
 

 

DORPSKERK  EENUM 
 

CONCERT op orgel en clavichord door 
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Aanvang 16.00 uur. 

 
 
Orgel: 
1. Jan Pietersz  Sweelinck    (1562-1621)   

a. Praeludium 27 
b. Allein Gott in der Höh sei Ehr 
c. Toccata 26 
d. Psalm 116 – J’ayme mon Dieu car lorque jáy crié 

2. Heinrich Scheidemann    (1596-1663)   
1. Praeambulum in d   
2. Gaillarda et Variatio in d 

3.   Matthias Weckmann        (1621-1674) 
a. Toccata Dal 12 Tuono in C 
b. Canzona Dall istesso Tuono 

4. Johann Jacob Froberger (1616-1667)    
a. Fantasia VI 
b. Toccata XX  
 

PAUZE 
 
Clavichord  (Martini Skowroneck, Bremen 1967, naar J.A. Hass) 
5. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 

a. Uit: Sechs Clavier-Sonaten für Kenner und Liebhaber, 
Erste Sammlung  Wq 55 (1779)  

        Sonate 5 in F – Delen: Allegro / Adagio Mesto / Allegretto 
b. Abschied vom Silbermannischen Clavier, in Einem Rondeaux  

(Aug. 1781) 
c. Uit: Sechs Clavier-Sonaten für Kenner und Liebhaber, 

Erste Sammlung  Wq 55 (1779)  
        Sonate 4 in A – Delen: Allegro Assai / Poco Adagio / Allegro 
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Op zijn 16de bouwde Siebe Henstra zijn eerste klavecimbel, zijn ouders hadden daar 
geen vertrouwen in maar hij volhardde. Het was in ieder geval beter dan het kleine 
fabrieksinstrument dat 2 jaar daarvoor was aangeschaft.  
Direct na de middelbare school studeerde hij klavecimbel bij Ton Koopman en Gustav 
Leonhardt in Amsterdam. 
Als continuospeler maakt hij deel uit van vele kamermuziekensembles en kamerorkesten, 
onder meer de  Nederlandse Bachvereniging, het Orkest van de Achttiende Eeuw, het 
Leonhardt Consort, La Petite Bande, het Ricercar Consort, Tokyo Baroque en het  
Koninklijk Concertgebouworkest. 
Hij vormt een duo met celliste Lucia Swarts en is vast verbonden aan de Nederlandse 
Bachvereniging als organist/klavecinist. Met Menno van Delft vormt hij het duo 'Der 
prallende Doppelschlag' op 2 clavichorden, klavecimbels of orgels. Onder leiding van 
dirigenten als Gustav Leonhardt, Frans Brüggen en Jos van Veldhoven werkte hij mee 
aan talloze CD-, radio-, TV-, plaat- en operaproducties. 
Hij gaf concerten als klavecinist, organist, clavichordspeler of continuospeler in de 
meeste Europese landen, Rusland, de VS, Mexico en Japan, gaf masterclasses in o.a. 
Finland, Duitsland, Portugal, Italië, Frankrijk, de Verenigde Staten, Mexico, Rusland, 
Catalonië en Tsjechië en werkte mee aan vele televisie-, radio- en CD-opnamen. Hij 
was prijswinnaar op klavecimbelconcoursen te Edinburgh (1982) en Amsterdam (1987). 
Als hoofdvakdocent klavecimbel is hij sinds 1988 verbonden aan het Utrechts  
Conservatorium. Hij wordt ook regelmatig gevraagd als jurylid bij diverse concoursen. 
Bij het label Ricercar kwamen CD's uit met 17de eeuwseItaliaanse  klavecimbel-
muziek uit en de volledige klavierwerken van Weckmann. Voorts maakte hij een opname 
voor het MIM in Brussel met clavichord werken en werkte hij mee aan de integrale 
opname van de volledige werken van Sweelinck, ondermeer onderscheiden met een 
Edison 2003, Deutsche Schallplatten Kritik Preis en een 10 in luister. 
Zie verder op www.siebehenstra.nl 
 
 
 
 
 
De kerken van Eenum, Zeerijp en ’t Zandt tellen per jaar duizenden bezoekers. De fraaie 
orgels kunnen op afspraak worden bespeeld. Veel orgelliefhebbers maken er jaarlijks 
dankbaar gebruik van. De kerkconcerten in deze kerken worden georganiseerd door de 
Stichting Kerkconcerten Jacobuskerk Zeerijp. Wilt U meer weten over de kerken, de 
orgels en de verkoop van CD’s etc., kijk op www.jacobuskerkzeerijp.nl.  
 
 
 
Dit was het laatste concert in de orgel-zomerserie van de Maarlander kerkconcerten. Er 
vinden dit jaar echter nog enkele koorconcerten plaats in de Jacobuskerk te Zeerijp.  
Zie daarvoor op de bovengenoemde website. 
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