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Programma 
 
 

koororgel 
 

-  Sonatina 

-  Variationen ‘Wo Gott zu Haus not  

   gibt sein Gunst’ 

Hugo Distler  

(1909-1942) 

 

 

hoofdorgel 
 

- Toccata in G 

- Fuga in g 

Johann Adam Reincken 

(1643?-1722) 
 

- Onder een linde groen Jan Pieterszoon Sweelinck 

(1562–1621) 
 

- Ciacona in D Johann Pachelbel 

(1653-1706) 
 

- Concerto del Signor Taglietti 

 

Johann Gottfried Walther 

(1684–1748) 
 

- Passacaglia in d 

 

Dietrich Buxtehude 

(1637-1707) 

 

 

- Praeludium in G, BWV 568 

- Fuga in g, BWV 578 

 

Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

 

 

 

  



Toelichting 
Onze muzikale reis heeft zijn oorsprong in Deventer, waar zowel 

Sweelinck als Reincken het levenslicht hebben gezien. De familie 

Sweelinck vertrekt al snel met de kleine Jan richting Amsterdam waar 

vader en zoon organist zijn geweest van het befaamde orgel van de 

Oude Kerk, maar Johann Adam Reincken houdt het langer vol. Hoe 

lang precies is onduidelijk. Johann Mattheson publiceerde als 

geboortedatum in een 1623, maar dan zou hij bijna 100 jaar zijn 

geworden. In die tijd is dat onwaarschijnlijk. Het verhaal gaat dat 

Reincken zich graag liet verleiden door het vrouwelijk schoon, waarbij 

mogelijk wat mis is gegaan. Hij vertrok naar Hamburg, maar om in 

aanmerking te komen voor de functie van organist van de St. 

Katharinenkerk moest hij een aantal jaren bij zijn leeftijd smokkelen…  

Buxtehude als organist van de St. Marienkerk in Lübeck had 

regelmatig contact met Reincken. In de stijl van hun muziek is 

duidelijk de invloed van Sweelinck terug te horen, wiens reputatie in 

Noord-Duitsland zeer groot was.  

Bach was zeer geïnteresseerd in Buxtehude en Reincken en ging op 

bezoek om meer over hen te weten te komen. Zijn reis duurde wat 

langer dan gepland, wat bij terugkomst tot een stevige berisping 

leidde. Een paar jaar daarvoor werkte Bach in Weimar aan het hof van 

Saksen-Weimar. Hij werkte daar onder andere samen met zijn neef 

Johann Gottfried Walther die net als hij, op verzoek van de muzikale 

Prins Johann Ernst de toen nieuwe Italiaanse concerten voor orgel 

bewerkte. Walther was in zijn jonge jaren de buurjongen van Johann 

Pachelbel geweest, die ongetwijfeld door hem is geïnspireerd. 

In dit programma zijn de diverse instrumentale vormen te horen, in 

gang gezet door Sweelinck en door iedere componist op zijn eigen 

manier vormgegeven. Interessant is de vergelijking tussen tussen de 

beide fuga’s in g. De eerste van Reincken en laatste van Bach. 

 

Begin 20e eeuw studeerde de ambitieuze Hugo Distler in Leipzig en 

werd kort daarna benoemd tot organist van St. Katharinenkerk in 

Lübeck. In de stad van Buxtehude heeft hij in zijn composities de 

verbinding gemaakt door oude technieken op een moderne manier 

vorm te geven. De sonatine (vier deeltjes) en het koraal met variaties 

zijn onderdeel van de 30 kleine Spielstücke, een verzameling 

manualiter stukken, in 1938 gecomponeerd voor zijn huisorgel. 

 

 

 

  



 

Willeke Smits studeerde orgel bij Kees van Houten en Reitze Smits, 

kerkmuziek bij Bernard Winsemius en koordirectie bij Krijn Koetsveld 

aan het Utrechts Conservatorium. Daarna deed ze vervolgstudies in 

koordirectie bij Joop Schets en piano bij Geoffrey Madge. In 2017 was 

Willeke finalist van de ‘International Sweelinck Competition’ in 

Amsterdam en Haarlem. Op dit moment is zij organist van de Leidse 

Binnenstadgemeente in de Hooglandse Kerk en vaste begeleider van 

de Leidse Cantorij. 

Willeke is als ambassadeur van het orgel actief als concertorganist, ze 

heeft een bloeiende praktijk waarin een uitdagende programmering 

centraal staat. Willeke bracht diverse cd’s uit, waarvan de cd met 

orgelwerken van Hendrik Andriessen een 10 kreeg in het blad Luister. 

Ze bracht een dubbel-cd uit met werken van Johann Gottfried Walther, 

ondergewaardeerd tijdgenoot van Johann Sebastian Bach, die met een 

10+ in het blad De Orgelvriend werd geprezen. Een niet minder groot 

succes is de verschijning van ‘Happiness’, een cd waar je vrolijk van 

wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het laatste orgelconcert in deze zomerserie van drie wordt gegeven op 

10 september a.s. door Hans de Jong, tot voor kort cantor-organist 

van de Groene of Willibrordkerk.  

Aanvang concert: 20:15, toegang: € 10/-. 

 

 

 

 

 

 

 


