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PROJECTBESCHRIJVING 

Zaterdagmiddagconcerten en INTERNATIONALE ORGELZOMER 2017 

Leidraden: - Hendrik Andriessen en Albert de Klerk 

   - Het Lutherkoraal  

Locatie:  Kathedrale Basiliek Sint Bavo, Leidsevaart, Haarlem 

Periode:   Zaterdagmiddagen van 15 tot ca 16 uur, van 6 mei t/m 30 september 2017 

   (INTERNATIONALE ORGELZOMER: van 24 juni t/m 30 september 2017) 

 

De 44ste serie Zaterdagmiddagconcerten 
 
Inleiding  
Op 27 april 1974 gaf de toenmalige titularis van het Willibrordusorgel, Bernard Bartelink, het 
eerste Zaterdagmiddagconcert in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem. Hij had een 
ambitieuze serie georganiseerd, met meer dan 20 concerten, die tot eind september duurde. 
Daar was durf en ondernemingsgeest voor nodig, want in Haarlem waren er, vanwege de 
(gratis toegankelijke) gemeentelijke orgelbespelingen in de oude Bavo aan de Grote Markt, al 
meer orgelconcerten dan in welke andere Nederlandse stad dan ook.  
Al gauw wist de serie zijn eigen publiek te verwerven. Dat was niet alleen te danken aan het 
speciale karakter van het Willibrordusorgel, waarop de muziek uit de tweede helft van de 19de,  
de 20ste en inmiddels ook de 21ste eeuw bijzonder tot zijn recht komt, maar ook aan de 
programmering waaraan in de volgende jaren steeds een bepaalde thematiek ten grondslag 
kwam te liggen. 
 

Algemene uitgangspunten van de serie 
Sedert de aanvang van de Zaterdagmiddagconcerten beleefden veel composities in de 
Kathedrale Basiliek Sint Bavo hun Nederlandse en soms hun wereldpremière, ook als ze uit 
vroegere tijden stamden. 
Het meest sprekende voorbeeld is de eerste integrale uitvoering in ons land van het ‘Livre du 
Saint Sacrement’ van Olivier Messiaen die Almut Rößler op 6 oktober 1986 verzorgde. Ook 
andere Nederlandse premières van minder bekende werken vonden in het kader van een van 
de series Zaterdagmiddagconcerten plaats. De uitvoering van de Sacre du Printemps van Igor 
Strawinsky voor orgel vierhandig door Olivier Latry en Shin Young Lee op 28 juli 2012 trok 
wereldwijd de aandacht mede dankzij de opname voor AVRO web-tv. Ook de wereldpremière 
van 'These livid flames' van Hugues Dufourt door Bernhard Haas in juli 2014 vond plaats op 
het Willibrordusorgel. 
Het continu zoeken naar niet gebaande paden binnen het orgelrepertoire heeft bijgedragen 
aan de levensvatbaarheid van de Zaterdagmiddagconcerten. Het aantal bezoekers is 
weliswaar lager dan dat van de gemeentelijke concerten in de oude Bavo, waar het repertoire 
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over het algemeen conventioneler is, maar de bezoekersaantallen zijn in de loop van de 
afgelopen decennia, globaal genomen, redelijk constant gebleven terwijl landelijk gezien de 
markt voor orgelconcerten sterk is gekrompen. Aan dit succes heeft ook het festival 
INTERNATIONALE ORGELZOMER een onmiskenbare bijdrage geleverd. Dit vindt gedurende de 
zomermaanden plaats. Voor deze concerten wordt een keur van organisten uit binnen- en 
buitenland uitgenodigd aan wie allen wordt gevraagd een, bij voorkeur hedendaagse 
compositie uit hun land te vertolken. Ook dit draagt bij tot de originaliteit en diversiteit van het 
repertoire. Daarnaast wordt in de overige maanden de nodige ruimte geboden aan 
getalenteerde jonge organisten om zich te laten horen. Daartoe behoren niet alleen de 
finalisten van het driejaarlijkse Internationale César Franck Concours, maar ook de winnaar of 
winnares van de eerste prijs van het Internationale Orgelconcours van Breda, en andere jonge 
organisten die door hun bijzondere programmakeuze of repertoire een kans dienen te krijgen. 
Bij deze laatste categorie wordt in eerste instantie gekeken naar artistieke kwaliteit en 
originaliteit, en niet naar het trekken van meer bezoekers. Vaak blijken deze jongere 
organisten ook weer een jonger publiek te interesseren. 
Het totaal van deze keuzes draagt ertoe bij dat de serie Zaterdagmiddagconcerten, mede 
dankzij het innoverende karakter ervan, als een van de weinige Nederlandse orgelseries, ook 
internationaal op de kaart staat. Wat de bezoekers betreft heeft de serie een landelijke 
uitstraling. Uit op gezette tijden gehouden enquêtes is gebleken dat ca. 1/3 van de bezoekers 
uit Haarlem komt, ca. 1/3 uit de regio en ca. 1/3 uit de rest van het land. 
De organisatoren ontvangen regelmatig verzoeken, zelfs van bekende organisten uit binnen- 
en buitenland, om in de serie of in de INTERNATIONALE ORGELZOMER te mogen optreden. 
 
Thematiek en aandachtspunten 
De organisatoren van de Zaterdagmiddagconcerten en van de INTERNATIONALE ORGELZOMER in 
de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo willen in het 44ste seizoen in 2017 bijzondere aandacht 
besteden aan twee Haarlemse componisten en organisten: Hendrik Andriessen, die 125 jaar 
geleden werd geboren, en Albert de Klerk, die 100 jaar geleden werd geboren. Daarbij geven 
we niet alleen in de tweede helft van september gastvrijheid aan het door de Andriessen/De 
Klerk Stichting georganiseerde festival rond deze beide musici, maar ook bij andere concerten 
in dit seizoen zal aandacht aan deze componisten worden geschonken. 
Daarnaast zullen we als contrast ook bijzondere aandacht besteden aan orgelmuziek 
geïnspireerd door de koralen waarvan de tekst of de tekst en muziek zijn geschreven door 
Martin Luther, dit in het kader van 500 jaar Reformatie. Dit kan zowel oudere als hedendaagse 
muziek zijn. 
 
De Projectgroep Zaterdagmiddagconcerten wil door afwisselende programmering van de 
concerten een breed publiek bereiken en laten kennismaken met vaak minder bekend en 
onbekend repertoire, ook hedendaags. De diversiteit wordt gewaarborgd door de 
medewerking van instrumentale en vocale solisten en koren, en door het uitnodigen van 
vooraanstaande buitenlandse organisten. Traditiegetrouw worden de gespeelde werken 
voorzien van een beknopte, maar relevante toelichting. De concerten op 16, 23 en 30 
september 2017 vinden plaats in nauwe samenwerking met de Andriessen/De Klerk Stichting, 
waarbij op 16 september de werelpremière plaatsvindt van een compositie van Louis 
Andriessen voor orgel.. 
Ook het komend jaar zal er een lezing worden verzorgd, en wel op 6 mei om 14 uur, 
voorafgaand aan het openingsconcert.  
Na enkele concerten, zoals dat op een van de Open Monumentendagen (9 september 2017) 
kunnen de bezoekers na afloop de speeltafel bezoeken. Daarmee draagt de serie tevens bij 
aan een stukje muziekeducatie. 
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INTERNATIONAAL CESAR FRANCK CONCOURS 2017 
 

De 15de aflevering van het Internationaal César Franck Concours vindt plaats van 16 t/m 
20 mei 29017 
- Eerste voorronde dinsdag 16 mei (11 - 17:30 uur) 
- Tweede voorronde donderdag 18 mei (10 - 15 uur) 
- Finale zaterdag 20 mei om 15 uur. 
De toegang tot de voorronde en de Finale is vrij (vrijwillige gave bij de uitgang) 
 
 

Vrijdag 19 mei 20:15 uur juryconcert met Michel Bouvard en Olivier Penin uit 
Frankrijk en Hayo Boerema uit Nederland. Toegang: 
-  € 10,- (aan de kassa) inclusief een gratis drankje in de pauze;  
-  € 7,50 bij voorinschrijving via de website www.cesarfanckconcours.nl.  
Op deze website is ook verdere informatie over het concours te vinden. 

 
INTERNATIONALE ORGELZOMER 
De INTERNATIONALE ORGELZOMER die plaatsvindt van 24 juni t/m 30 september, is een festival 
waarin het aandeel buitenlandse organisten vrij groot is. In 2017 zullen zes van de 14 
concerten in die periode worden gegeven door een organist uit het buitenland. Daarmee is de 
serie de meest internationaal georiënteerde cyclus orgelconcerten in ons land. 
Zowel de thematiek als de opzet van de INTERNATIONALE ORGELZOMER passen bij het 
innoverende karakter die de serie Zaterdagmiddagconcerten vanaf haar oprichting al enige 
decennia kenmerkt. 
De Zaterdagmiddagconcerten leveren dan ook een niet te verwaarlozen bijdrage bij aan de 
reputatie van Haarlem als belangrijkste Nederlandse orgelstad en van Nederland als orgelland 
bij uitstek. 
Omdat aan alle solisten wordt gevraagd minstens één al dan niet bekende hedendaagse 
compositie op het programma te zetten, bestaat een niet te verwaarlozen deel van het 
repertoire uit in ons land weinig of nog niet eerder gespeelde werken die op het 
Willibrordusorgel bijzonder tot hun recht komen.  
 
Toegang 
In de praktijk is het onmogelijk gebleken om voor deze concerten een toegangsprijs te heffen 
omdat de gemeentelijke orgelconcerten, die van mei t/m oktober op dinsdag en donderdag in 
de oude Bavo op de Grote Markt plaatsvinden, gratis toegankelijk zijn. Op een enkele 
uitzondering na zou het berekenen van een toegangsprijs in commercieel opzicht het einde 
van de Zaterdagmiddagconcerten inluiden. Een voordeel van de gratis toegankelijkheid is dat 
deze de concerten in financieel opzicht wel laagdrempelig maakt. Bovendien blijkt het systeem 
van vrijwillige bijdragen goed te werken. Gemiddeld geven de bezoekers 5 euro (met 
overigens een forse spreiding!). 
Hoewel de bezoekers vaak op genereuze wijze hun vrijwillige financiële bijdragen leveren, kan 
de Projectgroep de organisatie van de serie echter alleen blijven voortzetten, indien er 
voldoende gelden van buiten af kunnen worden aangetrokken. Ook de medewerking van 
instrumentale solisten en ensembles, en van de koren vereist een extra budget vanwege het 
dubbele honorarium. Hiervoor is en wordt bij verschillende fondsen subsidie aangevraagd. 
 
 
Willibrordusorgel en Kathedrale Basiliek Sint-Bavo 

Het Willibrordusorgel is, met zijn 81 registers verdeeld over vier klavieren en vrij pedaal, het 
grootste instrument dat een Nederlandse orgelbouwer in eigen land plaatste, en een van de 
grootste orgels van ons land. Het instrument is met name geschikt voor de uitvoering van 
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symfonisch georiënteerde composities geschreven tussen de tweede helft van de 19de en de 
21ste eeuw. 

De Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem is een schepping van de bekende architect Ir. Jos 
Cuypers. Het is het kerkgebouw met de grootste vloeroppervlakte in ons land. In tegenstelling 
tot de Grote of St. Bavokerk in het centrum met zijn voorname uitstraling, creëerde Cuypers aan 
het eind van de 19de eeuw een echte volkskathedraal die oprijst temidden van de omliggende 
woonwijk, met van buiten een relatief sobere baksteenarchitectuur, maar van binnen een 
opmerkelijke dubbelwandige uitvoering met veel licht dankzij de gele baksteen en prachtige 
symbolische details in de geglazuurde stenen: een gouden kathedraal. Ook heendaagse kunst 
heeft een plaats gekrgen in de kathedraal getuige de nieuwe glas-in-lood ramen van Jan 
Dibbets en het mozaïek over het brandend braambos van Gijs Frieling.  

Met twee zulke belangrijke en markante voorbeelden van religieus erfgoed en de zich daarin 
bevindende orgels uit twee verschillende stijlperioden neemt de stad Haarlem in ons land een 
vooraanstaande en unieke positie in. 

 

 

Dr. Ton van Eck, projectcoördinator 


