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Joop Vermeer (r.), voorzitter van de stichting die orgelzaal Booy in Sint Pancras in stand houdt, en organist 
Hugo van der Meij. „Het is inspirerend om een concert te geven in een zaal met zo’n bijzondere geschiedenis 
en op zo’n romantisch orgel.”

Bastiaan Stolk: 
Ik wil het hele 
orgel laten horen
tekst Jan Kas 
beeld Bas Stolk

Een eigen cd was „een stille wens” van Bastiaan
Stolk, organist van de Oude Kerk in Veenendaal.
„Maar daar moet wel aanleiding toe zijn. Er is al zo
veel op de markt, wat zou ik toevoegen?” Afgelo-
pen voorjaar bemachtigde hij in een wedstrijd van
de Evangelische Omroep de titel ”Beste (amateur)
organist van Nederland”. „Dat was de duw in de rug:
als ik een orgel-cd wil, moet ik het nu doen. Daarmee
heb ik een visitekaartje, dat tegelijk het nog tamelijk
onbekende orgel waarop ik ’s zondags speel meer
onder de aandacht brengt.”
Stolk (30) ziet de prijs als „een landelijke bekro-

ning” van wat hij al „heel lang” in Veenendaal in de
kerk laat horen. Op 16-jarige leeftijd begeleidde hij in
de Julianakerk voor het eerst de samenzang tijdens
een kerkdienst. Een aantal jaren was hij organist van
de Sionskerk, sinds begin 2011 is hij vaste bespeler
van het Vierdagorgel in de Oude Kerk. Zijn docent is
Gerrit Christiaan de Gier, organist van de Jacobikerk
in Utrecht.
„De beste organist van Nederland ben ik bij lange

na niet”, reageert Stolk. „Veel beroepsorganisten
spelen uiteraard veel beter. Wel vind ik het leuk
dat ik ook vanuit die hoek reacties krijg dat ik
improvisatietalent heb. Niet elke beroepsorganist
kan dat zeggen.”
Er zijn foto’s waarop hij als driejarig ventje aan het

‘orgel spelen’ is. Op zijn zevende kreeg hij zijn eerste
les. „Die volgorde heeft wel geholpen. Ik begon niet
gelijk met bladmuziek. Ik zou ouders daarom willen
stimuleren: zet kleine kinderen maar gewoon achter
het orgel, laat ze wat rommelen. Dan komt het van-
zelf als ze talent hebben.”
Op zijn cd, recent uitgebracht bij STH Records,

speelt Stolk op zijn ‘zondagse’ orgel behalve twee
eigen improvisaties (”De ware kerk des Heren” en
Psalm 150) werken van Bach, Guilmant, Pierné,
Grison, Dubois, Asma en De Wolf. „Die muziek past
bij me. Ik heb daarmee ook het hele orgel willen
laten horen. Als barokinstrument heeft het veel
romantisch pijpwerk, grotendeels afkomstig uit het
Steenkuylorgel van de voormalige Wilhelminakerk
in Rotterdam-Feijenoord. Je kunt er heel goed Franse
muziek op spelen, maar Bach komt zeker ook prima
uit de verf. Het orgel heeft slechts 21 stemmen, dat
is beperkt, maar met wat experimenteren en kleuren
met registercombinaties kun je heel veel variëren.”
Stolk is in het dagelijks leven personeelsbemidde-

laar. „Het liefste zou ik beroepsorganist zijn, ook om
op wat grotere orgels terecht te kunnen. Die verlei-
ding is er, maar het is toch lastig om er echt je brood
mee te verdienen en het verschil te maken tussen
andere organisten. Met deze cd laat ik zien wat ik
in huis heb. Er zitten technisch wat pittige stukken
tussen. Hopelijk leidt de cd er wel toe dat ik meer
concerten kan gaan geven.”

>>bastiaanstolk.nl

organist

Stolk achter het orgel in de Oude Kerk in Veenendaal. 

Eurocarillon Festival voor 
de derde keer in Nederland
In Dordrecht en Amsterdam heeft van 18 tot en met
20 augustus het Eurocarillon Festival plaats. Aan het
festival doen twaalf Europese beiaardiers mee. Van-
uit Nederland zijn de beiaardiers Gideon Bodden en
Boudewijn Zwart bij het initiatief betrokken. Zwart is
president van Eurocarillon, een non-profitorganisatie
die sinds 1995 de Europese beiaardcultuur promoot.
Het is de derde keer dat het festival in Nederland
plaatsheeft. Behalve de carillons in Dordrecht en
Amsterdam klinkt een aantal reizende beiaards. Ook
zijn de carillons in combinatie met andere instru-
menten te horen.beeld Eurocarillon

verkoper. „Een inspirerend orgel”,
zegt hij tussen de voorbereidingen
van z’n concert door. „Prachtig, die
zwelkast. Op het tweede klavier
kun je mooi kleuren met acht- en
viervoeten. Ik mis alleen de akoes-
tiek. De zaal is zo droog als gort.
Zodra je de toetsen loslaat, is het
geluid weg.”
’s Avonds zitten er een krappe

dertig bezoekers, vrijwel alle-
maal senioren. Van der Meij licht
zijn programma vooraf toe. Ja,
hij speelt ook Bach, hoewel die
componist niet z’n hart heeft. „Die
muziek klinkt wat scheller.”
Voor de pauze staat een impro-

visatie over ”de storm” op de rol.
Van der Meij: „Ik ben niet voor
niets een Katwijker, dus vanmid-

dag ben ik nog even naar de zee
geweest om me te laten inspire-
ren. Maar de zee was kalm.” Toch
belooft de organist golven, „hoge
golven, net zoals in het leven.”

Doorgaan
De Katwijkse muzikant laat het
orgel fluisteren en bulderen.
Fluwelen strijkers zweven door de
zaal, tongwerken grommen, het
volle werk schalt. Na de improvi-
satie over de storm steekt iemand
goedkeurend z’n duim op. „Je had
nog wel even door mogen gaan.”
In de pauze drinkt het pu-

bliek buiten koffie, in de tuin.
Jan Tromp (75) –hij woont in de
buurt– bezoekt „bijna elk concert”
in orgelzaal Booy. „De variatie in

organisten en muzikale stijlen
spreekt me aan. Meer dan bijvoor-
beeld de klassieke serie in de Grote
Kerk in Alkmaar.” Om zich heen
kijkend: „’t Zijn wel allemaal oude-
ren. De toekomst zie ik somber in.
Soms zie je ineens een paar jonge-
ren. Meestal fans van de organist
die op dat moment optreedt.”
Een buurtbewoner die z’n hond

uitlaat, zegt geen last te hebben
van de concertzaal in de wijk.
„Nou ja, alleen het parkeren dan.
Als het druk is, staan er overal
auto’s. Op het gras, in de berm.
Maar verder? Laat die mensen lek-
ker. Ze doen geen vlieg kwaad.”

>>rd.nl/kleineconcertzaal voor een video.


