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Een heuse CD-presentatie! Dat is nieuw voor JSB-records. Naar aanleiding
van ons tienjarig jubileum leek het ons gepast om eens wat grootser uit te
pakken. Normaal gesproken produceren we een CD, die dan als vanzelf zijn
weg wel vindt naar de luisteraars. Maar juist omdat we inmiddels zo’n grote
groep trouwe afnemers bedienen, leek het ons goed voor hen iets extra’s te 
organiseren. De locatie was niet moeilijk te bedenken: de Martinikerk te
Groningen is voor ons driemanschap een soort ‘thuisbasis’, waar we 
ontelbare voetstappen hebben liggen.

Voor mij begon het in 1985, toen ik als kind met mijn ouders in Zuidhorn
kwam wonen en voor het eerst de Martinikerk binnenstapte. Ik kwam de

kerk binnen en zag onmiddellijk het grote groene ‘monster’ dat de hele
westwand vult, toen kersvers gerestaureerd. Nog steeds ben ik onver-

minderd onder de indruk van zowel de majestueuze orgelkas als
van de fantastische klank van dit instrument. Als vijftienjarige

kreeg ik al les op het orgel en sindsdien is het een ‘vaste part-
ner’ in mijn leven,
door mijn vrouw
Sonja wel geksche-
rend ‘mijn eerste
liefde’ genoemd.
Niet alleen mijn do-

centen in Groningen:
Wim van Beek, Johan

Beeftink en Jan Jongepier zijn
vormend geweest, maar juist
ook dit orgel. Het stralende
plenum, de poëtische fluiten,
de kleurrijke tongwerken, de

voortreffelijke speelaard: eigenlijk
kun je geen minpunten bedenken

als het om het Martini-
orgel gaat. Ook belang-
rijke momenten, zoals
mijn eindexamen,
mijn huwelijk, de
vele concerten, de-
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monstraties, vespers en concerten van collegae maken dat dit orgel een be-
langrijke rol in mijn leven speelt. Vandaar dat het voor de hand lag deze
jubileumproductie hier op te nemen en te presenteren.

Omdat we als JSB-team drie speerpunten hebben: een mooi orgel, aandacht
voor het improvisatie-ambacht en het orgel in combinatie met andere mu-
sici, zijn we tot deze productie gekomen. De eerste CD is gevuld met Bach-
werken, omdat de combinatie Bach en het Martini-orgel welhaast ideaal is.
Ook voor de vele toeristen die de kerk bezoeken is deze combinatie een
grote trekker. De tweede schijf bevat enkele koorwerken en wordt verder
gevuld met improvisaties over Geneefse psalmen: ook zo’n stokpaardje van
mij. Bij dezen wil ik de tomeloze inzet van de koorleden en de dirigent nog
eens noemen en ze hartelijk bedanken voor hun zeer waardevolle bijdrage!

Naast een presentatie, waarbij ik uiteraard het orgel laat horen, bieden we
u ook een hapje en een drankje aan. En om een soort blijvende herinnering
aan deze mijlpaal te hebben, heeft u nu een boekje in handen met foto’s en
anekdotes rond de cd-opnamen. Er gebeurde altijd wel iets onverwachts en
bijzonders tijdens de vaak nachtelijke uurtjes. 
Veel lees- en kijkplezier!

Namens het team van JSB-records,
Sietze de Vries

6 7



CD I  |  Geneefse Psalmen

Jacobijnerkerk Leeuwarden
Opname: 2003

De aanleiding voor de eerste CD was het verschijnen van een bundel met
zes psalmbewerkingen van mijn hand bij uitgeverij Lindenberg. Ik wilde
ze graag op een geluidsdrager vastleggen en aanvullen met improvisaties
over dezelfde psalmen. Omdat de composities in zeer diverse stijlen ge-
schreven waren, zochten we een orgel dat breed inzetbaar was. Bovendien
moesten we als startend labeltje de financiën natuurlijk wel een beetje be-
heersbaar houden: zaken als kerkhuur en de cd-productie zelf kunnen be-
hoorlijk in de papieren lopen. 
Het geweldige Müller-orgel van de Jacobijnerkerk te Leeuwarden voldeed
aan alle eisen: het verdraagt veel stijlen, klinkt –mede door de geweldige
akoestiek- altijd indrukwekkend en er waren goede contacten met het kerk-
beheer en de organist Jan Jongepier.
Bovendien bezit de locatie een niet onbelangrijke eigenschap: de Jacobij-
nerkerk ligt eigenlijk buiten het stadscentrum, waardoor je ook overdag op
kunt nemen, omdat het verkeerslawaai nogal meevalt. Ik weet niet hoe het
u vergaat, maar ik ben ’s nachts niet op mijn best als ik aan het werk moet…

In de tijd van deze productie werkte ik regelmatig samen met dirigent
Fokko Oldenhuis, die direct enthousiast zijn medewerking toezegde. Zijn
kamerkoor ‘Consortium Locale’ uit Groningen levert dan ook een wezen-
lijke bijdrage aan de CD  en deed me besluiten ook bij volgende producties
waar mogelijk zo’n ‘muzikaal extraatje’ aan het orgel toe te voegen. 

De opnamen liepen voortreffelijk, alhoewel het erg tijdrovend en vermoei-
end was. Dit komt vooral door het feit dat de CD grotendeels met impro-
visaties gevuld moest worden. Bij een literatuurwerk geeft het niets als je af
een toe een foutje maakt. Met de digitale techniek van nu, is het een koud
kunstje om een paar maten opnieuw op te nemen en vervolgens te monte-
ren in het eindresultaat. Er zijn op dit gebied al de nodige ‘wondertjes’ ge-
beurd aan de montagetafel van opnameman Jan Willem van Willigen.
Maar bij een improvisatie werkt het anders: die lukt wel of die lukt niet. Er
is geen moment van bezinning of een mogelijkheid achteraf te repareren.
Als een geïmproviseerde fuga bijvoorbeeld prachtig lukt, maar er komt in
de slotnoten toch een bus voorbij, dan kun je weer helemaal opnieuw be-
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CD II  |  Mittenwald

St. Peter & Paul te Mittenwald (Zuid-Duitsland)
Opname: 2004

Denk aan een sprookjesachtig dorpje mid-
den in de bergen. Sneeuw op de top-
pen, glooiende dalen met veel bossen
en prachtige meren. Een dorp dat al-
lemaal ‘koekoeksklokachtige’ huizen
heeft, rijk versierd met houtsnijwerk
en gevelbeschilderingen. 
Ik ben al vanaf het begin verliefd op 
Mittenwald, dit idyllische plaatsje in het 
uiterste zuiden van Duitsland. 
Het dorp is voor mij helemaal aan-
trekkelijk doordat orgelmaker
Bernhardt Edskes in 1999 een
prachtig orgel voor de Pfarrkirche
St. Peter & Paul maakte. Via Edskes
leerde ik het dorp dan ook kennen: in
1999-2000 nam ik twee CD’s voor hem
op, waarbij we ook Mittenwald aande-
den. Deze CD’s zorgden voor mijn
doorbraak in het buitenland en vormen
dus ook een belangrijke mijlpaal in mijn
carrière. De cantor-organist van de 
St. Peter & Paul, Andreas Frey, is een
goede vriend van ons en kwam zelf met
het voorstel om hier ook eens
een complete CD op te
nemen. Dat was natuurlijk
niet tegen dovemansoren ge-
zegd en zodoende ontstond de
tweede JSB-productie. Deze
keer kozen we voor een combi-
natie van Bachwerken en im-
provisaties, mede omdat Bach
het altijd goed ‘doet’ bij toeris-

ginnen. En het is maar afwachten of het dan weer net zo goed lukt. Dit
vormt een aanslag op je conditie en concentratie en is voor mij absoluut
het zwaarste deel van opnamen maken.

De opnamen met het kamerkoor verliepen soepel. Het absolute hoogtepunt
was de gezamenlijke improvisatie over psalm 130. Dirigent Fokko Olden-
huis en ik hadden alleen een globaal verloop van de improvisatie afgespro-
ken, maar in hoofdzaak zouden we gewoon op elkaar reageren. Geweldig
om te zien hoe hij met bepaalde gebaren en signalen het koor tot allerlei
creatieve klanken wist te brengen! Op een zeker moment liep de spanning
hoog op: vanuit het niets begonnen stemmen te fluisteren en ontstond er
een bijna angstaanjagende sfeer in de kerk…
Ondertussen haalde ik uiterst voorzichtig het loodblokje van het bovenste
manuaal af, dat ik in het eerste deel van de improvisatie gebruikt had. Het
glipte uit mijn vingers en met een enorme droge knal kwam het op het pe-
daalklavier terecht, waardoor de prachtige atmosfeer op een wel zeer ruwe
wijze verstoord werd!
Gelukkig lukte de opname een tweede keer minstens zo goed en is de im-
provisatie over psalm 130 op de CD uiteindelijk een van de meest bijzon-
dere tracks.

Het begin van de CD, de geïmproviseerde ouverture over psalm 101, is een
hommage aan mijn oud-leraar Jan Jongepier, van wie ik onnoemelijk veel
geleerd heb en die in 2011 overleed. Zijn CD ‘Jan Jongepier improviseert’,
begint ook met een ouverture (Psalm 145) en is richtingbepalend geweest
voor mijn ontwikkeling. Als puber beluisterde ik deze CD en was direct
‘verkocht’: zo moet je een orgel bespelen! De combinatie van duidelijke vor-
men, psalmmelodieën en orgelgebruik vanuit het instrument gedacht, heb-
ben een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Toen ik als zeventienjarige
naast literatuurlessen ook improvisatielessen kon krijgen op het Groninger
conservatorium, hoefde ik niet lang na te denken. En door de sluiting van
het conservatorium in Leeuwarden werd Jan Jongepier mijn docent in Gro-
ningen! Bijzondere herinneringen blijven vooral de lessen waarbij hij onder
in de kerk mijn verrichtingen beluisterde en daarna boven kwam voor een
bespreking. Hij kon daarbij moeiteloos dingen herhalen die ik gespeeld had
en uitleggen waarom iets wel of niet werkte. Menselijk, muzikaal en verbaal
iemand van het allerhoogste niveau: ik gedenk hem in dankbaarheid.
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ten. En dat er veel toeristen zijn in Mittenwald hebben we geweten: niet
zelden moesten stukken tien of vijftien keer opnieuw, omdat er lawaai van
buiten de kerk te horen was, zelfs tot diep in de nachtelijke uurtjes. Over-
dag opnemen was sowieso onmogelijk; de kerk is naar goed gebruik de
hele dag open om de vele duizenden toeristen te ontvangen. Wel een er-
varing trouwens om hier kerkdiensten mee te maken: het hele dorp loopt
uit naar de kerk, waarbij ook de traditionele klederdracht (Lederhosen!)
volop aanwezig is. Aan weerszijden van het orgel, ter hoogte van het
Hoofdwerk, bevinden zich de ‘Junggesellenemporen’, wat betekent dat
vooral de jeugd daar een plekje vindt. Daaronder bevindt zich het balkon
waarop koor, solisten en orkest zich verzamelen bij hoogtijdagen, en vanaf
welke plaats ik ook al herhaalde malen de kerkdienst mocht begeleiden.
Wel een ervaring om een mis van Mozart of Haydn binnen de liturgie
letterlijk ‘mee te maken’! Tijdens het ‘Agnus Dei’ bereiken de wierrook-
dampen uiteindelijk het hooggelegen orgelbalkon, waarbij koor en orkest
soms bijna aan het oog onttrokken worden…

Zoals gezegd vonden de orgelopnamen ’s nachts plaats. De Bachwerken,
de C-dur BWV 547, de partita ‘Sei gegrüßet’ BWV 768 en ‘Schmücke

dich’, stonden er vlot genoeg op. Hier en daar een
maatje opnieuw, totdat je

weet dat alle materiaal
‘schoon’ is, en je de verdere af-

werking thuis kunt doen. De
improvisaties waren een stuk

weerbarstiger. Mijn creativiteit is ’s
nachts niet optimaal en bovendien

leek het wel of er boze krachten
aan het werk waren: als een im-

provisatie goed lukte, kwam
er steevast ongewenste

herrie van buiten,
liefst op het
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CD III  |  Te Deum Laudamus

Stadtpfarrkirche Haag (Oostenrijk)
Opname: 2004

2004 was een druk jaar voor JSB-records. We hebben toen niet alleen in Zuid
Duitsland, maar ook in Oostenrijk een CD opgenomen. Orgelmaker Chris-
tian Kögler heeft een prachtig bedrijf in de Brucknerstad St. Florian en no-
digde ons uit om op zijn orgel in Stadt Haag een opname te maken. Kögler
komt uit een orgelmakersfamilie, maar heeft aan het einde van de jaren ne-
gentig van de vorige eeuw zijn bedrijf grondig vernieuwd. Hij besloot om bij
orgelmaker Bernhardt Edskes in de leer te gaan en voortaan orgels te maken
naar historische principes. Het orgel van Stadt Haag is daar een mooi voor-
beeld van: je herkent bijvoorbeeld de vormentaal van het Schnitger-orgel van
de Der Aa-Kerk in Groningen onmiddellijk. Ook de klank laat een overtui-
gende visie horen: een stoer barokplenum, poëtische fluiten en tongwerken
in alle soorten en maten. De royale nagalm van de gotische kerk voegt daar
natuurlijk nog het nodige aan toe. Jammer dat een Rugpositief niet gewenst
was in verband met plaatsruimte voor het koor, en dat de ornamentiek aan
de orgelkas persé hedendaagse vormen moest hebben. 

einde. Ik hoef denk ik niet uit te leggen dat dit buitengewoon frustrerend
werkt. De altijd even geduldige opnameman Jan Willem weet inmiddels
hoe het werkt: op zekere momenten loop ik te stampvoeten over het orgel-
balkon en moet ik eerst even stoom afblazen voor ik weer tot fatsoenlijke
resultaten kom. Ik kan me vooral de ‘Basse de Trompette’ nog goed herin-
neren, die deel uitmaakt van de ‘Franse baroksuite op Psalm 50’. Ik kan
zonder overdrijven beweren dat ik wel veertig of vijftig pogingen gedaan
heb, voordat er een compleet storingsvrij stukje op de band stond. En het
gaat maar om twee minuten muziek…

Als ‘orgel-plus’ kwamen we op het idee de plaatselijke Deken te vragen om
mee te werken. Deken Gröner was net in dienst van de kerk te Mittenwald
getreden en bleek een prachtige, sonore stem te hebben, met fraai Zuid-
Duits accent.
In overleg kwamen we tot het plan om een ‘programmatische improvisatie’
op te nemen: muziek maken bij een verhaal. Het verhaal werd uiteindelijk
‘Der Gang Jesu auf dem Wasser’, door Gröner fraai voorgedragen en door
mij van muzikaal commentaar voorzien. Een dankbare taak, omdat een op-
stekende storm, hoge golven, maar ook verstilling en gebed natuurlijk goede
ingrediënten vormen voor een spannend muzikaal geheel.

De opname in Mittenwald zal voor het JSB-team ook gedenkwaardig blij-
ven, omdat we nog met de sterke arm der wet te maken kregen! Midden in
een nachtelijke opname werd er plotseling op de deuren van de kerk ge-
bonsd en scheen er licht van sterke zaklantaarns door de ramen naar binnen.
Geschrokken gingen we kijken wat er aan de hand was: de politie was uit-
gerukt om een mogelijk geval van inbraak nader te onderzoeken. Toen we
wezen op het statief met microfoons en uitlegden dat dieven toch meestal
niet de verlichting van de kerk aanzetten, waren ze allesbehalve gerustge-
steld. Eerst moesten de paspoorten opgehaald worden en werd de arme or-
ganist van de kerk uit bed gebeld om tekst en uitleg te geven. Geruime tijd
later konden we eindelijk verder, maar het laatste stuk van de CD heet niet
voor niets ‘Nun danket alle Gott’: het was een zware bevalling!
Gelukkig blijft het ‘sprookjesachtige’ gevoel overheersen, door de wonder-
schone klanken van het orgel en de magnifieke omgeving.
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CD IV  |  Collegedale

Southern University Collegedale, Tennessee (Verenigde Staten)
Opname: 2006

De band met de Verenigde Staten is alweer heel wat jaren oud. Een aantal
contacten is ontstaan naar aanleiding van mijn orgeldemonstraties in de
Martinikerk te Groningen, waarbij ik onder anderen Bruce Fowkes leerde
kennen; orgelmaker te Chattanooga, Tennessee. Hij heeft op zijn beurt
weer nauwe banden met Judy Glass, de hoofdvakdocent orgel van Colle-
gedale University. Via deze contacten kreeg ik uitnodigingen om concerten
en improvisatiemasterclasses te geven. Mijn eerste trip naar de USA zal ik
niet snel vergeten: behalve een stel fantastische mensen heb ik er ook veel
prachtige orgels leren kennen. Natuurlijk klopt het idee dat wij in Neder-
land van Amerika hebben ook: vaak gaat het vooral om ‘groot en veel’.
Maar het is ook typisch Amerikaans om voor iets dat je bijzonder en be-
langrijk vindt echt helemaal te gaan. De gretigheid waarmee orgelmakers
als John Brombaugh, Richards & Fowkes, Taylor & Boody en Paul Fritts
oude Europese orgels bestuderen en als inspiratiebron gebruiken is bewon-
derenswaardig! 
Het eerste orgel dat ik aan de andere kant van de plas bespeelde was het
grote viermanualige Brombaugh-orgel in de kerk van Collegedale. Het is
tevens één van de lesorgels van de universiteit. Het front is spectaculair: een
creatief mengsel van elementen uit renaissance en barok, waarbij het toch
ook eigentijds oogt. Maar dan de klank! Ik had onmiddellijk associaties
met het grote Schnitger-orgel van de St. Jacobi te Hamburg: dit is werkelijk
een oude, inspirerende klank. Jammer van het gebouw; een soort donkere
grot met het bekende ‘wall to wall carpet’. Akoestisch kun je dus geen won-
deren verwachten. Naast dit enorme orgel, dat grotendeels in Noord-Duitse
barokstijl gebouwd is, heeft de concertzaal van de universiteit eveneens een
orgel van John Brombaugh. Dit is helemaal in renaissancestijl gemaakt en
heeft dan ook een middentoonstemming. Dit is ook een zeer inspirerend
instrument en doet qua klank niet onder voor veel oude orgels in Nederland
of Duitsland. John Brombaugh zou je de ‘Jürgen Ahrend van de USA’ kun-
nen noemen. Zoals orgelmaker Ahrend in de jaren ’60 en ’70 van de vorige
eeuw een belangrijke pionier in met name Duitsland was als het gaat om
het (her)ontdekken van oude klank, was Brombaugh dat in Amerika. De
eerder genoemde orgelmakers zijn dan ook allemaal uit zijn ‘school’ voort-
gekomen en gaan verder op het door hem ingeslagen pad. 

Die plaatsruimte voor een koor hebben we overigens wel gretig benut: het
jeugdensemble ‘Focaliber’, met wie ik al een lange geschiedenis deel, was pre-
sent om een bijdrage te leveren. Dit koor, dat toen bestond uit een zevental
meiden van tussen de 18 en 23 jaar, stond onder leiding van een studiegenoot
van me, Edwin Velvis. Al vanaf onze conservatoriumtijd maakten we vele rei-
zen naar Engeland, om daar de geweldige Anglicaanse koorcultuur op te snui-
ven. We zijn nog steeds allebei volop werkzaam vanuit deze inspiratiebron;
Edwin als dirigent, ik als organist. 
De dames van ‘Focaliber’ bleken niet alleen auditief een aantrekkelijke uit-
straling te hebben; ik denk dat ze het mannetje dat hen achtervolgde met een
fototoestel niet snel zullen vergeten! De opnamedagen waren erg gezellig; zo
hadden we bijvoorbeeld een smakelijke barbecue op een schitterende locatie
in het glooiende landschap van Niederösterreich.  Ik herinner me daar vooral
nog van dat ik van ‘door de wol geverfde organist’ veranderde in ‘van rook
doortrokken kok’…

Componist Dietrich Buxtehude stond centraal op deze CD;  al jaren ben ik
een enorme fan van deze grootmeester van de Noord-Duitse barok. Zijn
grootste orgelwerk, het ‘Te Deum Laudamus’ leverde de titel voor de pro-
ductie. Omdat dit werk uit een heel aantal losse delen bestaat, kan er wel eens
iets mis gaan. Na een paar opnamedagen dachten we klaar te zijn en stonden
we al praktisch in de startblokken voor de terugreis. Bij een laatste check van
de diverse opnamen kwam ik er tot mijn schrik achter: we zijn een deeltje
vergeten! In allerijl de pastoor gebeld of we nog even in de kerk terecht kon-
den. Dat werd lastig, aangezien er die dag een trouwerij plaatshad in de kerk.
Maar als het even snel kon…
Met de ongeduldig wachtende feestgangers al voor de deur hebben we het
ontbrekende deeltje snel opgenomen; no pressure, of course!    

Uiteraard ontbreken improvisaties niet op deze CD en ook er is een compo-
sitie van mij, ‘Laudate Dominum’ opgenomen. Dit zijn zes bewerkingen in
diverse stijlen over Psalm 150, die ik schreef in opdracht van Dordt College,
Sioux Center, Iowa (USA). 
Jeugdensemble ‘Focaliber’ laat steeds coupletten van de betreffende psal-
men horen en ook de Gregoriaanse delen waarop Buxtehude’s ‘Te Deum’
gebaseerd is. 
De contacten met Christian Kögler resulteerden uiteindelijk in een dubbel-
cd (2008), waarop zijn belangrijkste orgels staan. En ook deze zomer hoop
ik weer zuidwaarts te reizen om in Oostenrijk, Zuid-Duitsland en Italië van
zijn orgels te genieten tijdens concerten en masterclasses.
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Orgeldocent Judy Glass en haar man Dwain zijn in de loop van de jaren
goede vrienden geworden. Ze nodigden ons uit om een CD-productie te
maken rondom de orgels van Collegedale University. Daarbij wist ik één
ding onmiddellijk zeker: op het grote Brombaugh-orgel moet je een werk
van Matthias Weckmann (1616-1674) spelen. Zijn imposante koraalcyclus
‘Es ist das Heyl uns kommen her’ klinkt het best op een heel groot Noord-
Duits orgel, en laat zoiets nu net in Collegedale staan! Een slordige zeventig
sprekende stemmen, waaronder twee 32’ in het pedaal, vier manualen en
een oneindig arsenaal aan klankkleuren. Alle registratievoorschriften voor
de muziek van Weckmann zijn hier probleemloos te realiseren, and then
some… 
Ik ben dan ook blij dat dit werk op de CD terechtgekomen is, samen met
werken van Buxtehude en improvisaties. Een van de improvisaties heeft als
thema B-A-C-H en de naam Anton Heiller, de beroemde Oostenrijkse or-
ganist, die leraar en inspirator van Judy Glass was. 

Dat klinkt nu allemaal zo vanzelfsprekend, maar de opnamen in de grote
‘grotkerk’ van Collegedale waren bepaald niet gemakkelijk. Allereerst de
plaats van de microfoons: normaal zoek je naar een plek waarbij details nog
steeds te horen zijn, maar de ruimte waarin het orgel staat wel nadrukkelijk
aanwezig is. In feite is dit de ‘klankkast’ van het orgel; soms heb je matige
orgels die door een prachtige akoestiek geweldig klinken, maar natuurlijk
ook vice versa. De kerk van Collegedale heeft niet veel nagalm en daarom
wilden we de microfoons niet te dicht op het orgel zetten. Maar hoe verder
je van het orgel af ging, hoe meer de briljante klank dof werd door het alom
aanwezige tapijt. Uiteindelijk zijn we tot een compromis gekomen, dat
recht doet aan zowel orgel als kerk. 
Maar dat was nog maar het kleinste probleem: het bleek namelijk onmo-
gelijk te zijn om echte stilte in de kerk te krijgen. Dat lag niet aan de mensen
die er rondliepen. Daar had Judy Glass wel voor gezorgd met een bordje
op de deur naar de kerkzaal. Daarop stond: ‘do you want to know about
life after death? Come in and find out!’ Nee, het probleem was het gezoem
van de vele elektrische apparaten. Een airco, een ventilator, transformatoren,
lampen: alles maakte hinderlijke zoem- en piepgeluiden. En vind alle knop-
jes maar eens! Uiteindelijk hebben we met behulp van de conciërge een
aantal hoofdschakelaars in de kelder gevonden; alles behalve de orgelmotor
hebben we op die manier uitgeschakeld. Nu hadden we uiteindelijk alleen
nog te maken met het gebruikelijke lawaai van buiten: auto’s, motoren en
vliegtuigen. Of nee, er was toch nog een ander storend geluid: de tremulant
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CD V  |  Roskilde

Domkirke Roskilde (Denemarken)
Opname: 2007

Het orgel van de Domkirke te Roskilde: terecht wereldberoemd. Alleen al
om de Rugwerkprestant zou je er onmiddellijk een CD willen opnemen: wat
een bijzondere, bijna melancholieke klank! Maar ook het orgelfront, de ma-
nier waarop het orgel als een zwaluwnest aan de zijwand van het schip
hangt: het spreekt allemaal erg tot de verbeelding. De kerk zelf is ook een
plaats waarin je uren rond kunt dwalen. Omdat dit de ‘koningskerk’ van
Denemarken is, liggen alle vorsten hier begraven. 
De één kreeg een nog indrukwekkender praalgraf dan de ander, 
en soms werd er een extra kapel bij de kerk gebouwd 
om nog meer ruimte te creëren 
voor monumentale tomben. 

Omdat het orgel van 
Roskilde door zijn 
bijzondere opstelling 
heel plastisch 
klinkt –
het Rugwerk 
is bijvoor-
beeld vele 
malen 
presenter 
dan het 

van het orgel produceerde wel
erg veel lawaai. Dit is uiteinde-
lijk creatief opgelost door een
slaapzak om het apparaat heen
te wikkelen…

Aan de opnamen in de concert-
zaal, met het kleinere Brom-
baugh-orgel, bewaar ik heel
goede herinneringen. Omdat
het een inspirerend instrument
is, dat ook lekker speelt, liep
alles op rolletjes. Weinig lawaai,
een goede sfeer en ik had er zin
in. Om Nederland een beetje te
promoten, speelde ik hier wer-
ken van Jan Pietersz. Sweelinck
en improviseerde ik onder an-
dere op het oude Hollandse
volkslied ‘Merck toch hoe
sterck’. 
Judy en Dwain Glass, betrok-
ken als ze zijn, maakten de op-
namen van het begin tot het
eind mee. Ze konden na een
tijd hun ogen echter niet meer
open houden en lagen de laatste
uren heerlijk te slapen achter in
de zaal. Toen we klaar waren,
voelde het natuurlijk wat onge-
makkelijk om ze wakker te
maken. Ik speelde dus maar
even iets luids op het orgel en in
een reflex riep een geschrokken
wakker geworden Dwain: ‘Oh
Sietze, you play so wonderful!’.
Als Sonja dit na een concert
tegen me zegt, is het dus niet als
compliment bedoeld…
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proviseren weet je het maar nooit, zeker als je voor microfoons speelt. Je mist
de spanning van het moment en de aanwezigheid van het publiek. Tegelijk
wil je dat het een improvisatie wordt die ook bij herhaaldelijk beluisteren niet
minder wordt, of waar storende fouten in zitten. Hoewel ik me herinner dat
er in Roskilde ook een paar gefrustreerde ‘stampvoetmomenten’ waren, lukten
de opnamen over het algemeen wonderwel en gingen ook de improvisaties
van een leien dakje. Daarom is dit uiteindelijk een dubbel-CD geworden.
Natuurlijk kan een recensent niet weten dat de CD zo ontstaat, en lees je dan
dat de schijfjes best wat voller hadden gemogen. Tja…

Intermezzo I
In 2008 zijn er twee co-producties tot stand gekomen: de dubbel-CD ‘Kögler
Orgelbau – Sietze de Vries improvisiert’ en de CD die ik opnam in opdracht
van de Stichting Hinszorgel Leens. Laatstgenoemde productie werd uitein-
delijk ook een dubbel-CD, vooral omdat ik mijn kinderproject ‘Pijpen zoeken
met Piet Prestant’ graag eens vast wilde leggen. Het is hier als een hoorspel
uitgevoerd, waarbij ik de rol van ‘Bas Blaasbalg’ (nee, niet ‘blaaskaak’) op me
genomen heb. Normaal gesproken wordt dit sprookje verteld aan een groep
kinderen in een mooie oude kerk, waarbij ik dan improviseer. Twee ‘orgelelf-
jes’ laten allerlei pijpen zien en maken uiteindelijk een werkend orgelmodel.
Kinderen blijken toch altijd weer zonder uitzondering enthousiast te zijn over
een orgel. Geen wonder: visueel en auditief is er van alles te beleven, het is
een indrukwekkend stukje techniek en de combinatie met een mooie oude
kerk spreekt tot de verbeelding. Dit werk reken ik dan ook tot een van mijn
speerpunten: kinderen zijn immers de organisten en het publiek van de toe-
komst!

De Köglerproductie was een waar feest: net als bij de Edskes-CD’s destijds,
reisden we van de ene mooie plaats naar de andere. Prachtige natuur, schit-
terende barokkerken/ kloosters en weergaloos mooie instrumenten! Tussen-
door veel gezelligheid met Christian Kögler en niet te vergeten: de
Oostenrijkse keuken. Een soort ideale organistenvakantie…
In Hofkirchen (Traunkreis) troffen we in het plaatselijke etablissement deze
prachtige spreuk aan:

Als Moses an den Felsen klopfte,
geschah es, dass das Wasser tropfte.
Viel grösser ist das Wunder hier:
Mann ruft nur‚ Fritz!!‘: schon kommt das Bier!

Hoofdwerk- heb ik gekozen voor Noord-Duitse or-
gelwerken uit de renaissance en de vroege barok, die
dit ten volle uitbuiten. Zo klinken de Toccata in G
van Heinrich Scheidemann met z’n echo’s en de ko-
raalfantasie ‘Christ lag in Todesbanden’ van Franz
Tunder optimaal op dit instrument. Het derde ma-
nuaal is gebouwd als ‘baldakijnwerk’: een borstwerk
dat in een zelfstandig kastje boven de manualen is
aangebracht. Je kunt de deurtjes openen en sluiten,
waardoor de klank heel direct of juist heel zacht en
afstandelijk wordt. Vooral de beide tongwerken van
dit manuaal geven het orgel ongelofelijk veel kleur en
karakter. Op die manier kun je eindeloze schakerin-
gen maken in zowel klankkleur als sterkte, die door
de microfoons van Jan Willem ook weer prachtig ‘ge-
vangen’ zijn. Jan Willem had overigens een goed
plekje uitgezocht tijdens deze opnamen: recht tegen-
over het orgel bevindt zich de koninklijke loge, waarin
hij zich met de opnameapparatuur genesteld had. 

Echte tegenslagen hebben we hier eigenlijk niet
gehad; na sluitingstijd van de kerk konden we begin-
nen met opnemen en qua lawaai viel het allemaal wel
mee. Wel doet zich hier een merkwaardig fenomeen
voor: omdat de westwand van de kerk een enorm
venster heeft, scheen de ondergaande zon een paar
uur rechtstreeks op het Rugpositief. Dat zorgde voor
wat onzuiverheden in de stemming, waardoor er in
die periode niet opgenomen kon worden. Verder
bezit de kerk nog een schitterende klok, die ieder uur
slaat, maar ook een poppenspel in beweging zet. Dit
tafereeltje beeldt de strijd tussen St. Joris en de draak
uit, waarbij de draak doorstoken wordt en een ijselijke
kreet uitstoot. De eerste keer schrik je je een ongeluk!   

Omdat één en ander soepel verliep, hebben we eigen-
lijk veel meer opnamemateriaal gekregen dan nodig
was. Dat ligt van tevoren nooit vast. Wel weet ik al
snel wat ik in ieder geval op wil nemen aan literatuur,
maar neem toch altijd extra stukken mee. En bij im-



CD VI  |  Geneefse Psalmen II

Lutherse Kerk Den Haag
Opname: 2009

Deze productie leek in veel opzichten op de eerste: het verschijnen van een
bundel met psalmbewerkingen bij Boeijenga lag ten grondslag aan het idee
om weer iets met de Geneefse psalmen te doen. Als ‘extraatje’ deze keer de
medewerking van de mannengroep van het Roder Jongenskoor, waarvan
ik de vaste begeleider ben. Opnieuw zochten we een orgel dat breed inzet-
baar was en dus zowel het begeleiden van koorzang als orgelwerken in zeer
diverse stijlen aankon. Bovendien kwamen er geluiden vanuit de inmiddels
behoorlijk gegroeide achterban dat we niet altijd naar het buitenland hoef-
den te gaan; ‘er staat immers meer dan genoeg moois in Nederland’. En
dat is natuurlijk ook een waarheid als een echte Hollandse koe.

Het beroemde Bätz-orgel van de Lutherse kerk te Den Haag is het uiteindelijk
geworden. Een orgel dat nog barokke, maar ook al romantische

klanken in zich herbergt, en als bijzonderheid een klein
zwelwerk heeft, dat ideaal is voor koorbegeleidingen in

Engelse stijl.
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Intermezzo II: Pronkjuwelen
Het jaar 2009 was mijn drukste jaar ooit als het om opnamen gaat. In deze
periode ontstond ook de ‘black box’. Deze mega-productie was een lang
gekoesterde wens van mij: een multimedia productie over de orgels in Gro-
ningen. Omdat deze provincie de grootste dichtheid aan belangrijke histo-
rische orgels ter wereld heeft, kun je hierop niet genoeg de aandacht
vestigen. Van de gotiek tot de late barok zijn er ongelooflijk veel orgels goed
bewaard gebleven, die stuk voor stuk uniek zijn. Natuurlijk blaast Gronin-
gen zijn partijtje ook wel mee als het om orgels uit de negentiende en twin-
tigste eeuw gaat, maar dat is landelijk en wereldwijd nu niet direct een
unicum. 
De Groninger ‘orgeltuin’ is vormend geweest voor mij als musicus, en
daarom doe ik dan ook niets liever dan het promoten van deze unieke cul-
tuurschat. 
Dankzij de steun van Wybe Sierksma, eigenaar van Boeijenga music, kon
er een bijzondere productie gerealiseerd worden: ‘Pronkjuwelen in Stad en
Ommeland’.
Een DVD-producent uit Engeland, Fugue State Films, was bereid om een
film te maken over de orgelhistorie van Groningen. Organoloog Cor Edskes
speelt hierin de hoofdrol: hij vertelt vanuit zijn decennialange ervaring over
de ins en outs van de negentien door mij geselecteerde orgels. Dan komen
er zinnen voorbij als ‘ik weet nog hoe het orgel klonk voor de ombouw van
1939’! Alleen al door de aanwezigheid van zo’n fenomeen werd de film zeer
waardevol, maar niet minder door de medewerking van broer Bernhardt
Edskes, orgelmaker Jürgen Ahrend en organist Jan Jongepier. Stuk voor
stuk veteranen, die werkelijk iets te zeggen hebben vanuit hun levenslange
ervaring met historische orgels. 
Naast de film ontstond een boek dat een overzicht geeft van de orgelbouw-
geschiedenis in Groningen en ook een echt ‘kijkboek’ geworden is. Ik heb
ongelooflijk veel tijd achter zowel de PC als achter de lens van de camera
doorgebracht om dit tot een goed einde te brengen. De vijf CD’s laten de
geselecteerde orgels in kort bestek horen, waarbij het soms vechten was
tegen de tijd om DVD-opnamen, CD-opnamen en foto’s in een bepaald
tijdsbestek te realiseren. Het uiteindelijk resultaat mag er zijn en is een van
mijn belangrijkste ‘geesteskinderen’ geworden.
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Zo ontstond dan ook het idee om een Psalm deels op z’n Engels op te nemen:
met een chant. Daarbij wordt er een vaste akkoordenreeks gebruikt, waarop
de onberijmde psalmtekst gezongen wordt. Het is met de Roder koren in-
middels een mooie traditie om deze typisch Engels-Anglicaanse manier van
werken te combineren met het Geneefse psalter. Zo ontstond psalm 10: een
bepaald niet veel gezongen psalm. Niet alleen de Geneefse melodie is betrek-
kelijk onbekend, maar ook de tekst is dermate grimmig, dat die slechts zelden
opgegeven wordt in de zondagse erediensten. Ik kan me in ieder geval niet
herinneren dat ik deze psalm ooit begeleid heb. Toch is het een aangrijpend
lied, dat wat mij betreft bijzonder goed gelukt is op de CD.
Daarbij speelde de sonore klank van de jonge mannen van het Roder Jon-
genskoor een belangrijke rol: zelfs een relatief eenvoudige Goudimel-zetting
klinkt dan gewoon fabelachtig goed!

Verkeerslawaai is er natuurlijk altijd in hartje den Haag; vooral de hoeveelheid
auto’s met van die wijd gemensureerde uitlaten deed mijn bloeddruk nogal
eens stijgen! Vol gas naar het volgende verkeerslicht, dat honderd meter ver-
derop staat. Nou, dat hoor je goed in een gebouw dat toch al behoorlijk ‘over-
akoestisch’ is! Gelukkig kwam ook hier alles op zijn pootjes terecht en vond
deze CD ook weer zijn weg naar vele luisteraars. 
Die wil ik op deze plaats dan ook hartelijk danken; want daar doe je het uit-
eindelijk allemaal voor! Een CD is voor mijzelf een soort status quo: 
zo denk ik nu over deze muziek. 
Maar dat is voortdurend aan verandering onderhevig 
en blijft –naar ik hoop- zich steeds ontwikkelen. 
Maar het publiek moet wel waarderen wat je doet, 
anders ben je uitsluitend aan het luchtfietsen. 
Het was dan ook een aangename verrassing om 
te ontdekken dat de JSB-producties erg goed 
lopen. Ondanks het feit dat de orgelmarkt 
bepaald geen groot afzetgebied meer kent, 
kunnen we toch van zeer succesvolle 
producties spreken tot nu toe.
Omdat we regelmatig op uitnodiging 
opnamen maakten, en omdat er goede 
verkoopcijfers zijn, kunnen we ieder jaar 
met een nieuwe productie komen; een feit 
waar we dankbaar voor zijn!
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CD VII  |  Lübeck

Jakobikirche Lübeck (Duitsland)
Opname: 2011

Het laatste project voor deze jubileumuitgave, was de CD-opname op het
prachtige Stellwagen-orgel in de Jakobikirche te Lübeck. Dit instrument
leerde ik enkele jaren geleden kennen en meteen stond het als een paal
boven water: hier moet ik een CD opnemen. Wat een schitterende kerk
en wat een ongelooflijk fraai orgel! Hoewel het centrum van de stad in
de oorlog bijna volledig verwoest is, bleef het deel waar de Jakobikirche
staat wonderwel gespaard. Dit stukje ademt nog helemaal de sfeer van
een middeleeuwse stad en ook de kerk bezit nog de rijke originele inrich-
ting. Twee schitterende orgelkassen, die nog teruggaan op de gotische tijd,
zijn wel het hoogtepunt van het interieur. Omdat het grote orgel ‘belang-
rijker’ was, is het diverse keren omgebouwd en is het nu eigenlijk qua
klank een modern instrument. Het ‘kleine’ Stellwagen-orgel, dat ook nog
altijd drie manualen en 31 sprekende stemmen heeft, is daardoor gespaard
gebleven en heeft een betoverende klank. 
Net als in Roskilde, hangt het orgel aan de zijwand in een zwaluwnest,
en een tweede overeenkomst is dat het borstwerk twee tongwerken bezit,
die zo’n typisch ‘renaissance-gesnater’ laten horen. Dit bracht me op het
idee om Pieter Jan Belder te vragen mee te werken aan deze productie.
Hoewel hij de meeste bekendheid geniet als klavecinist, is hij ook een
grootmeester als het gaat om het bespelen van blokfluiten. Hoe fraai zou
het zijn om in de inspirerende ruimte van de Jakobikirche samen te mu-
siceren! Mijn verwachtingen bleken helemaal bewaarheid te worden: blok-
fluit en orgel klinken fantastisch samen; er zijn zelfs momenten op de
CD waarbij het moeilijk vast te stellen is of het om een blokfluit of om
een orgelregister gaat! Dit zegt natuurlijk iets over de kwaliteiten van een
mooie, oude klank. Begrippen als vocaliteit, mengbaarheid, poëzie, sou-
plesse: zaken die kenmerkend zijn voor veel oude, goed bewaard gebleven
instrumenten.

De opnamen verliepen hier moeizaam: Lübeck is een grote, drukke stad
en de binnenstad is geplaveid met kinderkopjes. Dit zorgt ervoor dat ie-
dere gemotoriseerd voertuig dat langskomt luid en duidelijk hoorbaar is;
niet zozeer door motorgebrom, maar des te meer door het geluid van de
banden op het plaveisel. Het werden dus hoofdzakelijk de nachtelijke
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Tenslotte wil ik graag een aantal mensen bedanken, zonder wie de produc-
ties niet tot stand waren gekomen. Waarschijnlijk vergeet ik ook mensen,
waarbij ik hoop dat ze me dat niet kwalijk nemen. Allereerst wil ik de B
van JSB noemen: Bert Veening. Hij lijkt in bovenstaande verhalen geen rol
te spelen, maar het tegendeel is waar. Hij is de spin in het web als het gaat
om organisatie, planning, deadlines en distributie. Achter de schermen
wordt er ontzettend veel werk door hem verzet, en trouwens ook door zijn
vrouw Harma: dank!
Jan Willem van Willigen noemde ik al een paar keer; de geduldige opname-
man, die onverstoorbaar is als ik weer eens loop te stampvoeten en altijd ga-
rant staat voor een hoogwaardig eindresultaat. Bij de vele uren achter de
montagetafel is het niet alleen gezellig, maar gaat hij ook altijd net zo lang
door tot het resultaat optimaal is. Zijn broer Vincent is verantwoordelijk voor
de lay-out van de producties. We hebben vanaf het begin gekozen voor een
herkenbaar design, met nadruk op kwaliteit en veel fotomateriaal. Vincent
draagt altijd veel bij aan het stijlvolle eindproduct, waarbij hij een scherp
oog voor detail heeft. De mensen die het muzikale ‘extraatje’ vormden bij
de diverse producties hebben natuurlijk ook wezenlijk bijgedragen aan het
succes: koorleden, dirigenten, muzikanten en sprekers wil ik dan ook har-
telijk danken voor hun inzet. Verder is er natuurlijk een hele stoet aan men-
sen die behulpzaam zijn geweest als koster, beheerder, orgelstemmer,
vertaler, corrector etc. Ook ondersteuning in financiële zin en hulp bij de
distributie van de CD’s is onmisbaar, waarbij ik vooral Wybe Sierksma van
Boeijenga Music (Leeuwarden) nog eens wil noemen. 
Dan de trouwe luisteraars en afnemers van de JSB-CD’s: zonder u waren
we sowieso nergens! We hebben inmiddels een indrukwekkend klantenbe-
stand opgebouwd in de loop van de jaren en hopen u nog lang van dienst
te kunnen zijn met mooie, nieuwe producties.
Tenslotte wil ik mijn lieve vrouw Sonja nog noemen, die net kersvers vanuit
Zuid-Afrika naar Nederland was geëmigreerd bij de eerste opnamen in
2003. Ze heeft veel opnamen van dichtbij meegemaakt, maar moet mij
vooral vaak bij nacht en ontij missen als ik weer eens op pad ben voor op-
namen of montages. Daarnaast heeft ze een uitstekend stel oren om mee te
beslissen als er montage-klussen uitgevoerd moeten worden en last but not
least: ze maakt haar solodebuut als sopraan bij de jubileumuitgave!

Sietze de Vries
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uurtjes waarin gewerkt moest worden. Dat werd al helemaal duidelijk
toen Pieter Jan ten tonele verscheen: zo’n blokfluitklank is zo teer, daar
kun je absoluut geen achtergrondgeluiden doorheen verdragen.
Die opnamen hebben we dan ook tussen 02.00 uur en 04.00 uur ge-
maakt, waarbij we allebei tevreden waren, maar ook heel blij dat het ach-
ter de rug was. 

Mijn schoonvader, die over was uit Zuid-Afrika, was mee bij dit avontuur
en had aangeboden om de knoppen van de DAT-recorder te bedienen.
Jan Willem is in het dagelijks leven huisarts, en kan dus onmogelijk steeds
bij nacht en ontij aanwezig zijn. Omdat mijn schoonvader gelukkig ook
dol is op oude kerken en orgels, vond hij het bepaald geen straf om een
nachtje in de Jakobikirche door te brengen.
Pieter Jan en ik kregen echter de schrik van ons leven, toen we rond 04.00
uur een stem van beneden hoorden komen: ‘Jullie zeggen wel wanneer ik
‘m aan moet zetten, hè?’
Twee intens bleke gezichten verschenen boven de orgelbalustrade, waarop
mijn schoonvader onder de bank lag van het lachen…

Bij de eindmontage bleek dat er een forse storing zat in de opname van
Psalm 9. Pieter Jan en ik spelen daarbij in alternatim variaties over de Ge-
neefse melodie: hij die van Van Eyck en ik improvisaties. Het openings-
koraal, dat Pieter Jan alleen speelt, bleek nu onbruikbaar te zijn en er was
geen tweede take van. Even naar Lübeck op en neer voor een minuut mu-
ziek is ook zo wat, dus hebben we het koraal uiteindelijk in de koorom-
gang van de Martinikerk opgenomen, dat ongeveer dezelfde akoestische
eigenschappen heeft als de Jakobikirche. Probeer maar eens vast te stellen
of het hoorbaar is dat het om een andere ruimte gaat!
De DAT-recorder is overigens inmiddels verleden tijd: tegenwoordig
wordt er opgenomen met een laptop, waardoor alle info meteen vanaf de
harde schijf  beschikbaar is voor bewerking. Ook hoef ik nu niet meer
thuis eindeloos alle tapes terug te luisteren en alle tijden te noteren; de
opnamen kun je op een USB-stick meenemen en thuis moeiteloos op de
PC zetten. Naast alle gemak dat je zo hebt van de moderne techniek, heeft
het natuurlijk ook nadelen: de CD-markt is totaal overvoerd, omdat ieder-
een moeiteloos CD’s kan produceren. Je kunt je dan maar het best profi-
leren door een eigen geluid en visie en natuurlijk door de hoogst
mogelijke kwaliteit!
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