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• Gaillarda & Variatio in d   Heinrich Scheidemann (1595-1663) 
• Trio sonate in d    Johann Sebastiaan Bach (1685-1750) 
• Koraalbewerking Herzlich tut mich verlangen  
     Johann Sebastiaan Bach  
• Sonate in d-klein (opus 1 nr.8) Jean Baptiste Loeillet (1688-1720) 
 (Poco allegro – Allegro - Vivace – Largo – Allegro) 
• Koraalbewerking Herzlich tut mich erfreuen  
     Johannes Brahms (1833-1897) 
• Sonate I (Adagio, Allegro moderato e serioso)  
     F. Mendelsohn-Bartholdy (1809-1847) 
• Triptyque op 58: -Communion -Stèle pour un enfant défunt  
     Louis Vierne (1870-1937) 
• Improvisatie    over Lady Madonna 
 
In het programma komen een aantal componisten aan het woord die elkaar in de tijd hebben 
opgevolgd. Heinrich Scheidemann was een belangrijke componist en voorganger van Dietrich 
Buxtehude en Johann Sebastiaan Bach. Scheidemann studeerde van 1613 tot 1614 bij Jan 
Pieterszn Sweelinck in Amsterdam. De Hollandse school heeft dus via hem direct invloed gehad op 
de componisten in Noord-Duitsland! Na zijn opleiding werd hij organist in de Katharinen Kirche in 
Hamburg. In 1663 is Scheidemann overleden aan de pest. 
De periode daarna is in het algemeen de Barokke tijd. De periode tussen 1700-1750 wordt de late-
barok genoemd. Dit is de tijd waarin J.S. Bach actief was. Van Bach hoort U een van de 6 trio 
sonates die Bach schreef als studiemateriaal voor zijn zoon Wilhelm Friedemann.  
Jean Baptiste Loeillet geboren in Gent, leefde van 6 juli 1688 tot 1720 (hij overleed in Lyon). Jean 
Baptiste stamt uit een grote muzikale familie. Hij heeft zelf aan zijn naam “de Gant”  toegevoegd. 
Deze toevoeging was nodig om verwarring met zijn muzikale neef in London te voorkomen. 
Een groot deel van zijn leven heeft Loeillet gewerkt in dienst van de Aartsbisschop van Lyon, Paul 
François de Neufville Villeroy. In zijn korte leven, hij werkt slechts 32, heeft hij 48 fluit sonates 
geschreven. Per slot van rekening was hij en fluitist en componist! Het werk dat vanmiddag ten 
gehore wordt gebracht is de Sonate in d-klein (opus 1 nr.8). Het werk is gedateerd op 1712. 
Na Jean Baptiste Loeillet komt Felix Mendelssohn-Bartholdy. Van hem hoort U de 1e sonate. Met 
hem bewegen we met de muziek richting de romantiek. 
Johannes Brahms is een romantische componist. Van hem hoort u een koraalbewerking over 
“Herzlich tut mich erfreuen”. Van Brahms is niet zoveel bekend. Een aantal feiten van zijn leven als 
componist zijn bekend. Zijn kwaliteiten eveneens; een groot componist. En toch: voor de 
buitenwereld was hij niet te doorgronden. Misschien dat alleen door zijn muziek Brahms een kijkje 
geeft in zijn wereld. 
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Als verste punt in de romantiek tijdens deze orgelbespeling hoort U 2 werken van Louis Vierne. Ik 
heb gekozen voor 2 fraaie werken uit de bundel Triptyque (op. 58). Deze opus is gecomponeerd in 
de periode 1929-1931.  
In Communion is het beeld van de ter communie bewegende gemeente zeer fraai uitgewerkt. Het 
werk is gecomponeerd voor zijn goede vriend en leerling, priester Henri Doyen. Het Stèle pour un 
enfant défunt componeerde Vierne ter nagedachtenis aan zijn kleine vriend Jean de Brancion. Deze 
zoon van vrienden van Vierne overleed op 10-jarige leeftijd. Een macabere toevoeging: Na het 
spelen van dit werk in de Notre-Dame op zijn 1750 ste recital te Parijs overleed Vierne op 2 juni 
1937 aan het klavier aan een hartaanval. 
En dan: een improvisatie over een thema van de Beatles. Mijn improvisatie betreft Lady Madonna. 
“Soms zie je een foto van een moeder met haar kinderen en dan besef je direct: dat is een goede 
moeder”, zegt Paul McCartney. In Januari 1965 stuitte de muzikant en voormalig Beatle op zo’n 
foto, toen hij de National Geographic van die maand las. 
De foto, gemaakt door Howard Sochurek, toont een Vietnamese vrouw van Maleis-Polynesische 
afkomst die haar kind de borst geeft. In het bijschrift wordt ze beschreven als een “mountain 
madonna”, aangezien ze als vluchteling uit het door Vietcongstrijders belaagde heuvelland was 
verdreven. 
“De vrouw straalt zo veel trots uit en met haar kind lijkt ze net de heilige madonna”, zegt 
McCartney. In een recent interview met National Geographic – hoofdredacteur Susan Goldberg. 
“Het beeld inspireerde mij tot het schrijven van “Lady madonna”. De Beatles zouden het nummer 
begin 1968 opnemen. Het werd een grote hit. 
Veel luistergenoegen toegewenst! Klaas Doornbos 
 

Klaas Dirk Doornbos (1964) is geboren en getogen in Franeker 
(Friesland). Hij toonde al op jonge leeftijd interesse in muziek. Zijn 
ouders hebben hem daarom al vroeg orgellessen laten volgen op de 
muziekschool in Franeker . 
Klaas Hoek (Franeker) heeft een belangrijke rol gespeeld in Klaas zijn 
muzikale ontwikkeling. Hij heeft Klaas gestimuleerd kerkorgel te gaan 
spelen. Na het maximale aantal studiejaren van de muziekschool heeft 
Klaas nog vele jaren privé lessen van Klaas Hoek ontvangen. 

In het dagelijks leven studeerde Klaas aan HTS in Leeuwarden en specialiseerde zich in 
elektrotechniek. Hierin heeft hij sindsdien gewerkt in Nijmegen bij Philips en later NXP als analoge 
IC designer. Momenteel werkt hij als design engineer bij Nexperia (Nijmegen) 
Tijdens deze periode heeft hij vele jaren lessen gevolgd bij Theo Jellema in Franeker en later 
Leeuwarden. Tweemaal nam hij deel aan het Peter de Grote festival in Groningen en kreeg lessen 
van Erwin Wiersinga en Theo Jellema op grote en kleine (overigens zeer fraaie) instrumenten in 
Groningen alsook in Friesland. Op dit moment volgt hij lessen bij Gerben Budding in Gouda. 
Koorbegeleiding is iets dat Klaas graag doet. Hij heeft vele jaren de Ichthus cantorij uit Harlingen 
en andere (project) koren begeleid bij - veelal Engelse - koormuziek. In deze rol heeft hij deze 
koren begeleid bij diensten (waaronder evensongs) in Brecon (Wales), Llandaff (voorstad van 
Cardiff), Norwich en Chichester. 
Naast zijn liefde voor het kerkorgel heeft ook de zang Klaas zijn warme interesse. Hij ontving zijn 
eerste zanglessen bij Eric van Grootel in Nijmegen. Later heeft hij lessen gevolgd bij Nol Ardts 
(aanvankelijk in Nijmegen en later in St. Oedenrode). Als zanger heeft hij gezongen bij het 
Nijmeegse Kamerkoor, Mnemosyne, Palet (Den Bosch), Schola Davidica en Capella Brabant. 
Momenteel zingt hij bij Marcantus in Houten. 
In 2017 heeft Klaas de 3 jarige kerkmuziekopleiding in Den Haag (KM3) bij Jeroen de Haan 

afgerond. 
Als één van de 5 organisten is hij verbonden aan de Dorpskerk in Vreeswijk 
(Nieuwegein). Daarnaast speelt hij geregeld diensten in andere kerken en/of 
locaties. 
Klaas is getrouwd met Eveliena en samen wonen zij in IJsselstein bij Utrecht. 
 
Eveliena Doornbos-van de Kraats (1967) is geboren en getogen in 
Veenendaal. Op de lagere school volgde ze blokfluitlessen wat uiteindelijk 
leidde tot het bespelen van de dwarsfluit. 
Het gezin van de Kraats stimuleerde de muzikale talenten van Eveliena en 
haar 2 broers (orgel, dwarsfluit en gitaar). 
Nu, vele jaren later, heeft Eveliena de blokfluit herontdekt en studeert nu bij 
Fiet Nafzger in Nieuwegein. Vanmiddag speelt zij de sonate in d-klein van 
Loeillet de Gant op haar altblokfluit (voor de kenners: Grenadile houtsoort). 


