
 

 

 
 

MARIAKERK ‘t ZANDT 
 

ORGELCONCERT  door  PETER VAN DER ZWAAG  
Groningen 

Zondag 28 juni 2015 - Aanvang 16.00 uur. 
 
 
 
1. William Byrd (ca. 1540-1623) 
 A Fancie, MB 46 
 
2. Francisco Correa de Arauxo (1584-1654) 
 Tiento de medio registro de dos tiples, de segundo tono (LIV) 
 
3. Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
 Toccata Nona (non senza fatiga si giunge al fine) 
 
4. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 
 Mein junges Leben hat ein Endt, SwWV 324 
 
5. William Byrd 
 Prelude and Fantasia, MB 12/13 
 
6. Francisco Correa de Arauxo 
 Segundo tiento de quarto tono "a modo de canción" (XVI) 
 
7. Girolamo Frescobaldi 
 Toccata Quarta per l’organo da sonarsi alla levatione 
 
8. Jan Pieterszoon Sweelinck 
 Balleth del Granduca, SwWV 319 
 
9. Abraham van den Kerckhoven (ca. 1618-1702) 
 Preludium en Fuga in d 

 
 
 

 
 

 
Peter van der Zwaag (*1986) kreeg op achtjarige leeftijd zijn eerste orgellessen van 
Jelle de Jong aan de muziekschool te Leeuwarden. Vanaf 2003 kreeg hij privé-les 
van Theo Jellema en studeerde vanaf 2009 bij hem aan het Prins Claus Conservato-
rium te Groningen. Peter behaalde in 2013 zijn bachelor-diploma en volgt momen-
teel aan hetzelfde conservatorium de master bij Erwin Wiersinga. Daarnaast be-
kwaamt Peter zich in het klavecimbelspel bij Johan Hofmann. Peter behaalde diver-
se prijzen op verschillende concoursen, waaronder een eerste prijs op het SGO-
concours in de St.-Jozefkathedraal te Groningen (2008). Peter volgde masterclasses 
bij o.a. Luigi Ferdinando Tagliavini, Lorenzo Ghielmi, Wolfgang Zerer en Eric 
Lebrun.  
Peter is artistiek adviseur voor de stichting ‘Organum Frisicum’ en hoofdredacteur 
van de ‘Friese Orgelkrant’. Daarnaast doet hij de master Nederlands Recht aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen. Als organist is hij verbonden aan de Kurioskerk 
(PKN) te Leeuwarden. 
www.petervdzwaag.com 
 

 
 

 
De kerken van de Hervormde Gemeente Maarland (Loppersum, Zeerijp, ’t Zandt, 
Leermens en Eenum) tellen per jaar duizenden bezoekers. M.u.v. Loppersum zijn 
deze fraaie Groningse dorpskathedralen eigendom van de Stichting Oude Groninger 
Kerken. De fraaie orgels kunnen op afspraak worden bespeeld. Veel orgelliefheb-
bers maken er jaarlijks dankbaar gebruik van. Vanwege de prachtige interieurs en 
fraaie akoestiek zijn de kerken ook geliefd bij diverse koren die graag komen con-
certeren. De orgelconcerten worden georganiseerd door de Stichting Kerkconcerten 
Jacobuskerk Zeerijp. Wilt U meer weten over de kerk te Zeerijp, het orgel en de 
verkoop van CD’s etc., kijk op www.jacobuskerkzeerijp.nl.  
 
 
Komende orgelconcerten in de zomerserie Maarlander Kerkconcerten, aanvang 16.00 uur: 
Zondag 12 juli  -    ZEERIJP  –  Sietze de Vries (Niezijl) 
Zondag 23 augustus -    ZEERIJP  –  Jelte Hulzebos (Groningen) 
Zondag 6 september -    EENUM    –  Johan Brouwer (Groningen) 
                      (orgel-clavecimbel concert)  
 
Zie voor de koorconcerten in de Jacobuskerk te Zeerijp eveneens op de boven-
genoemde website.  

http://www.petervdzwaag.com
http://www.jacobuskerkzeerijp.nl.

