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- - - 10.30 uur - - - 
Ochtendprogramma 

 
 
1 Opening door de voorzitter van de VOGG Ds. G.J. Baan 

Welkom, schriftlezing en gebed 
 
 
2 Improvisatie Psalm 100 Frank van Wijk 
 Aansluitend samenzang vers 1 t/m 4 (iso-ritmisch; harmonisatie C.F. Hurlebusch, 1691-1765)

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 
 
Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 

 
3 Voordracht  Frank van Wijk 

‘De geschiedenis van het hoofdorgel en het gebruik tijdens literatuurspel en  
gemeentezangbegeleiding.’ 
 

 
4 Improvisatie Psalm 24  Frank van Wijk 
 Aansluitend samenzang vers 1 en 5 (iso-ritmisch, zetting F.W. Michelet 1720-1773) 
 

Al d' aard' en alles wat zij geeft, 
Met al wat zich beweegt en leeft, 
Zijn 't wettig eigendom des HEEREN. 

Hij heeft z', in haren ochtendstond, 
Op ongemeten zeên gegrond, 
Doorsneden met rivier en meren. 

Verhoogt, o poorten, nu den boog; 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 

Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
’t Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen.

 
 
5 Muzikaal programma op het hoofdorgel Frank van Wijk 

- Ouverture VIII, Gerhardus Havingha (1696-1753) 
 - Psalm 24, 3 variaties, Anthonie van Noordt (ca. 1619-1675) 
 - Toccata in F BuxWV 57, Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 - Psalm 24 (3 variaties en koraal), Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875) 
    -Thema con Variazioni in C, W.A. Mozart (1756-1791)  (vierhandig met Pieter van Dijk) 
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6 Voordracht Pieter van Dijk 

‘De geschiedenis van het koororgel en het gebruik tijdens literatuurspel en gemeentezang- 
begeleiding.’ 

 
 
7 Muzikaal programma op het koororgel Pieter van Dijk 
 Uit het Camphuysen Manuscript: 
 - Psalm 8, 3 variaties 
 - God schiep de mensch 
 - Daphne, 3 variaties 
 

 
8 Psalm 23 (uit Susanne van Soldt Manuscript) Pieter van Dijk 
 Aansluitend samenzang vers 1, 2 en 3 (ritmisch) 

 

De God des heils wil mij ten Herder wezen; 
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
 

Ik vrees niet, neen, schoon ik door duist’re dalen; 
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen, 
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 
 
Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien, 
En van Uw heil mijn beker overvloeien. 
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven; 
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN, 

Een lange reeks van dagen, blijf verkeren. 
 

 
9 Afsluiting ochtendprogramma en mededelingen   Aad de Ligt 
    
Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten 
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- - -  P A U Z E  - - - 

 
 
 
 

In de pauze kunnen kinderen onder begeleiding van Pieter van Dijk het grote orgel bespelen. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De VOGG is een vereniging. Verenigingen kunnen alleen bestaan bij de gratie van de leden. 
Als u geen lid bent van onze vereniging nodigen we u van harte uit dat te worden!  

Studenten en senioren (65+) krijgen zelfs 25% korting.  
 

Besluit u vandaag lid te worden van de VOGG? 
Dan krijgt u gratis een muziekbundel, een Bach-CD (sampler) van Pieter van Dijk en de bundel 

‘Psalmen in Coronatijd’ als welkomstgeschenk. 
 

Bent u op zoek naar eerder uitgegeven VOGG-bundels? Loop even langs bij onze stand. 
Sommige zijn nog uit voorraad leverbaar. 

 
Bezoek ook de stands van  

DMP-records (met cd’s van Pieter van Dijk)  
Landgoed Gerianna  

JSB-records  
Uitgeverij Inventione 

 
Bezoek ook de stand van de evangelisatiepost in Alkmaar. Bij deze stand zal ook informatie 

worden gegeven over het werk op de post. 
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- - - 14.00 uur - - - 

Middagprogramma 
 

 
 
1 Opening   Peter van Haaften 

Schriftlezing en dankgebed na de maaltijd. Welkom voor de nieuwkomers.  
 
 
2 Psalm 83, Arend J. Kettelarij (uit muziekbundel 2022, koororgel)  Pieter van Dijk 

 Aansluitend samenzang vers 1, 2 en 3 (iso-ritmisch)

Zwijg niet, o God, houd U niet doof; 
Wij worden, zo Gij zwijgt, ten roof; 
Wees toch niet stil, ai, wil ontwaken; 
Want zie, o God, Uw haters maken 
Een krijgsgetier, om zich te wreken; 
Zij durven stout den kop opsteken. 
 
Hun aanslag is verwoed en boos; 
Zij zoeken, heimelijk en loos, 

Uw volk, dat zij zo bits verachten, 

Te dempen met vereende krachten; 
Dat Gij, met zoveel gunst en zorgen, 
Houdt, als een schat, bij U verborgen. 
 
Zij zeiden stout, en heet op buit: 
"Komt aan, men roei' gans Isrel uit; 
Opdat dit volk, gelijk voor dezen, 
Voortaan geen volk meer moge wezen; 
Dat niemand Isrels naam doe horen, 

Dat zijn gedacht'nis ga verloren." 
 
 
3 Voordracht  Frank van Wijk 

‘De muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck’  
 
 
4 Muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck (1561-1621)  Pieter van Dijk 
 - Praeludium pedaliter in F 
 - Mein junges Leben hat ein End, 6 variaties 
 - Psalm 116, met aansluitend samenzang vers 1, 2, 3 en 11 (iso-ritmisch, berijming Datheen) 
 

Ik heb den Heer lief, want Hij heeft verhoord 
Mijn stem ende bidden in mijn zwaar klagen. 
Ik zal Hem bidden in mijn kwade dagen, 
Omdat Hij Hem tot mij neigt, naar Zijn Woord. 

 
De strikken des doods hadden mij omvaan; 
Ik was beladen met angsten der hellen, 
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Ik was in nood, in zuchten en in kwellen; 
Doch ik riep des Heeren Naam alzo aan: 

 
O Heer! verlos mijn ziel uit dezen nood. 
En ik bevond dat Hij was zeer weldadig, 
Zeer vriendelijk en ook zere genadig; 
Die wel behoedt d' eenvoudigen zeer bloot. 

 
In de voorhoven des Heeren zeer rein 
Wil ik van harte Hem lofzangen zingen; 
Ik wil tot Jeruzalem wel toebringen 

Zijnen prijs. Looft Hem met mij in ’t gemein.

 
5 Psalm 134, Sietze de Vries (uit muziekbundel 2022)           Frank van Wijk                       

Aansluitend samenzang vers 1, 2 en 3 (ritmisch)

 Looft, looft nu aller heren HEER, 
Gij zijne knechten, geeft Hem eer; 
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt, 
En voor Zijn dienst in ijver blaakt. 

 

 Looft, looft nu aller heren HEER, 
Gij zijne knechten, geeft Hem eer; 
 

 Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt, 
En voor Zijn dienst in ijver blaakt. 

 
 Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 

Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 

 
 
6 Voordracht  Pieter van Dijk 
 ‘De muziek van Johann Sebastian Bach’ 
 
 
7  Muziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750)   
 - Fantasie et Fuge in g Moll (BWV 542) Pieter van Dijk 
 - Wie schön leuchtet der Morgenstern (BWV 739) 
 - Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 662) Frank van Wijk 

 - Ein feste Burg ist unser Gott (uit Cantate BWV 80,) Van Dijk en Van Wijk 
 
 
8 Afronding van de dag  Aad de Ligt  

 
 
9 Sluiting met dankgebed  Ds. G.J. Baan 
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10 Improvisatie over Psalm 145  Frank van Wijk 

Aansluitend samenzang vers 1, 2 en 3 (ritmisch) 
 
  
O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER, 
Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer; 
Ik zal den roem van Uwe majesteit 
Verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid; 
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 
De HEER is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen; 

Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. 
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven. 
 
Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem, 

Den luister van Uw majesteit en roem 
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân 
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, 
De grote kracht van Uwen arm verhogen; 
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, 
En overal Uw grootheid openbaren. 

 
Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 
Gedachtig aan den milden overvloed 
Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
En juichen van al Uw gerechtigheên. 
De HEER is goed en vriend'lijk en weldadig, 
Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; 
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; 
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 
 
 
Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. 

  



 

 
VERENIGING ORGANISTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN 

 

VOGG - Vereniging waarin al meer dan 70 jaar muziek zit! 

 

De kerk 
 
De Grote Sint Laurenskerk, of kortweg de Grote Kerk, in Alkmaar is een imposant bouw-
werk uit het begin van de 16e eeuw. Al honderden jaren vormt het indrukwekkende, goti-
sche gebouw een plek om samen te komen voor Alkmaarders. Met haar hoge gewelven, 
kleurrijke glas-in-loodramen, antieke orgels en vele kunstwerken is het geen verrassing dat 
de kerk al eeuwenlang de bijnaam ’Sieraad van de Stad’ draagt. 
In 2018 werd het 500-jarig bestaan van de Grote Kerk gevierd met diverse feestelijke evene-
menten en de thuiskomst van een meesterwerk. 
 
De culturele huiskamer van Alkmaar 
De monumentale Grote Kerk heeft (helaas) inmiddels geen religieuze functie meer, maar is 
met een goedgevulde jaarlijkse agenda van foto-exposities, klassieke concerten en andere 
evenementen tegenwoordig de culturele huiskamer van Alkmaar. Zo nu en dan worden 
nog wel kerkelijke werken, zoals J.S. Bachs ‘Matthäus Passion’, ten gehore gebracht in de 
hiervoor uiteraard zeer geschikte ambiance van de kerk. 
 
Historie en kunstwerken 
In 1518 werd de Grote Sint Laurenskerk geopend als een van de grootste katholieke kerken 
in Nederland. De katholieken lieten er het grootste altaarstuk van Nederland voor ma-
ken, Drieluik van Maarten van Heemskerck. Na de reformatie in 1573 werd de kerk ingeno-
men door de protestanten. Zij verwijderden alle katholieke schilderingen en versieringen 
en verkochten het grote altaarstuk aan de koning van Zweden. Tijdens de viering van het 
500-jarig bestaan in 2018 keerde Drieluik voor een bijzondere tentoonstelling weer terug 
naar zijn oorspronkelijke plek. Tevens valt in de kerk de gewelfschildering Het Laatste Oor-
deel te bewonderen, 500 jaar geleden gemaakt door een van de beroemdste schilders uit 
die tijd: Jacob Cornelisz van Oostsanen. Ook bevindt zich in de kerk een gigantisch en uit-
zonderlijk gaaf bewaard gebleven barokorgel, dat als pronkstuk wordt beschouwd van de 
Hollandse orgelbouwkunst van de 17e eeuw. Dit Hagerbeer/Schnitger orgel heeft nog altijd 
een bijzondere reputatie door zijn unieke klankschoonheid, die nog regelmatig te horen is 
tijdens concerten. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://grotekerk-alkmaar.nl/historie/500-jaar-grote-kerk-alkmaar/
https://grotekerk-alkmaar.nl/agenda/
https://grotekerk-alkmaar.nl/historie/het-laatste-oordeel/
https://grotekerk-alkmaar.nl/historie/het-laatste-oordeel/
https://grotekerk-alkmaar.nl/historie/beroemde-orgels/
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De orgels 
 
Het hoofdorgel 
Op 6 juni 1638 tekende Levinus Eekmans een contract voor de bouw van een groot nieuw orgel 
voor de kerk in Alkmaar, gebruikmakend van materiaal uit de twee bestaande instrumenten. 
Deze instrumenten voldeden niet meer aan de eisen, en organist Jan van Bochem had de aan-
zet gegeven voor nieuwbouw. Omdat Eekmans in augustus 1638 overleed moesten de plannen 
gewijzigd worden. 
Germer Galtuszoon van Hagerbeer kreeg in oktober de opdracht om een geheel nieuw orgel te 
bouwen. 
Tijdens de bouw werd het bestek weer gewijzigd, waardoor het orgel groter ging worden dan 
oorspronkelijk gedacht. 
Omdat Hagerbeer ook in Leiden aan het werk was (Pieterskerk) vlotten de werkzaamheden 
niet zo erg. Hij deed de klus over aan zijn broer Jacobus Galtuszoon en zijn vader Galtus Germer 
van Hagerbeer. Deze bouwden het orgel af, waarna het in 1645 werd opgeleverd met 40 stem-
men, verdeeld over drie manualen en pedaal. 
Het hoofdwerk was uitgebouwd tot contra-F voor twee registers. Verder had het orgel dubbel-
toetsen voor de dis/es en ais/bes, zodat er in meer toonsoorten gespeeld kon worden. 
De kas is ontworpen door architect Jacob van Campen. Deze liet het houtsnijwerk van de 
hoofdkas maken door Pieter Mathijszoon, en de beeldengroep op het rugpositief door Jan 
Karstijnszoon.  
De luiken werden eveneens beschilderd: aan de binnenzijde werd een houtimitatie aange-
bracht door Jacob Pinas, beschilderd met zwevende putti van de hand van Hendrick Gerbrands-
zoon. De buitenzijde van de luiken werd door Caesar Boëthius van Everdingen beschilderd. 
Roelof Barendsz Duyschot en diens zoon Johannes voerden werkzaamheden uit aan het orgel 
in de jaren 1685-1704. Zij maakten ook nieuwe klavieren en verbeterden de windvoorziening. 
Ook wijzigden zij de Trompet 8′ van het Hoofdwerk in een Bazuin 16′. 
Op advies van organist Gerhardus Havingha werd het orgel in de jaren 1723-1725 door Frans Cas-
par Schnitger grondig herzien en vergroot. Schnitger behield 24 stemmen van het oorspronke-
lijke orgel, en plaatste er 32 nieuwe stemmen bij. Het pijpwerk kwam hierdoor zeer dicht op el-
kaar in de kas te staan. Het oorspronkelijke klankbeeld werd door hem omgebogen naar een 
meer noord-Duitse orgelklank. 
In 1782 wijzigde Johannes Strümphler acht registers, en ook veranderde hij de frontindeling van 
het rugpositief. De orgelkassen werden nu in een bruine mahonie-imitatie kleur geschilderd ter-
wijl de zuilen en pilasters een zwarte kleur kregen. De binnenkant van de luiken werd donker-
bruin gemaakt, beschilderd met grote engelen. De luiken van het rugpositief werden verwij-
derd, evenals grote engel die boven op het orgel stond. Na deze ingreep is er niet veel funda-
menteels meer veranderd. Wel zijn er verschillende plannen geweest het binnenwerk te ver-
vangen (Naber, 1854 en Witte, 1898) of om te bouwen naar een elektrische tractuur (Bouman, 
1939). 
Vanwege een aanstaande kerkrestauratie met plannen het balgenhuis te slopen werden in 1941 
de oude spaanbalgen gesloopt. Uiteindelijk ging de sloop van het balgenhuis niet door. Dirk An-
dries Flentrop restaureerde het orgel in de jaren 1947-1949, waarbij een nieuwe windvoorzie-
ning werd aangelegd. 
Een echt grondige restauratie bleek echter al snel noodzakelijk. Deze werd gestart door de  
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firma Flentrop in 1982. Uitgangspunt werd de 
situatie van 1725, inclusief een reconstructie 
van de luiken van het rugpositief. 
Er zijn weer nieuwe spaanbalgen gemaakt, de 
oude toonhoogte is hersteld, en de dispositie 
is gereconstrueerd. 
Op 9 juni 1987 vond in besloten kring de inge-
bruikname plaats, waarna het instrument op 
13 juni is gepresenteerd aan het publiek door 
Klaas Bolt. In 1989 werden de luiken van het 
hoofdorgel na restauratie weer geplaatst. 
Dit werd gevierd met een speciaal orgelcon-
cert door Hans van Nieuwkoop op 8 septem-
ber 1989. De muren van het kerkschip werden 
in 1996 opnieuw gepleisterd ter verbetering 

van de akoestiek. 
Het orgel werd in de jaren 2014/2015 opnieuw gerestaureerd. De firma Flentrop voerde deze 
werkzaamheden uit. Het ging met name om een restauratie van het oude pijpwerk, dat door 
loodcorrosie ernstig was aangetast. Op zaterdag 11 april 2015 is het orgel weer feestelijk in ge-
bruik genomen met een concert door Frank van Wijk en Pieter van Dijk. 
 

Hoofdwerk Bovenwerk Rugpositief Pedaal 
Praestant 16' 
Praestant 8' 

Praestantquint 6' 
Octaav 4' 
Quinta 3' 
Octaav 2' 
Flachfluit 2' 

Ruyschpijp II 
Tertiaan II 
Mixtuur VI 
Trompet 16' 
Viool di Gamba 8' 
Trompet 4' 

Praestant 8' 
Baarpijp 8' 

Rohrfluit 8' 
Quintadena 8' 
Octaav 4' 
Fluit Does 4' 
Spitsfluit 3' 

Superoctav 2' 
Speelfluit 2' 
Sexquialtra II 
Scherp IV 
Cimbel III 
Trompet 8' 

Hautbois 8' 
Vox Humana 8' 
Tremulant 

Praestant 8' 
Quintadena 8' 

Octaav 4' 
Fluit 4' 
Nasaat 3' 
Quintfluit 3' 
Superoctav 2' 

Waldfluit 2' 
Quintanus 1 1/2' 
Sexquialtra II 
Mixtuur IV 
Cimbel III 
Trompet 8' 

Fagot 8' 
Vox Humana 8' 
Tremulant 

Principaal 22' 
Praestant 16' 

Rohrquint 12' 
Octaav 8' 
Quinta 6' 
Octaav 4' 
Nachthoorn 2' 

Ruyschpijp III 
Mixtuur VIII 
Bazuin 16' 
Trompet 8' 
Trompet 4' 
Cornet 2' 

Koppels    
Rugpositief – Hoofdwerk  
Rugpositief – Bovenwerk  
Hoofdwerk – Bovenwerk  
Pedaal – Hoofdwerk  

Pedaal – Rugpositief  

Manuaalomvang C - d''' 
Pedaalomvang C - d' 
4 afsluiters 
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Het koororgel 
Het Van Covelens-orgel is meer dan vijf eeuwen oud. De uitzonder-
lijke restauratie door de Nederlandse orgelbouwer Flentrop Orgel-
bouw (1994-2000) heeft het instrument in staat gesteld zijn vroe-
gere pracht terug te krijgen. Dit unieke instrument geeft ons uit de 
eerste hand contact met de vroegste oorsprong van de Neder-
landse orgelbouwgeschiedenis. 
Het werd in 1511 gebouwd door Jan van Covelens als een enkel 
handgeschakeld instrument met acht registers. Van Covelens ver-
deelde het pijpwerk van deze haltes over een boven- en onder-
borst. De onderste kist bevat de zogenaamde 'Principael' - wat we 
nu het 'plenum' zouden noemen - bestaande uit de 'Doof', 'Koppel-
doof', 'Mixtuur' en 'Scharp'. De samenstelling van deze 'Principael' 

is een directe afstammeling van het 'Blockwerk', typerend voor de orgelbouw in de middeleeu-
wen. Een opvallend element is het principe van verdubbelde rangen; het aantal sprekende pij-
pen neemt hierdoor toe richting de hoge tonen. Op de laagste noot, F, bestaat de 'Principael' 
uit zeven sprekende pijpen, terwijl deze op de hoogste a2 uit 17 pijpen bestaat. In een contract 
uit 1525 typeerde Van Covelens het geluid van de 'Principael' als "liefflick ende scharp van 
geluyt" (mooi en scherp klinkend). De onderste kist bevat ook 
de Trompet. De drie fluithaltes, 'Holpyp', 'Openfluyt' en 'Suf-
flet' werden op de bovenborst geplaatst, waarvan de wikke-
ling via leidingen vanuit de onderborst wordt overgedragen. 
Van Covelens' leerling Claes Willemsz. vergrootte het orgel in 
1545 en voegde een Borstwerk toe met twee (of mogelijk drie) 
registers. Dit Borstwerk, direct achter het klavier, heeft het 
karakter van een echo-indeling wanneer het in de kerk te ho-
ren is. De huidige Quintadeen werd toegevoegd door Claes 
Willemsz. 
De Pedaal Trompet werd waarschijnlijk in 1551 toegevoegd 
door Allart Claesz., zoon van Claes Willemsz. 
Latere restauraties en verbouwingen werden uitgevoerd door 
Jan Jacobsz van Lin (1625), Levijn Eekman (nieuw windsyteem, 
1630), Jacobus van Hagerbeer (1651), Johannes Duytschot (1703-1704), L. Ypma &Co (1894) en 
H.W. Flentrop (1939). 
 

Hoofdwerk (FGA-2a2) Borstwerk (FGA-g2a2) Pedaal (FGA-c1)  

Doof 8 I-II (1651) 
Holpyp 8 (1511) 
Koppeldoof 4 I-III (1511/2000) 
Openfluyt 4 (1511/2000) 
Sufflet 1 1/3 (1511/2000) 
Mixtuur II-VI (1511/2000) 
Scharp III-VI (2000) 
Trompet 8 (2000) 

Quintadeen 8’ (1545) 
Fluyt 4 (1625) 
Octaaf 2 (1625) 
SuperOctaaf D 1 I-II (2000) 
 
 

Trompet 8 (1551/2000) 
 
Overig 
Koppel BW – HW B/D 
Koppel Ped – HW   
Tremulant 

 

 



 

 
VERENIGING ORGANISTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN 

 

VOGG - Vereniging waarin al meer dan 70 jaar muziek zit! 

 
De organisten 
 
Pieter van Dijk 
Pieter van Dijk (1958) is stadsorganist en organist van de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar, 
waar hij beheerder is van twee van de belangrijkste orgels ter wereld. Hij is hoofdvakdocent en 
hoofd van de orgelafdeling aan het Conservatorium van Amsterdam, een functie die hij combi-
neert met een docentschap aan de Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Samen met 
Frank van Wijk is hij artistiek leider van het Organ Festival Holland, een internationaal concours, 
orgelacademie en concertserie rondom de beroemde Alkmaarse instrumenten. 
 

Pieter van Dijk studeerde bij Bert Matter aan het Arnhems conservatorium en vervolgde zijn 
studie bij Gustav Leonhardt, Marie-Claire Alain en Jan Raas. Hij won prijzen op internationale 
concoursen in Deventer (1979) en Innsbruck (1986). Hij heeft vele opnamen gemaakt op histori-

sche orgels in binnen- en buitenland, waaronder de dvd ‘The Organs 
of the Laurenskerk’, die in 2013 werd bekroond met de Preis der Deut-
sche Schallplattenkritik. In 2017 is hij begonnen met de opnamen van 
een complete Bach-cyclus voor DMP-records. 
Als onderzoeker heeft Pieter van Dijk artikelen gepubliceerd over 
Weckmann, Sweelinck, Bach en de speelstijl van de grote vroegtwin-
tigste-eeuwse Duitse organist Karl Straube. Hij was een van de advi-
seurs bij de veelgeprezen restauratie van het orgel van de St. Kathari-
nenkirche in Hamburg, waarop Bach in 1720 heeft gespeeld.  

Pieter van Dijk heeft opgetreden als musicus en jurylid bij internatio-
nale concoursen door heel Europa, alsook in de Verenigde Staten en 
Japan. 
 

Frank van Wijk 

Frank van Wijk studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam de hoofdvakken orgel (bij 
Piet Kee, Jacques van Oortmerssen en Hans van Nieuwkoop), klavecimbel (bij Bob van Asperen 
en Kees Rosenhart) en kerkmuziek (ondermeer bij Klaas Bolt).  
Hij is actief als docent (orgel, klavecimbel en clavichord), kerkmusicus (organist van de Ruïne-
kerk te Bergen NH en de Kapelkerk te Alkmaar) en uitvoerend musicus met een uitgebreide 
concertpraktijk.  

Verder is hij actief betrokken bij de activiteiten rond de wereldberoemde monumentale orgels 
van de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar en vormt samen met stadsorganist Pieter van Dijk de 
artistieke leiding van Orgelfestival Holland.  

Hij maakte verschillende cd-opnames en publiceert regel-
matig, in het bijzonder over de Alkmaarse orgelhistorie. 
In 2012 verscheen bij uitgeverij Donemus een 32-delige 
uitgave van de verzamelde werken van de Nederlandse 
componist, organist en Bachpionier Johannes Gijsbertus 
Bastiaans (1812-1875), waarvoor hij de uitgave van de or-
gelwerken verzorgde.F 


