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lJ n.r. Martien de Vos, Leendert Verduyn, Iddo van der 
l iessen en Matthijs Breukhoven . 

et aandeel van [ddo van der Giessen (cantor
:'ganist Goede Herderkerk Rotterdam-Schie
• Te ,) begint met een vijftal sprankelende 
!tirsen uit de Tabulatura organowa van Jan 
~~ -Libli . Daarna de Ciaccona in c-MolI.de 

.~ en langste van de drie werken met 
~ _as d 8 Dietrich Buxtehude compo

_ uI: met een pittige vierdelige 
~ - Stanley. Deze muziek 

e r ~rs koraa[bewerking 
eine Zuversicht, 

_-- _""- "duyn. Deze Kell
. ' éL Peter Kellner. 

in 

De vaste organ is a - :~ =- . :': :- . -::- . . arthijs 
Breukhoven, besluit de ~ ~f : ~: ::;'""!.s Oei 

temperatuur enkele schriJnen .e "'~- ien 

oplevert, en de bekende varia tIeree 
toch hoe sterck van Gor Kee waarin e or 6r 
nog eens in al zijn facetten te horen is. 
Met de aanschaf van deze sympathieke cd 
draagt u bij aan het noodzakelijke onderhoud 
van een van de pareltjes van Rotterdam l 

Gerco Schaap 

MASTER AND ApPRENTrCE 


Yu NAGAYAMA 


O. Bu x tehude: Toccata in cl Bu x\VV 155; 0: un 

ko mm' de r Heide n Heil a nd Bux\ VV 2 U; In d ulci 

jubil o Bux\VV 197; \V.F . Bach : F ughe lla 's in 

D en d ; J .S . Bacil: Ch ora l ' te h w il t h ier bei dir 

stehen' B\ VV 159 ,2*; N. Bruhn s : C horalfa n tas ie 

'N u n ko m m ' de r Heiden Heil a nd' ;J.S. Bach : 

Sonate IV in e B\VV 528; He rzlieh tut m ic h \"er

langen 8 \VV 727 ; D. Bux tehude: Ko mm' he iliger 

Gc ist , He rre Gou Bux\ VV 199;J .S. Baeh: Largo 

in F BW\! 104 3,2; ,-\tle in Ga lt in de r Höh ' sei Ehr 

Fugheua B\VV 71 6 ; Alle in Go u in d er Hö h' se i 

E hr ( ma nua tit er) B\,VV 71 7 ; Altei n Ga lt in der 

H ö h ' se i Eh r B\ V\" 663; Praeludi u m &: Fuga in G 

BW\' 541 

Yu Naga)"a nla. Draps-lFlen tro p-o rgel 

Sint- N'i ro laas ke r k Si n t-N iktaas (B) 

-;,; m .m. \' . D ic k Ko o mans 

Rex M us ic RMI803 

speetduu r 77' - prys € 15 ,00 

Te bes le ll en da rex lTIu s ic 21@ya hoo.co m 

Wat valt er te zeggen over de relatie tussen 
[eraar en leer[ing ? Steekt de leerling iets 
op, zodat hij zelf later ook leraar kan zijn? 
Of kunnen leraar en leerling ook van elkaar 
[eren, waardoor de [eraar een betere [eraar 
kan worden? K[aas Bolt wist dat destijds 
wel: "Als ik een nieuw stuk wil [eren, laat 
ik het eerst door een van mijn [eerlingen 
spelen , Daar steek ik wat van op en het 
scheelt mij tijd". Het gaat dus om weder
zijdse informatie, beïnvloeding en inspiratie . 
Hoe de relatie tussen [eraar en [eerling 
gestalte kan krijgen, wordt met deze cd 
gell[ustreerd. Muziekdidactiek aan de hand 
van voorbeelden, verpakt in een aantrek
kelijk en afwisselend programma. 
Vu Nagayama studeerde in Tokio orgel, o.a. 
bij Masaaki Suzuki , voordat zij zich ruim 
20 jaar geleden in Nederland vestigde en 
in Rotterdam bij Bernard Winsemius afstu
deerde. Sinds 2003 werkt zij als stemmer 
en intonateur bij Flentrop Orge[bouw, waar 
ook haar partner Dick Koomans werkt. A[s 
organist is zij verbonden aan de Doopsge 
zinde Gemeente te Haarlem. 
Dietrich Buxtehude is de centrale figuur in 
Nagayama's programma, Hij beschouwde 

Nico[aus Bruhns als zijn beste leer[ing, De 
jonge Johann Sebastian Bach reisde naar 
Lübeck om Buxtehude te horen . Heeft hij 
ook [es van hem gehad? We weten het 
niet. Maar aannemelijk is dat ze elkaar 
hebben ontmoet en ideeën hebben uitge
wisseld, Bach gaf vervolgens zijn zonen [es. 
Gar[ Philipp ('Sturm und Drang ') en Wilhe[m 
Friedemann deden het totaal anders dan 
vader, maar de invloed is er wel degelijk. 
De Toccata in d van Buxtehude waarmee 
Nagayama opent vertoont veel overeen
komsten met Bachs beroemde Toccata, 
BWV 565: eenzelfde soort retorica, het 
eenstemmige begin, de grilligheid van de 
'sty[us fantasticus '. Ook in beider koraa[
bewerkingen op 'Nun komm' der Heiden 
Heiland' zijn er parallellen . 
Bruhns ' grote koraalfantasie over dezelfde 
melodie is een hoogtepunt in dit genre, en 
een verdere uitwerking van de voorbeelden 
van Buxtehude, Tunder en Scheidemann. Het 
is niet ondenkbaar dat het werk geklonken 
heeft tijdens een Abendmusik in Lübeck. 
Een ander toppunt van didactisch materiaal 
voor wie orgel [eert spelen, vormen Bachs 
zes triosonates. Het eerste deel van de hier 
gespeelde vierde sonate is een transcriptie 
van een eerder geschreven cantatedeel. 
De registerkeuze van Nagayama op het 
Flentrop-orgel is geïnspireerd op Bachs 
oorspronkelijke instrumentatie van oboe 
d'amore, viola da gamba en continuo. 
Van de later aan lager wal geraakte Wi[
helm Friedemann Bach bleef relatief weinig 
muziek bewaard . Twee korte fughetta's van 
zijn hand, de ene opgewekt, de andere met 
een verrassend spannend thema, verraden 
het van de vader geërfde ambacht. 
Verrassend is ook de vierhandige, samen 
met Dick Koomans gespeelde bewerking 
van een cantatedeel van Bach , waaraan de 
melodie van 'Herzlich tut mich verlangen ' 
ten grondslag ligt. 
Een belangrijke plaats in Vu 's programma 
nemen drie van Bachs bewerkingen op 
'AI[ein Gott in der Höh' sei Ehr' in. In de 
toelichting bij de cd licht Dick Koomans 
uitgebreid en met notenvoorbeelden toe op 
welke manier melodische motieven hier zijn 
toegepast en waar ze in Bachs werk nog 
meer voorkomen . Niet alleen door te luiste
ren , maar ook door te lezen steek je met de 
aanschaf van deze cd wat op. 
Het vrolijke Praeludium en Fuga in G(BWV 
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Het Draps-/Flentrop-orgel in de Sint-Nicolaaskerk te 
Sint-Niklaas (B). 

541) is een feest om te beluisteren. Bach 
schreef het stuk als auditiestuk voor de 
sollicitatie van Wilhelm Friedemann naar de 
functie van organist in de Sophienkerk in 
Dresden in 1733. 
Johann Sebastian putte zoals bekend ook 
uit andere inspiratiebronnen: Italiaanse 
(Vivaldi, Corelli) en Franse (Marchand, Cou
perin, De Grigny). Die blijven op deze cd om 
begrijpelijke redenen buiten beschouwing. 
Nagayama volgt de noordelijke route, niet de 
zuidelijke. Dat laatste is logisch te verklaren: 
zij bespeelt in deze opname het orgel in de 
Sint-Nicolaaskerk in Sint-Niklaas (België). 
Het is een groot instrument (111/43) in Noord
Duitse barokstijl, in 2008 door Flentrop vol
tooid. Aan die voltooiing hebben Nagayama 
en Koomans eigenhandig meegewerkt, De 
klank kenmerkt zich door kleurenrijkdom en 
Gravität, De tongwerken vallen op door hun 
uitzonderlijke schoonheid, 
Het spel van Yu Nagayama is fris en raak 
van sfeer, even duidelijk als creatief, Een 
geslaagde productie, waarin verdieping in 
de kennis van de orgelkunst en luisterple
zier perfect samengaan , 

Bert Wisgerhof 

VlJF EEUWEN NEDERLANDSE 

ORGELMUZIEK 


GERB EN BUDDING 


Cd 1 


Kiesponning-orgel Grote Kerk \Vijk bij Duurstede 


7 delen uit Sus"nne van Sold! Manuscript 


(1599); 3 delen uit L)'nar 87 (1610); G. Steen


wiek: Tricabijlic: Puer natus in Bethlehem; 


More Palatino ; Serband; Heiligh, Saligh Bet hle


hem; A. van Noordt; Fantas ia in d; Psalm 116; 


j.P. Sweelinclc Fan tasia C2 à 4; H . Speuy: Psalm 


42 'c\ls een Hardt ghejaeght' 


Cd 2 


Ruprecht-orgcl Tuindorpkerk Utrecht 


j .\v. Lustig: Fantas ie in a Op. 1 nr . 5 : Sona te in 


C Op. 1 nr. 2; 'Eene zeer kundige hand' (177S); 


Psalm 6: Psalm 75 C F. Hurlebusch: Sona te in E 


Op. 5 nr. 6 : Fuga in G Op . J. n r. 5 : Sonme in G 


Op . 3 ; Ph. Pool: Sonate I in C; Q . van Blanken 

burg: Psa lm 21: Psalm 24 ; Psalm 29; E, Bntnnen 


müller: Toccata ex d 


Cd 3 


Ruprecht -orge\ Tuinclorpkerk UU'ech L 


Ph , Pool: Sonate 111 in C; Q. \'an Blankenburg: De 


doorluchtige mars; Vreugdelied; Les plaisirs cle 


Blankenburg: Air a doux Trompettes; Fuga obli 


ga la: \V. Loolens: Marche; l\1enueL ..-\ndanle con 

\'ariazione: C F. Ruppe: 5 delen uit Dixhuit Pièces: 


Bätz-/\Vitte-orgel G rote Kerk Gor inc he m : 


S. de Lange Sr.: Fantasie-Sonate nr. 3 


C d 4 


Bä tz-/\Ville-orgel Grote Kerk Gorinchem: 


S. de Lange Sr.: Sonate 'So llt ' ic h meinem Gatt 


ni cht singen 7 '; Fantasie 'God enkel Licht'; Fan 


tasie-Sonate nr. 2: D.H. Dijkhuizen: Moderato 


energico uit SO na te nr. 2; R. Hol: 1'"ntasie 'Aus 


Dunkei zurn Licht';j.A. \'an Eijken: Sonate nr. 2 


Cd 5 


Bàtz-/\Vitte-orgel Grote Ke rk Gorinchem ; 


j . Zw~rt: Sombere muziek o\'er Psalm 103 vers S', 


Gebed des Heeren:j. Bonefaas: Choralll : 


H . Klop: 3 Choralpréludes: 


Pels &' Van Leeuwen-orgel St.-Pitt ers kerk Tielt (B) : 


j . Nieland: Toccata: Prélude, 


Choral et Varialions; Fantaisie 

C d 6 


Pels &' Van Leeuwen-orgel St. -Pieterskerk Tielt (B) : 


J. Bonscc Variaties en Fuga over een thelna ,'all 

Purcell Op . 155 ; \V. Petri: Praeludium (Cia


cone) en Fuga; j .B. Litzau: Erste Sonate a-MolI; 


j. \Vage naar : Inleiding en Fuga o ver een Rus


sisc h thema; C.F. H endriks: Son~te nr. 2 in C 


Op . 24 ; C Kint : Fantasie o\'er het koraal 'Een 


\'aste Burg is onze God' 


LG Organ C lassics 202009051-6 


Speelduur SO'/6S'/61 '/SO'/7-t' 


Prijs € 60 ,0 0 


l,mugocdg.:rianna.1l1 


De afgelopen tien jaar verschenen her
haaldelijk cd's met Nederlandse orgelmu
ziek , Arjen Leistra en Rien Donkersloot 
speelden twee cd's vol met werken van 
Samuel de Lange jr" Chris ti aan Frederik 
Hendriks, Anthon van der Horst, Cor Kee, 
Gerard Bunk, Jos van Amelsvoort en nog 
een aantal anderen, Matthias Havinga met 
onder meer Sweelinck, Speuy, Van Noordt, 
er kwamen cd 's met het (soms integrale) 
orgelceuvre van Johannes Gijsbertus Bas
tiaans, Samuel de Lange sr" Daniël de 
Lange, Hendrik Andriessen, Jacob Bijster, 
Paul Chr, van Westering, Jan Welmers, Daan 
Manneke, enz. 
Gerben Budding, die ook verantwoordelijk 
is voor enkele van bovenvermelde cd's , zet 
zich met zijn jongste productie 'Vijf eeuwen 
Nederlandse orgelmuziek' opnieuw ener
giek in voor het Nederlandse orgelrepertoi
re, een box met maar liefst zes cd's. De titel 
is enigszins misleidend, want al werden de 
oudste componisten in de 16e eeuw gebo
ren en horen we muziek van componisten 
die in de 21 e eeuw zijn overleden, gezien 
het idioom waar de laatsten zich van bedie
nen kunnen we er wel een eeuw aftrekken, 
Componisten als Jacques Bonset (t 1959), 
Jan Nieland (t 1963), Jan Bonefaas (t 2004) 
of Henk Klop (t 2017) schreven weliswaar 
interessante werken waar nu terecht aan
dacht voor wordt gevraagd, maar ze schre
ven allen in een st ijl waar de ontwikkelin
gen van de 20e en 21 e eeuw aan voorbij 
lijken te zijn gegaan, In dat opzicht had ik 
nog wel wat van Van der Horst, Andriessen 
of Bijster willen horen, die al iets moderner 
zijn, of van Henk Badings, Louis Toebosch, 
Ton de Leeuw, de late Cor Kee , Piet Kee, 
Joep Straesser, Jan Welmers of Daan Man
neke, om maar te zwijgen van componisten 
die nog veel geavanceerder te werk gaan, 
Het moeilijkste bij zo'n compilatie is de 
keuze die je moet maken uit de beschik
bare overvloed , Op het schitterende Kies
penning-orgel (1631) in Wijk bij Duurstede 
klinkt muziek uit het Susanne van So/dt 
Manuscript (1599), en we horen fijnzinnige 
uitvoeringen van werken van Sweelinck, 
Speuy en Van Noord!. En hoezeer stijgt 
ineens de bewondering voor de variatie
kunst van Gisbert Steenwick, wiens Varia
ties over Hei/igh, Sa/igh Beth/ehem nauwe 
lijks fraaier gespeeld kunnen worden, 
Bijna twee cd's zijn vervolgens gereser


