
Alkmaar en Olkusz

Wat verbindt het orgel van Jan van Covelens in de Grote kerk te Alkmaar met het Hummel/Nitrowski-orgel in
de parochiekerk in Olkusz? Hun ontstaanstijd ligt immers meer dan 100 jaar uit elkaar! Zeker is dat het
Alkmaarse orgel het oudst bespeelbare orgel in Nederland is. Voor het orgel in Olkusz geldt hetzelfde, het is het
oudst bewaarde orgel in Polen. Een opvallende overeenkomst wordt gevormd door het feit dat de wortels van
zowel Van Covelens als van Hummel in Midden en Zuid-Duitsland liggen.
Hummel stamt uit Neurenberg en de Van Covelens familie uit Koblentz. Van Covelens wordt beschouwd als
grootvader van de Hollandse orgelbouwkunst. Hij was ondermeer de leermeester van Henrick Niehoff die de
beide orgels van de Amsterdamse Oude kerk, waar Sweelinck organist was, vervaardigde. Recent onderzoek
heeft aangetoond dat Hans Hummel, die waarschijnlijk werd opgeleid door de drie Cuntz broers, kan worden
beschouwd als het beginpunt van de Poolse orgelbouw traditie die culmineerde in drie generaties van de
Nitrowski familie.
Het Alkmaarse Van Covelens-orgel heeft veel overeenkomsten met het kleine Niehoff-orgel dat dagelijks door
Sweelinck werd bespeeld. Dit orgel met zijn vocale klank, exclusief loden pijpwerk en verscheidene nieuwe
elementen, geeft een inkijkje in de vernieuwingsdrift van Van Covelens. De manuaalomvang eindigt bij g”, a”,
net als bij het Hummel orgel in Olkusz. Deze discant omvang is precies de omvang die de composities voor
toetsinstrumenten van Sweelinck vereist!
Het Hummel-orgel heeft eveneens een vocaal karakter en bestaat uit pijpwerk van puur lood. In contrast met de
beperkte manuaalomvang heeft het pedaal een uitzonderlijk grote omvang van C met kort octaaf tot maar liefst
e’. De tongwerkregisters en de eerste imitatie van een strijkinstrument demonstreren nieuwe ontwikkelingen. De
tinkelende Poolse Cymbels vormen de kroon op dit renaissance instrument. De orgels uit de Hummel/Nitrowski-
traditie waren bekend bij de eerste en tweede generatie Sweelinckleerlingen in het oosten van Europa. Pauls
Siefert kende Nitrowski persoonlijk nadat deze het hoofdorgel van de Sint Maria in 1652 in Danzig ombouwde.
Leden van de Plotz-familie, die verbindingen hadden met Sweelinck-leerling Samuël Scheidt, waren werkzaam
op het Hummel/Nitrowski-orgel in Levoca, het zusterorgel van Olkusz.

Het kleine orgel in de Sint Laurenskerk in Alkmaar
1511 gebouwd door Jan van Covelens
1545 uitbreiding met Borstwerk door Claes Willemsz
1551 toevoeging van Pedaaltrompet door Allart Claesz
1625 restauratie door Jan Jacobsz van Lin
1630 nieuwe windvoorziening door Levijn Eekman
1651 restauratie en wijziging door Jacobus van Hagerbeer
1703-1704 restauratie door Johannes Duytschot
1894 restauratie en wijziging door L. Ypma & Co.
1939 restauratie en wijziging H.W. Flentrop
1994-2000 restauratie en wijziging door Flentrop Orgelbouw
Restauratie van de orgelkas door Willem Haakma-Wagenaar

Met de restauratie in 2000 door Flentrop Orgelbouw heeft het Van Covelens-orgel weer zijn oude glorie
herkregen. Dit unieke instrument staat aan het begin van de Hollandse orgelbouw geschiedenis. Het werd in
1511 gebouwd door Jan van Covelens als eenmanualig orgel met 8 registers. Van Covelens positioneerde het
pijpwerk over een onder- en een bovenlade. De onderlade bevat het zogenaamde “Principael”, bestaande uit
Doof, Koppeldoof, Mixtuur en Scherp. De samenstelling van het Principael baseerde zich op het middeleeuwse
blokwerk. Een bijzonder element daarbij zijn de vele verdubbelingen in de discant, hoe hoger de positie op het
manuaal des te meer verdubbelingen. Op de laagste toon F heeft het Principael 7 koren, op de hoogste toon
a” maar liefst 17! In een contract uit 1525 karakteriseert Van Covelens de klank van het Principael als “liefflick
ende scharp van geluyt”. De onderlade bevat bovendien de Trompet. De 3 fluitregisters Holpijp, Openfluit en
Sifflet zijn op de bovenlade geplaatst. De bovenlade verkrijgt zijn wind via loden conducten direct uit de
onderlade.
Van Covelens’ leerling Claes Willemsz breidde het orgel in 1545 uit met een Borstwerk met twee (of drie?)
registers. Dit Borstwerk, dat zich direct achter de klavieren bevindt, klinkt in de kerk als een Echowerk. De
huidige Quintadeen stamt van Claes Willemsz.
De pedaaltrompet werd waarschijnlijk toegevoegd in 1551 door de zoon van Claes, Allard Claesz. Hij plaatste
dit register in een kas ter rechterzijde, hetgeen het orgel een asymmetrisch uiterlijk geeft. De bekers en de
koppen van deze Trompet zijn origineel. Deze uitbreiding sluit aan bij de stijl van Van Covelens. Voor zijn orgel
in Franeker gaf Van Covelens een inkijkje hoe deze Trompet gebruikt dient te worden “soe zal dit werck hebben
een vol pedaal, dat men mach speelen die trompetten int principael werck”. De Alkmaarse Trompet functioneert



ook wonderwel in combinatie met de Doof en Koppeldoof. De huidige Fluit 4’ en Octaaf 2’ werden toegevoegd
door Jan Jacobsz van Lin, een Utrechtse orgelbouwer. Tussen 1625 en 1994 stond deze conische Fluit op het
Hoofdwerk waar hij de Openfluit verving.
Gedurende de laatste restauratie werd duidelijk dat deze conische Fluit niet paste bij de beide andere
Fluitregisters. Problemen met de stabiliteit van de wind en het mengen van twee of drie fluiten leidden ertoe dat
deze Fluit op het Borstwerk werd geplaatst en Van Covelens Fluitentrio werd gereconstrueerd.
Tussen 1639 en 1646 bouwde de familie Van Hagerbeer een nieuw monumentaal orgel aan de Westzijde. Dit
nieuwe orgel is waarschijnlijk de reden dat het Van Covelens-orgel bewaard is gebleven. Het kleine orgel werd
sinds die tijd vooral gebruikt op die momenten dat het grote orgel niet gebruikt kon worden. Jacobus van
Hagerbeer vernieuwde in 1651 de frontprestant (Doof) van het kleine orgel. Misschien voegde hij ook het
tweede klavier toe.
Het is bekend dat al in 1640 de gemeentezang begeleiding werd ondersteund door het kleine orgel. Dit
gegeven verklaart misschien het toevoegen van een gedeelte klavierkoppel door Johannes Duytschot. Het is
echter twijfelachtig of deze koppel de kracht van het orgel vergrootte. In 1703-04 werkt Duytschot opnieuw aan
het orgel. De rechterzijde van het orgelbalkon dateert uit die periode. Het pedaalklavier is ook door Duytschot
vervaardigd. Cornelis van Herk die het orgel in 1704 inspecteerde schrijft over de functie van het pedaal en het
kleine orgel “...het Orgel in staat gebragt is om onder het Kerkgezang, als ook naa het selve, gebruikt te
konnen worden; doch moet met discretie en voorzigtigheyd, en niet met swaare geluiden en volle grepen
behandeld worden”.
Het kleine orgel bleef niet helemaal gespaard in de 19de eeuw. Het verloor veel van zijn dubbelkoren. Een
grote restauratie vond plaats in 1894 door de Alkmaarse orgelbouwer Ypma.
Kort voor de tweede Wereldoorlog repareerde H.W. Flentrop het orgel.
Uitgangspunt bij de laatste restauratie was om het orgel terug te brengen naar de situatie rond 1651.
Diepgaande studie van het oude pijpwerk en de ontmantelde windlades bracht zoveel nieuwe informatie aan het
licht over de originele situatie dat gedurende het restauratieproces het accent meer en meer kwam te liggen bij
het herstellen van het Van Covelens concept. Het Hoofdwerk werd daarbij zoveel mogelijk terug gebracht naar
de situatie zoals die bij Van Covelens was. Het werk omvatte het herstel van de vele dubbelkoren, de
reconstructie van de Openfluit en de Sifflet en de constructie van drie nieuwe spaanbalgen. Voor de afmetingen
daarvan kon worden teruggegrepen op Havingha’s boek “Oorspronk en Voortgang der orgelen”.

Olkusz
1611-1623 constructie van een nieuw orgel door Hans Hummel, gerealiseerd in diverse jaren
Ca. 1618 eerste onsuccesvolle keuring van het orgel
1622 schade door bliksem inslag
1631 Georg Nitrowski senior completeert het orgel
1633 verbetering van de tongwerken door Georg Nitrowski senior
1780 Christian Friedrich Scheffler uit Brieg in Silezië restaureert het orgel
1839 restauratie door Jan Słotwinski uit Kraków. Verwijdering van de Sałamaia 4’, Kromport 8’ en Cymbał uit
het Rugpositief en de Mixtura and Pomorth 16’ van het pedal. Het prestantenkoor van het Hoofdwerk wordt
gecompleteerd met pijpen uit de pedaal mixtuur. De Hoofdwerk mixtuur verliest koren.
1886 restauratie en nieuwe balgen door Ludwig Niezabitowski uit Pinczów
1945 restauratie door Stanisław Krukowski uit Piotrów Trybunalski
1972-1992 restauratie door State Historical Building Conservation Company uit Kraków
2015-2018 restauratie door Flentrop Orgelbouw uit Zaandam (de tractuur en het pijpwerk) en Marcin
Chmielewski uit Kraków (orgelkas)

De geschiedenis van het hoofdorgel in de Basilica van Sint Andreas de apostel in Olkusz start in 1611, wanneer
de autoriteiten van Olkusz een contract ondertekenen met de Krakowse orgelbouwer Hans Hummel, die uit
Neurenberg afkomstig was. Archiefstukken die in 2016 publiek gemaakt werden, bevestigen dat het instrument
bij oplevering 6 registers meer bevatte dan oorspronkelijk gepland. De goede reputatie die Hummel genoot,
zorgde ervoor dat hij kort daarna twee nieuwe opdrachten kreeg voor het bouwen van orgels: de herplaatsing
van het orgel boven de preekstoel van de Sint Mariakerk te Krakow en de bouw van een nieuw instrument voor
de Sint Johanneskerk te Levoča, in Slowakije. De enorme afstand tussen de betreffende steden en misschien de
dood van zijn 4 jaar oude zoon zorgde ervoor dat Hummel problemen kreeg met de organisatie van zijn werk.
Zijn orgelbouw firma had meerdere nationaliteiten in dienst. Dit is zonder enige twijfel de reden waarom de
eerste keuring van het orgel in Olkusz geen succes had!
Na deze tegenslag verplaatste Hummel zich regelmatig van de ene stad naar de andere waardoor de voortgang
van zijn werk in gevaar kwam. Hierop kwam een reactie, zowel de autoriteiten uit Krakow als uit Olkusz
spanden een proces tegen hem aan. Na persoonlijke interventie van de koning van Polen, Zygmunt III Vasa,



werd Hummel veroordeeld wegens misbruik van kerkbezit. Hummel bevond zich op dat moment in Levoča.
Onder deze immense druk pleegde Hummel waarschijnlijk zelfmoord in Levoča in 1630. Hummels werknemers
zagen zich voor het probleem gesteld om in drie steden een instrument te voltooien en een orgelbouwer te
vinden die deze werkzaamheden succesvol kon afronden. Zij vonden deze in de persoon van Georg Nitrowski
senior. Deze stichtte een orgelbouw dynastie van maar liefst drie generaties die werkzaam waren in de eerste
Republiek van Polen in de 17de en vroege 18de eeuw. Georg Nitrowski was opgeleid door Hummel zelf en
daardoor de meest logische opvolger. De orgelbouwer moest 5 geplande onvoltooide registers afmaken en
installeren en alle details die nog niet klaar waren, afwerken. Ook was hij verantwoordelijk voor het aanbrengen
van een stabiele stemming. De keurmeesters van het voltooide instrument in 1631 waren vol lof over Nitrowski’s
werk. In 1633 volgde nog enkele kleine reparaties. Het orgel van Olkusz overleefde de tweede helft van de
18de eeuw zonder noemenswaardige ingrepen. Het werd gerepareerd door ondermeer Friedrich Wilhelm
Scheffler uit Brzeg. Aan het begin van de 19de eeuw leed het orgel door atmosferische omstandigheden in het
kerkgebouw. De eerste grote ombouw vond plaats in 1839 door Jan Słotwinski uit Kraków. Hij herstelde de
staat van het orgel en hergebruikte mixtuurpijpen om gaten in het prestantenkoor te dichten. Aan het eind van
de 19de eeuw werden de 8 balgen verwijderd. In de eerste decennia van de 20ste eeuw vonden er slechts
reparaties plaats, ondermeer in 1945 Stefan Krukowski company uit Piotrków Trybunalski. Vanaf die tijd ging de
conditie van het instrument meer en meer achteruit. Door de samenwerking tussen de kerk, de gemeenteraad
en monumentenzorg vond er tussen 1972 en 1992 een gedetailleerde restauratie plaats die werd uitgevoerd
door State Historical Building Conservation Company uit Kraków onder advies van belangrijke Poolse
orgeladviseurs. Het orgel in Olkusz vertoonde echter in de daarop volgende jaren meer en meer gebreken die
een nieuwe restauratie noodzakelijk maakten. Het Baltische Orgelzentrum uit Stralsund was bij de restauratie
betrokken, financiële ondersteuning kwam van de Hermann-Reemtsma-Stiftung in Hamburg. Nieuwe
documenten betreffende de Poolse organologie uit Poolse, Slowaakse, Oekraïense en Duitse Archieven en
onderzoek aan bewaarde gebleven orgels uit dezelfde cultuur en bouwstijl vormden de basis voor de jongste
restauratie. Bij de jongste restauratie werden de 8 spaanbalgen gereconstrueerd, de diverse tongwerken en de
stemming. Ook de originele kleuren van zowel de orgelkas als de muziek-balkons werden weer aangebracht.
Daarnaast werd het pijpwerk diepgaand onderzocht zodat iedere pijp weer op zijn oorspronkelijke plaats en
toonhoogte kon worden gepositioneerd. De restauratie vond plaats tussen 2015 en 2018 door Flentrop
Orgelbouw (Zaandam). De orgelkas en de balkonnen werden gerestaureerd door Marcin Chmielewski’s
MODULUS atelier (Kraków). Een team van adviseurs begeleidde de restauratie: Krzysztof Urbaniak
(Łódz/Kraków) was de teamleider, Marcin Szelest (Kraków), Pieter van Dijk (Amsterdam/Hamburg), Dorothea
Schröder (Cuxhaven) en Martin Rost (Stralsund). Voorbereidend archiefonderzoek werd verricht door Piotr
Matoga (Kraków) en Bartosz Skop (Elblag/Gdansk). Het geheel werd ondersteund door het ministerie van
Cultuur en Monumenten en het provinciale Monumentenfonds in Kraków. Binnenkort verschijnt er een
uitgebreide monografie over het orgel in Olkusz.

Het programma

Sweelincks Toccata’s kunnen als de etudes van de 17de eeuw worden beschouwd. De bron Lynar A-1,
vermoedelijk een rechtstreekse kopie van een autograaf vervaardigd door een Sweelinck leerling (Andreas
Düben?), bevat Toccata’s met vingerzettingen, versieringen en een duidelijk concept van hoe de stemmen over
de twee handen worden verdeeld. De Toccata ex C, SwWV 283 is overgeleverd in letternotatie in de bron
Graues Kloster Berlin. Imitaties, octaaf echo’s, virtuoze trillers voor de linkerhand en passages die verdeeld zijn
over twee handen geven een indruk van de benodigde virtuositeit van de 17de eeuwse klavierspeler. Deze
Toccata heeft geen ricercar in het centrum.
De bijna ‘doorschijnende’ driestemmige textuur van de Fantasia à 3 ex g, SwWV 271 is wellicht de
inspiratiebron geweest voor de verzameling van 13 driestemmige fantasieën die worden toegeschreven aan
Sweelincks leerling Paul Siefert. De geleidelijke ritmische ontwikkeling van deze fantasie begint met lange
notenwaarden om op zeer uitbundige wijze te culmineren in figuraties en virtuoze passages. Ondanks de
contrapuntische rijkdom blijft het stuk voortdurend geconcentreerd op een eenvoudig dalend thema dat in
verschillende stemmen opduikt en vraagt om een duidelijke registratie. De Openfluit in Alkmaar vervult deze
taak zeer goed, toont in iedere klavierligging karakter en reageert gevoelig op de diverse aspecten van
articulatie en aanslag.
Het bijna informeel gecomponeerde Von der Fortuna werd ich getrieben, SwWV 320 over het bekende
deuntje Engelse Fortuijn lijkt een echo te vormen van de enorme vaardigheden van Sweelinck zelf, die naar
verluidt moeiteloos lange reeksen van variaties wist te improviseren.



Bij de keuze van de registratie werd de fluitenfamilie van Van Covelens verkend: in de eerste en de laatste
variatie de wijd gemensureerde Holpijp en de cilindrische Openfluit, in de tweede variatie de Quintadena en de
conische Fluit van het Borstwerk - de laatste is één van de oudste nog bestaande registers van deze soort.
De prachtige Fantasia à 4: Echo ex d, SwWV 260 bestaat uit drie verschillende delen. In het eerste deel is
de echo enigszins verborgen: de motieven worden een maat later een octaaf lager herhaald waardoor er
feitelijk een canon ontstaat. De Doof met zijn dubbelkoren in de discant is de natuurlijke registratiekeuze voor
dit deel. In het tweede segment staat de echo centraal, hier vervult de vol klinkende Holpijp van het Hoofdwerk
de luide forte delen en zorgt de Quintadena van het Borstwerk, verstopt achter de lessenaar, voor het echo
effect. Het derde gedeelte gebruikt opnieuw het principe van de octaaf echo. De combinatie van Doof en
Koppeldoof met zijn uitgesproken dynamische karakter (twee koren in de bas en vijf koren in de discant) drukt
de muziek op de meest organische manier uit.
De variatiecyclus over het wereldlijke lied Ich fuhr mich über Rheine, SwWV 322 is gebaseerd op de
dansmelodie Spagnolette. Het is één van de weinige Sweelinckcomposities in de driedelige maatsoort en bevat
6 variaties. Variatie 3 is een bicinium met twee stemmen. Karakteristiek voor de vierde variatie zijn de virtuoze
passages in parallelle tertsen en sexten verdeeld over twee handen, gevolgd door de intense en snelle vijfde
variatie. In de laatste variatie keert met de beweging in kwartnoten de rust terug die ook het begin kenmerkt.
In de Fantasieën komt Sweelincks contrapuntische schrijfwijze voor toetsinstrumenten tot bloei. Het tempo van
deze composities moet streng en stabiel zijn in de grote allabreve tactus. Al zijn Fantasieën beginnen in grote
langzame notenwaarden. Sweelinck creëert een monumentale en grote vorm door gebruik te maken van
vergroting (het verdubbelen van de notenwaarde) en verkleining, (het halveren van de notenwaarde) van het
thema. De niet vaak gespeelde Fantasia à 4 ex d, SwWV 259 bestaat uit een eenvoudig thema gebaseerd
op de drieklank van d-klein. Het thema bevat geen chromatische elementen.
Sweelincks zetting over Psalm 140, SwWV 314 bestaat in twee versies, die niet alleen in detail enigszins
verschillen, maar ook in aantal variaties (4 vs. 5). Voor de huidige opname is gekozen voor de langere variant.
De cantus firmus wordt heel duidelijk gepresenteerd: in de eerste drie variaties verschijnt hij in de hoogste stem,
in beide laatste variaties is hij in de middenstem geplaatst. Variaties 1-3 worden in Alkmaar uitgevoerd op de
prachtige fluiten van Van Covelens: de Holpijp (een wijde roerfluit) en de open Sifflet - wellicht het vroegste
voorbeeld van zo’n register. De laatste twee variaties worden geïnterpreteerd op de gereconstrueerde trompet
die opvallend goed mengt met andere registers.
De serieuze, bijna academische Ricercar del nono tono ex a, SwWV 280 wordt op een andere manier
benaderd. De drie hoofddelen worden gespeeld met drie verschillende klankkleuren van het Van Covelens
orgel. Voor het eerste deel leidt de sonoriteit van de Doof met de Koppeldoof bijna tot een vorm van meditatie.
Het lijkt of het orgel zelf zoekende is naar zijn eigen klank ook vanwege de vele verdubbelingen in de discant.
Het tweede deel klinkt van verre met drie registers van het Borstwerk. Het laatste, briljante en intense deel van
het stuk wordt gespeeld op het plenum zonder de Scherp, een breed maar toch snel aansprekend ensemble.
De koraalvariatiecyclus over Erbarm dich mein o Herre Gott, SwWV 303 bestaat uit drie keer twee
variaties. Om die reden is gekozen om te kiezen voor drie verschillende registratieblokken. Het is de enige
Sweelinck compositie waar het gebruik van het pedaal is aangegeven in de bron. Sweelinck deed dit door
gebruik te maken van letters die onder de linkerhand partij werden geplaatst. Dezelfde notatie traditie kan
worden vastgesteld bij het Tabulatuurboek van Anthoni van Noordt uit 1659. Het Duitse koraal Erbarm dich
mein is een gebed dat waarschijnlijk dankzij Sweelincks vele Duitse leerlingen in Amsterdam bekend werd. De
compositie begint met de onversierde melodie in de sopraan. De eerste variatie is tweestemmig direct gevolgd
door variatie 2 die drie stemmen bezit. In het centrum van het stuk staan variatie 3 en 4 waarin de cantus firmus
in het pedaal optreedt, eerst in de tenor en vervolgens in de bas. De laatste twee variaties, die driestemmig zijn,
worden op twee manualen uitgevoerd. In variatie 6 wordt de melodie op expressieve wijze versierd waarbij
Sweelinck gebruik maakt van de twee hoogste octaven van het orgel. Sweelincks geliefde leerling Heinrich
Scheidemann maakte eveneens een compositie over Erbarm dich mein. Hij kopieerde daarbij het begin van
Sweelincks variatie 3.

De reeks over Die flichtig Nimphae, SwWV 331 bestaat uit drie variaties en is in eerste instantie bedoeld
voor de uitvoering op een clavecimbel of clavichord. In deze opname is de ensembleklank gebaseerd op een
fluitenkoor bestaande uit de 4’ en de 2’. De laatste variatie demonstreert het tinkelende effect van de bijzondere
Poolse cymbel.
Het Praeludium pedaliter ex F, SwWV 265b is een bewerking van Sweelincks Fantasia mit Bindungen
SwWV 265, waarschijnlijk vervaardigd door één van de Düben broers, Martin of Andreas. Het manualiter
gedeelte van dit Praeludium wordt een octaaf lager gespeeld op 16’ basis om een optimale gravität te bereiken.
In deze compositie wordt de Italiaanse durezze e ligature stijl gebruikt, met overbindingen, sequenzen en
voorhoudingen.



De bekende variaties over Mein junges Leben hat ein Endt, SwWV 324 hebben een melancholisch
karakter. De eerste regel van dit lied bestaat uit een dalende toonladder die symbool voor de titel zou kunnen
staan. De rusten in de eerste variatie symboliseren de tekst scheiden von meinem Leib, een madrigalisme.
Gedurende de zes variaties doet Sweelinck de spanning toenemen. De zesde variatie grijpt wat de expressie
betreft terug op de openingsvariatie. Deze cyclus onderstreept Sweelincks meesterschap in de varietas, de kunst
van het variëren!
Het moet als puur toeval worden beschouwd dat het thema van de monumentale Fantasie à 4 ex a, SwWV
273 het - later beroemde - B-A-C-H-motief bevat dat in de middentoon stemming een bijzondere uitdrukking
heeft. Het vanuit - formeel oogpunt - bijna perfect uitgebalanceerd stuk daagt de uitvoerder uit door het aantal
segmenten die al snel verleiden tot veelvuldige registratiewisselingen. Voor deze opname werd de rijke klank van
het ensemble bestaande uit de prestanten 8’, 4’ en 2‘ gekozen om deze monumentale compositie uit te voeren,
waardoor muziek en klank tot een indrukwekkende monoliet samensmelten.
De eerste variatie van de variatiereeks Christe qui lux es et dies, SwWV 301, die gebaseerd is op een
oude gregoriaanse melodie, staat los van de twee daarop volgende variaties. De twee laatste variaties zijn met
elkaar verbonden door de lijn van de sopraanpartij, die muteert tussen niet-thematische figuratie en de cantus
firmus in lange notenwaarden. De buitengewoon heldere driedelige textuur van het stuk vraagt om een
transparante registratie. De Cornet 2’ – staande in het front, tussen de voeten van Principał 16’ – vormt in
variatie 1 een goede basis voor de sopraan cantus firmus en versterkt in variatie 2 de tenor melodie
ondersteund door de Octawa 8’. Hierdoor ontstaat een scherpere tegenhanger van de 8’+4’+2’ manuaal
registratie. Vers 3 wordt gespeeld op een vergelijkbare registratie maar dan op het Pozytyw, daar vormt de
nasale Quintathena 8’ de 8’-basis van het ensemble.
De briljante Toccata Noni toni ex a, SwWV 297 met zijn imitaties, akkoordstructuren en ook stevige
figuraties vraagt om een stralende, heldere klank. Als het met plenum wordt gespeeld, wens je een klank waarin
de passages niet worden verstoord door repetities in de mixtuur. In Olkusz leek het plenum van het Pozytyw
perfect geschikt voor deze taak, aangezien zijn Mixtura slechts één repetitie op c’ heeft en een doorlopend 1’-
koor bevat. Aangezien het Pozytyw als enige labiale 8’-register de Quintathena heeft, is de Kromport 8’ aan de
registratie toegevoegd, waardoor een ensemble met een zeer goede mix is ontstaan.
De lange reeks variaties over Soll es sein – Poolse almande, SwWV 330 met de intrigerende naam
Poolse almande is misschien een verwijzing naar deze tweedelige Poolse dansvorm aan het einde van de 16de
eeuw, die ongetwijfeld goed bekend zal zijn geweest bij Sweelincks Oost-Europese studenten Siefert en Leder.
Acht variaties waarin het thema in verschillende liggingen wordt gepresenteerd soms in lange notenwaarden
soms als diminuties, bieden een prachtige gelegenheid de tongwerken en de fluiten te demonstreren die in
ruime mate op het Olkusz-orgel aanwezig zijn. Om de eenheid van het stuk niet teveel te verstoren door te
frequente veranderingen van de registratie is gekozen voor een beperkt aantal heterogene klanken. Hierdoor
wordt de luisteraar gedwongen zich op de compositie zelf te concentreren.
Het hexachord ut fe mi fa sol la was een populair thema in de 17de eeuw. Sweelincks collega’s William Byrd,
John Bull, Girolamo Frescobaldi en Johann Jacob Froberger componeerden Fantasieën over dit thema.
Sweelincks Fantasia Ut re mi fa sol la à 4 ex F, SwWV 263 is bewaard gebleven in een Engelse bron
het Fitzwilliam manuscript. In deze bron zijn de thema-inzetten van het Hexachord genummerd, hoewel aan het
einde onvolledig. In dit specifieke geval is de compositiedatum ons bekend: het jaar 1612. De sterke en
overtuigende structuur van dit werk plaatst deze compositie onder de hoogtepunten uit Sweelincks oeuvre voor
toetsinstrumenten..
De monumentaliteit van de Fantasia op de Manier eines Echo ex C, SwWV 310 vraagt om intense
klankeenheid. De gevarieerde textuur bestaande uit quasi ouderwetse lange contrapuntische lijnen,
verkleiningen, echo's van motieven en zelfs een canon (hier Fuga genoemd) wekt de indruk van een oneindige
vertelling. Een combinatie van de extreem wijd gemensureerde Fleit wielki 8’ (de laagste C heeft een diameter
van 20 cm!) en de veel smallere Spilfleit 4’ creëert een rijke en tegelijkertijd ontspannen klank, die in de
verschillende octaven uitgesproken klinkt en een symbiose aangaat met dit stuk.
De melodie van Psalm 116, SwWV 313 was zeer populair in de Lage Landen. Behalve Sweelinck
publiceerden ook Hendrik Speuy, Jacob van Eyck en Antoni van Noordt variatiecycli over deze Psalmmelodie.
Na de reformatie was het de Hollandse organisten niet toegestaan om de gemeentezang te begeleiden. Hun
variatiecycli geven ons een indruk hoe zij improviseerden over de Psalm melodieën voor en na de predicatie,
De vier variaties van Sweelinck zijn in twee paren met elkaar verbonden. De compositie begint met een duo met
de cantus firmus in de sopraan, direct gevolgd door de tweede variatie waarin Sweelinck een derde stem
toevoegt. De laatste twee variaties hebben een versierde solostem op een tweede klavier voorbereid door
voorimitaties op het begeleidende manuaal.
Misschien werden de variaties over Da pacem Domine in diebus nostris, SwWV 302 geschreven naar
aanleiding van het 12-jarige bestand met Spanje in 1609, zoals Sweelinck-kenner Pieter Dirksen heeft
gesuggereerd. Het doorgecomponeerde karakter van deze variatiereeks maakt het wijzigen van de registraties



tussen de variaties twijfelachtig. Een speciaal tongwerkenensemble vormt de basis voor dit werk waarin de
Cantus planus wordt versterkt met pedaaltongwerken in de twee laatste variaties.
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