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Uit de inhoud
Sweelinck en ik: Jaap 
Zwart en Henk Helmantel
In de eeuwenoude Andreaskerk in 

Hattem, waar nog een koororgel uit 

Sweelincks tijd hangt, vertelt organist 

Jaap Zwart over zijn relatie met de 

400 jaar geleden overleden ‘componist des vaderlands’. 

Schilder Henk Helmantel heeft grote bewondering voor 

de veelzijdigheid van Sweelincks muziek en maakte tot 

tweemaal toe een portret van de componist, gebaseerd op 

de bekende gravure van Muller 4
Jan Pieterszoon Sweelinck
‘Voor ons (orgel)muziekliefhebbers is de 

muzikale nalatenschap van Sweelinck 

goud waard!’, zo leidt Dirk Molenaar 

zijn artikel over de organist, componist 

en ‘organistenmaker’ in. Hij schrijft over 

Sweelincks levensloop, zijn leermeesters 

en leerlingen, zijn functie als organist, 

zijn composities en de (her)waardering 

van zijn werken 

Sweelinck en ik: Daan 
Manneke en Jan Welmers
‘Sweelinck kwam bij mij binnen en hij 

ging nooit meer weg’, aldus componist 

Daan Manneke. In verschillende 

eigen werken refereert Manneke aan de bron die hij 

en Sweelinck gemeenschappelijk hebben. ‘Hij zit voor 

altijd diep in mijn hart’, zegt componist Jan Welmers. 

Als conservatoriumleraar in Utrecht besprak hij met zijn 

leerlingen de prachtige klanktaal van Sweelinck en diens 

geraffineerde ritmische opbouw

Muziekbijlagen Kees van Eersel
en Bernard Winsemius
De redactie gaf aan twee organisten compositie-opdrachten 

voor muziekbijlagen ‘in de geest van Sweelinck’. Kees 

van Eersel schreef 2 variaties voor orgel over ‘Vaterunser 

im Himmelreich’; Bernard Winsemius componeerde 2 

bewerkingen over ‘Christ, unser Herr zum Jordan kam’. 

Voorafgaand vertellen zij welke rol Sweelinck in hun 

muziekpraktijk speelt

Sweelinck en ik: Pim 
Schipper en het orgel in de 
Grote Kerk van Wijk bij 
Duurstede
Pim Schipper is sinds 2013 

hoofdorganist van de Grote Kerk in 

‘Wijk’. Daar staat een Kiespenning-orgel 

uit Sweelincks tijd dat mogelijk nog 

door hem gekeurd is. Dick Sanderman 

maakte een fotoreportage van de bijzondere kas van het orgel

Sweelinck en ik: 
Matthias Havinga
Als hoofdvakdocent orgel is Havinga 

verbonden aan het Conservatorium 

van Amsterdam (vroeger ‘Sweelinck 

Conservatorium’) en is liturgisch 

organist van de Oude Kerk. Hij werkt 

dus op Sweelincks plek en is net 

als zijn 17e-eeuwse voorganger een 

"Organistenmacher"

Sweelinck en Amsterdam
Lourens Stuifbergen geeft een inkijkje 

in het Amsterdam van rond 1564, het 

jaar waarin Sweelinck werd benoemd tot 

organist van de Oude Kerk. Er heersten 

grote politieke spanningen, er was een 

beeldenstorm en in 1578 kwam een nieuwe generatie overwegend 

gereformeerde bestuurders aan de macht. Na de Alteratie was de 

positie van organist radicaal gewijzigd
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Fotoverantwoording omslag
Henk Helmantel, Tweede portret Jan Pieterszoon 

Sweelinck naar gravure Jan Harmensz. Muller (2021). 

Olieverf op doek, 85 × 71 cm. © Art Revisited, Tolbert
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Sweelinck en ik: 
Jaap Zwart

aan dit orgel. Luister nou eens naar die 

Trompet: daar kun je toch al een gemeente 

mee begeleiden? En dit plenum: dat is 

genoeg voor een stampvolle kerk! Elf jaar 

lang heb ik op de maandagavonden in de 

zomer ook concerten georganiseerd rond 

dit orgel, meestal met een instrumentale of 

vocale solist erbij. Ondanks het feit dat de 

maandag de minst populaire concertavond 

is, werden die concerten heel goed bezocht.

Kom je tijdens de kerkdiensten niet zo nu 

en dan met de liedkeuze in conflict wanneer 

je alles begeleidt op een orgel in midden-

toonstemming?

Valt mee; als er een lied wordt opgegeven 

dat in Es staat, transponeer ik het naar 

D. En beneden staat ook nog een piano, 

voor ’t geval men andersoortige liedjes 

wil opgeven.

Stelling: Sweelinck gedijt het best in mid-

dentoonstemming en met toepassing van 

oude vingerzettingen.

Vingerzettingen en tot op zekere hoogte 

ook stemmingen zijn hulpmiddelen. De 

In hoeverre heeft de muziek van 

Sweelinck je als speler beïnvloed? 

Als musicus word je beïnvloed door 

álle goede muziek die je speelt. De 

muziek van Sweelinck heeft inhoud, 

alles heeft met elkaar te maken. 

Muziek moet verrassend zijn voor 

de luisteraar, en je moet jezelf als 

speler ook willen laten verrassen.

Wat beschouw je als zijn beste stuk? 

Als ik daarover nadenk, kom ik 

toch bij zijn psalmen voor koor 

terecht: gewéldige muziek! Essenti-

eel is wel: hoe luister je? Ooit speel-

de ik een Fantasia van Sweelinck 

tijdens een concert. In m’n praatje 

vooraf heb ik het publiek het thema 

laten zingen. Vervolgens vroeg ik: 

probeer nu tijdens het concert eens 

te tellen hoe vaak dit thema in de 

Fantasia voorbijkomt. Kijk, dan 

gaan mensen heel anders luisteren, 

veel bewuster! De één hoorde het 

wel twintig keer, een ander zelfs 

dertig keer. Dan hoor je ook nie-

mand zeggen dat Sweelinck saai is! 

In hoeverre heeft Sweelinck een plaats 

in jouw lespraktijk? 

Orgel- of pianoleerlingen heb ik 

niet, nooit gehad ook. Ik ben echt 

in de grond van m’n hart theoriedo-

cent. Maar toen ik hier in Hattem 

organist werd, heb ik wel meteen 

gezegd: ik speel alleen maar op het 

koororgel van Slegel. Laat de col-

lega’s maar op het grote Flentrop-

orgel spelen, prima: ik heb genoeg 

In de eeuwenoude Andreas-kerk van Hattem ontmoet ik Jaap Zwart. Een perfecte 

plek om over Sweelinck te praten, met het koororgel dat Jan Slegel I daar rond 

1550 bouwde binnen handbereik. Kort octaaf, middentoonstemming: in de wijde 

omtrek zijn nauwelijks orgels te bedenken waarop Sweelinck béter klinkt!   

Jaap Zwart woont in Hattem, is als organist verbonden aan deze Grote of 

Andreaskerk én aan de Grote Kerk in Harderwijk. Hij is theorie-docent aan 

het conservatorium van Amsterdam en geeft workshops vocale harmonie en 

improvisatie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Dick Sanderman 
(tekst en fotografie)
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Sweelinck Festival 2021

Het is de grootste componist die 

Nederland ooit heeft voortgebracht: 

de Amsterdammer Jan Pieterszoon 

Sweelinck (1562-1621). Ter ere van 

zijn 400e sterfdag organiseert het 

Sweelinck Festival van 16 tot en met 

24 oktober a.s. een week vol concer-

ten, workshops en andere activiteiten 

op diverse locaties in Amsterdam. 

Nationale en internationale musici en 

ensembles, onder wie Bob van Aspe-

ren, Doulcé Memoire, Pieter Dirksen 

en Kathryn Cok, brengen Sweelincks 

muziek ten gehore en laten zich door 

zijn stukken inspireren. 

Met het programma verbindt het fes-

tival de muziek van toen aan het nu. 

De iconische muziek van Sweelinck 

is de basis, het festival geeft nieuwe 

invalshoeken. Op het festival kunnen 

bezoekers meezingen en musiceren 

tijdens verschillende workshops. Het 

passief luisterconcert stamt pas uit de 

19e eeuw en daarom is Sweelincks 

muziek gemaakt om mee te doen. 

Voor bezoekers die liever onderge-

dompeld worden in Sweelincks klan-

kenwereld zijn er diverse optredens 

van (inter)nationale musici en ensem-

bles. Op een toegankelijke manier laat 

het Sweelinck Festival zien dat een 

componist die 400 

jaar geleden stierf, 

ook vandaag de dag 

nog thuis hoort in 

de canon.

Muzikaal gezien 

vormt Sweelinck de 

opmaat voor Johann 

Sebastian Bach, 

met wie hij via zijn 

leerlingen in een 

directe lijn staat. 

Organisten en kla-

vecinisten kwamen 

vanuit het buiten-

land naar Amster-

dam om lessen te 

volgen. Zij groeiden 

op hun beurt vaak 

uit tot belangrijke 

musici, zoals de 

Duitse componisten 

Praetorius en Schei-

demann, die de 

verbinding tussen 

Sweelinck en Bach 

legden.

Meer informatie 

en concerttickets: 

sweelinckfestival.nl.

Sweelinck voor kinderen
Zou Sweelinck, als hij nu geleefd 

had, een echte rockster zijn geweest? 

Sweelinck hield van improviseren en 

had niet zoveel met regels en afspra-

ken. Dat leverde prachtige compo-

sities op, maar zorgde vast ook voor 

komische situaties. 

Dit alles komt terug 

in De Sweelinck 

Experience (6+), een 

muziekvoorstelling 

in het Amsterdamse 

Muziekgebouw voor 

kinderen vanaf 6 jaar 

waarin Sweelincks 

werken voor orgel en 

blokfluitensemble de 

rode draad vormen. 

“Ver in de toekomst 

hebben wetenschap-

pers een manier 

gevonden om oude 

meesters weer tot 

leven te wekken, 

zodat ze een ‘revival-concert’ kunnen 

geven. Zo ook dit concert van top-

organist Jan Pieterszoon Sweelinck. 

Leuk, zou je denken, maar er zijn 

al meteen problemen: Sweelinck wil 

alleen maar improviseren en zich niet 

houden aan de regels van het Muziek-

gebouw en de medemuzikanten. Dit 

zorgt voor komische situaties ...

Deze jeugdvoorstelling vindt plaats 

op zaterdag 23 en zondag 24 oktober 

in de kleine zaal van het Muziek-

gebouw waar het Huygens-Fokker 

orgel staat. Dit orgel kun je vooraf 

programmeren; met ‘live coding’ 

worden Sweelincks stukken ook ter 

plekke gearrangeerd. De musici zijn 

Felipe Ignacio Noriega (compositie en 

live coding Fokker-orgel), Sarah Jef-

fery (blokfluit) en Margo Verhoeven 

(spel). De regie is in handen van Ria 

Marks. Zie ook sweelinckfestival.nl/

events/sweelinck-experience.

Actueel
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Sweelinck en ik: 
Bernard Winsemius

In hoeverre heeft de muziek van 
Sweelinck je als speler beïnvloed?
In mijn studietijd had ik niet zo gek 
veel belangstelling voor Sweelinck. 
De interesse voor zijn muziek is pas 
later gekomen, door de projecten 
die ik samen met Cappella Amster-
dam deed. Die projecten betroffen 
voornamelijk de vocale muziek van 
Sweelinck, van daaruit ben ik bij 
zijn instrumentale muziek terechtge-
komen. Mede daardoor benader ik 
zijn orgelwerken heel vocaal. Mijn 
leerlingen zong ik bijvoorbeeld bijna 
altijd thema’s en motieven voor. Op 
die manier krijg je een veel beter 
inzicht in aspecten als dynamiek, 
articulatie en frasering – aspecten die 
bij de uitvoering van vocale muziek 
doorgaans heel natuurlijk verlopen.  
 
Wat beschouw je als zijn beste werk?  
Eén specifiek werk noemen, dat lukt 
me niet. Veel koraalbewerkingen 
vind ik prachtig, dat heeft ook te 
maken met de melodieën waarop ze 

gebaseerd zijn. Zoals Erbarme dich, 
waar de frygische toonaard zo mooi 
tot uiting komt. Een ander geweldig 
werk is de Fantasia in g. Die kun je 
gerust Sweelincks ‘Kunst der Fuge’ 
noemen. Hij haalt daar alles aan 
polyfone kunstgrepen uit de kast, 
zonder dat hij vergeet muziek te 
maken. Het thema wordt verkleind, 
vergroot, verschijnt in de tegenbe-
weging, enzovoort. Heel indrukwek-
kend. 
  
In hoeverre heeft Sweelinck een 
plaats in jouw lespraktijk?  
Docent ben ik al een tijdje niet meer, 
maar toen ik dat nog wel was, had 
Sweelinck een beperkte plaats. Tij-
dens de conservatoriumstudie is er 
simpelweg te weinig tijd om echt 
diep op specifieke componisten in 
te gaan, anders kom je niet door je 
curriculum heen. De student raakt de 
muziek zogezegd even aan, waarbij 
je als docent aanwijzingen geeft. 
Specialisatie vindt meestal pas na het 
conservatorium plaats. 

Stelling: Sweelinck gedijt het best in 
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Bernard Winsemius (*1945) viert dit jaar zijn veertigjarig jubileum als orga-

nist van de Nieuwe Kerk te Amsterdam. In deze hoedanigheid was hij enkele 

keren voor een miljoenenpubliek te zien en te horen: hij was de organist bij 

het kerkelijk huwelijk van prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta 

in 2002 en tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013. Als 

docent aan de conservatoria van Rotterdam en Utrecht en de Internationale 

Zomeracademie in Haarlem liet hij vele jonge organisten (nader) kennismaken 

met de muziek van Sweelinck. Ook legde hij een deel van diens oeuvre vast 

op lp en cd. Net als Kees van Eersel (zie elders in dit nummer) schreef Ber-

nard Winsemius speciaal voor dit Sweelinck-nummer een compositie ‘in de 

geest van’. Genoeg aanleiding dus voor een gesprek.

Joost van Beek

middentoonstemming en met toepassing 
van oude vingerzettingen. Mee eens? 
De middentoonstemming voegt zeer veel 
toe aan de muziek van Sweelinck, al geldt 
dat voor het ene werk meer dan voor het 
andere. Een mooi voorbeeld is de Fantasia 
cromatica. Het is een wereld van verschil 
of je die in middentoon- of in gelijkzwe-
vende stemming speelt. En het klankbeeld 
is nu eenmaal bepalend voor de waarde-
ring van een stuk. Ik zou niet snel een 
Sweelinck-toccata op een laat negentiende-
eeuws Witte-orgel spelen, daar help je de 
muziek gewoon niet mee. 
Het gebruik van oude vingerzettingen is 
voor mij geen dogma. Het is ook lastig om 
een technisch aspect bepalend te laten zijn 
bij de uitvoering van bepaalde muziek. 
Maar het is evident dat je bepaalde arti-
culaties makkelijker kunt realiseren door 
(deels) oude vingerzettingen toe te pas-
sen. Neem een snelle toonladder c-d-e-f-g, 
bijvoorbeeld in tweeëndertigsten, waarbij 
je de g wilt loszetten van de f. Dat lukt je 
niet met een vingerzetting 1-2-3-4-5, maar 
wel met 1-2-3-4-3. 
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De geschiedenis van dit bijzondere 

orgel gaat terug tot in de vijftiende 

eeuw. In 1468 was er in de reke-

ningen van het Sacramentsgilde 

al sprake van een organist, en 

zal er dus ook een orgel geweest 

zijn. Vermoedelijk is dit instrument 

rond 1540 vervangen door een 

nieuw en groter exemplaar. De 

huidige orgelkas stamt voor een 

deel uit die tijd.

Aan het begin van de zestiende 

eeuw, vermoedelijk omstreeks 

1615, kreeg de kerk wederom een 

nieuw orgel, gebouwd door Albert 

Kiespenning. Deze Nijmeegse 

orgelmaker bouwde in Nederland 

veel instrumenten, onder andere 

voor de Grote Kerk te Dordrecht en 

de Grote Kerk te Harderwijk. Zelfs 

in het Noorse Stavanger leverde 

hij een instrument af. Het orgel 

in Wijk bij Duurstede is het enige 

bewaard gebleven Kiespenning-

orgel en heeft alleen al daarom 

een unieke status. De orgels van 

Kiespenning werden vaak gekeurd 

door Jan Pieterszoon Sweelinck. 

Het is daarom zeer aannemelijk 

dat Sweelinck ook in Wijk bij 

Duurstede het orgel heeft gekeurd, 

al is daarvoor geen hard bewijs.

 

In 1717 restaureerde en vergrootte 

Matthias Verhofstad het orgel. De kla-

vieromvang van het hoofdwerk werd in 

de bas uitgebreid tot een volledig octaaf, 

waarbij ook de kas werd vergroot. De 

buitenste zijvelden getuigen van deze 

aanpassing. Tevens werd het hoofdwerk 

uitgebreid met twee registers: een Cornet 

en een Sesquialter. Vanaf het midden 

van de zeventiende eeuw werden kerk-

orgels gebruikt voor begeleiding van de 

gemeentezang. Omdat ze hiervoor in 

eerste instantie niet (voldoende) uitge-

rust waren, werden ze vaak aangepast. 

Belangrijke registers om de melodie 

duidelijk te laten uitkomen, cornetten 

en sesquialters. Het is fascinerend om 

te zien dat juist deze twee registers in 

1717 in Wijk bij Duurstede toegevoegd 

werden. Daaruit valt op te maken dat het 

Kiespenning-orgel toen al fungeerde als 

gemeentezangbegeleider.

In 1819 verving de orgelmaker Johann 

Caspar Friederichs het borstwerk door 

een rugwerk. De reden en het nut van 

deze ingrijpende wijziging zijn tot op 

heden niet opgehelderd. De bespeelbaar-

heid van het orgel werd welhaast onmo-

gelijk door de te kleine ruimte tussen het 

hoofdwerk en het rugwerk: de afstand 

van de klavierlijst tot de rugwerkkas 

bedroeg slechts 43 cm. Een orgelbank 

kon niet worden geplaatst; een scharnie-

rende klep, bevestigd aan het rugwerk, 

deed dienst als bank. Het aanbrengen van 

het rugwerk betekende ook een rigou-

reuze wijziging van het orgelbalkon. Het 

oorspronkelijke ‘zwaluwnest’ werd naar 

links en rechts doorgetrokken tot aan de 

muren van het middenschip. De opgang, 

die vroeger vanuit het torenportaal naar 

het orgel leidde, kwam te vervallen. In 

plaats daarvan liep de toegang via de 

wenteltrap in de torenopgang vanuit de 

Het Kiespenning-orgel van de 
Grote Kerk te Wijk bij Duurstede

Joost van Beek (tekst) 
Dick Sanderman (fotografie)

De indrukwekkende kas van het hoofdorgel in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede. De datering van de kas is omstreden, 
aldus dr. Arjen Looijenga in het eerste deel van de encyclopedie Het Historische Orgel in Nederland. “Zij wordt op ca. 1550 of 
op ca. 1620 gedateerd. [...] De hier gehanteerde vormen, met name de hermen en mascarons, herinneren aan het werk van 
de ornamentist Hans Vredeman de Vries, wiens invloed in architectuur en meubelstijlen na ca. 1590 toeneemt.” Op grond van 
overeenkomsten met andere orgelkassen acht Looijenga een datering van de orgelkas op ca. 1615 aannemelijk.
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