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PROGRAMMA 

Uit ‘Danserye - het derde musyck 

boexken’ 

- Quatre Branles 

- Fagot 

- Mille Regretz 

- Hoboecken dans 

- Entré du fol 

- La Mourisque 

 

 

Tielman Susato (ca. 1510 - 1570)  

- Salvator mundi 

- Galliard in g 

 

John Bull (1562 - 1628)  

Christe qui lux est et dies 

- Echo Fantasia in d 

- Toccata Primi Toni 

 

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 

1621) 

Psalm 116 

(6 verzen) 

 

Anthonie van Noordt (1619 - 1675) 

 

Fantasia in c Abraham van den Kerckhoven 

(1619 - 1702) 

 

Sonata in A (KV 212)  

 

Domenico Scarlatti (1685 - 1757) 

Concerto in B-flat Major  

(HWV 290) 

- A Tempo ordinario 

- Allegro 

- Adagio 

- Allegro  

 

Georg Friedrich Händel (1685 - 

1759)  

 

  



Toelichting 

Tielman Susato werd misschien geboren in het Duitse Soest, in ieder geval 

verwijst zijn gelatiniseerde achternaam naar die stad. Hij was actief in de 
kathedraal van Antwerpen als kalligraaf en muzikant. In 1543 begon hij een 
muziekdrukkerij. Een van de boeken die hij uitgaf was het derde musyck 
boexken, dat in 1551 verscheen. Het bevat allerlei dansen op destijds 

populaire melodieën, die door Susato vierstemmig zijn getoonzet. De uitgave 
verscheen, zoals toen gebruikelijk, niet in partituurvorm maar in vier 
verschillende stemboekjes. Die stemmen konden dan vervolgens op 
instrumenten worden gespeeld, die maar voorhanden waren. De dansen zijn 
daarom niet in eerste instantie voor het orgel bedoeld. Het Mille Regretz is van 
oorsprong een chanson, waarschijnlijk van de hand van Josquin des Prez. Veel 

titels spreken voor zich, zoals de Entré du fol: de binnenkomst van de dwazen 

en La Mourisque: de morendans. 
 
Met John Bull en Abraham van den Kerckhoven blijven we in Zuid-Nederlandse 
contreien. John Bull was aanvankelijk o.m. werkzaam in Londen. Vele 
schandalen brachten hem in opspraak en uiteindelijk wachtte hem 
gevangenisstraf, die hij ontliep door tijdig de wijk naar Brussel te nemen. 

Vanaf 1615 was hij werkzaam als organist van de kathedraal te Antwerpen. 
De hymne Salvator mundi werd traditioneel gezongen tijdens de kerstvigilie. 
De melodie, die gelijk is aan die van de bekende hymne Veni creator spiritus, 

heeft Bull in lange notenwaarden verstopt in de altstem.  
 
Jan Pieterszoon Sweelinck werd in hetzelfde jaar geboren als Bull en 
bespeelde het hoofd- en transeptorgel van de Oude Kerk in Amsterdam. Het is 

bekend dat de holpijp van het laatstgenoemde instrument wonderlijk genoeg 
zijn plaats heeft gekregen in het orgel van de Groene Kerk. Dit register klinkt 
in het eerste vers van de hymne Christe qui lux est et dies. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat Sweelinck en Bull elkaar hebben ontmoet, in ieder geval 
was Bull bekend met de werken van Sweelinck. 
 
De werken van Anthonie van Noordt staan geheel in de traditie van 

Sweelincks werken. Van Noordt groeide op in een familie van louter musici en 
kunstenaars. Aanvankelijk was hij organist van de Amsterdamse Nieuwezijds 
Kapel, een bijzondere locatie waar volgens de overlevering het mirakel van 
Amsterdam had plaatsgevonden. De kast van het orgel dat Van Noordt 
bespeelde is tegenwoordig nog te bewonderen in de Sint-Nicolaaskerk te 
Jutphaas. 

In heel andere sferen komen we met Scarlatti en Händel. Eerstgenoemde, 
geboren in Napels, was het grootste deel van zijn leven werkzaam aan het hof 
in Portugal en Spanje. Daar ontstonden ook de meeste van zijn meer dan 550 
Sonates, die waarschijnlijk zijn geschreven voor het klavecimbel. In veel van 

zijn Sonates zijn elementen uit de Spaanse volksmuziek te beluisteren, zo ook 
in de Sonate KV 212. 
De orgelconcerten van Händel zijn van oorsprong gemaakt om het publiek 

tijdens de pauzes bij de uitvoeringen van Oratoria te vermaken. Het Concerto 
van vanavond had zijn plek tijdens de pauze van het oratorium Esther. Het is 



geschreven voor orkest en concerterend orgel, in de uitvoering van vanavond 
klinkt een bewerking voor orgel solo. 

Scarlatti en Händel ontmoetten elkaar op 23-jarige leeftijd in Rome, waar ze 
een wedstrijd hielden. Het schijnt dat Scarlatti won op het klavecimbel en 

Händel op het orgel. 
 
 
Vincent van Laar studeerde orgel en klavecimbel bij Nico van den Hooven, 
Harald Vogel, Glen Wilson en Bob van Asperen. Hij behaalde aan het Utrechts 
Conservatorium het diploma orgel UM (1984) en aan het Koninklijk 
Conservatorium te ’s Gravenhage het diploma klavecimbel UM (1988). 

Naast zijn grootste passie, de muziek van J.S. Bach, gaat zijn voorliefde met 

name uit naar de werken van J.P. Sweelinck en het Noord-Duitse repertoire 
van de 17de en 18de eeuw.  
Als continuospeler en solist is hij o.a. verbonden aan Concerto d’Amsterdam 
en The Northern Consort.  
Vincent van Laar werd prijswinnaar van orgelconcoursen in Zeerijp (1981), 

Toulouse (1983) en Alkmaar (1991).  
Hij verzorgde vele radio-opnamen. Op cd verscheen van hem onder meer: 
- het integrale orgelwerk van Melchior Schildt, gespeeld op het Schnitger-orgel 
te Norden; 
- de 24 Capricetten van Jacob Wilhelm Lustig, gespeeld op clavecimbel en het 
Hinsz-orgel te Appingedam; 

- cantates van J.S. Bach voor obligaat orgel, samen met countertenor Maarten 

Engeltjes en Concerto d’Amsterdam; 
- de complete orgelwerken van Johann Adam Reincken en Nicolaus Bruhns 
(Martinikerk Groningen); 
- de Leipziger orgelkoralen van J.S. Bach gespeeld op het Christian Vater-
orgel in Melle. 
Tevens werkte Vincent van Laar als organist mee aan de met een Edison 
bekroonde NM classics cd-opname van Sweelincks complete klavierwerken. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
In deze zomerreeks orgelconcerten in de Groene Kerk, speelt op dinsdag 3 

september a.s. Willeke Smits, organiste van de Leidse Binnenstads-

gemeente in de Hooglandse Kerk. Het derde en laatste concert wordt op 10 
september gegeven door Hans de Jong, tot voor kort cantor-organist van 
de Groene of Willibrordkerk. 


