
De marktconcerten 2022

Ook uw bijdrage is nodig om deze concerten doorgang te laten vinden!

Scan de QR code of
maak uw donatie over op:
NL27 RABO 0324 2763 89
tnv Stichting Vrienden van de Pieterskerk

ANBI status Stichting Vrienden van de Pieterskerk  RSIN= 858056719

We zijn blij met een bijdrage dit jaar van
“Cultuurfonds Stichtse Vecht”

Datum Organist        .
1 juli Frank Schneider
8 juli Egbert Schoenmaker

15 juli Jaap Jan Steensma &
Hester Westra, zang

22 juli Ad van Pelt
29 juli Peter Verhoogt
5 augustus Jan Pieter Karman

12 augustus Erik van Bruggen
19 augustus Willem Poot
26 augustus Johan Erné

Particulieren mogen in de aangifte
inkomstenbelasting een gift vermenigvuldigen
met 1,25 en als gift aftrekken.
Voorbeeld: u geeft vandaag digitaal €12,- en dat
kost u slechts €7,50 netto na belastingaftrek!!

Bätz orgel van de Pieterskerk te Breukelen

1 juli 2022

“Marktconcert” door Frank Schneider
aanvang 12:45 uur



Programma

1. J.S. Bach (1685–1750) Preludium en Fuga in e (BWV 548)
2. J. Speth (1664–1720?) Partite diverse sopra l'aria detta la Pasquina

(6 variaties)
3. Ch. M. Widor (1844–1937) Intermezzo uit Symphonie VI (Opus 42/2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘De grote e-moll’, zo wordt het stuk van Johann Sebastian Bach wel genoemd
waar ik dit concert mee open. Het is niet alleen een van de langste, maar ook een
van de meest gecompliceerde stukken die Bach ooit voor orgel schreef. Het
preludium (letterlijk: voorspel) kent een grote dramatiek. Dat hoor je direct aan
het begin, waar Bach met een veelzeggende stijgende sext begint (hetzelfde
interval als waarmee zijn bekende aria ‘Erbarme dich’ uit de Matthäus Passion
begint). Dit wordt wel een exclamatio (uitroep) genoemd en heeft de klank van
een klacht. In het zwaarmoedige karakter van het preludium hoor je als het ware
het zwoegen terug. Maar zonder dat de muziek saai wordt, want Bach weet op dit
mooie thema prachtig te variëren in harmonie en ligging. Het thema van het begin
komt diverse malen terug en wordt afgewisseld met lichtere en speelse variaties,
die het tot een mooi geheel maken.
De fuga heeft een zeer merkwaardig thema. Het is haast onzingbaar en bijna alle
twaalf tonen van het octaaf zitten erin. Deze fuga wordt door de Engelsen wel ‘the
wedge’ (wig) genoemd, want zo klinkt het ook. Alsof je een wig ergens indrijft en
het hout uiteen splijt. Het thema ontwikkelt zich vanuit een enkele toon, en
verspreidt zich chromatisch over het hele octaaf. Kenmerkend voor een fuga is dat
het eenstemmig begint, waarna het thema achtereenvolgens door de andere
stemmen in een andere toonsoort wordt ingezet. Vaak wordt het thema bij de
tweede inzet en verder ook voorzien van een min of meer vaste tegenstem, zo
ook in dit stuk. De vierstemmige fuga is ook bijzonder vanwege de solis tische en
virtuoze passages en toonladderfragmenten. Bach gaf nog een bijzonderheid mee
aan de structuur en schreef deze fuga in een zogeheten da capo-structuur, waarbij
helemaal aan het slot na een soort climax het begin van de fuga terugkeert en het
stuk afsluit.

Johann Speth werd geboren in Speinshart, Beieren. Er is niets bekend over zijn
leven vóór 1692, toen hij solliciteerde naar de functie van organist van de
kathedraal van Augsburg. De aanvraag, die vermoedelijk Speths composities
bevatte (zelf schreef hij in het voorwoord dat ze ‘van de hand van zowel
buitenlandse als bekende Duitse componisten uit zijn tijd waren’), werd aanvaard
en op 4 november 1692 werd hij benoemd tot organist. De muziek die hij bij de

aanvraag aanleverde, werd het jaar daarop in Augsburg gepubliceerd als Ars
magna Consoni et Dissoni. De exacte datum van overlijden van Speth is niet
bekend, maar er is een document waaruit blijkt dat hij in 1719 nog steeds met zijn
vrouw en een dienstmeid in Augsburg woonde.
Uit zijn composities vandaag één van de drie partita’s. Hierin is de invloed van
Frescobaldi en meer algemeen de Italiaanse stijl te horen. Er klinken zes variaties
op een thema. Elke variatie bestaat uit een voor- en een nazin, die telkens
herhaald wordt. In de variaties zijn mooi de verschillende registers en
klankkleuren van dit orgel te horen.

Van de hand van Charles-Marie Widor zijn de symfonieën die hij voor orgel
schreef bekend en geliefd bij een groot publiek, met name de vijfde en de zesde.
In deze symfonieën, die dateren uit de Franse Romantiek heeft het orgel de
functie van een groot symfonieorkest, met strijkers en blazers. Er zijn veel
wisselingen in dynamiek en langzame en snellere delen wisselen elkaar af. Hoewel
het orgel in de Pieterskerk zich eigenlijk niet zo goed leent voor deze muziek heb
ik er toch voor gekozen om een deel uit de zesde symfonie te spelen. De titel is
‘intermezzo’, en dat betekent tussenspel. Het bestaat uit drie delen. Eerst een
opgewekt scherzo-achtige toccata waarin snelle zestiende noten de basis vormen.
Vervolgens klinkt, als een tussenspel in het intermezzo, een zachter canon-achtig
trio. Doordat achtste noten de basis vormen heeft het een rustiger karakter. Tot
slot keert het speelse begingedeelte weer terug, waarna het eindigt met v ier
prachtig majestueuze akkoorden.

CV Frank Schneider
Frank Schneider, geboren op 17 augustus 1982, ontving op 10-
jarige leeftijd zijn eerste orgellessen van Leo-Hans Koornneef op
muziekschool “Op Maat” te Vlaardingen. Zijn opleiding orgel en
kerkmuziek volgde hij aan het conservatorium van Utrecht, met
als hoofdvakdocenten Jan Raas en Reitze Smits. Als vaste
organist was hij verbonden aan verschillende kerken en tevens
was hij dirigent van diverse koren.
Na zijn conservatoriumopleiding studeerde hij theologie aan de Theologische
Universiteit in Apeldoorn. Sinds 2014 is hij als predikant verbonden aan de
Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje) in Breukelen.

WWW.VRIENDENVANDEPIETERSKERK.NL

Een schat aan informatie over eerdere concerten op:
https://adcs.home.xs4all.nl/muziek/markt.html
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Bätz orgel van de Pieterskerk te Breukelen

8 juli 2022

“Marktconcert” door Egbert Schoenmaker
aanvang 12:45 uur



Programma

Psalm 113 Genfer Psalter Claude Goudimel  1514-1572
Choralvorspiel Psalm 113 Dick Koomans  1957-

3 Variationen auf „Daphne“ Anonym Niederlande c. 1650

Capriccio chromatico Tarquinio Merula 1595-1665

Canzonetta in G, BuxWV 171 Dietrich Buxtehude  1637-1707

Magnificat-Fuge No. 10 sexti toni Johann Pachelbel 1653-1706
Magnificat-Fuge No. 13 octavi toni

Canzona III in d Johann Caspar Kerll 1627-1693

Passacaglia in d Johann Krieger 1652-1732

Variaties over „Jesu meine Freude“ Johann Gottfried Walther 1684-1713
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 Variation

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psalm 113 hoort u allereerst in een zetting van Claude Goudimel, vooral bekend
van zijn successieve edities van de Geneefse psalmen: eenvoudige noot-tegen-
noot zettingen; versies in versierd contrapunt: versies in de vorm van motetten.
Omdat zijn eenvoudige zettingen zo beroemd en wijdverspreid zijn , heeft hij lange
tijd - abusievelijk - te boek gestaan als de componist van de Geneefse psalm-
melodieën.
De bewerking daarna is van Dick Koomans, organist en intonateur bij de
Fa. Flentrop-Zaandam. Deze bewerking zou zó uit het Orgelbüchlein van Bach
afkomstig kunnen zijn, vergelijk deze bewerking eens met Christ lag in
Todesbanden, Alle Menschen müssen sterben etc. uit deze verzameling.
Daphne uit het Susanne van Soldt Manuscript is afkomstig uit een
klavierbloemlezing uit 1599 bestaande uit 33 stukken gekopieerd door of voor een
jong Vlaams of Nederlands meisje in Londen, bestemd voor virginaal, clavichord of
klavecimbel. Het belang ervan ligt vooral in het feit dat het de enige bekende bron
is voor vroege Nederlandse klaviermuziek vóór Sweelinck.
Merula’s Capriccio chromatico begint met een chromatische toonladder [halve
toonschreden] die in de toen gebruikelijke middentoonstemming nogal
opwindend klonken omdat elke schrede verschilt van de vorige. In de stemming
van Valotti [1/6 komma] op dit Bätz-Orgel valt het mee, hoewel het stuk in
middentoon grensoverschrijdend klinkt: De grenzen van die stemming worden
opgezocht en zorgen voor rillingen in de oren!
Buxtehude’s Canzonetta bestaat uit 2 gedeeltes met een zelfde thema, alleen
rhytmisch verschillend: het eerste thema bestaat uit repeterende noten en na een
overgangs gedeelte volgt hetzelfde thema in een dansende variant.

De fuga’s van Pachelbel zijn zéér markant: eerste fuga klinkt als een
Trompetsignaal; 3 x C -pauze- gevolgd door 3 x F. Het is te vergelijken met een
column uit de krant; kort maar krachtig. In de tweede fuga bestaat het thema uit
een toonladder gevolgd door een oktaafsprong: Kort maar pittig!
Kerll’s Canzona III bestaat uit 4 kontrasterende secties, zowel in de registratie,
alsook in de structuur. Tijdens Krieger’s Passacaglia [Ground, Chaconne, Ciacona]
moet u vooral letten op de baslijn: Een dalende toonladder met afsluiting [cadens]
bestaande uit de noten D-C-Bes-A-G-A-Bes-A-D Er volgen dan 15 variaties die je
laten vergeten dat het om een steeds herhalend thema in de linkerhand in de bas
gaat, want de rechterhand weet de toehoorder goed af te leiden!
De variaties van Walther over “Jesu meine Freude” zijn één van de “Musikalische
Vorstellung Zwey Evangelischer Gesänge” die bij leven als enige van zijn werken in
druk verschenen zijn.
==================================================================
Egbert Schoenmaker ; www.egbertschoenmaker.de
studeerde orgel aan de conservatoria in Utrecht
[Nico van den Hooven], Arnhem [Bert Matter] en
Amsterdam.
Na zijn eindexamen solospel bij Piet Kee
studeerde hij clavecimbel bij Anneke Uittenbosch.
Hij was 30 jaar organist van het Epmann-Orgel
[1812] in de Simon & Judaskerk in Ootmarsum.
Tot voor kort was hij Orgelrevisor voor de Lutherse Landeskirche Hannover en was
verantwoordelijk voor het diocees Osnabrück van de Lutherse Kerk in Hannover,
Nedersaksen. In die hoedanigheid was hij voorzitter van de orgelcommissie die
het restauratieprojekt van het Christian Vaterorgel in Melle heeft begeleid.
Egbert Schoenmaker concerteert regelmatig in Duitsland en Nederland en
maakte concertreizen naar USA en Canada.
Ook is hij nog steeds aktief als pedagoog en leidt veel leerlingen op als
kerkorganist [Organist im Nebenamt].
De vele, waaronder de historische orgels in de Graafschap, dienen daartoe
als les-en studiemogelijkheid.
In 2017 verscheen een boek met 34 dansen uit „Danserije het derde
Musyckboexken 1551” van Tielman Susato, speelbaar gemaakt voor orgel of
klavecimbel, virginaal of clavichord. Verkrijgbaar à € 20,=

https://www.egbertschoenmaker.de/susatobook/
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Bätz orgel van de Pieterskerk te Breukelen

15 juli 2022

“Marktconcert” door
Hester Westra  & Jaap Jan Steensma

aanvang 12:45 uur



Programma

1. Toccata in C - Francesco Durante (1684-1755)

2. Cantate Nisi Dominus (RV 608) - Antonio Vivaldi (1678-1741)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cantate Nisi Dominus

1. Nisi Dominus aedificaverit domum,
in vanum laboraverunt qui aedificant
eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam.

2. Vanum est vobis ante lucem surgere.

3. Surgite postquam sederitis,
qui manducatis panem doloris.

4. Cum dederit dilectis suis somnum,
ecce haereditas Domini, filii;
merces, fructus ventris.

5. Sicut sagittae in manu potentis,
ita filii excussorum.

6. Beatus vir qui implevit desiderium
suum ex ipsis:
non confundetur cum loquetur
inimicis suis in porta.

7. Gloria Patri et Filio,
Et Spiritui Sancto

8. Sicut erat in principio, et nunc, et
semper,
Et in saecula saeculorum.

9. Amen.

Psalm 127 Een pelgrimslied van Salomo.

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs
zwoegen de bouwers;
als de HEER de stad niet bewaakt,
vergeefs doet de wachter zijn ronde.

Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat
te ruste legt, je aftobt voor wat brood –
Hij geeft het zijn lieveling in de slaap.

Kinderen zijn een geschenk van de HEER,
de vrucht van de schoot is een beloning
van God.

Als pijlen in de hand van een schutter, zo
zijn kinderen, verwekt in je jeugd.

Gelukkig de man wiens koker is gevuld
met pijlen zoals zij. Hij staat niet te
schande als hij zijn vijanden aanklaagt in
de poort.

Hester Westra (1993) rondde haar Bachelor Koordirectie af in mei 2019 aan het
Utrechts Conservatorium met een succesvol concert getiteld: ‘Dromen en
visioenen’. Dit concert draaide om maar één boodschap: ‘Als je maar durft te
dromen, is alles mogelijk’. Tijdens het evenement deden er maar liefst drie
gezelschappen mee: de Utrechtse Studenten Cantorij, Zangers van het
Studentenkoor Amsterdam en Projectkoor- orkest Sine Nomine. Bij het
eerstgenoemde koor was Hester jaren lang koorlid én repetitor.

Sinds januari 2022 is Hester dirigent van het Kathedrale Koor in Utrecht.
Op 1 juli 2022 deed ze
Eindexamen Master Koordirectie.
www.hesterwestra.nl

Jaap Jan Steensma (1984)
kennen we hier als de
orgeladviseur bij de restauratie
van ons G.Th. Bätz orgel in 2018-2019.
Hij studeerde Orgel (2004-2005) en Muziekwetenschap (2006-2012) te
Utrecht, was bestuurslid van studievereniging Hucbald (muziekwetenschap).

Voltooide in 2014 de Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur; werd in 2020
redactielid van De Orgelvriend.
Is organist in vele kerken.
https://www.orgeladvies.nl/jaap-jan-steensma/

WWW.VRIENDENVANDEPIETERSKERK.NL

Een schat aan informatie over eerdere concerten op:
https://adcs.home.xs4all.nl/muziek/markt.html
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Bätz orgel van de Pieterskerk te Breukelen

22 juli 2022

“Marktconcert” door Ad van Pelt
aanvang 12:45 uur



Orgelmuziek uit vier eeuwen

1. Dietrich Buxtehude (1637-1707) :
Christ, unser Herr, zum Jordan kam (BuxWV 180)

2. Johann Pachelbel (1653-1706) :
Christ, unser Herr, zum Jordan kam (T 23)

3. Johann Sebastian Bach (1685-1750) :
Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 675)

4. Johann Ludwig Krebs (1713-1780) :
Ach Gott, erhör mein Seufzen (Krebs-WV 513)

5. Louis Lefébure-Wély (1817-1869) :
Élévation ou Communion, uit: L’Organiste moderne (1867)

6. Johannes Brahms (1833-1897) :
Schmücke dich, o liebe Seele (opus 122, nr. 5)

7. Margreeth de Jong (geb. 1961):
– Der Schmetterling, uit: Fantasiestücke (opus 71)
– Christ the Lord Is Risen Today, uit: The Organist’s Companion (opus 98, nr. 2)
– Nun danket alle Gott (opus 121)

1.  Het lied “Christ, unser Herr, zum Jordan kam” (NLB 522) gaat over de doop van
Christus in de Jordaan door Johannes de Doper. Tekst en melodie zijn van
Luther. In deze koraalbewerking horen we de melodie in de sopraan, heel
smaakvol en subtiel versierd.

2.  In de bewerking van Pachelbel ligt melodie in de bas, gespeeld op het pedaal.
Daarboven klinken twee beweeglijke bovenstemmen.

3.  Deze bewerking over “Allein Gott in der Höh sei Ehr” (NLB 302), maakt deel uit
van de “Deutsche Orgel-Messe” van Bach, uitgegeven in 1739. Het is een
driestemmige bewerking, met de melodie in de alt.

4.  Krebs was leerling aan de Thomasschule in Leipzig. Hij volgde lessen bij Bach,
werkte met hem samen en er ontstond een persoonlijke band. Later werd hij
organist in Zwickau, ten zuiden van Leipzig. In deze koraalbewerking horen we
de cantus firmus in rustige noten in de sopraan.

5.  “L’Organiste moderne” is een bundel met stukken voor de katholieke
eredienst. Dit werk is genomen uit het tweede boek. Eerst horen we een
zangrijke melodie. Vervolgens een tussenspel op het bovenklavier. Tenslotte
keert de melodie van het begin weer terug.

6.  “Schmücke dich, o liebe Seele” (NLB 376) is bedoeld om te worden gezongen
bij de viering van het Heilig Avondmaal. De bewerking is driestemmig. De
melodie klinkt in de sopraan.

7.  Tot slot klinken drie werkjes van Margreeth de Jong.
– Eerst een lichtvoetig stukje over een vlinder, uit de Fantasiestücke uit 2016.
– Dan een bewerking over “Christus onze Heer, verrees” (NLB 624), geschreven

voor The Organist’s Companion, uitgegeven in Amerika in 2018.
– Tot slot een bewerking over “Nun danket alle Gott” (NLB 704),

uitgegeven in 2021.

Ad van Pelt (1960) studeerde orgel en
improvisatie aan het Utrechts Conservatorium
bij Kees van Houten en Jan Welmers. In 1986
behaalde hij de diploma’s Uitvoerend Musicus
en Protestantse Kerkmuziek.
Daarnaast studeerde hij musicologie aan de
Universiteit Utrecht, onder meer bij dr. Jan van Biezen.
Deze studie werd afgerond met het doctoraalexamen in 1987.
Sinds 1990 is hij organist van het Johann Heinrich Hartmann Bätz-orgel (1768) van
de Petruskerk te Woerden.
Sinds 2018 is hij bestuurslid van de “Stichting Utrecht Orgelland”.

Meer informatie:  https://advanpelt.nl/

WWW.VRIENDENVANDEPIETERSKERK.NL
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Bätz orgel van de Pieterskerk te Breukelen

29 juli 2022

“Marktconcert” door Joost van Beek
aanvang 12:45 uur



“Jackson & M(o)ore”

1. Richard Shepard 1949-2021
Prelude

2. Albert de Klerk 1917-1998
Variaties over de Sequentia ‘Laudes Organi’

3. Francis Jackson 1917-2022
Sarabande (Georgian Suite)

4. Matthew Camidge 1764-1844
Gavotte in G minor

5. Maurice Ravel 1875-1937
Petite Pastorale

6. Philip Moore *1943
Three Pieces for Withycombe
- Prelude
- Sarabande
- Postlude

Begin 2022 overleed de legendarische Engelse organist Francis Jackson op de
leeftijd van 104 jaar. Bijna vier decennia lang, van 1946 tot 1982, diende
hij York Minster als Director of Music. In 2007, ter gelegenheid van zijn
negentigste verjaardag, verscheen de bundel Fanfare for Francis, met
daarin diverse composities van vrienden en collega’s.
Uit deze collectie komt de Prelude van Richard Shepard, die sinds 1985
diverse functies in en rond York Minster bekleedde.

De enige niet-Engelsman in dit programma, Albert de Klerk, werd geboren in
hetzelfde jaar als Francis Jackson. Of ze elkaar persoonlijk hebben gekend
en/of ontmoet, hebben we niet kunnen vaststellen, maar ze zullen
ongetwijfeld van elkaars bestaan hebben geweten.
Laudes Organi (‘De lof van het orgel’) bestaat uit vier variaties over
een twaalfde-eeuwse melodie van onbekende hand. De tekst is – zoals
de titel al doet vermoeden – een ode aan het orgel.

Vervolgens hoort u een stuk van Francis Jackson zelf: een deel uit zijn
Georgian Suite (1992), geschreven in een achttiende-eeuws idioom.

Een van de voorgangers van Jackson in York was Matthew Camidge.
Van hem klinkt de onbekommerde Gavotte in G minor, een stuk
dat ook zomaar van bijvoorbeeld Händel had kunnen zijn.

Francis Jackson onderhield een nauwe vriendschap met Gerco Schaap, de
voormalige eindredacteur van het tijdschrift De Orgelvriend, die ons
eveneens begin dit jaar ontviel. In een interview met Gerco liet Jackson zich
ontvallen dat Maurice Ravel zijn favoriete componist was. Omdat Ravel geen
orgelmuziek schreef, hoort u van hem een bewerking van een deel uit de
cyclus Ma Mère l’Oye (Moeder de Gans), gebaseerd op het gelijknamige
sprookjesboek van Charles Perrault. Het betreft het tweede deel, ‘Petit
Poucet’ (Klein Duimpje), dat in de orgelversie van de ons verder onbekende
Abbé François Brur is omgedoopt tot Petite Pastorale.

Ten slotte klinkt een compositie van Philip Moore, die Jackson in 1982 in York
Minster opvolgde. Moore droeg zijn Three Pieces for Withycombe (1977)
op aan zijn moeder én aan het orgel van de kerk van Withycombe, waarvan
zij toentertijd de organist was.

Joost van Beek (*1978) heeft een brede muzikale belangstelling, met een
voorliefde voor minder bekend repertoire en contrastrijke programma’s.
Hij studeerde literatuur en improvisatie bij Johan den Hoedt en Cor Ardesch.
Momenteel wordt hij op beide gebieden gecoacht door Ko Zwanenburg.

In 2019, 2020 (tweede prijs) en 2021 (tweede prijs) was Joost finalist tijdens
het nationale orgelconcours van de Stichting Groningen Orgelland.

Als kerkorganist is Joost actief in diverse plaatsen in de regio Utrecht. Op
bescheiden schaal geeft hij concerten. Buiten de landsgrenzen trad hij op
in Denemarken, Duitsland, Engeland en Noorwegen.

In het dagelijks leven is Joost werkzaam als freelance tekstschrijver en redacteur,
waarbij hij vooral opdrachtgevers uit de muzieksector heeft, en jurist. Sinds
januari 2022 is hij eindredacteur van het tijdschrift De Orgelvriend. Verder is
hij als vrijwilliger actief in diverse organisaties, onder meer als voorzitter van
de Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk te Utrecht.

De toon maakt de tekst
Joost van Beek | tekst, redactie & marketing

www.joostvanbeek.com

WWW.VRIENDENVANDEPIETERSKERK.NL

Een schat aan informatie over eerdere concerten op:
https://adcs.home.xs4all.nl/muziek/markt.html

www.joostvanbeek.com


De marktconcerten 2022

Ook uw bijdrage is nodig om deze concerten doorgang te laten vinden!

Scan de QR code of
maak uw donatie over op:
NL27 RABO 0324 2763 89
tnv Stichting Vrienden van de Pieterskerk
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We zijn blij met een bijdrage dit jaar van
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Datum Organist        .
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29 juli Joost van Beek

5 augustus Jan Pieter Karman
12 augustus Erik van Bruggen
19 augustus Willem Poot
26 augustus Johan Erné

10 september
Open Monumenten Dag
16:00 uur Orgelconcert
Jan Pieter Karman

16 oktober 15:00 uur in de Pauluskerk
Jan Pieter Karman

Particulieren mogen in de aangifte
inkomstenbelasting een gift vermenigvuldigen
met 1,25 en als gift aftrekken.
Voorbeeld: u geeft vandaag digitaal €12,- en dat
kost u slechts €7,50 netto na belastingaftrek!!

Bätz orgel van de Pieterskerk te Breukelen

5 augustus 2022

“Marktconcert” door Jan Pieter Karman
aanvang 12:45 uur



Programma

1. Preludium in d-klein –
Johann Pachelbel (1653-1706)

2. Twee variaties over “Es ist gewiβlich an der Zeit” –
J.Pzn Sweelinck (1562-1621)

3. Andantino in g-klein (ca. 1856) –
César Franck (1822-1890)  *)

4. Koraalbewerking “Herzlich thut mich verlangen” (BWV 727) –
Joh. Seb. Bach (1685-1750)

5. Cornet-Voluntary in d-klein (Opus 5 Nr. 2) –
John Stanley (1712-1786)

- Slow
- Allegro

6. Koraalbewerking “Vater unser im Himmelreich” (BWV 683) –
 Joh. Seb. Bach

7. Preludium en Fuga in C-groot (BWV 553) –
Joh. Seb. Bach  **)

*) Vorig jaar was Sweelinck-jaar, dit jaar is Franck-jaar.

**) De ‘Acht kleine Preludien und Fugen’ (de ‘8 kleintjes’), waarvan
BWV 553 de eerste is, zijn mogelijk niet van de hand van Bach zelf
maar van een leerling van hem.

Bij de uitvoering van een orgelwerk is het van groot belang om een
mooie combinatie van de orgelstemmen (=registratie) te kiezen.
Evengoed worden orgelstemmen ook wel zelfstandig gebruikt, al of
niet solistisch. Ook wel "uitkomende stem" genoemd als het een
specifieke melodie betreft. Eigenlijk net zoals in een orkest.
Vandaag geïllustreerd in dit orgelconcert; zie hiernaast.

Waar hoort u welk solistisch orgelregister in de muziek?
Bij programma nummer:

2. Trompet – de melodie in Sweelincks “Es ist gewiβlich”, in de
1e variatie in de sopraan, in de 2e variatie in de bas.

3. Viola de Gamba – deze ijl klinkende stem in het laatste
gedeelte van Francks Andantino; samen met de:

3. Tremulant – een hulpregister dat door de winddruk te
variëren een natuurlijk vibrato poogt na te bootsen

4. Sexquialter – de solostem voor de melodie van Bachs
“Herzlich thut mich verlangen”

5. Prestant (daartoe behoren alle pijpen in het orgelfront) – in
het 1e deel van Stanley’s Voluntary

5. Cornet – het soloregister van het 2e deel van Stanley’s
Voluntary

6. Fluit (ook met de tremulant) – in Bachs manualiter
“Vater unser”

Jan Pieter Karman,
diploma uitvoerend musicus Sweelinck-
conservatorium, doctoraal muziekwetenschap
Utrecht, finalist “Haarlem” in 1996, is sinds
2000 organist van deze Pieterskerk.
Hij is de initiatiefnemer van deze
Marktconcerten, die in 2012 van start zijn
gegaan. Sindsdien heeft hij al vele concerten
gegeven zowel in de Pauluskerk als in de Pieterskerk.
Op de foto toont hij een pijpje van de trechtervormige Fiool de Gambe 8'
(discant) uit het rugwerk van het Van Gruisen-orgel uit de dorpskerk te
Jorwerd.

WWW.VRIENDENVANDEPIETERSKERK.NL

Een schat aan informatie over eerdere concerten op:
https://adcs.home.xs4all.nl/muziek/markt.html
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Bätz orgel van de Pieterskerk te Breukelen

12 augustus 2022

“Marktconcert” door Erik van Bruggen
aanvang 12:45 uur



Werken uit de 18e eeuw en een Improvisatie

1. Christian Friedrich Ruppe (1753 -1826)
Sonatine in C
- Allegro
- Adagio
- Allegro

2. Anonym 18e eeuw
Praeludium in a-moll

3. Thomas Haigh (1769-1808)
Fuga in d moll

4. Conrad Friedrich Hurlebusch (1691 -1765)
Suite in F
- Preludium
- Courante
- Gavotte
- Menuet
- Grave
- Gigue

5. Improvisatie
Preludium in C
Adagio (trio)
Fuga

Erik van Bruggen ,

Erik van Bruggen studeerde orgel aan het Nederlands Instituut voor
Kerkmuziek te Utrecht bij Elly Kooiman en aan het Amsterdams
Conservatorium bij Klaas Bolt, Hans van Nieuwkoop en Peter van
Dijk.
Hij is gespecialiseerd in improvisatiestijlen van de zestiende tot en
met de achttiende eeuw en in het bespelen van het
pedaalclavichord.

Er verschenen 2 CD's van hem op pedaalklavichord, de eerste met
orgelcomposities van Bach en de tweede met Sweelinck,
Scheidemann, Buxtehude en Bach.
Hij is cantor-organist van de Waalse Kerk te Leiden alwaar zich het
historisch Steevens/Assendelftorgel (1746/1750) bevindt. Het
instrument heeft tussen 2013 en 2014 jaar groot onderhoud gehad
waarbij de 'Praetoriaanse' middentoonstemming weer is hersteld.

WWW.VRIENDENVANDEPIETERSKERK.NL

Een schat aan informatie  over eerdere concerten op:
https://adcs.home.xs4all.nl/muziek/markt.html
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Bätz orgel van de Pieterskerk te Breukelen
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“Marktconcert” door Willem Poot
aanvang 12:45 uur



Rondom  Johann Ludwig Krebs
1. Johann Ludwig Krebs (1713 - 1780) Praeludium en Fuga in Bes groot

2. Johann Ludwig Krebs Eine Nachahmung der Nachtigall

3. Wer nur den lieben Gott lässt walten 5 bewerkingen:
1. Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788)
2. Johann Philipp Kirnberger  (1721 - 1783)
3. Johann Christoph Kühnau  (1735 - 1805)
4. Christian  Gotthilf Tag   (1735 - 1811)
5. Johann Christoph Kel lner (1736 - 1803)

4. Johann Ludwig Krebs Fuga in g klein

5. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Partita: Sei gegrüsset, Jesu gütig
(Lüneburg versie)

Toelichting bij programma:

1. Praeludium en Fuga in Bes.
Van oorsprong is in dit genre muziek de Fuga de h oofdmoot. Het
Preludium is daarbij niet meer dan (letterlijk) een voorspel.
Gaandeweg de 18e eeuw werd de Fuga steeds meer een ‘technische
formaliteit’ en juist het Praeludium het interessante muziekstuk vol
virtuositeiten. Echter, dit Praeludium is anders : een rustige melodie
met daaronder een akkoord -begeleiding.

2. Eine Nachahmung der Nachtigall ;
let maar op of u de nachtegaal hoort.

3. Wer nur den lieben Gott läßt walten
is een kerklied uit 1641 van Georg Neumark. Veel componisten
maakten er een bewerking op. Was dat om het volk de melodie te
doen leren kennen? Zeker niet! Zulke be werkingen dienden primair
als pedagogisch voorbeeld: hoe zou je improviserend (of
componerend) rond zo’n melodie een muziekstuk kunnen maken.
Soms werd een complete partita op zo’n melodie gecomponeerd. Hier
is een – onofficiële – ‘partita’ samengesteld door bewerkingen van
verschillende componisten achter elkaar te plaatsen

4. Fuga in g klein van Krebs
is afkomstig uit een 18 e eeuwse Fuga-verzameling die thans, in
manuscript, te vinden is in de bibliotheek van het Conservatorium in
Brussel.

5. Sei gegrüsset, Jesu gütig
is een lied van Christian Keimann (1607 -62) - Görlitz 1663. Van Bach is
een Partita (lees: variatiecyclus) bekend die overigens niet in één keer
is gecomponeerd. In diverse muziekverzamelingen zijn variaties te
vinden. Aan de hand van die bronnen konden verschillende
ontstaansperioden herleid worden. Zo zijn ook tijdens Bach’s
organistschap in Lüneburg verschillende variaties ontstaan. Die
‘Lüneburgers’ worden vandaag achte r elkaar gespeeld. Karakteristiek
voor Partita’s is dat de verschillende variaties elk een eigen karakter
en maatsoort hebben. Die karakters verwijzen vaak naar de ritmes
van dansmuziek uit die tijd. Zo heeft de laatste van deze Lüneburger
variaties het ritme en karakter van een Sarabande. Toch is het een
‘echt’ orgelwerk: voor twee klavieren en pedaal. Zelfs wordt aan het
slot de melodie ook nog tweestemmig uitgewerkt!

Willem Poot studeerde orgel aan het Amsterdams
Conservatorium bij Albert de Klerk. D e orgellessen
werden overigens gegeven in Haarlem, op het
monumentale Müller -orgel in de Grote of St. Bavo -kerk.
Daarnaast studeerde hij, als tweede hoofdvak, Theorie
der Muziek. In dat vak gaf hij aanvankelijk lessen aan het
(destijds zo genoemde) Sweelin ck-Conservatorium in
Amsterdam. Daarna werkte hij aan het Utrechts Conservatorium, waar hij les gaf
in, alweer, Muziektheoretische vakken, maar nu ook in Muziekgeschiedenis en
Arrangeren. Voor diverse plaat - en CD-opnamen heeft hij orkestarrangementen
geschreven. Hij was jarenlang één van de vaste basso -continuo spelers bij de
Domcantorij in Utrecht. Thans speelt hij op kistorgel, dan wel klavecimbel, bij het
ensemble ‘Barok langs de Vecht’. Met zijn vrouw Annette Middelbeek vormt hij
een duo met quatre-mains piano-repertoire.

WWW.VRIENDENVANDEPIETERSKERK.NL

Een schat aan informatie  over eerdere concerten op:
https://adcs.home.xs4all.nl/muzi ek/markt.html



De marktconcerten 2022

Ook uw bijdrage is nodig om dez e concerten doorgang te laten vinden!

Scan de QR code of
maak uw donatie over op:
NL27 RABO 0324 2763 89
tnv Stichting Vrienden van de Pieterskerk

ANBI status Stichting Vrienden van de Pieterskerk  RSIN= 858056719

We zijn blij met een bijdrage dit jaar van
“Cultuurfonds Stichtse Vecht”

Datum Organist        .
    1 juli Frank Schneider

 8 juli Egbert Schoenmaker

15 juli Jaap Jan Steensma &
     Hester Westra, zang

22 juli Ad van Pelt

29 juli Joost van Beek

5 augustus Jan Pieter Karman

12 augustus Erik van Bruggen

19 augustus Willem Poot

26 augustus Johan Erné

10 september
Open Monumenten Dag
16:00 uur Orgelconcert
Jan Pieter Karman

16 oktober 15:00 uur in de Pauluskerk
Jan Pieter Karman

Particulieren mogen in de aangifte
inkomstenbelasting een gift vermenigvuldigen
met 1,25 en als gift aftrekken.
Voorbeeld: u geeft vandaag digitaal €12,- en dat
kost u slechts €7,50 netto na belastingaftrek!!

Bätz orgel van de Pieterskerk te Breukelen
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“Marktconcert” door Johan Erné
aanvang 12:45 uur



Spaanse muziek
1. Tiento Grande de 4o tono -

Sebastián Aguilera de Heredia (1561 -1627)

2. Primeiro Kyrio do Primeiro Tom por C solfaUt  (5 versos) -
Manuel Rodrigues Coelho (ca.1555 -1635)

3. Dos bajos de 8o tono -
Sebastián Aguilera de Heredia

4. La Reina de los Pangelinguas -
Sebastián Aguilera de Heredia

5. Obra de passo solto 8o tom -
Pedro de Araújo (2e helft 17e eeuw)

6. Tiento de mano derecha y al medio a dos tiples de 1o tono -
Pablo Bruna (1611-1679)

7. Tiento Lleno de 6o tono -
Pablo Bruna

Dit laatste marktconcert in de 2022 serie wordt gegeven door
Johan Erné, een van de organisten van de ze Pieterskerk.
Johan Erné (1956) studeerde theo logie,
muziekwetenschappen en sanskriet in Utrecht.
Zijn orgelstudie volgde hij bij Peter van Dijk, Stephen Taylor
en Jan Raas.
Bij José Luis Gonzáles Uriol volgde hij een Masterclass
Spaanse orgelmuziek.
Hij speelt naast de diensten in de Pieterskerk in het
Diakonessenhuis in Utrecht en werkt voor het
Bejaardenpastoraat van de Prot. Gemeente Utrecht.
Ook speelt hij rouw- en trouwdiensten, onder meer in Slot Zuylen.

https://johanerne.nl/

Een schat aan informat ie over eerdere concerten  op:
https://adcs.home.xs4all.nl/muziek/markt.html

Voor wie op die webstek gekeken heeft en de blik nader gericht heeft op
de concerten gegeven door Johan Erné, is het  wel duidelijk dat Johan een
grote liefde voor de Spaanse muziek heeft!

DANK!

Voor deze serie Marktconcerten zijn we in de eerste plaats grote dank
verschuldigd aan zowel Johan Erné als  aan Cathie Schrier.

Johan Erne heeft, evenals in vele voorgaande jaren, voor deze 2022 serie
de gastorganisten geboekt.

Cathie Schrier heeft in zeer belangrijke mate haar jarenlange ervaring in
het organiseren van de Markconcerten dienstbaar gemaakt; heeft o.a.
voor publicatie in diverse media gezorgd.

Ad Davidse’s werk zien we in de genoemde link, die we op alle
programma’s vermeldden. (staat uiteraard hierboven ook weer vermeld).

En uiteraard dank aan de organisten en de ene zangeres in deze serie, die
ons al die schone muziek hebben voorgeschoteld.
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