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Vier cd’s op de beide orgels van de Wester-
kerk. Drie solo-CD’s en eentje in samenwer-
king met musici waarmee ik met veel plezier 
heb gewerkt in de Wester. Hoe komt zoiets 
tot stand? Eigenlijk lag hier helemaal geen 
plan aan ten grondslag. De opnamen zijn 
tot stand gekomen puur uit speelvreugde. 
De drie solo-cd’s zijn met live registraties 
tot stand gekomen in een groot aantal korte 
sessies in de periode tussen januari en begin 
maart, opgenomen door Arnold Meijer. Er 
is dus niet in gemonteerd. De aanleiding tot 
deze manier van werken is bijzonder. Omdat 
er in de Westerkerk continu verkeerslawaai 
is, en het stadsverkeer nooit tot stilstand 
komt moesten we zoeken naar een geschikte 
periode om op te nemen. Tot onze verras-
sing ontdekten we dat het op zaterdag tussen 
17:00 en 20:00 uur relatief rustig was. Even-
goed moeten we enig verkeerslawaai voor lief 
nemen. De bel van tramlijn 13, brommers en 
optrekkende taxi’s horen nu eenmaal bij de 

klank van de orgels in de Wester. Het grote 
aantal korte sessies gaf ons herkansingen om 
opnamen die ons niet bevielen opnieuw te 
maken. En hoewel Arnold en ik aanvankelijk 
niet van plan waren om drie cd’s te maken, 
kwamen we al doende toch op dat aantal uit. 
We begonnen met Bach en kwamen toen op 
het idee om ook een opname met werken van 
Zwart en Asma te maken, gewoon omdat we 
er zin in hadden. En dat geïnspireerd zijn 
leidde ook tot af en toe een improvisatie er 
tussendoor, waarmee een derde cd is gevuld, 
gewijd dus aan de improvisatiekunst. Met de 
door Micha Kanter opgenomen cd met Swee-
linck en Manneke, waar de 80e verjaardag 
van Manneke aanleiding toe gaf, komen we 
op vier nieuwe producties. Arnold, de regis-
tranten en ik hebben ons opnieuw verbaasd 
over de fraaie klank van beide orgels. Mar-
cel Vos van de Vrienden van de Westerkerk 
verzorgde de catering. Toen we begin maart 
klaar waren werd het koororgel ingepakt en 
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het hoofdorgel voor restauratie gedemon-
teerd. Wat we toen nog niet wisten dat deze 
opnamen een overzicht zou blijken te zijn van 
mijn ruim achtendertigjarige verbintenis aan 
de Westerkerk. Ik zie deze uitgave dan ook als 
een samenvatting en afsluiting van mijn ar-
tistieke betrokkenheid bij de Wester. Want na 

het afronden van deze opnamen ben ik met 
de Remonstrantse Arminiuskerk overeenge-
komen dat ik per 1 januari 2020 als organist 
aan deze kerk in het hart van Rotterdam - 
mijn geboortestad - verbonden zal zijn.

Jos van der Kooy

CD 6962482 CD 6962492
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TOELICHTING

Twee illustere toonzetters: 
Daan Manneke en 
Jan Pieterszoon Sweelinck

Daan Manneke, in een recensie van de mu-
ziekjournalist Siebe Riedstra de Sweelinck 
van de 20e eeuw genoemd, schreef op ver-
zoek én in opdracht van Jos van der Kooy de
compositie Ligatura, ter gelegenheid van 
diens 25-jarig jubileum als stadsorganist van 
de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem. Korte 
tijd later bewerkte hij deze compositie voor 
orgel en panfluit, ten dienste van panfluitist 
Matthijs Koene die al bijna twintig jaar een 
duo vormt met Jos van der Kooy. Deze versie 
is op deze CD gedocumenteerd.
De componist in een kort commentaar: Li-
gatuur is vanouds een begrip dat in verschil-
lende disciplines voorkomt, onder meer in de 
grafische wereld en in de muziek. 
Het betekent binding, verbinding. In mijn Li-
gatura verbindt het elementen op veel uiteen-

lopende terreinen. Bijvoorbeeld verschillen-
de tempi, toonsystemen, genres en timbres. 
Ligatura is een caleidoscopisch werk, met 
soms ongewoon ruig-vitale momenten, zoals 
we die kennen uit vroegere orgelwerken van 
de componist, met daarnaast lyrische episo-
den die ruim plaats bieden aan de panfluit-
speler.
Een belangrijk element vormen de lang aan-
gehouden tonen, die zowel ‘relativerend’ als 
kennelijk ‘leidinggevend’ functioneren tus-
sen de verschillende episoden.
Opmerkelijk is de laatste frase, waar naast de 
eerste regel van Psaume 8, O nostre Dieu et 
Seigneur amiable uit het Geneefs Psalter ook 
als een trage cantus firmus een citaat klinkt 
uit Manneke’s  vroegste koorwerk: Psaume 
121, Je lève mes yeux. Een nieuw grillig-mo-
numentaal orgelwerk is toegevoegd aan Daan 
Manneke’s kleurrijk en Bourgondisch oeuvre.  
Nog voor de eerste uitvoering van Ligatura 
gaf Van der Kooy een nieuwe opdracht aan 

Daan Manneke. Hij vroeg hem om een stuk 
voor zijn 50-jarig jubileum als kerkmusicus  
in Amsterdam in 2017. Het gebruik van de 
Geneefse melodie van Psalm 8 in Ligatura 
bracht hem op het idee voor dit jubileum om 
een compositie te vragen waarin mogelijk een 
groot aantal Geneefse Psalmen zou voorko-
men. Dit werd Le Bouquet, Concert pour 
Orgue, hommage aan Jan Pieterszoon Swee-
linck, Toccata’s Fantasia en Echo’s.
Le Bouquet, Concert pour Orgue is gebaseerd 
op de melodieën  van de psalmen 8, 116, 17, 
122, 65 en 138; het Psalmenboek, [Pseau-
mes de David, 1562] door Johannes Calvijn 
geïnitieerd; beroemd 16e- eeuws Europees 
erfgoed, ook wel Geneefs Psalter genoemd.                    
Een onderdeel van dit Concert pour Orgue 
zijn tevens de gezongen Geneefse psalmen 
op de 16e eeuwse Franse teksten van Clément 
Marot en Théodore de Bèze.
In onze 21e eeuw is dit Concert tevens nood-
zaak en aanwinst voor de Nederlandse-pro-

testantse kerkmuziek. Veel Nederlandse 
componisten uit de 20ste eeuw brachten 
een eerbetoon aan Sweelinck. We noemen 
hier Bernard van den Sigtenhorst  Meyer,               
Albert de Klerk en Ton de Leeuw. Met Con-
cert voegt Daan Manneke zich in deze rij van 
illustere collega’s.

Als er in Jan Pzn Sweelinck’s tijd een functie 
als  ‘Componist de Vaderlands’ had bestaan, 
dan kwam deze toonzetter [1562- 1621] daar-
voor zeker in aanmerking. 
Vanwege zijn vele muzikale talenten werd hij 
de ‘Amsterdamse  Orpheus’ genoemd. 
Sweelinck was een internationaal gezochte 
pedagoog, onder meer de leraar van Samuel 
Scheidt, Heinrich Scheidemann, Johann en 
Jacob Praetorius  en zijn eigen zoon Dirck 
Janszoon. Via die leerlingen loopt een lijn 
die in Johann Sebastian Bach een hoogtepunt 
bereikt. Als componist van een groot aantal 
instrumentale en vocale werken genoot hij  
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een grote reputatie. De overbekende en fris 
klinkende variaties over de profane volks-
liederen Est-ce Mars en Mein junges Leben 
hat ein End zijn voorbeelden van krachtige, 
vitale orgelmuziek.

Fris, krachtig, vitaal, deze karakteristieken 
zijn van toepassing op de orgelwerken van 
Sweelinck en ook op die van Daan Manneke.
Siebe Riedstra’s karakteristiek van Daan 
Manneke als de Sweelinck van de twintigste 
eeuw is raak getroffen!

Kees Weggelaar 

DAAN MANNEKE
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JOS VAN DER KOOY

Jos van der Kooy (Rotterdam, 1951) is 
al meer dan een halve eeuw actief in het  
Nederlandse en internationale muziekleven. 
De omvang en veelzijdigheid van zijn reper-
toire is legendarisch. Zijn manier van spelen 
staat bekend als gedreven, dynamisch en 
emotioneel.
Jos studeerde aan het Conservatorium van 
Amsterdam waar Piet Kee de basis legde voor 
zijn lange carrière. Tussen 1977 en 1981 won 
hij prestigieuze nationale en internationale 
improvisatieprijzen bij concoursen in Bols-
ward, Haarlem en St. Albans (UK). In 1981 
voltooide hij zijn studie met het behalen van 
de Prix d’ Excellence voor orgel en improvi-
satie. Aanvullende lessen kreeg hij van onder 
andere Hans Haselböck, Cor Kee, Ewald 
Kooiman, Daniel Roth en Charles de Wolff.
Van 1981 tot 2019 was Jos cantor en organist 
van de Westerkerk in Amsterdam. Van alle 
organisten die in de loop van drie eeuwen aan 

de Wester verbonden waren  is hij het langst 
in functie geweest. Van 1990 tot 2017 was 
hij stadorganist van Haarlem. Hij bespeelde 
daar het wereldberoemde Müller-orgel in de 
Grote-of Sint Bavokerk en het Cavaillé-Coll- 
orgel in de Philharmonie. Voor zijn werk in 
Haarlem ontving hij de Zilveren Legpen-
ning van de Vereniging Haerlem (2015) en 
de Zilveren Stadspenning van de Gemeente 
Haarlem (2017). Als vaste gastorganist blijft 
hij betrokken bij de Haarlemse orgelcultuur. 
Sinds 2007 is hij organist van de Raad van 
State te ’s-Gravenhage. Met  ingang van            
1 januari 2020  is Jos benoemd tot organist 
van de Remonstrantse  Arminiuskerk in  het 
centrum  van Rotterdam. Jos van der Kooy 
is hoofdvakdocent voor orgel, improvisatie 
en practicum musicae aan het Koninklijk 
Conservatorium te ’s-Gravenhage en aan de 
Universiteit Leiden. Tweemaal, in 1989 en in 
2000, werd hij onderscheiden door de Société 

Académique ́ Arts, Sciences, Lettres´ te Parijs 
wegens zijn verdiensten voor de Franse mu-
ziek. In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. 

Voor meer informatie, zie: 
www.josvanderkooy.com
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VRIENDEN VAN DE WESTERKERK
Het onderhoud van de Westerkerk vergt jaarlijks veel geld en de Westerkerk ontvangt geen finan-

ciële ondersteuning via reguliere subsidie. De Stichting Vrienden van de Westerkerk heeft als doel: 

"het bijeenbrengen van gelden om de Westerkerk in goede staat te houden". Tussen 2012 en 2020 

worden het exterieur en het interieur van de kerk gerestaureerd en geschikt gemaakt om voor de 

toekomst te behouden en om het hele jaar door bezoekers te kunnen ontvangen. De kosten voor 

deze en andere onderhoudsprojecten bedragen miljoenen euro's. De restauratie van het exterieur 

is begin 2016 afgerond. De werkzaamheden aan het interieur zijn begin 2019 gestart en in december 

grotendeels voltooid. Het hoofdorgel wordt begin 2020 opnieuw in gebruik genomen. De Vrienden 

hebben samen met Westerkerkorganist Jos van der Kooy acties gevoerd om hiervoor gelden bijeen 

te brengen. Het uitbrengen van deze Compact Disc is deel van die activiteiten. Vriendin of Vriend 

worden? www.vriendenwesterkerk.nl/word-vriend 



EVAN BOGERD
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De jonge talentvolle organist Evan Bogerd 
(1993) werd voorbereid op zijn orgelstudie 
door Herman van Vliet te Amersfoort. Daar-
na studeerde hij bij Jos van der Kooy aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 
Bogerd volgde diverse masterclasses aan de 
orgelacademie voor improvisatie te Alten-
berg (Duitsland). Tevens volgde hij improvi-
satielessen bij Wolfgang Seifen, Sophie-Véro-
nique Cauchefer-Choplin en Martin Baker. 
In 2016 werd Evan tweede organist van de 
Westerkerk in Amsterdam en in 2018 werd 
hij benoemd tot cantor-organist van de Wa-
terstaatskerk in Hengelo. 
In 2016 maakte Bogerd veel indruk met zijn 
debuut op cd. Hij presenteerde op deze cd 
een brede repertoirekeuze met werken van 

Max Reger, Sigfrid Karg-Elert, J.S. Bach en 
van Daan Manneke het werk ‘Ligatura’. Deze 
cd, opgenomen op het Müller-orgel van de St. 
Bavo te Haarlem, ontving veel lof en een ‘10’ 
in het vooraanstaande muziekblad ‘Luister’:
“Zijn Bach straalt een weldadige rust uit ter-
wijl zijn Reger van een soevereine virtuositeit 
getuigt. Voor Manneke moet je je openstellen 
en lef hebben. Allemaal eigenschappen die 
Evan Bogerd nu al maken tot een van de top-
talenten in zijn vak.”
In 2019 heeft Bogerd in Hasselt een nieuwe 
cd gepresenteerd. Op het Knol-orgel zijn 
werken van J.S. Bach, Piet Post, Sigfrid Karg-
Elert en Julius Reubke vastgelegd. Momenteel 
is er een Festivo CD-uitgave in voorbereiding 
met Duitse romantiek en passacaglia’s.

ELENA VAN SLOGTEREN

Elena van Slogteren (1986) groeide op in 
een muzikaal gezin. Na enkele jaren viool 
gespeeld te hebben ontdekte ze het plezier in 
het zingen en zong enkele jaren bij het Natio-
naal Kinderkoor o.l.v. Silvère van Lieshout en 
Wilma ten Wolde. Hier kreeg zij op haar 16e 
de kans om de rol van Bastiënne uit Mozart’s 
Bastiën und Bastiënne te zingen met het Resi-
dentie Kamerorkest. Elena begon haar zang-
studie aan het Koninklijk Conservatorium te 
Den Haag bij Maria Acda en vervolgde haar 
studie aan het Rotterdams Conservatorium 
bij Carolyn Watkinson waar zij masterclasses 
kreeg van o.a. Roberta Alexander en Frans 

Huijts. Tijdens haar zangstudie verbreedde 
zij haar interesse naar zowel de organisatori-
sche als de zakelijke kant van de muziekwe-
reld. Deze rol achter de schermen gaf haar 
minstens zoveel voldoening als zelf op het 
podium te staan. Na tien jaar als producent 
gewerkt te hebben bij het Nederlands Blazers 
Ensemble (NBE) is zij daar momenteel ver-
antwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de 
financiën. Naast haar werkzaamheden bij het 
NBE treedt Elena op als zangeres. Vaak ver-
leent ze haar medewerking aan diensten en 
concerten in de Westerkerk te Amsterdam. 
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Hoofdorgel: Toccata ostinato 
SOPRAAN EN KOORORGEL: PSALM 8:1 
 
O nostre Dieu et Seigneur amiable,
Combien ton Nom est grand et admirable
Par tout ce val terrestre spacieux,
Qui ta puissance esleve sur les cieux.

HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Hoofdorgel: Fantasia

SOPRAAN EN KOORORGEL: PSALM 116: 1

 
J'ayme mon Dieu, car lorsque j'ay crié,
Je scay qu'il a ma clameur entendue,
Et puisqu'il m'a son aureille tendue
En mon dur temps, par moy sera prié. 

God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Orgel: Duo

SOPRAAN EN KOORORGEL: PSALM 17: 1

 
Seigneur, enten à mon bon droit,
Entens, hélas! Ce que je crie.
Vueilles ouyr ce que je prie,
Et de bouche et de coeur tout droit.

Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.
Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en Gij hebt mij oprecht bevonden.

Hoofdorgel: Toccata psalm 122: 1 

SOPRAAN EN KOORORGEL: PSALM 122

Incontinent que j’eus ouï,
Sus, allons le lieu visiter,
Où le Seigneur veut habiter,
O que mon cœur s’est réjouï,
Or en tes porches entreront
Nos pieds, et séjour y feront,
Jérusalem, la bien dressée:
Jérusalem qui t’entretiens,
unie avecques tous les tiens,
comme cité bien policée.

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: `Gord u aan
om naar des HEREN huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.



Hoofdorgel: quasi Sarabande

SOPRAAN EN KOOROGEL: PSALM 65: 1

 
O Dieu la gloire, qui t’est deuë,
T'attend dedans Sion:
En ce lieu te sera rendue
De voeux oblation.
Et d'autantque la voix entendre
Des tiens il te plaira,
Tout droit à toy se venir rendre
Toutes gents on vera.

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Hoofdorgel: Canon sostenuto, quasi alla breve

SOPRAAN EN KOORORGEL: PSALM 138: 1

Il faut que de tous mes esprits
Ton los et prix j'exalte et prise:
Devant les grands me presenter,
Pour te chanter, j'ay faict emprise.
En ton sainct temple adoray,
Célebreray ta renommée,
Pour l'amour de ta grand' bonté,
Et féauté, tant estimée.

 
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

Hoofdorgel: Toccata quasi Fantasia

SOPRAAN EN KOORORGEL: PSALM 8: 1

HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.
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Four CDs on both of the Westerkerk’s organs. 
Three solo CDs and one in collaboration with 
musicians I have enjoyed working with in the 
Wester. How did such a thing come about? 
Actually, there was no plan at all at the heart 
of it. The recordings were made purely out of 
joy for playing. The three solo CDs have been 
made using live recordings from a large num-
ber of short sessions in the period between 
January and early March, which were recor-
ded by Arnold Meijer. Therefore, this means 
they have not been edited. The reason for this 
way of working is special. As there is conti-
nuous traffic noise which can be heard in the 
Westerkerk, and the city traffic never comes 
to a halt, we had to look for a suitable time 
period to record. To our surprise, we discove-
red that on Saturday between 17:00 and 20:00 
it was relatively quiet. Nevertheless, we must 
take some traffic noise for granted. The bell of 
tram line 13, mopeds and taxis are part of the 
sound of the organs in the Wester. The large 

number of short sessions gave us the oppor-
tunity to make new recordings of the previ-
ous ones that we didn’t like. Although Arnold 
and I weren’t planning to make three CDs at 
first, we managed to get to that number in 
the process. We started with Bach and then 
came up with the idea of making a recording 
of works by Zwart and Asma, just because 
we felt like it. This inspiration also led to the 
occasional improvisation in between, which 
filled a third CD, dedicated to the art of im-
provisation. The CD, which was recorded by 
Micha Kanter featuring Sweelinck and Man-
neke, to which Manneke’s 80th birthday gave 
rise, also gave us our fourth CD. Arnold, the 
registrants, and I have once again surprised 
ourselves with the beautiful sound of both 
organs. Marcel Vos from Friends of the Wes-
terkerk took care of the catering. When we 
were finished at the beginning of March, the 
choir organ was packed away and the main 
organ disassembled for restoration. What we 

ALSO AVAILABLE:

INTRODUCTION

didn’t know at the time was that these recor-
dings would turn out to be an overview of my 
thirty-eight-year commitment to the Wester-
kerk. I see this edition as a summary and con-
clusion of my artistic involvement with the 
Wester. After completing these recordings, I 

have agreed with the Arminius Church of Re-
monstrance that I will be affiliated with this 
church in the heart of Rotterdam - my home-
town - as an organist as of January 1, 2020.

 
Jos van der Kooy
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EXPLANATION

Two illustrious composers: 
Daan Manneke and
Jan Pieterszoon Sweelinck

In a review by music journalist Siebe Riedstra 
titled the Sweelinck of the 20th century, Dann 
Manneke wrote the composition Ligatura, at 
the request and by order of Jos van der Kooy, 
for Jos’ 25th anniversary as city organist at 
the Grote of Sint Bavokerk in Haarlem.
Shortly afterwards he arranged this com-
position for the organ and pan flute, for the 
benefit of pan flautist Matthijs Koene, who 
has been part of a duo with Jos van der Kooy 
for almost twenty years. This version is docu-
mented on the CD.
The composer has stated in a short commen-
tary that, Ligature has always been a concept 
that occurs in various disciplines, including 
the graphic world and music. 
It means bonding, connecting. In my Liga-
tura it connects elements in many different 

areas. Such as different tempos, tone sys-
tems, genres and timbres. Ligature is a ka-
leidoscopic work, sometimes with unusually 
rough-vital moments, as we know from the 
composer’s earlier organ works, as well as 
lyrical episodes that provide ample space for 
the pan flute player.
An important element is the long sustained 
tones, which function as both ‘relativising’ 
and evidently ‘leading’ between the different 
episodes.
The last phrase is remarkable, aside the first 
line of Psaume 8, O nostre Dieu et Seigneur 
amiable from the Genevan Psalter, a slow 
cantus firmus also sounds like a quotation 
from Manneke’s earliest chorale work: Psau-
me 121, Je lève mes yeux. A new whimsi-
cal-monumental organ work has been added 
to Daan Manneke’s colourful and Burgundi-
an oeuvre.
Even before the first performance of Ligatura, 
Van der Kooy had already given Daan Man-

neke a new assignment. He asked him for a 
piece for his 50th anniversary as a church 
musician in Amsterdam in 2017. The use of 
the Genevan melody of Psalm 8 in Ligatura 
gave him the idea to ask for a composition 
that might contain a large number of Gene-
van Psalms for this anniversary . This was Le 
Bouquet, Concert pour Orgue, homage to Jan 
Pieterszoon Sweelinck, Toccata’s Fantasia and 
Echo’s.
Le Bouquet, Concert pour Orgue is based 
on the melodies of psalms 8, 116, 17, 122, 65 
and 138 from the Book of Psalms, [Pseaumes 
de David, 1562] initiated by Johannes Cal-
vin, a famous part of 16th century European 
heritage, also known as the Genevan Psalter. 
Another part of this Concert pour Orgue are 
the Genevan psalms which are sung, to the 
16th-century French lyrics by Clément Marot 
and Théodore de Bèze.
In the 21st century, this Concert is also a 
necessity and an asset to Dutch Protestant 

church music. Many 20th century Dutch 
composers paid tribute to Sweelinck. In this 
regard, we would like to mention Bernard van 
den Sigtenhorst Meyer, Albert de Klerk and 
Ton de Leeuw. With Concert, Daan Manneke 
joins this row of illustrious colleagues.

If there had been such a function as ‘Compo-
ser of the Patriot’ in Jan Pzn Sweelinck’s time, 
then this composer [1562- 1621] would cer-
tainly have been suitable.
Due to his many musical talents he was called 
the ‘Amsterdam Orpheus’.
Sweelinck was an internationally sought-af-
ter teacher, the teacher of Samuel Scheidt, 
Heinrich Scheidemann, Johann and Jacob 
Praetorius and his own son Dirck Janszoon. 
A connection runs through this line of stu-
dents which culminates at Johann Sebastian 
Bach. As a composer of a large number of 
instrumental and vocal works, he enjoyed a 
great reputation. The well known and fresh 
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sounding variations on the profane folksongs 
Est-ce Mars and Mein junges Leben hat ein 
End are examples of his powerful, vibrant 
organ music.

Fresh, powerful, vibrant, these characteristics 
apply to Sweelinck’s organ works as well as 
those of Daan Manneke.
Siebe Riedstra’s characterisation of Daan 
Manneke as the Sweelinck of the twentieth 
century has defintely been met!

Kees Weggelaar 
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JOS VAN DER KOOY

(Rotterdam, 1951) has been active in various 
aspects of Dutch and international music life 
for more than half a century. The scope and 
versatility of his repertoire are legendary. His 
way of playing is known as driven, dynamic 
and emotional.
Jos studied at the Conservatorium van Am-
sterdam where Piet Kee laid the foundations 
for his long career. Between 1977 and 1981 he 
won prestigious national and international 
improvisation prizes at competitions in Bols-
ward, Haarlem and St. Albans (UK). In 1981 
he completed his studies by obtaining the
Prix d’ Excellence in organ and improvisati-
on. He received additional lessons from Hans 
Haselböck, Cor Kee, Ewald Kooiman, Daniel 
Roth and Charles de Wolff, among others.
From 1981 to 2019 Jos was the cantor and 
organist at the Westerkerk in Amsterdam. 
Of all the organists who have been associ-
ated with the Wester in the course of three 

centuries, Jos has been in office the longest. 
From 1990 to 2017 he was the city organist 
of Haarlem. In Haarlem, he played the wor-
ld-famous Müller organ in the Great or Saint 
Bavo Church and the Cavaillé-Coll organ in 
the Philharmonie. For his work in Haarlem, 
he received the Silver Medal from the Vereni-
ging Haerlem (2015) and the Silver City Me-
dal from the Municipality of Haarlem (2017). 
As a regular guest organist, he remains invol-
ved in Haarlem’s organ culture. 
Since 2007 he has been the organist for the 
Council of State in The Hague. As of 1 Janu-
ary 2020, Jos has been appointed as the orga-
nist of the Remonstrant Arminius Church in 
the centre of Rotterdam.
Jos van der Kooy teaches organ, improvisati-
on and church music at the Royal Conserva-
toire in The Hague and at Leiden University.
He was awarded the Société Académique 
Arts, Sciences, Lettres´ in Paris for his servi-

ces to French music, twice, in 1989 and 2000. 
In 2011 he was appointed Knight of the Order 
of Orange Nassau.

For more information, see: 
www.josvanderkooy.com

FRIENDS OF THE WESTERKERK
The maintenance of the Westerkerk requires a large amount of money each year and the Wester-

kerk does not receive any financial support through regular subsidies. The aim of the Friends of the 

Westerkerk Foundation is: “to raise funds to keep the Westerkerk in good condition”. Between 2012 

and 2020, the exterior and interior of the church will be restored and made suitable for the future, 

for receiving visitors all year round. The costs for these and other maintenance projects amount to 

millions of euros. The restoration of the exterior was completed in early 2016. Work on the interior 

started at the beginning of 2019 and is set to have been largely completed by December. The main 

organ will be in use again from early 2020. The Friends, together with Westerkerk organist Jos van der 

Kooy, conducted campaigns to raise funds for this purpose. The publication of this Compact Disc is 

part of these activities. Would you like to become a Friend of the Westerkerk? 

www.vriendenwesterkerk.nl/word-vriend
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EVAN BOGERD
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Evan Bogerd (1993) began organ lessons 
with Herman van Vliet in Amersfoort, the 
Netherlands.
He continued his organ study at the Royal 
Conservatory in The Hague with Jos van der 
Kooy.
He also studied church music with Theo 
Goedhart at the same conservatory.

In 2015 and 2016, Bogerd performed the 
secular and chorale fantasies and fugues by 
Max Reger in the Westerkerk in Amsterdam.
In 2016 and 2019, two recordings were pu-
blished. Made in Haarlem and Hasselt(NL).

Bogerd participated in masterclasses at the 
International Organ Academy Altenberg for 
Organ Improvisation with, among others, 
Wolfgang Seifen, Sophie Veronique Cau-
chefer-Choplin and Martin Baker. Over the 
years, he won prizes at several competitions 
in the Netherlands.
Evan Bogerd director of music at the Water-
staatskerk in Hengelo, and organist of the 
Knol organ at the Grote or Stephanuskerk 
and the Holthuis organ at the Reformed 
Church in Hasselt. In 2019 Evan released his 
new CD, recorded in the Reformed Church 
in Hasselt.

ELENA VAN SLOGTEREN

Elena van Slogteren (1986) grew up in a mu-
sical family. After playing the violin for se-
veral years, she discovered the joy of singing 
and sang for several years with the National 
Children’s Choir conducted by Silvère van 
Lieshout and Wilma ten Wolde. Here, at the 
age of 16, she had the opportunity to sing the 
role of Bastiënne from Mozart’s Bastiën und 
Bastiënne with the Residentie Kamerorkest. 
Elena began her singing studies at the Royal 
Conservatoire in The Hague with Maria Acda 
and continued her studies at the Rotterdam 
Conservatoire with Carolyn Watkinson, whe-
re she received masterclasses from Roberta 

Alexander and Frans Huijts, among others. 
During her vocal studies she broadened her 
interest to both the organisational and the 
business side of the music world. This role 
behind the scenes gave her at least as much 
satisfaction as being on stage herself. After 
having worked as a producer for the Neder-
lands Blazers Ensemble (NBE) for ten years, 
she is currently responsible for the business 
operations and finances there. In addition 
to her work at the NBE, Elena performs as a 
singer. She often collaborates in services and 
concerts in the Westerkerk in Amsterdam.
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Hoofdorgel: Toccata ostinato 
SOPRAAN EN KOORORGEL: PSALM 8:1 
 
O nostre Dieu et Seigneur amiable,
Combien ton Nom est grand et admirable
Par tout ce val terrestre spacieux,
Qui ta puissance esleve sur les cieux.

HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Hoofdorgel: Fantasia

SOPRAAN EN KOORORGEL: PSALM 116: 1

 
J'ayme mon Dieu, car lorsque j'ay crié,
Je scay qu'il a ma clameur entendue,
Et puisqu'il m'a son aureille tendue
En mon dur temps, par moy sera prié. 

God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Orgel: Duo

SOPRAAN EN KOORORGEL: PSALM 17: 1

 
Seigneur, enten à mon bon droit,
Entens, hélas! Ce que je crie.
Vueilles ouyr ce que je prie,
Et de bouche et de coeur tout droit.

Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.
Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en Gij hebt mij oprecht bevonden.

Hoofdorgel: Toccata psalm 122: 1 

SOPRAAN EN KOORORGEL: PSALM 122

Incontinent que j’eus ouï,
Sus, allons le lieu visiter,
Où le Seigneur veut habiter,
O que mon cœur s’est réjouï,
Or en tes porches entreront
Nos pieds, et séjour y feront,
Jérusalem, la bien dressée:
Jérusalem qui t’entretiens,
unie avecques tous les tiens,
comme cité bien policée.

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: `Gord u aan
om naar des HEREN huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.



Hoofdorgel: quasi Sarabande

SOPRAAN EN KOOROGEL: PSALM 65: 1

 
O Dieu la gloire, qui t’est deuë,
T'attend dedans Sion:
En ce lieu te sera rendue
De voeux oblation.
Et d'autantque la voix entendre
Des tiens il te plaira,
Tout droit à toy se venir rendre
Toutes gents on vera.

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Hoofdorgel: Canon sostenuto, quasi alla breve

SOPRAAN EN KOORORGEL: PSALM 138: 1

Il faut que de tous mes esprits
Ton los et prix j'exalte et prise:
Devant les grands me presenter,
Pour te chanter, j'ay faict emprise.
En ton sainct temple adoray,
Célebreray ta renommée,
Pour l'amour de ta grand' bonté,
Et féauté, tant estimée.

 
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

Hoofdorgel: Toccata quasi Fantasia

SOPRAAN EN KOORORGEL: PSALM 8: 1

HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.
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DISPOSITIE HOOFDORGEL Westerkerk Amsterdam

Manuaal 
Hoofdmanuaal Rugpositief
Prestant 16'  Prestant I-II 8'
Octaaf 8'  Holpijp 8'
Quintadeen 8' Quintadeen 8'
Octaaf I-II 4' Octaaf I-II 4'
Nasat I-11 3'  Open fluit I-II 4'
Superoctaaf I-II 2' Octaaf I-II 2'
Sesquialter disc. Sifflet I-II 1'
III-IV 2 2/3  Sesquialter II-III 2 2/3
Mixtuur bas/disc. Mixtuur III-VIII 2'
IV-VII 1'  Scherp III-VIII 1'
Scherp bas/disc. Scherp IV 1 3/5'
IV-VII 1  Trompet 8'
Fagot 16'  

Trompet 8'   

Bovenwerk  Pedaal
Prestant I-II 8' Bourdon 16'
Baarpijp 8'  Prestant 8'
Quintadeen 8' Roerquint 6'
Octaaf I-II 4' Octaaf 4'
Holfluit 4'  Bazuin 16'
Quint I-II 3'  Trompet 8
Woudfluit I-II 2' Trompet 4'

Ruispijp III-VI 2'
Tertiaan II-III 1 3/5'
Dulciaan 8'
Vox humana 8'

Tremulanten  Toonhoogte
Gehele orgel a’= 440 Hz
Rugpositief  Evenredig zwevende stemming
Bovenwerk

Koppelingen  Omvang
Pd-Hm, Pd-Rp, Pd-Bw, Rp: C, D, E-d”
Hm-Rp, Rp-Hm, Hm-Bw Hm Bw: C-d”
  Pd: C-d’

1686: Duyschot
1727: Vater
1992 en 2019/20: Flentrop Orgelbouw
 

Hoofdwerk  Borstwerk  Pedaal
  in zwelkast

Holpijp 8'                      Holpijp 8'                      Subbas 16'
Prestant 4'  Open Fluit 4'
Gemshoorn 4' Nachthoorn 2'
Octaaf 2'  Cymbel I-II
Sesquialter II  Regaal 8'
Mixtuur III- IV  Tremulant         
 
                    
Koppel Hoofdwerk aan Pedaal
Koppel Borstwerk aan Pedaal 
Koppel Borstwerk aan Hoofdwerk 

Omvang: C - f3
Pedaalomvang: C - d1
Toonhoogte: a 440 
Temperatuur: evenredig zwevend

1963: D.A. Flentrop
2000 en 2018: Flentrop Orgelbouw

DISPOSITIE DS. H.A. VISSER ORGEL Westerkerk Amsterdam
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