hoofdvak theorie.  
 
Naast zijn werkzaamheden als docent 
is Jaap Zwart ook actief als concert- en 
kerkorganist. Hij geeft jaarlijks vele 
concerten in Nederland en laat tijdens 

deze concerten blijken een breed 
repertoire uit te kunnen voeren: van 
oude muziek tot aan het romantische 
repertoire.  
 

Als kerkorganist is Jaap Zwart 
verbonden aan de Grote of Andreas-
kerk in Hattem, Grote Kerk in 
Harderwijk, Zuiderkerk in Zwolle en 
begeleidt regelmatig diensten op het 
Schnitger-orgel van de Grote of Sint 
Michaëlskerk in Zwolle. 
 

Jaap Zwart is verder een veelgevraagd 
begeleider, dirigeert zo nu en dan 
koren en is actief als pianist.  
Hij speelde onder meer de koor-
fantasie van Beethoven op piano in het 
Concertgebouw in Amsterdam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     www.jaapzwart.nl 
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Programma 29 augustus 
 
 
Metzler-koororgel 
 
Max Gulbins (1862 - 1932) 
Fest-Fantasie für die Orgel über das Lutherlied   
‘Ein feste Burg ist unser Gott’ (für das Lutherjahr 1917) 
 
Metzler-positief 
 
Jaap Zwart (* 1955) 
Improvisatie        
 
 
Naber-orgel  
 
Dirk Jansz. Zwart (1917 - 2002) 
Introductie, Fugato en Koraal over Psalm 147:1   
‘Laat ’s HEREN lof ten hemel rijzen’     
 
 
Albert de Klerk (1917 - 1998) 
 

- ‘U, verborgen Christus’ (LvdK 352)     
- ‘Geweldige, gedreven wind‘ (LvdK 248)     
- ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (LvdK 488b)  

 
      

Alexandre Guilmant (1837 - 1911) 
Symphonie en Ré mineur, Op. 42  
   

- Introduction et Allegro       
- Pastorale 
- Final 

 
 
César Franck (1822 - 1890) 
Deuxième Choral en si mineur, FWV 39  
 
        
Jan Zwart (1877 - 1937)   
Fantasie voor Orgel over het Lutherlied      
‘Een vaste Burg is onze God’ (Hervormingsdag 1917)      
 
 
Jaap Zwart (* 1955) 
Improvisatie          
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Bas de Vroome 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             www.kerkconcertendelft.nl 

(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 orgel-
concoursen, 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. 

Hij is beiaardier in Vlaardingen, 
Rijnsburg, Naaldwijk, Wateringen, De 
Lier en Spijkenisse en houdt zich al vele 
jaren intensief bezig met school-
projecten 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 bijzet-
tingen 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 vakdidactiek en basso 
continuo geeft.  

Hij maakte 12 CD’s waaronder een 
integrale opname van de werken van 
Hugo Distler. In juni jl. behaalde hij het 
Artist Diploma klavecimbel in Den 
Haag bij Fabio Bonizzoni. 
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Programma 5 september 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
 

Metzler-Positief 

Inventio 1 in C, BWV 772 

Inventio 15 in b, BWV 786 

Inventio 14 in Bes, BWV 785 

Inventio 13 in a, BWV 784 

Inventio 8 in F, BWV 779 

 

Metzler-koororgel 

Preludium en Fuga in Es, BWV 881 

Preludium en Fuga in f, BWV 875 

Preludium en Fuga in d, BWV 876 

 

Naber-orgel 

Preludium en Fuga in D BWV 532 

Echo uit de Partita in b, BWV 831 

Adagio uit de Orkestsuite in D, BWV 1068 

Capriccio uit de Toccata, BWV 916 

Passacaglia in c moll, BWV 582 

 
 



28 
 

Bas de Vroome 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             www.kerkconcertendelft.nl 

(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 orgel-
concoursen, 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. 

Hij is beiaardier in Vlaardingen, 
Rijnsburg, Naaldwijk, Wateringen, De 
Lier en Spijkenisse en houdt zich al vele 
jaren intensief bezig met school-
projecten 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 bijzet-
tingen 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 vakdidactiek en basso 
continuo geeft.  

Hij maakte 12 CD’s waaronder een 
integrale opname van de werken van 
Hugo Distler. In juni jl. behaalde hij het 
Artist Diploma klavecimbel in Den 
Haag bij Fabio Bonizzoni. 

 
 

29 
 

Programma 5 september 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
 

Metzler-Positief 

Inventio 1 in C, BWV 772 

Inventio 15 in b, BWV 786 

Inventio 14 in Bes, BWV 785 

Inventio 13 in a, BWV 784 

Inventio 8 in F, BWV 779 

 

Metzler-koororgel 

Preludium en Fuga in Es, BWV 881 

Preludium en Fuga in f, BWV 875 

Preludium en Fuga in d, BWV 876 

 

Naber-orgel 

Preludium en Fuga in D BWV 532 

Echo uit de Partita in b, BWV 831 

Adagio uit de Orkestsuite in D, BWV 1068 

Capriccio uit de Toccata, BWV 916 

Passacaglia in c moll, BWV 582 

 
 



Een jaar vóór de derde Bachdag Amersfoort, zaterdag 13 oktober 2018, 
markeert het Aperto-ensemble de start van de voorbereidingen. Geheel in de stijl 
van de Bachdag is het concert gratis toegankelijk; collecte aan de uitgang.

De leden van het recent opgerichte Aperto-ensemble hebben elk hun sporen 
verdiend. Het belooft een prachtige avond te worden.

Marieke de Bruijn (viool I), Mariëlle Ponsen (viool II), 
Laura van der Stoep (altviool), Roosmarij Cooiman (cello), 

Jeroen Rekké (contrabas) & Marjolein de Wit (fl uit)

Het Aperto-ensemble wordt voor deze gelegenheid uitgebreid met:

Bas de Vroome (klavecimbel) & Maria den Hertog (mezzo-sopraan)

Ook Rien Donkersloot (orgel), muzikaal adviseur van de Bachdag 
Amersfoort, levert een bijdrage aan het programa.

EXCLUSIEF CONCERT
29 SEPTEMBER
20.00 UUR
ST. JORISKERK
AMERSFOORT
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Sponsor Bachdag

Bachdag advertentie Exclusief concert 148x210mm v4.indd   1 30-05-17   19:41
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Rien Donkersloot programma 12 september 
Verzoekprogramma – het programma wordt separaat uitgereikt. 
 
  
Rien Donkersloot (1985) studeerde 
orgel aan het Rotterdams Conserva-
torium bij Bas de Vroome en Ben van 
Oosten. In 2008 studeerde hij 
hiervoor summa cum laude af. Tevens 
behaalde hij het diploma kerkmuziek.                  

Hij studeerde beiaard aan de 
Nederlandse Beiaardschool in 
Amersfoort bij Frans Haagen. In 2011 
studeerde hij cum laude af. 

 
 
 

Hij won diverse prijzen bij orgel- en 
beiaardconcoursen.  

Rien is organist van de Laurentius-
kerk te Mijnsheerenland en van de St. 
Joriskerk in Amersfoort. Hij is 
beiaardier van Haarlem, Goes en 
Ridderkerk. Verder heeft hij een 
uitgebreide lespraktijk en is hij actief 
als (koor)begeleider. 
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Dispositie Hoofdorgel  
Carl Friedrich August Naber, 1845 
 
 
Hoofdwerk [II] C-f3  
Prestant 16'  
Bourdon 16'  
Prestant 8' *  
Holpijp 8'  
Octaaf 4' *  
Openfluit 4'  
Quint 3' *  
Octaaf 2'  
Mixtuur 4-6 st.  
Scherp 3-4 st.  
Cornet D 5 st.  
Fagot 16'  
Trompet 8' 
 
 

Bovenwerk [III] C - f3  
Prestant 8' *  
Holpijp 8' *  
Quintadena 8'  
Viola di Gamba 8'  
Octaaf 4' *  
Fluit 4' *  
Nasard 3'  
Gemshoorn 2'  
Flageolet 1'  
Hoboe 8'  
Vox humana 8'  
Tremulant 
 
 
 

Rugwerk [I] C - f3 
Prestant 8'  
Roerfluit 8'  
Bourdon 8'  
Octaaf 4'  
Holfluit 4'  
Woudfluit 2' 
Sexquialter 2 st. * 
Mixtuur 3-5 st. 
Dulciaan 8' 
 
 
 
 
 
 

Pedaal C - f1 
Subbas 16'  
Prestant 16'  
Octaaf 8' 
Octaaf 4'  
Bazuin 16' 
Trompet 8' 
Koppelingen 
Hoofd & Rugwerk  
Hoofd & Bovenwerk 
Rug & Hoofdwerk (1995) 
Pedaal & Hoofdwerk 
Pedaal & Rugwerk (1900)  
Tremulant hele werk

De * gemarkeerde registers zijn afkomstig uit het oude orgel. De Prestant 8 vt., Octaaf 4 vt. en      
Quint 3 vt. (Hoofdwerk) en de Prestant 8 vt. en Octaaf 4 vt. (Bovenwerk) zijn vermoedelijk  
grotendeels door Van Hagerbeer vervaardigd in 1636. De Sesquialter, Holpijp 8 vt. (Bovenwerk)         
en Fluit 4 vt. zijn waarschijnlijk deels van C. Gerrits uit 1551. De Toonhoogte a1 is 437 Hz, gelijk         
aan de Metzler-orgels. De stemming is gelijkzwevend, bij de Metzler-orgels evenredig zwevend. 
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Koororgel Metzler & Söhne, 1967 
  
 

 
 
Na de restauratie in 1969 beschikt de Sint-Joriskerk over een koororgel,  geschonken door 
de heer B. Pon. Het is gebouwd door de Zwitserse orgelbouwer Metzler en Zoon uit 
Dietikon. De kas is geschilderd door Antonio Frasson. Uitgangspunt bij het ontwerp was het 
Zuid-Duitse barokorgel. De klank is krachtig, helder en dragend. Bij de bouw is rekening 
gehouden met een latere voltooiing van een bescheiden borstwerk. Dispositie: 
 
Quintade 16' 
Prinzipal 8' 
Gedackt 8' 
Octave 4' 

Rohrflöte 4' 
Quinte 3' 
Octave 2'  
Mixtur 1' III-IV sterk 

Trompete 8' 
Pedaal: Quintadena 16' 
(transmissie)  
Koppeling: Ped-Manuaal 
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Orgelpositief Metzler & Söhne, 1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dispositie:  Gedackt 8' - Rohrflöte 4' - Principal 2' 

 
In de Gerfkamer van de Sint-Joriskerk bleek door het nieuwe gebruik van deze ruimte 
behoefte aan een klein kabinetorgel. Ook hierin voorzag de familie Pon door een klein, 
verrijdbaar, orgel te schenken, dat eveneens werd vervaardigd door de orgelbouwers 
Metzler en Zoon. Het orgel is fraai beschilderd door de heer Antonio Frasson uit Luzern. 
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Inloopconcerten  
 
 
Zaterdagmiddag 15.00 uur 
Toegang vrij, met collecte 
 

 
8   juli   Diederik Blankesteijn (orgel) met Young Chamber Choir 
 
15 juli    Jan Geert Heuvelman (orgel) met Vocaal Ensemble Rijssen 
 
22 juli   Heleen en Laurens Knoop, Alies van der Hoeven  

(strijkers ensemble) met Jan Mannee (clavecimbel) 
 
29 juli   Jos Maters (orgel) met Rianne Helmus (blokfluit) 
 
5   aug   Pieter van Helden (orgel) met Bertine van Helden (viool) 
 
12 aug   Bastiaan Stolk (orgel) met Daniëlle Stolk (sopraan) 
 
19 aug   Piet Oudejans (clavecimbel) met Fontana ensemble 
 
26 aug Arnold Dekker (orgel/piano) met Ilse Almekinders (fluit/viool) 
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