Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door:

29ste Traditionele

rt
Oranjeconace
g

Consultare Orgelbouw
www.consultare-organ.com

Koningsd

Dolderseweg 138
Den Dolder
www.parkland.nl

Radio- en TV uitzending vanuit de Oosterkerk
via Slotstad RTV
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Internet: www.slotstad.nl
Facebook en YouTube: Willem Harold Boog
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Comité van Aanbeveling
Sander van Marion - organist te Scheveningen
Veel bewondering heb ik voor Willem Harold
Boog die zich, in een tijd waarin de subsidies
voor muzikale evenementen steeds minder worden, zo blijft inzetten voor de orgel- en koorcultuur. Bedankt Willem Boog dat je je zó inzet! Ons
rijke orgelbezit is het waard!

J.J.L.M. Janssen - burgemeester gemeente Zeist
Orgelspel heeft een grote veelstemmigheid. Het
is net de samenleving, waar vele klanken doorklinken. In harmonie brengen is ook hier de
uitdaging.
R.G. Boekhoven
oud-burgemeester gemeente Zeist
Orgelkunst verdient het om ‘onder de mensen te
komen’, omdat zowel het bespelen als het beluisteren een adembenemende belevenis kan zijn.

drs. Rob Schouw - directeur cultuurcentrum
KunstenHuis in Zeist
Willem Boog slaagt er als Stadsorganist van Zeist
als geen ander in om het orgel en de orgelmuziek te
promoten, te stimuleren en dicht bij de Zeisternaar
te brengen. Een man die het vak tot in de puntjes
beheerst, maar die ook nieuwe initiatieven creëert.
Een echte ambassadeur voor orgelmuziek!

A. Steensma
oud-voorzitter Oranje-comité Zeist
Wat een geweldige traditie is er in de afgelopen
jaren ontstaan. Willem Boog blijkt in staat met
zijn aanstekelijk enthousiasme en muzikaliteit,
middels het prachtige orgel in de Oosterkerk,
velen een 'vorstelijk' einde van de jaarlijkse
Koninginnedag aan te bieden.

Evelyn Heuvelmans - hoboïste
Willem is een fijn mens, een zeer gewaardeerde
collega musicus, die veel hart heeft voor ons vak,
en met wie ik graag samenspeel.

mw. F.J. Leenders
vml. wethouder Kunst en Cultuur gemeente Zeist
De orgelconcerten van Willem Harold Boog zijn
een klinkend bewijs van de rijke Nederlandse
orgelcultuur. Een belangrijk cultureel erfgoed dat
het waard is om zichtbaar en hoorbaar te blijven,
ook voor toekomstige generaties.

Uw dealer van

Johannus
Monarke
Content
Viscount
Mixtuur
ruim assortiment bladmuziek
aanwezig (ook klavar).
Industrielaan 26, Veenendaal, T. 0318 - 50 50 63

kijk voor meer info op www.andanteorgels.nl
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prof. dr. W. van ‘t Spijker
hoogleraar Kerkgeschiedenis en Kerkrecht
Willem Boog: aansprekend musicus in de vitale
traditie van de Hollandse Koraalkunst!
Martin Zonnenberg
musicus en samensteller Nederland Zingt-tv
Willem Boog en muziek: ‘con fuoco!’

Filip D'havé - Diplomatiek Afgevaardigde van
de Vlaamse Regering in Nederland
Ik heb Willem nog maar sinds kort leren kennen,
maar wàt een klasse! Zijn hemelse orgelklanken
kennen geen grenzen, zoals ik ook in de SintSalvatorkathedraal van Brugge mocht ervaren.

prof. dr. C. van der Kooi
hoogleraar westerse systematische theologie
Willem Boog haalt alles uit het orgel: van fluisterstil instrument tot glorieuze vulling van de ruimte.
Gert Buitenhuis - componist, dirigent en klarinettist
De gedrevenheid en passie voor zijn instrument
is heel bijzonder. Samen met O.B.K. Zeist hebben
we het pneumatische orgel met het levende orkest
tot klinken gebracht.

Ignace Michiels - organist van de Sint-Salvator
kathedraal in Brugge, internationaal concertorganist en conservatorium docent
Willem Harold Boog, een organist pur sang die
met hart en ziel, en verfijnd uitgebalanceerde
registraties zijn publiek meevoert in de toverwereld van de orgelkunst.

Jos van der Kooy - organist van de Westerkerk
te Amsterdam en stadsorganist van Haarlem
Muziek is cement in kerk en maatschappij.
Willem Boog draagt met zijn werk bij aan het bij
elkaar brengen van mensen.

Meindert Leerling
oud-voorzitter RPF-fractie Tweede Kamer en
voormalig manager van het Hollandkoor
Willem Boog gebruikt als musicus zijn niet
geringe gaven en talenten om de boodschap
van het Evangelie klankrijk uit te dragen.

Boudewijn Zwart
beiaardier, organist, pianist en componist
Willem Harold Boog is een musicus pur sang die
met zijn vakmanschap uitdraagt dat de mooiste
muziek slechts een weerklank is van het eeuwige
Gloria!

Teke Bijlsma - organist te Haarlem
Willem Boog is een fijne collega en een
uitstekend vakman!!
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Het KunstenHuis De Bilt-Zeist bestaat uit de Werkschuit
(beeldend), Theaterschool Masquerade (theater), Biltse
Muziekschool (muziek), de Zeister Muziekschool
(muziek) en de Dansschool (dans). Cursorisch onderwijs
bieden op het gebied van beeldende-, theater-, muziek- en
danskunst vormt onze voornaamste activiteit. Wekelijks
komen er meer dan 2000 cursisten en leerlingen over
de vloer in onze vestigingen in Bilthoven en Zeist van 2
tot 90 jaar. Het KunstenHuis De Bilt-Zeist is inmiddels
uitgegroeid naar meer dan 80 medewerkers, ruim 1800
cursisten en 800 muziekleerlingen.

De dispositie van het orgel is nu als volgt:

Daarnaast geven we kunstprojecten aan scholen in het VO en
basisonderwijs, organiseren we kinderfeestjes, verzorgen we
maatwerk aan bedrijven en particulieren en verhuren we onze
zalen en ruimtes aan kunst- en cultuur gerelateerde activiteiten.
Ook hebben wij op beide locaties een goed geoutilleerde
theaterzaal voor ongeveer 120-140 bezoekers.

Jacques Stinkens

Stinkens

Orgelpijpenmakers B.V. - sinds 1914

Glas in Lood
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Bewerkingen
•
•
•
•

Ontwerpen
Brandschilderen
Metaalbewerking
Glas-in-lood in
isolatiebeglazing

Stinkens Glas in Lood BV
Bedrijvenpark ‘Seyst’
Woudenbergseweg 19E1
3707 HW ZEIST

		

Manuaal I C - g’ ’ ’

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prestant
Roerfluit
Open fluit
Fluit harmonique
Woudfluit
Octaaf
Quint
Octaaf
Mixtuur
Cornet
Trompet

		
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Pedaal (voetklavier)
Prestant
16’
Subbas
16’
Open fluit
8’
Octaaf
8’
Octaaf
4’
Nachthoorn
2’
Bazuin
16’

		
		
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

8’
8’
8’
4’
2’
4’
2’ 2/3’
2’
4-6 sterk
4 sterk
8’

ER

100JA

• Nieuw glas-in-lood
• Restauratie en reparatie
• Kerkraamrestauratie,
tevens vervangen van o.a.:
- brugstaven
- klepramen
• Voorzetbeglazing

Het orgel in de Oosterkerk is in 1936 gebouwd door de firma H.W. Flentrop en heeft
het zogeheten Pneumatisch Kegelladen Systeem. In 1994 is het orgel uitgebreid en
voltooid. In 1957 kreeg het een grote schoonmaakbeurt.
In 1966 is het geheel gerenoveerd terwijl in 1985 groot onderhoud plaatsvond.
Eind 1997 zijn de klavieren vernieuwd en in februari 1999 is een drietal dispositiewijzigingen
doorgevoerd: op manuaal II zijn de Nasard en Nachthoorn uitgebouwd tot respectievelijk
een 3- en een 2- voet en is de hoofdwerk Mixtuur aangepast aan het totale klankbeeld.
Dit klankbeeld leent zich het beste voor orgelwerken uit de Franse en Duitse romantiek,
en zeker ook voor de Nederlandse werken uit deze periode, zoals die van Jan Zwart en
Hendrik Andriessen.
Het orgel heeft dertig sprekende stemmen en bevat in totaal 2035 pijpen.

		 Koppelingen/Speelhulpen
• Zwelwerk
Hoofdwerk
• Hoofdwerk
Pedaal
• Zwelwerk
Pedaal
• Subk. Z.w.
Hoofdwerk
• Superkoppel Pedaal
• Tremulant
Zwelwerk

Bedrijvenpark 'Seyst'
Woudenbergseweg 19 E1
NL - 3707 HW Zeist
Telefoon +31 343 491 122
info@stinkens.nl
www.stinkens.nl

Telefoon 0343 491122
Fax
0343 493400
www.stinkensglasinlood.nl
info@stinkens.nl
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Manuaal II C - g’ ’ ’
(in zwelkast)
Prestant
8’
Holpijp
8’
Celeste
8’
Gamba
8’
Roerfluit
4’
Nasard
3’
Nachthoorn
2’
Prestant
4’
Octaaf
2’
Sesquialter
2-3 sterk
Mixtuur
2-4 sterk
Hobo
8’
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PROGRAMMA
1.

Toccatine en koraal
Wilt heden nu treden

Willem Harold Boog
geb. 1964

2.

Improvisatie-variaties ‘75 jaar bevrijding’
• Wilhelmus van Nassouwe
met Wij gaan op reis.... (‘naar onze bevrijders’)
• Sound the Battle cry!

Willem Harold Boog

Consultare Orgelbouw
www.consultare-organ.com

(Rous, then Soldiers ... Christ is Captain of the mighty throng!)

•
•
•
•
3.

Dolderseweg 138
Den Dolder
www.parkland.nl

Jacques Stinkens
Orgelpijpenmakers B.V. - sinds 1914
8

met ‘O Canada’ ... God keep our land...
Amazing Grace met ‘America’...

(My Country, ‘tis of Thee... protect us by Thy might, great God, our King)

Rule Brittania (‘Geprezen zij de Heer’)
Zal er ooit een dag van vrede zijn?
Op bergen en in dalen, ja overal is God!

Largo (Siciliano) in d | arr. J.S. Bach
uit Concerto Grosso no. 11/opus 3

Antonio Vivaldi
1680-1743

4. Tuba tune in D-major | opus 15
			

Craig Sellar Lang
1891-1971

5.

Uit Sonate II in F-major, opus 41
• Finale con Chorale

René Louis Becker
1882-1956

6.

Bede
O Heer, Die daer des hemels tente spreidt

Willem Harold Boog
geb. 1964

7.

Fantasie alla Marcia over ‘Het Wilhelmus’
met de bede uit Psalm 134:
Dat ‘s Heeren zegen op u daal’
Aansluitend vers 1 en 6 van ‘Het Wilhelmus’

Jan Zwart
1877-1937

1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer!
op U, zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar ‘t aller stond:
de tiranie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
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NIEUWBOUW

Geref. Gem. in Nederland
Arnemuiden

Jan Bambacht - 06 104542191 - www.consultare-organ.com - www.skrabl.com
NIEUWBOUW

Jan Bambacht
- www.skrabl.com
Jan
Bambacht- -06
06104542191
10454291- -www.consultare-organ.com
j.bambacht@gmail.com - www.skrabl.com

ZEIST
LOODGIETER- EN VERWARMINGSBEDRIJF

Van der Heijdenlaan 27 • 3705 EC Zeist
Tel: 06 - 535 232 25 • Fax: 030 - 6958615

Officiële dealer van: Nefit Fasto*, Remeha, Vaillant
Bespaar honderden euro’s op uw gasrekening met de nieuwe generatie cv-ketels.
Bel voor een vrijblijvende offerte op maat:

06 - 535 232 25
(* De video van de Nefit EcomLine is bij ons verkrijgbaar)
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Willem Harold Boog (1964) studeerde orgel, kerkmuziek en
klavecimbel aan de Conservatoria van Enschede, Zwolle en
Alkmaar. Eindexamen klavecimbel deed hij bij Remy Syrier (1987)
en orgel bij Jos van der Kooy (1991, Grote- of Sint Bavokerk te
Haarlem) bij wie hij in 1992 ook het eindexamen improvisatie
voor het diploma kerkmuziek behaalde in de Westerkerk te
Amsterdam. Daarnaast ontving hij meer dan 22 jaar (tot 1996)
privéles bij Willem Hendrik Zwart op het majestueuze Hinszorgel van de Bovenkerk te Kampen. Verder nam Willem Harold
Boog deel aan een internationale interpretatiecursus (1989) door
Christoph Schoener (BRD.) van Bach en Mendelssohn werken
en studeerde hij in 1995 en 1996 bij Istvan Baróti, organist van
de Dom van Esztergom (Hongarije) werken van Liszt, Widor,
Guilmant en Franck. Behalve in Nederland concerteerde hij ook
in Duitsland, Oostenrijk, Polen, Hongarije (concertreis 1997, 2001
met workshop Hollandse Koraalkunst aan de István Széchenyi
Hochschule in Györ en 2002), Engeland, Canada en Amerika
(concertreis 1998 en 1999).
Sinds januari 1989 is Willem Harold Boog cantororganist van de Oosterkerk in Zeist, gevolgd in 1992 door
een benoeming als Kerkmusicus. In januari 2014 ontving hij de zilveren draaginsigne voor zijn 25 jarig
jubileum als Kerkmusicus van de Oosterkerk. In 2016, tijdens het 25ste Traditionele Oranjeconcert werd
hij benoemd tot Stadsorganist van Zeist en tijdens het jubileumconcert van de 25ste Serie Orgelconcerten
in 2017 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Aan dit concert werd medewerking
verleent door onder andere het Bach Consort Nijkerk o.l.v. Falco van Loon.
Naast organist is hij actief als koordirigent, waarmee hij bekend is van cd-opnamen en radio- en televisie
uitzendingen. Als gastdirigent (‘Dutch Festival Choir’ en het ‘Hollandkoor’), koorbegeleider en solist bij
diverse koren maakte hij verschillende buitenlandse reizen (o.a. naar Bern en Coventry, maar ook door
Canada en de Verenigde Staten). Ook verzorgt hij workshops (o.a. ‘samenzang begeleiding’, ‘Hollandse
Koraalkunst’, ‘interpretatie en registratie’, ‘de geheimen van het orgel’) en was hij een paar keer columnist
bij het radioprogramma ‘Zaterdagavonduur’ (EO). Sinds oktober 2014 is Willem Boog ambassadeur van
de Leprazending. Hij is als docent kerkorgel verbonden aan het KunstenHuis Zeist en aan Cultuurkust
Harderwijk. Ook is hij privédocent orgel, piano, clavecimbel, zang en solfège.
Als initiatiefnemer én concertgever organiseert Willem Harold Boog sinds 1991 het Traditionele
Oranjeconcert, sinds 1992 de Serie Orgelconcerten en sinds 2003 de ‘Orgelplusconcerten’ in de Oosterkerk
te Zeist. Bij laatstgenoemde concerten werkte hij achtereenvolgens samen met Marco Bakker (bariton),
Evelyn Heuvelmans (hobo), Arjan en Edith Post (trompet), Maurice van Dijk (trompet), Wouter Harbers
(piano), Matthijs Koene (panfluit), Martin de Deugd (viool), Berdien Stenberg (fluit), Jan Lenselink (piano),
Ab Weegenaar (fagot), het Koninklijk Harmoniegezelschap OBK-Zeist o.l.v. dirigent Gert Buitenhuis
(thema: Mon Orgue c’est mon Orchestre) en met slagwerkers van het Marimba-ensemble Amersfoort. In
december 2014 werkte Willem Boog mee aan de ‘Christmas Choral’ tournee van Berdien Stenberg. In zijn
functie van Stadsorganist werden nieuwe activiteiten georganiseerd zoals ‘de Zeister Orgeltour’ tijdens
Open Monumentendag, het scholenproject met een interactief orgelconcert (400 kinderen), orgelconcerten
tijdens ‘Sounds of the City’, het Passieconcert (met het ‘Stabat Mater’ van Pergolesi met verschillende
solisten), Kerstconcerten en voor zijn jubileum in 2019 (40 jaar concertorganist) een Orgelplusconcert in
het Figi theater Zeist, samen met het Koninklijk Harmonieorkest O.B.K. Zeist o.l.v. dirigent Arnold Span en
verschillende solisten. Eveneens ontving hij in 2019 concert uitnodigingen voor de Sint-Salvatorkathedraal
in Brugge (B) en voor de Grote- of Sint Laurenskerk in Rotterdam (zie YouTube).
Van Willem Boog verschijnen regelmatig koor- en orgelwerken, uitgegeven bij Molenaar Ed. Wormerveer,
Muziek-Klassiek B.V., ‘Con Passione’ en zijn eigen label).
Wat betreft de functie van het orgel in de eredienst onderschrijft hij nadrukkelijk de uitspraak van zijn
leermeester Willem Hendrik Zwart: de Lofzang heeft een voertuig nodig en dat moet een gouden koets zijn.

Voor meer informatie: www.boogconcerten.nl en www.willemharoldboog.nl
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Parkland Zoetbrood
MAKELAARDIJ

ASSURANTIËN

Uw adviseur bij verkoop, aankoop, taxaties, hypotheken en verzekeringen

Parkland Makelaardij
Dolderseweg 138c
3734 BL Den Dolder
030 - 228 35 30
welkom@parkland.nl
www.parkland.nl

Zoetbrood Assurantiën
Dolderseweg 138d
3734 BL Den Dolder
T 030 - 229 05 58
E algemeen@zoetbrood.nl
I www.zoetbrood.nl

Commissie Orgelconcerten Willem Harold Boog
Secretariaat: dhr. A. Bolsenbroek
IBAN:
Meinsstraat 42
3862 AE Nijkerk
T 06-8158 5846
E a.bolsenbroek@live.nl
www.willemharoldboog.nl / www.boogconcerten.nl

NL40INGB0009302958
t.n.v. Hageman/Boog
onder vermelding van 'Orgelconcerten'

Graag tot ziens!
www.willemharoldboog.nl
www.boogconcerten.nl
foto: Peter Suurmond - Zeist

Bovenkerk Kampen

