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Welkom
Namens Stichting De Rijckere-orgel 1776 en de afdeling Zeeland van de Koninklijke
Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) heet ik u van harte welkom op dit
Sweelinck-weekend. Omdat het dit jaar 400 jaar geleden is dat Jan Pieterszoon
Sweelinck -de grootste componist die ons land heeft voortgebracht- overleed, hebben
wij voor u een aantal interessante activiteiten georganiseerd: concerten, een
stadswandeling, een masterclass, zelfs een kerkdienst. Fijn dat u onze activiteiten
bezoekt!
Beide organisaties - zowel de Stichting de Rijckere-orgel 1776 als KVOK Zeeland- waren
sterk gemotiveerd om dit weekend te organiseren en zo de persoon, de tijd en vooral
de muziek van Sweelinck aandacht te geven. Beide organisaties met een eigen
invalshoek:
De KVOK heeft als doel het orgelspel en orgelcultuur te bevorderen en juist Sweelinck
heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de orgelkunst in de 17e en 18e
eeuw. Deze oude muziek vraagt ook om geëigende instrumenten, historische orgels in
een oude stemming. En voor zo'n instrument nu maakt de Stichting De Rijckere-orgel
1776 zich sterk. Het doel is het De Rijckere-orgel dat nu nog in Beek staat, naar
Middelburg te halen en in de Sint Augustinuskerk te plaatsen, zodat straks beide nog
bewaard gebleven De Rijckere-orgels in Middelburg te beluisteren zijn.
Met uw komst en deelname aan de activiteiten in dit weekend kunt u niet alleen
genieten van de muziek van Sweelinck en daarover meer te weten komen, maar draagt
u dus ook bij aan het doel van de Stichting De Rijckere-orgel 1776. Daarnaast kunt u
ook bijdragen door donateur te worden en bijvoorbeeld een register te adopteren. Of
door de speciale De Rijckere-wijn te proeven of het nieuwste boek van Pieter Dirksen
over Sweelinck aan te schaffen, door Pieter Dirksen exclusief ter beschikking gesteld
voor dit weekend. Kijkt u eens op www.derijckereorgel.nl naar de mogelijkheden.
We zijn het kerkbestuur van Oud Katholiek Zeeland veel dank verschuldigd voor het
gebruik van de St. Augustinuskerk. Classicus Marco Ketels danken we voor de
vertalingen van de Latijnse teksten die als eerbetoon aan Sweelinck in dit
programmaboek zijn opgenomen. De eigenaren van de klavecimbels danken we voor
het ter beschikking stellen van de instrumenten en Eddy van den Akker van Sc-Audio /
media voor het gebruik van de apparatuur. Last but not least danken we alle musici en
sprekers, in het bijzonder Léon Berben, die zowel de masterclass leidt als het
slotconcert verzorgt. We wensen u inspirerende en verrijkende activiteiten toe!
Gerard Boot,
voorzitter Stichting De Rijckere-orgel 1776

Bert Geleijnse
voorzitter a.i. KVOK-afdeling Zeeland
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Jan Pieterszoon Sweelinck (1561-1621)
Een tijdslijn van zijn leven
1561/1562?
Geboren te Deventer (exacte datum onbekend)
1564
Verhuizing naar Amsterdam
1573
Dood van zijn vader Peter (Pieter) Swibberts
1577
Sweelinck benoemd als organist van de St. Nicolaaskerk (Oude kerk)
1590
Huwelijk met Claesgen Puyner, dochter van Medemblikse koopman
1593
De Antwerpse musicus Peter Philips bezoekt Sweelinck in Amsterdam
1594
Publicatie Chansons (Antwerpen)
1594
Orgelkeuring Grote Kerk Haarlem
1595
Orgelkeuring Grote Kerk Deventer
1603
Orgelkeuring Nieuwe Kerk Middelburg
1604
Bezoek Antwerpen i.v.m. aankoop stadsklavecimbel Amsterdam
1604
Publicatie Pseaumes de David (Amsterdam)
1605
Orgelkeuring Grote Kerk Nimwegen
1606
Zijn broer Gerrit Pieterszoon maakt een portret van hem
1606
Eerste Noord-Duitse leerlingen komen naar Amsterdam
1608
Orgelkeuring Grote Kerk Harderwijk
1608
Componeert bruiloftsmuziek voor zijn leerling Jacob Praetorius en
Margaretha van Campen
24-5-1608
Componeert een Vanitas vanitatum voor Ernst Brinck
1610
Orgelkeuring Grote Kerk Rotterdam
1612
Publicatie Rimes françoises et italiennes (Leiden)
1613
Publicatie Livre second des Pseaumes de David (Amsterdam)
1614
Orgelkeuring Grote Kerk Dordrecht
12-11-1614
Componeert een canon over Ave maris stella voor zijn leerling
Heinrich Scheidemann
1614
Publicatie Livre troisième des Pseaumes de David (Amsterdam)
1616
Orgelkeuring Grote Kerk Rhenen
1616
Orgelkeuring Grote Kerk Deventer
1617
Componeert bruiloftsmuziek voor Johann Stobäus en Regina Möller
03-12-1618
Componeert een Miserere mei voor Joachim Morsius
1619
Publicatie Cantiones sacrae (Antwerpen)
1621
Orgelkeuring Enkhuizen
16-10-1621
Overlijdt te Amsterdam
20-10-1621
Begraven in de Oude Kerk te Amsterdam
1621
Publicatie Livre quatriesme et conclusionnal des Pseaumes de David
(Amsterdam)
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Anderen over Sweelinck
1604
Carel van Mander (1548-1606), Schilder-Boeck: waer in Voor eerst de leerlustighe
Iueght den grondt der Edel Vry Schilderconst in Verscheyden deelen Wort
Voorghedraghen, Haarlem, 1604:
‘...Hy [dit heeft betrekking op kunstschilder Cornelis Corneliszn. van Haarlem] heeft
eenighe goede Discipelen voort gebracht: onder ander, en besonder, den broeder van
den uytnemensten Orgelist oft Orpheus van Amsterdam Ian Pietersz. gheheeten Geerit
Pietersz.’

1621
Coranto (krant) gedateerd op 23 oktober 1621, gepubliceerd door Broer Jansz.
‘Voorleden saterdach savonts op den 16. deses, is binnen Amsterdam overleden dien
voortreffelijcke Organist Meester Jan Pietersz Sweelingh, weerdigh een Prince der
Musijcken genoemt te werde, om veele treffelijcke Musicale wercken door hem
ghecomponeert ende in druck wtghegeven, ende sal noch eerstdaechs uytgaen het
vierde deel der Psalmen Davids, door hem in Musijcke ghestelt’.

1621
Joost van den Vondel (1587-1679), grafschrift (Werken, tweede deel, uitgegeven door
Jacob van Lennep, Amsterdam, 1856)
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1624
Willem Baudartius, Memoryen ofte Cort verhael der gedenck-weerdichste (...)
gheschiedenissen, Arnhem, 1624
‘My gedenckt, dat ick eens met eenighe goede vrienden by meyster Ian Petersz.
Swelinck, mijnen goeden vriend gegaen zijnde, met noch andere goede vrienden, inde
maend van Mey, ende hy aan het spelen op zijn Clavecymbel, ghecomen zijnde, het
selfde continueerde tot ontrent middernacht, spelende onder anderen het liedeken
‘Den lustelicken Mey is nu in zijnen tijdt’, d’welck hy, soo ick goede memorye daer van
hebbe, wel op vijf-en-twintigerley wijsen speelde, dan sus, dan soo. Als wy op-stonden
ende onsen afscheyt wilden nemen, so badt hy ons, wy souden doch dit stuck noch
hooren, dan dat stuck, niet cunnende op-houden, also hy in een seer soet humeur was,
vermaeckende ons zijne vrienden, vermaeckende oock hem selven.’

1624
Jan Harmenszoon Muller, gravure, Amsterdam, 1624.
Onderschrift bij het beroemde portret van Jan Pieterszoon Sweelinck:

M. Johannes Pieterszoon Sweelinck Amsterdamme-Nederlander
Meest gevierde musicus en organist in de hele wereld
Een man van uitzonderlijke bescheidenheid en bijzonder plichtsbesef
die niet alleen in het leven maar ook in de dood het verdient
dat iedereen naar hem opkijkt.
Gestorven is hij in 1621, 16 oktober, op een leeftijd van 60 jaar.
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1630 (?)
Jacob Revius (1586-1658), Over-Ysselsche Sangen en Dichten II, editie W.A.P. Smit
(Amsterdam, 1935):
OPT BEELT VAN J. P. SWELINCK
‘Laet Swelincx beeltenis aentrecken uwe ogen,
De oren heeft hy self, noch levende, getogen:
En weett', hoewel hy leefd' en stierf tot Amsterdam,
Van Deventer nochtans dien groten sanger quam.’

1659
Joan Dullaert, Bloemkrans van verscheiden gedichten (Amsterdam, 1659):
Een gedicht, opgedragen aan organist Joan Crabbe:
‘Gij breekt op Zwelings edle zwier,
Uw Psalmen geestig in der haast,
En op zoo veelderlei manier
Dat keurige ooren staan verbaast.’

1684
Constantijn Huijgens (1596-1687), 1684 (editie J.A. Worp, VIII, Groningen, 1898):
EPITAPHIUM IOANNIS SWEELING ORGANISTAE SUMMI.
Divinis manibus (non Manibus) hoc Swelingi
Omnis ubique, omnis Gens philomusa dicat.
Quantus erat, frustra conemur dicere:
solus Debuit et potuit se canere, et cecinit
HET GRAFSCHRIFT VAN JOHANNES SWEELINCK, GROOTSTE ORGANIST
Aan de goddelijke handen (en nee, niet aan zijn schim*) van Sweelinck
Wijdt de gehele mensheid overal, de gehele muziekminnende mensheid dit (graf).
Hoe belangrijk hij was, dat zullen we wel vergeefs proberen te zeggen.
Enkel en alleen hij kon dat zelf in zijn muziek doen, en dat deed hij dan ook.

* manibus non Manibus: dit is een grap (onder kenners van het Latijn wel te verstaan): op de antieke graven
stond gewoonlijk D.M.= dis manibus = aan de (goddelijke) schimmen van de doden terwijl hier natuurlijk de
handen (ook manibus) van de meester worden bedoeld.
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1756
Jacob Wilhelm Lustig, Twaalf redeneeringen over nuttige muzikale onderwerpen,
Amsterdam, 1756
‘Daar is een tijd geweest dat men den beroemden organist te Amsterdam, Jan Pieter
Sweelinck, zelfs te Hamburg den organistenmaker noemde; vermits de beste organisten
aldaar, hunne leergierige zoons tot hem, naar Amsterdam zonden en er uit zijnen
kweekhof verscheiden dappere muziekmeesters, ja kapelmeesters, kwamen
voortspruiten.’

1946
Bernhard Van den Sigtenhorst Meyer, Jan. P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek,
Den Haag, 1946
‘Te midden van alle godsdiensttwisten, die, toen zowel als nu, ons land jammerlijk
verscheurden en verbrokkelden, staat Sweelinck ver boven het betweterig gedoe van de
grote menigte; een man, die zonder vooroordeel in elke richting de schoonheid en het
grote onderkent en van wie alles getuigt, dat hij was een verlicht, edel en groot mens’.

2008
Gustav Leonhardt (1928-2012), interview bij BBC (2008):
Interviewer: ‘How would you sell Sweelinck to a modern audience?’
Gustav Leonhardt: ‘I wouldn’t’.

2021
Pieter Dirksen, Jan Pieterszoon Sweelinck, de Orpheus van Amsterdam, Culemborg,
2021
‘In Nederland bleef van Sweelincks klaviermuziek geen noot bewaard. We mogen dan
ook van geluk spreken dat we Sweelinck als componist van klaviermuziek tegenwoordig
überhaupt nog kunnen bewonderen. […] Hij ‘overleefde’ de tand des tijds vanwege zijn
uitzonderlijke faam tot ver buiten de grenzen van de Republiek. Dit trok zowel
buitenlandse contacten als een groot aantal studenten aan.
De som van deze twee factoren resulteerde in een uitgebreid kopieernetwerk van
Sweelincks klaviermuziek, waardoor kennelijk de meerderheid van wat hij op dit gebied
componeerde bewaard bleef.’
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Openingsconcert 5 november 2021
Thema ‘Sweelinck en zijn tijd’
Vocaal ensemble o.l.v. Aleida Post
Rosemary Nieuwenhuize en Karolien Krijger, sopraan
Anne van Houwelingen en Marco Ketels, alt
Maresh Boel en John Post, tenor
Joost Bout en Peter Castel, bas
André Poortvliet, orgel (Duyschot/Müller, 1707/1754) en muselaar
(naar Ioannes Couchet, Antwerpen, 1650)
Marjolijn van Leeuwen, lezing

Programma
Welkom door de voorzitter van Stichting De Rijckere-orgel 1776
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Toccata à 4 Voc. (a3), SWV 298

(orgel)

(Ms. GKl F 234, inv4, Stadbibliothek, Berlijn)

Amsterdam en de Alteratie (1578)
Christe qui lux es et dies*, SwWV 301

(vocaal en orgel)

(MS Lynar A1, Staatsbibliothek, Berlijn)

Amsterdamse tolerantie en religieuze veelkleurigheid
Psaume 96: Chantez à Dieu chanson nouvelle, SwWV 96

(vocaal)

(Livre quatriesme et conclusionnal de Pseaumes de David, Haarlem, 1621)

Psaume 25: A toi, mon Dieu, mon cœur monte, SwWV 25

(vocaal)

(Livre second des Pseaumes de David, Amsterdam, 1613)

Psalm 36: Des boosdoenders wille seer quaedt, SwWV 311

(vocaal en orgel)

(Ms. G5, Biblioteca Nazionale, Colleczione Giordano, Turijn)
* reconstructie ‘alternatim-versie’: André Poortvliet
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Amsterdam als centrum van de wereldhandel
Anoniem - Droevige Princesse

(muselaar)

(Ms. QN 204/15, Biblioteka Rossijskoij Akademii Nauk, St. Petersburg)

Malle Sijmen, SwWV 323

(muselaar)

(Ms. QN 204/15, Biblioteka Rossijskoij Akademii Nauk, St. Petersburg)

Amsterdam en de bloeitijd van de kunsten
Nun freut euch lieben Christen gmein, SwWV 307

(vocaal & orgel)

(MS Lynar A1, Staatsbibliothek, Berlijn)

Psaume 130: Du fonds de ma pensée, SwWV 130

(vocaal)

(Cinquante Pseaumes de David, Amsterdam, 1604)

Psaume 146: Sus mon ame, qu'on bénie, SwWV 146

(vocaal)`

(Livre second des Pseaumes de David, Amsterdam, 1613)

Fantasia auf die Manier eines Echo (a3), SwWV 275

(orgel)

(Ms. GKl Fol 191, Zentral- und Landesbibliothek, Berlijn)

Amsterdam tijdens Sweelincks laatste jaren
Fantasia mit Bindungen (F3), SwWV 265

(orgel)

(MS Lynar B2, Staatsbibliothek, Berlijn)

John Bull (1562-1628) - Fantazia op de Fuga van M: Jan Pieters n
fecit Dr. Bull, 1621, 15. Decemb.

(orgel)

(Ms. 23623, British Museum, Londen)

Psaume 90: Tu as esté, Seigneur nostre retraicte, SwWV 90

(vocaal)

(Livre second des Pseaumes de David, Amsterdam, 1613)

Fantasia Ut re mi fa sol la à 4 (F1) (Hexachord), SwWV 263

(orgel)

(Fitzwilliam Virginal Book, Ms. Mu 3-1956, Fitzwilliam Museum, Cambridge)
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Teksten
Christe qui lux es et dies,
Noctis tenebras detegis,
Lucisque lumen crederis,
Lumen beatum praedicans.

Christe die dat licht zijt en den dach,
Voor wien verborghen niet syn mach,
Ghy zijt des Vaders schijnsel snel,
Leert ons den wech der waerheyt wel.

Precamur Sancte Domine,
Defende nos in hac nocte,
Sit nobis in te requies,
Quietam noctem tribue.

Wy bidden u Goddelijcke cracht,
Bewaert ons Heere desen nacht,
Bewaert ons van den quaden hier,
Godt Vader der ghenaden fier.

Ne gravis somnus irruat,
Nec hostis nos surripiat,
Nec caro illi consentiens,
Nos tibi reos statuat.

Verdrijft den swaren slaep Heer Christ,
Dat ons niet deert des vyants list,
Castijt dat vleesch op dat reyn sy,
So syn wy veeler sorghen vry.

Oculi somnum capiant,
Cor ad te semper vigilet,
Dextera tua protegat
Famulos qui te diligunt.

Als ons die ooghen slapen zaen,
Die herten laet syn opghedaen,
Beurijt ons Godes Rechterhant,
En quijt ons wt der sonden bant.

Defensor noster aspice,
Insidiantes reprime,
Guberna tuos famulos,
Quos sanguine mercatus es.

Beschermer dijner Christenheyt,
Dijn hulp altijt voor ons bereyt,
Helpt ons o God wt allen noot,
Door dyne heylighe wonden root.

Memento nostri Domine
In gravi isto corpore,
Qui es defensor animae,
Adesto nobis Domine.

Ghedenckt Heere der swarer tijt,
Daer in dat lijf gheuanghen lijt,
Verlost die Siele Ihesu goet,
Die ghy hebt ghecocht met u reyn bloet.

Deo Patri sit gloria,
Eiusque soli Filio,
Cum Spiritu Paraclito,
Et nunc et in perpetuum. Amen.

God Vader sy lof, eere, en prijs,
Prijs sy synen Soone wijs,
Prijs sy den heylighen Gheest gheseyt,
Van nu aen tot in der eeuwicheyt.

Anoniem, voormiddeleeuws (6e eeuw?)

Anoniem, uit: Een hantboecxken inhoudende den
heelen Psalter des H. propheete Dauid.
Hans de Braeker, Frankfurt, 1565

De oneven verzen worden gezongen,
de even verzen worden op orgel gespeeld.
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Psaume 96
Chantez à Dieu chanson nouvelle,
Chantez, ô terre universelle,
Chantez, et son Nom bénissez.
Et de jour en jour annoncez
Sa délivrance solennelle.

Zing voor God een nieuw lied,
Zingt, o alomvattend aardrijk
Zing, en zegen zijn Naam,
En verkondig dag in dag uit
Zijn feestelijke verlossing

Théodore de Bèze (1519-1605)

Psaume 25
A toi, mon Dieu, mon cœur monte
En toy mon espoir ay mis:
Fay que je ne tomb' à honte
Au gré de mes ennemis.
Honte n'auront voirement
Ceux qui dessus toy s'appuyent:
Mais bien ceux qui durement
Et sans cause les ennuyent.

Tot u, mijn God, verheft zich mijn hart,
Op U heb ik mijn hoop gevestigd:
Maak dat ik niet in ongenade val,
Zoals mijn vijanden het graag hebben.
Ongenade zullen toch echt niet ervaren
Diegenen wier steun en toeverlaat u
bent: Maar wel diegenen die hen
genadeloos en zonder reden lastig vallen

Clément Marot (1496-1544)

Psalm 36
Des boosdoenders wille seer quaedt
Ghetuyght sekerlick met der daedt,
Dat hy niet vreest den Heere:
Want hy hem in't boose behaeght,
T'welck hy noch haetet noch beklaeght,
Maer spott die vrome seere.
Seer schaedlick is die leere sijn,
Vol van lueghen ende venyn,
End' hy laett hem niet leeren,
Des nachts dynckt hy niet dan
schalckheit,
Hy wilt blyuen in der der boosheit,
End van gheen quaet hem keeren.
Pieter Datheen, De Psalmen Davids, ende ander
lofsanghen. Heidelberg, 1566
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Nun freut euch, lieben Christen g’mein,
und lasst uns fröhlich springen,
dass wir getrost und all in ein
mit Lust und Liebe singen,
was Gott an uns gewendet hat
und seine süße Wundertat;
gar teu’r hat er’s erworben.

Verhuecht u lieue Christen ghemeen,
En laet ons vrolijck springhen:
Dat wy ghetroost zijn al in een,
Om liefelijck te singhen:
Wat Godt aen ons hier heeft ghewent,
Door syne macht en liefde ient,
Om ons by hem te brenghen.

Martin Luther, Erfurt Enchiridion, Erfurt, 1524

Anoniem, uit: Een hantboecxken inhoudende den
heelen Psalter des H. propheete Dauid.
Hans de Braeker, Frankfurt, 1565

Psaume 130
Du fonds de ma pensée
Au fond de tous ennuyctz
Dieu, je t’ai adressee
Ma clameur iour et nuyct
Endends ma voix plaintifve
Seigneur, il est saison
Ton aureille ententifve
Soit a mon oraison.

Vanuit het diepst van mijn gedachten,
Op het diepst van alle ellende,
Richt zich tot u
Mijn roepen dag en nacht.
Hoor mijn stem, mijn klagen,
Heer, het is de hoogste tijd
Laat uw oor gehoor
Geven aan mijn gebed.

Clément Marot (1496-1544)

Psaume 146
Sus mon ame, qu'on bénie
Le Souverain: car il faut,
Tant que durera ma vie,
Que je louë le Treshaut,
Et tant que je dureray,
Psaumes je luy chanteray.

Welaan mijn ziel, laten we onze zegen
geven aan de hoogste: want ik dien,
Zolang mijn leven zal duren de
Allerhoogste te loven,
Ja, zolang ik zal bestaan,
Zal ik hem psalmen toezingen

Théodore de Bèze (1519-1605)

Psaume 90
Tu as esté, Seigneur, nostre retraicte,
Et seur recours de lignee en lignee:
Mesmes devant nulle montagne nee,
Et que le monde et la terre fust faicte,
Tu estois Dieu deja comme tu es,
Et comme aussi tu seras à jamais.

U bent, Heer, onze toevlucht geweest
En onze zekere redding door de
generaties heen: Zelfs voor de geboorte
van gebergte, en voordat de mensheid
en de aarde gemaakt waren,
Was u al de God, zoals u bent,
En zoals u ook altijd zult zijn.

Théodore de Bèze (1519-1605)
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Programmatoelichting
Sweelinck-expert Pieter Dirksen noemt Sweelinck een laatbloeier, omdat zijn
composities pas na zijn 40e levensjaar zijn ontstaan. Dit betreft zowel zijn vocale
psalmbewerkingen die vanaf 1604 in druk verschenen als zijn orgel- en
klavecimbelmuziek die dankzij kopieën van zijn leerlingen is overgeleverd.
Sweelincks levenswerk, de meerstemmige zettingen van de complete Pseaumes de
David vormt een mijlpaal in de westerse muziekgeschiedenis. In de vijf psalmen die
vanavond te horen zijn, valt op hoe groot de variëteit is. Het aantal stemmen varieert
van vier tot zes (in andere psalmen gebruikt hij zelfs achtstemmigheid) en daarbinnen
past Sweelinck verschillende polyfone technieken toe (canon, vrijere imitatie tussen
stemmen en (schijn)dubbelkorigheid) en gebruikt hij madrigalismen om bepaalde
woorden extra te accentueren.
Sweelinck baseerde zich op de originele Franse vertalingen uit het Geneefse Psalter
(1562), ongetwijfeld vanwege het hoge niveau van het werk van dichters Clément
Marot en Théodore de Bèze. Doelgroep voor Sweelincks psalmzettingen waren de
collegia musica, kleine muziekgezelschappen uit de gegoede burgerij. Sweelinck leidde
zelf een Collegium Musicum in Amsterdam.
Het opgewekte en transparante Chantez à Dieu chanson nouvelle (Psaume 96) is
wellicht één van zijn toegankelijkste werken. De psalmmelodie ligt in dit vierstemmige
werk herkenbaar in de sopraanpartij. Bijzonder is de lichtheid van dit werk, ondanks de
polyfone behandeling van de vier stemmen.
Complexer is A toi, mon Dieu, mon cœur monte (Psaume 25) waar Sweelinck ritmisch
de grenzen oprekt, door een veelvuldig gebruik van syncopen. De psalmmelodie ligt in
de sopraan- en tenorpartijen.
In het intense Du fonds de ma pensée (Psaume 130) -vijfstemmig- gebruikt Sweelinck
veel canons, wat een contrapuntisch kunstwerk oplevert. De psalmmelodie van deze
klaagzang is met name in de sopraan- en tenorpartij te herkennen.
Opgewekter is Sus mon ame, qu'on bénie (Psaume 146), waarbinnen het complexe
stemmenweefsel van zes stemmen dubbelkorigheid gesuggereerd wordt en stemmen
elkaar voortdurend imiteren.
In het vierstemmige Tu as esté, Seigneur nostre retraicte (Psaume 90) zijn fragmenten
van de psalmmelodie in alle stemmen terug te vinden en ontstaat een geslaagde
combinatie van polyfone inzetten en homofone gedeelten. Pieter Dirksen
karakteriseert dit werk heel treffend met: ‘een vederlicht, verrukkelijk soort
meerstemmigheid’.
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Van Sweelincks orgelmuziek hoort u vanavond alle verschillende vormen: de toccata,
de (echo) fantasia en de koraalbewerking.
Zijn Toccata à 4 Voc., geïnspireerd door Venetiaanse organisten die deze vrije orgelstijl
in de laatste decennia van de 16e eeuw tot een hoogtepunt brachten, ontwikkelt zich
van een plechtige opening met dalend lijnenspel tot levendig passagewerk aan het
slot.
Het oudkerkelijke Christe qui lux es et dies had een vaste plaats in het avondgebed en
wordt vanavond uitgevoerd volgens de zogenaamde alternatim-praktijk. Het koor zingt
de oneven coupletten en de even coupletten klinken als orgelvers. De orgelverzen zijn
allen strikt driestemmig en herinneren aan de orgelmuziek van John Bull.
In de drie orgelverzen van Psalm 36: Des boosdoenders wille seer quaedt ligt de
melodie respectievelijk in de sopraan, tenor en bas. Sweelinck laat in alle verzen de
psalmmelodie onafgebroken klinken. Het krijgshaftige karakter van deze psalm en de
grote mate van inventiviteit in de tegenstemmen maken dit tot een spectaculair
orgelwerk.
De muselaar was een populair klavierinstrument in de 17e eeuw, getuige de tientallen
schilderijen in de Nederlandse kunst waarop dit instrument afgebeeld is. De twee
korte werkjes illustreren de bijzondere kwaliteit van dit type instrument. De sopraan is
rijk en fluitachtig van klank, met declamatorische kwaliteit. De bas- en tenorregisters
zijn vol van klank en klinken optimaal in de begeleidende functie.
Het bekende Lutherlied Nun freut euch lieben Christen gmein inspireerde Sweelinck tot
een orgelwerk waarin hij de melodiefragmenten steeds polyfoon behandelt met
allerlei kunstige imitaties. De drie verzen zijn respectievelijk twee-, drie- en
vierstemmig, waardoor in dezelfde orgelregistratie een prachtige dynamische opbouw
ontstaat.
De Fantasia auf die Manier eines Echo bestaat uit twee delen: een lange introductie
met spannende dissonante akkoorden en prachtige lijnen, waarin de ‘echo’ figuren
ingebed worden. Het tweede deel is beweeglijker en leunt meer aan tegen de vrijere
toccata-stijl.
De Fantasia mit Bindungen is een unicum in zijn oeuvre. Sweelinck sluit hier aan bij de
klankwereld van de Italiaanse durezze-stijl: orgelmuziek met veel overbindingen en
dissonante akkoorden die langzaam oplossen.
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John Bull (1562-1628) schreef op 15 december 1621 een Fantazia op een thema van
M: Jan Pietersn. Dit is ongetwijfeld een tombeau voor de twee maanden eerder
overleden meester. Het plechtig voortschrijdende thema met chromatiek (halve
toonafstanden) en de introverte sfeer aan het einde van het werk, waar alles tot
stilstand lijkt te komen: alle details dragen bij aan een indrukwekkend eerbetoon
aan de Orpheus van Amsterdam.
Sweelincks Fantasia Ut re mi fa sol la staat in een traditie van de zogenaamde
hexachord-fantasia: een werk dat gebaseerd is op een thema van zes noten die zowel
stijgend als dalend voorkomen:

In vocale miszettingen werd dit thema al in de 16e eeuw toegepast; in de klaviermuziek
neemt het vanaf circa 1600 een vlucht nadat William Byrd twee hexachord-fantasieën
componeerde. Het was voor iedere 17e eeuwse componist een toetssteen om van dit
eenvoudige basismateriaal een ‘geleerde’ compositie te maken. Sweelinck slaagde hier
meesterlijk in, zeker als je zijn hexachord-fantasia vergelijkt met soortgelijke stukken
van zijn tijdgenoten. Zijn werk is slechts in één bron overgeleverd (gedateerd op 1612)
en is gebaseerd op de driedelige retorische structuur:
I. Exordium (inleiding): thema in vergroting; contrasubject 1
II. Medio (doorwerking): thema in vergroting en in normale proportie; contrasubjecten 2-5
III. Finis (conclusie): thema in enkele en dubbele verkleining gevolgd door een vrij slot.

Gedurende het werk neemt de intensiteit langzaam toe, doordat het thema in steeds
kleinere notenwaarden verschijnt en ook de tegenstemmen (contrasubjecten) in
virtuositeit toenemen:

Bijzonder is dat Sweelinck zich in de hele fantasia beperkt tot inzetten op F en C,
verdere modulaties van het thema komen niet voor. Ondanks deze ‘beperking’ weet
Sweelinck een zeer dynamisch klavierwerk te schrijven, met een weergaloze climax aan
het slot (‘Finis’). Als we één werk moeten kiezen om Sweelincks grootheid uit te
drukken (zie het hierboven afgedrukte Epitaaf van Constantijn Huijgens) dan is dat wat
mij betreft deze fantasia Ut re mi fa sol la…
© Middelburg, oktober 2021, André Poortvliet
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Stadswandeling 6 november 2021
Stadswandeling o.l.v. Marjolijn van Leeuwen
Thema Wat zag Sweelinck bij zijn bezoek aan Middelburg in 1603?
Begin- en eindpunt: Engelse kerk / Simpelhuis

In 1603 bezocht Sweelinck Middelburg. Tijdens deze wandeling kijken we naar onze
stad door zijn ogen: hoe zag Middelburg er toen uit? Wat was de functie van de
Engelse Kerk, wat zag Sweelinck op de Markt en wie woonden er in de huisjes rond de
Nieuwe Kerk waar hij het orgel kwam keuren? We gaan verdwenen gebouwen
‘bekijken', horen verhalen over de religieuze spanningen in die tijd en ontdekken
waarom Brouwerij De Drye Tonnekens zich toen naast de Sint-Pieterskerk vestigde.
De wandeling duurt circa 1,5 uur.

Anoniem: Middelburch, 1609 (uitgegeven in Amsterdam bij Cornelis Claesz)
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Lunchconcert 6 november 2021
12.15 uur, Engelse kerk, Middelburg
Thema De klavecimbelmuziek van Sweelinck
André Poortvliet, klavecimbel & virginaal

Programma
Jan Pieterzoon Sweelinck (1562-1621)
Toccata (G1), SwWV 288
(MS Lynar A1, Staatsbibliothek, Berlijn)

Pavan Philippi, SwWV 329 (naar een pavan van Peter Philips )
(MS Lynar A1, Staatsbibliothek, Berlijn)

Peter Philips (ca 1560-1628)
Galliardo
(Fitzwilliam Virginal Book, Ms. Mu 3-1956, Fitzwilliam Museum, Cambridge)

Jan Pieterzoon Sweelinck
Est-ce Mars, SwWV 321
(MS Lynar A1, Staatsbibliothek, Berlijn)

Fantasia auf die Manier eines Echo (C1), SwWV 253
(MS 1982, Biblioteca Universitaria, Padova)

Paduana Lachryma (naar John Dowland (1563-1626)), SwWV 328
(Ms. Bártfa 27, Országos Szçhényi Könyvtar, Budapest)

Vluchtige nimph, SwWV 331
(MS Lynar A1, Staatsbibliothek, Berlijn)

John Bull (1562-1628)
My Selfe
(MS Rés. 1185, Conservatoire, Parijs)

Jan Pieterzoon Sweelinck
Mein junges Leben hat eind End, SwWV 324
(MS Lynar A1, Staatsbibliothek, Berlijn)

20

Programmatoelichting
Hoewel Sweelinck heel zijn carrière in Amsterdam heeft gewoond, was hij uitstekend
op de hoogte van de verschillende muziekstijlen binnen Europa. In zijn
klavecimbelmuziek zijn Italiaanse elementen terug te vinden, met name de
Venetiaanse toccatastijl van componisten als Giovanni en Andrea Gabrieli en Claudio
Merula. Daarnaast onderging hij invloeden van de 16e eeuwse Spaanse klavierschool
(o.a. Antonio de Cabezón) en de Engelse virginalisten (o.a. Willam Byrd, Peter Philips
en John Bull). In dit programma kunt u een dwarsdoorsnede uit zijn klavecimbelmuziek
beluisteren, waarbij alle vormen vertegenwoordigd zijn.
De Toccata G1 is uniek vanwege de statige, canonische inzet en grondige uitwerking
van de verschillende motieven in combinatie met virtuoze toonladderfiguren.
De Pavan Philippi, een ingenieus paar variaties, is gebaseerd op een vroege pavan
(1580) van Peter Philips. Laatstgenoemde vestigde zich in 1590 in Antwerpen en
bezocht drie jaar later Sweelinck in Amsterdam. In manuscript Lynar A1 komen we
naast werken van Sweelinck ook verschillende klavecimbelwerken van Philips tegen.
Dit duidt op een levenslange correspondentie tussen deze twee componisten. Maar
mogelijk kende Sweelinck deze pavan van Philips via de luitbewerking die Joachim van
der Hove publiceerde in zijn bundel Florida (Utrecht, 1601). De Pavan Philippi is een
prachtig voorbeeld van de classicistische componeerwijze van Sweelinck. Symmetrie,
het variatieprincipe (melodie en diminutie) en de strenge vormbeheersing zijn in
perfecte balans met elkaar gebracht, waardoor dit werk een hoogtepunt is in zijn
oeuvre. De aansluitende Galliardo van Philips is een snellere dans in een driedelige
maatsoort.

Est-ce Mars is gebaseerd op een Franse air de cour van Pierre Guédron (c.15701619/20). De melodie van dit populaire liedje bereikte Amsterdam in 1614.
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Est-ce Mars le grand dieu des alarmes,
Que je voy?
Si l’on doit le juger par ses armes
Je le croy:
Toutes foir j’apprends en ses regards
Que c’est plustot Amour que Mars.

Is het Mars, de grote god van oorlog
Die ik zie?
Als ik moest oordelen naar zijn wapenen,
Dan geloof ik het:
Echter, telkens leer ik uit zijn blikken
Dat het eerder Amor is dan Mars.

Sweelinck schreef zeven variaties over deze pakkende melodie, waarbij met name de
middelste virtuoze variaties doen denken aan de muziek van de Engelse virginalisten
(Byrd, Bull).
De Fantasia auf die Manier eines Echo is een meesterwerk van de late Renaissancekunst. De 236 maten zijn verdeeld in zeven secties, waarbij ieder deel een eigen aspect
van de fantasie behandelt: canon, echo, meerkorigheid, solo in de linker- of
rechterhand en de toccata-stijl. Ondanks deze verscheidenheid weet Sweelinck toch
een grote mate van eenheid te creëren. Pieter Dirksen karakteriseert dit werk als één
van Sweelincks meest virtuoze stukken, een ‘tour de force’.
De Paduana Lachryma is gebaseerd op de beroemde ‘tranen’-pavane van John
Dowland (1563-1626), een regelrechte hit in de 17e eeuw. Sweelincks bewerking
ademt een introverte en verfijnde sfeer, passend bij deze melancholische pavane.
Flow, my tears, fall from your springs!
Exiled for ever, let me mourn;
Where night's black bird
her sad infamy sings,
There let me live forlorn.

Vloei, mijn tranen, ontspring uit jullie
bronnen, laat mij treuren, verbannen voor de
eeuwigheid. Waar de zwarte nachtvogel haar
trieste schande bezingt,
laat me daar leven in eenzaamheid.

De drie variaties op Vluchtige nimph zijn anoniem overgeleverd, maar unaniem
toegeschreven aan Sweelinck. Het is het kortste variatiewerk dat we van hem kennen.
De melodie werd populair doordat Pieter Corneliszoon Hooft deze gebruikte in zijn
Emblemata amatoria (1611). Sweelincks variaties zijn allen driestemmig en hierdoor
zeer transparant en licht van karakter, passend bij de lichtvoetige teksten van Hooft.
John Bull heeft grote invloed gehad op de stijl waarin Sweelinck zijn variatiewerken
schreef. In Bulls ‘My Selfe’ (een 17e eeuw selfie?) hoort u het luitregister van het
klavecimbel.
Mein junges Leben hat eind End -wellicht het bekendste werk van Sweelinck- is
gebaseerd op een 16e eeuwse melodie met een melancholisch karakter.
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Mein junges Leben hat ein End',
Mein Freude und auch mein Leyd.
Mein arme Seele soll behend,
Scheiden von mein Leib.
Mein Leben kann nicht lenger stehn,
's Ist schwach, fürwar, es muss vergehn,
Es fehrt dahin mein Leyd.

Mijn jonge leven loopt ten einde,
Mijn vreugd’ en ook mijn leed.
Mijn arme ziel zal weldra
Mijn lichaam gaan verlaten.
mijn leven kan niet langer bestaan
’t Is zwak, voorwaar, het moet vergaan
En daarmee verdwijnt mijn leed.

Sweelinck schreef een zestal variaties, die volgens Pieter Dirksen gebaseerd zijn op de
retorische verdeling: Exordium (variatie 1) – Medium (variatie 2-5) – Finis (variatie 6).
Prachtig is de opbouw van de cyclus: de eerste variatie is gebaseerd op rustige kwarten achtsten noten. De tussenliggende variaties nemen in uitbundigheid en virtuositeit
toe, om in de zesde variatie volledig tot rust te komen.
De meeste muziek van dit lunchconcert is afkomstig uit een belangrijk manuscript in de
overlevering van Sweelincks klaviermuziek. Manuscript Lynar A1 is vermoedelijk rond
1620 samengesteld door een leerling van Sweelinck (Martin Düben?) die toegang had
tot diens autografen. Bijzonder is dat de leerling het handschrift van zijn meester
letterlijk kopieerde. Bij het bestuderen van het manuscript Lynar A1 valt de gelijkenis
met het handschrift van Sweelinck onmiddellijk op.

Voor mij, als uitvoerder van Sweelincks muziek -zo’n vier eeuwen later-, is dit
manuscript van grote waarde, juist omdat manuscript Lynar A1 zo dicht bij de bron
ontstond. Door de notatie te bestuderen krijg je nieuwe inzichten in aspecten als
frasering (opbouw van de zinnen), articulatie (samenhang tussen opeenvolgende
noten) en handverdeling (welke noten speel je met je linker- en rechterhand?). Ook
zijn de genoteerde vingerzettingen van belang voor de articulatie en brengt het 400
jaar oude handschrift je iets dichter bij Jan Pieterszoon Sweelinck…
© Middelburg, oktober 2021, André Poortvliet
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Slotconcert 6 november 2021
19.30 uur, St. Augustinuskerk, Middelburg
Thema ‘Der Organistenmacher’
Léon Berben, orgel

Programma
Jan Pieterzoon Sweelinck (1562-1621)
Fantasia in g ‘Contraria’, SwWV 270
(Fitzwilliam Virginal Book, Ms. Mu 3-1956, Fitzwilliam Museum, Cambridge)

Wir glauben all an einen Gott (3 variaties), SwWV 316
(MS Lynar A1, Staatsbibliothek, Berlijn)

Heinrich Scheidemann (c. 1595-1663)
Mio cor, se vera sei salamandra, WV 105 (naar Felice Anerio)
(Sammlung Düben, Universitet, Uppsala)

Jan Pieterzoon Sweelinck
Erbarm dich mein o Herre Gott (6 variaties), SwWV 303
(MS Lynar A1, Staatsbibliothek, Berlijn)

Jan Pieterzoon Sweelinck / Samuel Scheidt (1587-1654)
Balleth del granduca, SwWV 319
(Ms. Bártfa 27, Országos Szçhényi Könyvtar, Budapest)

Melchior Schildt (1592/93-1667)
Gleich Wie daß Feuer (3 variaties)
Jan Pieterzoon Sweelinck
O Gott du unser Vater bist, SwWV 308
(MS Lynar B2, Staatsbibliothek, Berlijn)

Fantasia Chromatica, SwWV 258
(MS Lynar A1, Staatsbibliothek, Berlijn)
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Programmatoelichting
Tijdens dit slotconcert hoort u orgelmuziek van Sweelinck in afwisseling met werken
van zijn bekendste leerlingen: Scheidemann, Scheidt en Schildt.
De Fantasia in g ‘Contraria’ is één van Sweelincks meest complexe werken.
De term Contraria betekent dat de inzet van het thema op tegenovergestelde wijze
beantwoord wordt. Daarnaast gebruikt Sweelinck vanaf het begin ingewikkelde canons
en stretto’s (overlappingen van thema-inzetten) waardoor de gelaagdheid en
complexiteit van dit werk doet denken aan Bachs Kunst der Fuge. Anderzijds is het
voor minder geoefende luisteraars ook een toegankelijk werk, door de prachtige
liedachtige thema’s. Hieronder zijn de thema-inzet (maat 1) en ‘omgekeerde’
beantwoording (maat 3) weergegeven:

Wir glauben all an einen Gott, in het Nederlandse psalter opgenomen als Wy gelooven
in een God alleyne, bestaat uit drie verzen waarbij de melodie, zonder onderbrekingen,
achtereenvolgens verschijnt in de sopraan, tenor en bas.
Scheidemann verbleef van 1611-1614 in Amsterdam om het orgel- en klavecimbelspel
en de compositiekunst van Sweelinck te leren. Scheidemann’s Mio cor, se vera sei
salamandra is een bewerking van een madrigaal van de Italiaan Felice Anerio (c.15601614). Mogelijk kende Scheidemann dit werk van zijn tijd in Amsterdam. Het madrigaal
werd namelijk in 1605 in Leiden uitgegeven als onderdeel van de bundel Nervi d’Orfeo
en bevat ook een madrigaal van Sweelinck. De praktijk om vocale muziek voor orgel of
klavecimbel te bewerken bestond al geruime tijd vóór Sweelinck. Dit voorbeeld van
Scheidemann -gedateerd op 12 oktober 1643- is één van de laatste voorbeelden uit
deze traditie.
De indringende tekst en melodie van het boetelied Erbarm dich mein o Herre Gott,
inspireerden Sweelinck tot zijn meest omvangrijke variatiereeks voor orgel. De zes
variaties zijn gegroepeerd in paren van twee, waarbij de middelste twee variaties het
zwaartepunt vormen: de melodie wordt in het pedaal gespeeld met de Trompet 8’,
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ingebed door een plenumklank. In de andere variaties staan diverse soloregisters
centraal.
Het bekende Balleth del granduca is anoniem overgeleverd. De melodie is gebaseerd
op het O che nuovo miracolo uit Le Pellegrina (1589), geschreven door Emilio
de'Cavalieri ter gelegenheid van het huwelijk van Fernando I de Medici met Christina
van Lotharingen. De vijf variaties zijn wat a-typisch voor Sweelinck, vergeleken met zijn
andere variatiereeksen. Mogelijk is niet Sweelinck, maar zijn leerling Samuel Scheidt de
componist.
Melchior Schildt schreef drie variaties over Gleich Wie daß Feuer, gebaseerd op een
Engelse melodie. Hij studeerde van circa 1609-1612 bij Sweelinck (in dezelfde periode
als Johann Praetorius) en was één van zijn begaafdste leerlingen, getuige de hoge
kwaliteit van zijn nalatenschap.
Het anoniem overgeleverde O Gott du unser Vater bist is pas in 1986 toegeschreven
aan Sweelinck. De koraalmelodie wordt rijk versierd en wordt gespeeld met een
soloregistratie. Dit lied is als ‘Bedezang voor de Predicatie’ opgenomen in de ‘Enige
Gezangen’ als bijlage bij het psalmboek van Petrus Datheen (1566).
Ten slotte hoort u een toppunt van polyfoon meesterschap: de Fantasia Cromatica.
Het is één van Sweelincks meest bekende werken, waarschijnlijk vanwege het
bijzondere karakter van het thema (een chromatisch dalende kwart) en de extreme
turbulentie aan het einde wanneer het thema dubbel verminderd, dus vier keer zo
snel, terugkomt. Dit thema wordt in de fantasia op allerlei manieren ontwikkeld: als
canon, als ostinato en in de vergroting, verkleining, dubbele vergroting en dubbele
verkleining:

Het werk is overgeleverd in vijf verschillende bronnen, dat benadrukt hoe belangrijk dit
werk binnen Sweelincks oeuvre is. Bijzonder fraai zijn ook de contrasubjecten (vaste
‘tegen’-thema’s die in combinatie met het hoofdthema gebruikt worden) en de
perfecte combinatie tussen intellect en emotie die Sweelinck hier weet te bereiken.
© Middelburg, oktober 2021, André Poortvliet
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Sweelinck-kerkdienst 7 november 2021
10.00 uur, Doopsgezinde kerk, Middelburg
Leuny de Kam, voorganger
Vocaal ensemble o.l.v. Aleida Post
Rosemary Nieuwenhuize en Karolien Krijger, sopraan
Anne van Houwelingen en Marco Ketels, alt
Maresh Boel en John Post, tenor
Joost Bout en Peter Castel, bas
Bert Geleijnse, orgel

De historicus en musicoloog Jurjen Vis vatte het krachtig samen:
‘Zijn leven lang heeft Sweelinck gelaveerd tussen religies en zelf geen partij gekozen.
Als componist zette hij zich met hart en ziel in voor de muziek van verschillende
denominaties. Hij was in staat de schoonheid te waarderen en door te geven van
muziek uit de katholieke én de reformatorische traditie.’
Tijdens deze Sweelinck-kerkdienst zal ds. Leuny de Kam ingaan op de religieuze
aspecten in de muziek van Sweelinck en diens plaats in de godsdienstige
veelkleurigheid van Amsterdam eind 16e, begin 17e eeuw. Hing hij ‘de nieuwe leer’
aan of bleef hij katholiek?
De volgende werken van Sweelinck klinken tijdens deze dienst:
- Christe qui lux est et dies (gregoriaans)
- Psaume 130: Du fonds de ma pensée, SwWV 130
- Psaume 96: Chantez à Dieu chanson nouvelle, SwWV 96
- Psaume 25: A toi, mon Dieu, mon cœur monte, SwWV 25
- Psaume 146: Sus mon ame, qu'on bénie, SwWV 146
- Psaume 90: Tu as esté, Seigneur nostre retraicte, SwWV 90
Bezoekers van de kerkdienst dienen zich per mail aan te melden via het volgende
mailadres: verstegena@zeelandnet.nl of telefonisch via 06 22953385
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Biografieën
Als klavecinist en organist kan LÉON BERBEN worden beschouwd als meester in zijn
vak. Zijn omvangrijke kennis van muziekgeschiedenis en historische
uitvoeringspraktijken maken hem tot één van de leidende figuren onder de musici die
tot zijn generatie van specialisten in oude muziek worden gerekend. Zijn repertoire
omvat met name klaviermuziek gecomponeerd tussen 1550 en 1790.
Hij is coauteur van artikelen voor Die Musik in Geschichte und Gegenwart en schrijft
ook geregeld voor andere vaktijdschriften. Zijn interpretaties worden gevoed door
intensieve bronnenstudies en ander diepgravend onderzoek.
De solo cd-opnamen van Léon Berben werden door de internationale pers lovend
ontvangen en met grote regelmaat bekroond.
Léon Berben werd in 1970 in het Limburgse Heerlen geboren en woont in Keulen. Hij
studeerde orgel en klavecimbel aan de conservatoria van Amsterdam en Den Haag bij
onder andere Rienk Jiskoot, als laatste leerling van Gustav Leonhardt, Ton Koopman en
Tini Mathot en behaalde het diploma Uitvoerend Musicus voor zowel orgel als
klavecimbel. Hij was vanaf het jaar 2000 klavecinist van het door Reinhard Goebel
geleide Musica Antiqua Köln, waarmee hij concerteerde over de hele wereld. Sinds de
opheffing van het ensemble eind 2006 richt hij zich volledig op zijn solocarrière, die
hem voert naar vele internationaal gerenommeerde muziekfestivals, zoals: Klavier
Festival Ruhr, Festival de Saintes, Lucerne Festival, Internationaal Orgel Festival
Haarlem, Festival Oude Muziek Utrecht, Bach Festival Montréal, Rheingau Musik
Festival, Festival de Música Antiga de Barcelona.
Als titulair-organist is hij verbonden aan het historische orgel van de St. Andreaskerk in
Ostönnen, waar een van de in oorsprong oudst bespeelbare orgels ter wereld staat (c.
1430/1721). Hij is in deze functie ook mede verantwoordelijk voor de concertserie.
Als clavecinist is hij lid van Concerto Melante, een ensemble (op historische
instrumenten) van de Berliner Philharmoniker.
Tijdens haar studie Cultuurwetenschappen raakte MARJOLIJN VAN LEEUWEN
gefascineerd door de geschiedenis van de Gouden Eeuw van Amsterdam. Toen ze
negen jaar geleden in Middelburg is komen wonen, heeft ze haar passie naar deze stad
meeverhuisd. Ze geeft lezingen over bijvoorbeeld de Oostkerk, de oorsprong van de
straatnamen van de stad en de band van Middelburg met de Oranjes. Daarover heeft
ze ook een stadswandeling ontwikkeld: ‘In de voetsporen van de Oranjes – vijf eeuwen
vorstelijk bezoek aan Middelburg’. Ze is vrijwilliger bij de Oostkerk, ambassadeur van
het Zeeuws Museum en bestuurslid van de Vrienden van het Zeeuws Archief. In het
dagelijks leven is Marjolijn tekstschrijver.
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ANDRÉ POORTVLIET heeft een passie voor barokmuziek en deelt deze graag met het
publiek door het geven van concerten op klavecimbel, historische orgels of met
ensemble Consort of Voices. Hij volgde klavecimbel- en orgellessen en lessen basso
continuo bij Leen de Broekert (1949-2009), die een grote inspiratiebron vormde.
Daarnaast waren privélessen klavecimbel bij Bob van Asperen belangrijk in zijn
ontwikkeling. Ook volgde hij masterclasses bij onder andere Pierre Hantaï, Christophe
Rousset, Francesco Cera en Marieke Spaans. Vanaf dit jaar verdiept hij zich in het
klavechordspel bij Menno van Delft in Amsterdam. André bezit een collectie
klavecimbels van meesterbouwers Cornelis Bom en Jan Boon. Hij is organist van de
Oostkerk in Middelburg (De Rijckere-orgel, 1783). In 2020 begon hij een nieuw
meerjarenproject rondom de orgel- en klaviermuziek van J.S. Bach. Daarnaast is hij
initiatiefnemer en bestuurslid van stichting De Rijckere-orgel 1776, die zich inspant het
unieke De Rijckere-orgel uit Beek (Limburg) aan te kopen en naar Middelburg over te
plaatsen.
De caleidoscoop, het instrument waarin haar voornaam verweven is, staat voor
ALEIDA POST symbool voor de wijze waarop zij kijkt naar het veelkleurige koorleven.
Caleidoscoop is afgeleid van het Oud-Grieks:
Kalos, “mooi”
Eidos, “vorm/beeld/gestalte”
Skopos, “kijken”
Zoiets als een “mooibeeldkijker”.
Het verweven van haar passie voor muziek en koorzang, de daarbij komende sociale
aspecten van het dirigentschap geven haar veel levensvreugde.
De bonte aaneenschakeling van achtereenvolgens kinderkoor, accordeonles, pianoles,
zangles, oratoriumvereniging, koristenopleiding, Meerjarige Dirigentenopleiding en
Specialisatie-opleiding van de SNK, kerkmuziekles, Kurt-Thomascursus en de
Internationale Bachdagen in Brugge leidde in 2014 tot het waarmaken van haar droom
van een conservatoriumstudie.
In juni 2020 legde Aleida Post haar Masterexamen, afstudeerrichting “Koordirectie”,
cum laude af. Ze studeerde aan het conservatorium in Maastricht bij Ludo Claesen,
haar grote voorbeeld en inspirator. De Christelijke oratoriumvereniging in Goes
vervolmaakte in 2018 na het behalen van haar Bachelordiploma het kwartet aan
koren, waaraan ze leiding geeft. Naast de COV laat ze het Bachkoor BWV, waarvan ze
mede-oprichtster is, het kamerkoor Cantus Choralis en de cantorij van de Koorkerk
zingen dat het een lieve lust is. Vanuit de gedachte het Zeeuwse korenlandschap te
behouden is het voor Aleida een groot goed om anderen enthousiast te maken voor
het directie-vak. Ze is als staflid werkzaam in de week voor liturgie en kerkmuziek van
de PKN. In Zeeland een koordirectie-opleiding verzorgen is één van haar wensen, die
ze in de toekomst wil verwezenlijken.
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Over de instrumenten
Duyschot/Müller-orgel (1707/1754)
Het orgel in de Lutherse Kerk (thans Sint Augustinuskerk) werd gebouwd in 1707 door
Johannes Duyschot en zijn zoon Andries. Het werd aanvankelijk gebouwd voor de oude
Lutherse Kerk in de Suikerpoort. In 1742, toen de (huidige) Lutherse Kerk aan de
Zuidsingel gereed was, werd het daar geplaatst en door de ontwerper van het gebouw,
stadsarchitect Jan de Muynck, aan de nieuwe omgeving aangepast. Het grote beeld
van koning David dateert uit die tijd. Het werd, evenals het lofwerk en de fraaie
consoles onder de torens van het rugpositief, vervaardigd door de toen zeer bekende
Middelburgse beeldhouwer Gerard de Grendel. Door Johann Heinrich Hartmann Bätz
en Albertus van Os werd toen ook het rugpositief aan het orgel toegevoegd. Dit werd
in 1754 belangrijk uitgebreid door Johann Caspar Müller. In de loop van de tijd
onderging het orgel enige, gelukkig niet al te ingrijpende wijzigingen. Het meest
ingrijpend mag genoemd worden dat in 1912 de Mixtuur en de Dulciaan van het
rugpositief, naar de geest van die tijd, werden vervangen door een Gamba en Voix
Céleste. De Mixtuur en Dulciaan zijn in 1964 door Willem van Leeuwen
gereconstrueerd. Het hoofdwerk is, op de discant van de Trompet 8’ na, nog geheel
zoals Duyschot het bouwde. Al in 1717 verwisselde Jacob Francois Moreau de Trompet
8’ disc. voor een Vox Humana 8’. In 1822 herstelde Frederik van der Weele, de
Middelburgse stadsorgelmaker in die tijd, de oorspronkelijke dispositie weer.
Bij weinig Nederlandse historische orgels is zoveel van het oorspronkelijke
stemmenmateriaal bewaard gebleven.
De dispositie:
Hoofdwerk:
Prestant 8’
Holpijp 8’
Octaaf 4’
Open fluit 4’
Quint 3’
Superoctaaf 2’
Mixtuur B/D 2-4 st.
Cornet D 4 st.
Trompet B/D 8’
Tramblant
Koppeling HW-RP B/D

Rugpositief:
Holpijp 8’
Prestant D 8’
Prestant 4’
Fluit 4’
Octaaf 2’
Sesquialter 2 st.
Mixtuur 3-4 st.
Dulciaan 8’

Aangehangen pedaal

Stemming: Kirnberger III
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Vlaamse klavecimbels en virginalen
Sweelinck was goed bekend met de Vlaamse klavecimbelbouwtraditie, aangezien hij in
1604 naar Antwerpen reisde om voor de stad Amsterdam een nieuw klavecimbel aan
te schaffen. De beroemdste familie van Antwerpse klavecimbelbouwers is de familie
Ruckers. Grondlegger van het atelier was Hans Ruckers, die zich in 1575 in Antwerpen
vestigde. Zijn twee zonen Ioannes en Andreas en Ioannes Couchet traden in zijn
voetsporen en maakten instrumenten die in heel Europa geliefd waren. Tijdens dit
weekend kunt u drie verschillende typen beluisteren: een virginaal, een muselaar en
een klavecimbel.
Virginaal naar Ioannes Ruckers, Antwerpen, 1600
Kopie gebouwd door Cornelis Bom (Nieuwolda, 2008) naar het voorbeeld van het
instrument in het Castello Sforzesco te Milaan. Eigendom van André Poortvliet.
Klavieromvang: C/E-c3, 1 x 8’, A = 392 Hz, ¼ c. middentoon

De term virginaal is in feite een verzamelnaam voor verschillende typen instrumenten.
In de Vlaams bouwtraditie is de kast rechthoekig. Dit type is een ‘spinet’-type, omdat
het klavier aan de linkerzijde gesitueerd is en de snaar op een vergelijkbaar punt wordt
getokkeld als bij een klavecimbel. De heldere klank lijkt dan ook veel op die van een
klavecimbel.
Muselaar naar Ioannes Couchet, Antwerpen, 1650
Kopie gebouwd door Walther Maene (1974) -revisie door Cornelis Bom in 2019- naar
het voorbeeld van het instrument in Museum Vleeshuis te Antwerpen. Eigendom van
André Poortvliet.
Klavieromvang: C/E-c3, 1 x 8’, A = 392 Hz, ¼ c. middentoon

Bij een muselaar is het klavier aan de rechterzijde geplaatst waardoor de snaar
ongeveer in het midden wordt getokkeld. Dit levert een unieke klank op die zeer werd
gewaardeerd in de 17e eeuw.
Vlaams klavecimbel naar Hans Ruckers, Antwerpen, 16e eeuw
Gebouwd door Gerhard Boogaard (Wageningen, 2010). Eigendom van Gerhard
Boogaard.
Klavieromvang: C/E-a2, 1 x 8’, 1 x 4’, luitregister, A = 415 Hz, ¼ c. middentoon

Dit bijzondere instrument, gemaakt van zwart populierenhout, is een hypothetische
reconstructie van een laat 16e eeuws klavecimbel uit het atelier van Hans Ruckers.
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Nu verkrijgbaar
In augustus 2021 verscheen een nieuw boek van musicoloog, organist en klavecinist
Pieter Dirksen: Jan Pieterszoon SWEELINCK, de Orpheus van Amsterdam.
Dirksen promoveerde in 1997 op de klaviermuziek van Sweelinck en is een onbetwiste
expert op het gebied van Sweelincks muziek. In het zojuist verschenen boek wordt zijn
leven geschetst en wordt een totaaloverzicht gegeven van zijn nalatenschap. Een boek
dus voor iedereen die geïnteresseerd is in Jan Pieterszoon Sweelinck.

Jan Pieterszoon SWEELINCK, de Orpheus van Amsterdam
250 pagina's, met 82 kleurenafbeeldingen
Een nieuwe algemene studie van Sweelinck's leven en werk, waarin een aantal teksten
zijn geactualiseerd die afgelopen twintig jaar zijn verschenen, aangevuld met heel veel
nieuw materiaal. Doel was om een boek te schrijven waarin zowel "Liebhaber" als
"Kenner" aan hun trekken komen. Het is royaal geïllustreerd met kleurenafbeeldingen
waarbij Sweelinck’s broer, de schilder en graveur Gerrit Pieterszoon, een belangrijke
rol speelt.
Inhoud
1. De Orpheus van Amsterdam
2. Gerrit Pieterszoon en het portret van 1606
3. Chansons en Madrigalen
4. Psalmen
5. Cantiones sacrae
6. Klaviermuziek
7. Drie Klavierwerken
8. Instrumentarium
Werkcatalogus (SwWV) - Selecte Bibliografie
Klein glossarium - Illustratieverantwoording - Aantekeningen
Personenregister - Register van besproken werken
Het boek is na afloop van de concerten verkrijgbaar voor EUR. 35,-. Een deel van de
opbrengst is bestemd voor Stichting De Rijckere-orgel 1776. We zijn als bestuur
Pieter Dirksen zeer dankbaar voor dit sympathieke gebaar.
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Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
KVOK, afdeling Zeeland
De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) is een vereniging van
beroeps- en amateurorganisten en kerkmusici (in welk kerkgenootschap dan ook
werkzaam), van cantores tot huisorganisten en concertorganisten.
Kortom, iedereen die op welke wijze dan ook actief met orgels, orgelspel en
kerkmuziek bezig is.
De doelstelling van de vereniging is als volgt geformuleerd:
• de bevordering van het gebruik van het orgel, het orgelspel en de orgelcultuur in het
algemeen;
• de bevordering van de verantwoorde verzorging van de muziek in de eredienst, en al
hetgeen het peil en de waardering van de kerkmuziek in het algemeen ten goede kan
komen.
De afdeling Zeeland tracht dit doel te bereiken door het organiseren van orgelexcursies
en studie- en themabijeenkomsten. De afdeling telt 57 leden. Nieuwe leden zijn van
harte welkom.
Leden van de KVOK ontvangen verenigingstijdschriften, waarbij gekozen kan worden
uit verschillende abonnementsvormen. De prijs van het lidmaatschap is afhankelijk van
het gekozen abonnement. Zie hiervoor de site www.kvok.nl
De KVOK is uitgeefster van de tijdschriften Het ORGEL en Muziek & Liturgie, de digitale
nieuwsbrief NotaBene en de ZomerAgenda.
Contactpersoon voor de afdeling Zeeland is Bert Geleijnse, tel. 06 10293814,
kvokzeeland@gmail.com.
De KVOK is ook te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/kvokzeeland
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Stichting De Rijckere-orgel 1776
Van de 18e -eeuwse Vlaamse orgelbouwfamilie De Rijckere is een tweetal
instrumenten bewaard gebleven. Een drieklaviers-orgel dat in 1779 gebouwd werd
voor de Oostkerk te Middelburg en een kleiner orgel dat in 1776 gebouwd werd voor
de Hervormde kerk te Axel. Laatstgenoemde instrument werd in 1924 overgeplaatst
naar de Protestantse kerk te Beek (Limburg, NL) en is in 2019 te koop aangeboden
wegens voorgenomen kerksluiting in 2024.
De Stichting De Rijckere-orgel 1776 wil tot aankoop van dit instrument overgaan en
het instrument plaatsen op de achtergalerij van de St. Augustinuskerk (voormalige
Lutherse kerk) aan Zuidsingel 70 te Middelburg. Hiermee wordt voldaan aan de wens
van de verkopende partij het instrument te huisvesten in een monumentaal gebouw.
Doelstellingen
Stichting De Rijckere-orgel 1776, opgericht op 21 februari 2020, heeft de volgende
missie: het culturele erfgoed van de Vlaamse orgelbouwfamilie De Rijckere ontsluiten
voor een breed publiek, door:
- het De Rijckere orgel uit Beek aan te kopen en te plaatsen in de St. Augustinuskerk
te Middelburg;
- kennis omtrent de orgelbouwfamilie De Rijckere en haar orgels te verdiepen en te
delen met het publiek;
- het organiseren van concerten, masterclasses en orgelexcursies zodat
orgelstudenten en orgelliefhebbers kennis kunnen maken met dit specifieke
Vlaamse orgeltype.
Een uniek instrument
Het specifieke karakter van het De Rijckere orgel maakt het bij uitstek geschikt voor de
literatuur uit Renaissance en Barok. De middentoonstemming -uniek gezien het
Zeeuwse orgelbezit- is van toegevoegde waarde voor het vertolken van oude muziek.
De grote mate van originaliteit en klankschoonheid van dit bijzondere orgel kan niet
hoog genoeg gewaardeerd worden. Het instrument is een unicum: het enige
eenklaviers orgel van deze bouwers, dat vrijwel compleet bewaard gebleven is en ook
het enige in zijn soort.
Een unieke kans
Wat maakt dit project van onze stichting waardevol?
• het is een unieke kans om de enige twee bewaard gebleven orgels van
orgelbouwfamilie De Rijckere samen te brengen in Middelburg. Het orgel dat nu in
Beek staat, is oorspronkelijk gemaakt voor een Zeeuwse kerk (Axel);
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•
•

•

•

het is het enige orgel in Zeeland dat gestemd is in de zogenaamde
middentoonstemming. Dit geeft extra mogelijkheden om muziek uit Renaissance
en Barok adequaat te vertolken;
het orgel wordt geplaatst op de brede galerij van de St. Augustinuskerk, waardoor
het instrument toegankelijk is voor kleine groepen en daardoor uitermate geschikt
is voor het geven van masterclasses en orgelexcursies;
aangezien de Oostkerk en de St. Augustinuskerk op loopafstand van elkaar
gesitueerd zijn, zijn gecombineerde activiteiten goed mogelijk (bijvoorbeeld
wandelconcerten);
de St. Augustinuskerk wordt een nog aantrekkelijkere culturele locatie, vanwege
haar twee historische orgels, de uitstekende akoestiek en goede
verhuurmogelijkheden.

Comité van aanbeveling
Han Polman
Commissaris van de Koning in Zeeland
Léon Berben
Internationaal concertorganist & klavecinist, titulair-organist historisch orgel in
Ostönnen
Bart Jacobs
Internationaal actief als organist & klavecinist, organist-titularis van de Sint-Michielsen Sint-Goedelekathedraal te Brussel, organist van de Onze-Lieve-Vrouw-enLeodegariuskerk van Bornem, docent orgel aan het kunsthumaniora van LUCA School
of Arts in Leuven
Rein van der Kluit
Voorzitter Stichting Internationaal Orgelconcours Haarlem, erevoorzitter Koninklijke
Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK)
Luc Ponet
Organist-titularis O.L.V.-basiliek Tongeren (monumentaal Le Picardorgel, 1750),
organist-in-residentie Landcommanderij/kasteel Alden Biesen en artistiek directeur
Bach Academie Alden Biesen, stadsorganist en curator Leuven Orgelstad, gastprofessor
(hoofdvak orgel) Leuven University College of Arts, campus Lemmens, Leuven
Orgeladviseur
Als orgeladviseur is Rogér van Dijk betrokken bij ons project.
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Het De Rijckere-orgel in Beek
Korte geschiedenis
In 1776 bouwden de broers Petrus Josephus en Johannes de Rijckere een orgel voor de
Hervormde Kerk te Axel (Zeeuws-Vlaanderen). Na oplevering werd het instrument
gekeurd door organist F.J. Heinrichs uit Goes. In oude stukken lezen we hier nog het
volgende over: “Vervolgends is het [orgel], op den 26 derzelfde maend, opgenomen
door den Goeschen Organist Heinrichs, en niet alleen goedgekeurd, maer zelfs
verklaerd, in malschheid en zwaerte van geluid, verscheiden’ Orgels in voorname
Steden, welken oneindig meer gekost hadden, verre te overtreffen”.
De 19e eeuw heeft het instrument, op wat herstelwerk na, ongeschonden overleefd. In
1906 en 1911 zijn echter door J. van der Kleij diverse aanpassingen doorgevoerd. Zo is
het handklavier vernieuwd, zijn de spaanbalgen vervangen door een magazijnbalg en
zijn, naar de geest van die tijd, twee tongwerken ingeruild voor twee strijkers, een
Viool 8’ en een Voix Celeste 8’.
In 1924 werd het instrument door A.S.J. Dekker uit Goes overgeplaatst naar de
Hervormde Kerk in het Limburgse Beek. Bij plaatsing in Beek werd de orgelkas ingekort
en werd het aangehangen pedaal (omvang: CD-g) verwijderd. In 1965 werd het orgel,
vanwege de restauratie van de kerk, gedemonteerd en opgeslagen.
In 1983 voerde de firma Fama & Raadgever de herplaatsing en restauratie uit. De
orgelkas werd hersteld, de vlammen tussen de pijpvoeten werden weer aangebracht
en de kas werd geschilderd en verguld. Er werd een nieuwe windvoorziening gemaakt
en de windlade werd hersteld, het klavier en de registerknoppen werden vernieuwd en
de dispositie werd hersteld, waarbij de twee verdwenen tongwerken werden
gereconstrueerd.
Orgelkas
De fraaie orgelkas is gemaakt door de uit Axel afkomstige Hendrik Beaufort. Onbekend
is wie het snijwerk maakte. Mogelijk is dit ook Hendrik Beaufort geweest. Het ontwerp
is een typisch voorbeeld van de Vlaamse stijl uit de tweede helft van de 18e eeuw. Ook
zijn rococo-elementen zichtbaar. Sierelementen en onderdelen van de kas zijn verguld
met bladgoud.
Het schilder- en/of verguldwerk werd uitgevoerd door Jacobus Platteeuw, eveneens
inwoner van Axel. Oorspronkelijk was de orgelkas waarschijnlijk uitgevoerd in blank
eikenhout, aangezien het bladgoud direct op het blanke hout is aangebracht. Het is de
moeite waard dit nader te onderzoeken.
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Dispositie
Het instrument telt dertien registers:
Bourdon 8'
Prestant 4'
Flûte 4'
Nasard 3'
Doublette 2'
Tierce 1 3/5'
Sesquialter II sterk
(bas/discant, deling c/cis1)
Fourniture III sterk
Cymbale II sterk
Cornet V sterk (discant, vanaf cis1)

Trompette 8'
(bas/discant, deling c/cis1)
Cromorne 8' (discant, vanaf cis1)
Clairon 4' (bas)
Overige registers:
Rossignol (nachtegaal)
Speelhulpen:
Tremblant Royal
Tremblant Doux

Klavieromvang
CD t/m d3 (zonder CIS dus), totaal 50 pijpen per register.
Pedaal
Oorspronkelijk had het orgel een aangehangen pedaal, met omvang CD-g. Bij plaatsing
in Beek is dit helaas verwijderd. De stichting spant zich in om het pedaal te
reconstrueren.
Toonhoogte
A=403 Hz. Waarschijnlijk is dit de oorspronkelijke toonhoogte van het orgel.
Stemming
Het orgel is gestemd in middentoonstemming ¼ comma. Deze stemming werd tot in
de late 18e eeuw toegepast en telt acht harmonische grote tertsen, die rein zijn op de
noten c, d, es, e, f, g, bes; vier onzuivere verkleinde tertsen of kwarten op cis, fis, gis en
h; elf verkleinde kwinten (met een kwart komma verkleind); één vergrote kwint, de
wolfskwint, ook diabolus in musica genaamd gis - es. Deze stemming geeft
verschillende gevoelswaarden en uitdrukkingen aan de gebruikte akkoorden en
toonaarden, maar sluit er verschillende uit die onbruikbaar zijn omdat ze danig vals
klinken. De stemming geeft aan muziek uit Renaissance en Barok een grote
meerwaarde.
Het zou fantastisch zijn dit fraaie instrument, 100 jaar nadat het uit Zeeland verdween,
weer terug naar onze provincie te brengen, zodat we van dichtbij de malschheid en
zwaerte van geluid kunnen beluisteren!
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Agenda 2021
Stichting De Rijckere-orgel 1776 heeft dit jaar nog één activiteit gepland: een sfeervol
kerstconcert met orgelmuziek uit heel Europa: van Byrd tot Bach.

Kerstconcert 2021
26 december 2021, 16.00 uur, St. Augustinuskerk, Middelburg

‘Puer nobis nascitur’
André Poortvliet speelt kerstmuziek van Byrd, Cavazzoni, Frescobaldi, Johnson,
Redford, Sweelinck, Scheidemann, Weckmann en Bach.

Het De Rijckere-orgel (1776) te Beek
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Steun ons
Stichting De Rijckere-orgel 1776 is vanaf oprichtingsdatum aangemerkt als culturele
ANBI (ANBI RSIN: 861003718). Bij (periodiek) giften aan een culturele ANBI mag u 1,25
keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Op de website
van de belastingdienst is alle relevante informatie hierover terug te vinden.
Donateurschap
U kunt u opgeven als donateur van Stichting De Rijckere-orgel 1776 door onderstaand
antwoordformulier in te vullen en in te leveren bij de kassa. Als donateur heeft u de
volgende voordelen:
• korting op concerten en andere activiteiten zoals lezingen en masterclasses
• gratis deelname aan een jaarlijkse excursie naar een (Vlaams) historisch orgel
• u wordt als eerste op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom ons
meerjarenproject door middel van een digitale nieuwsbrief
De hoogte van uw jaarlijkse bijdrage bepaalt u zelf (minimum: EUR 30,- per jaar).
=================================================
Ja, ik word donateur van Stichting De Rijckere-orgel 1776;
Naam

Adres & woonplaats

Emailadres

Hoogte van de jaarlijkse bijdrage

€
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Adoptie van een orgelregister
Het is ook mogelijk een orgelregister van het De Rijckere-orgel te adopteren. Als
tegenprestatie geniet u alle voordelen van een donateur (zie boven) en wordt uw
naam vermeld op onze website en uit te brengen publicatie over dit orgelproject
(indien gewenst). De volgende registers zijn beschikbaar:
Bourdon 8'

EUR. 2.000,-

Prestant 4'

EUR. 1.000,-

Flûte 4'

EUR. 1.000,-

Nasard 3'

EUR. 800,-

Doublette 2'

EUR. 750,-

Tierce 1 3/5'

EUR. 600,-

Sesquialter II

EUR. 500,-

Fourniture III

EUR. 500,-

Cymbale II

EUR. 500,-

Cornet V

EUR. 350,-

Trompette 8'

EUR. 250,-

Cromorne 8'

EUR. 200,-

Clairon 4'

EUR. 150,-

Eenmalige gift
Eenmalige giften zijn meer dan welkom. Maak uw gift over naar ons rekeningnummer,
onder vermelding van donatie orgel + uw naam: NL70 BUNQ 2042 3735 75 (t.n.v.
Stichting De Rijckere-orgel 1776).
Periodieke schenking d.m.v. notariële akte
Deze periodieke schenking wordt vastgelegd in een onderhandse of notariële akte,
meer informatie (inclusief een rekenvoorbeeld) is te vinden op onze website.
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