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Fantaisie in C       
            
 
Prélude, opus 78  
 
                                                                               
Deuxième Choral 
 
 
Chant héroïque 
 
 
Fantaisie ineffable 
 
 
Delen uit: Magnificat (2010) 
                                                                                          

César Franck  (1822-1890) 
 
 

Cécile Chaminade (1857-1944) 
 
 

Hendrik Andriessen (1892-1981) 
 
 

Jean Langlais (1907-1991) 
 
 

Jaap Dragt (1930-2003) 
 
 

Bert Matter (*1937)

ProgrammaJeroen de Haan (1968) was tot 2003 
werkzaam in de techniek van de te-
lecommunicatie en supervisor van 
een technische afdeling. Op 14-jarige 
leeftijd speelde hij zijn eerste kerk-
dienst. In de daarop volgende jaren 
ontwikkelde hij zich in zijn vrije tijd op 
het gebied van het orgelspel en de 
achtergronden van het kerklied. In 
2001 verlegde Jeroen de koers dras-
tisch door aan het Rotterdams Con-
servatorium orgel en kerkmuziek te 

gaan studeren en het bedrijfsleven achter zich te laten. Aan dit conservatorium volgde 
hij hoofdvak orgel bij Aart Bergwerff. Het vak kerkmuziek volgde hij onder de bezielende 
leiding van de docenten Bergwerff, Hans van Gelder en Arie Hoek. 
 
Sinds 1999 is Jeroen de Haan cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse kerk in 
Woerden. Als docent is hij actief bij de cursus kerkmuziek van de Protestantse kerk in 
Nederland. Den Haag is één van de drie locaties in Nederland waar deze cursus gege-
ven wordt. Daar is hij, naast coördinator, docent voor de algemene vakken, en voor ge-
meentezangbegeleiding en orgelbouw. 
Voor het blad ‘Muziek & Liturgie’ verzorgt De Haan de rubriek liedbesprekingen. Daarin 
bespreekt hij liederen uit het Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ (2013). Deze 
zijn te lezen op zijn website. 
In de zomer van 2010 maakte hij een radio-opname voor de IKON-radio; op het orgel 
van de St. Nikolaikerk in Halmstad (Zweden) speelt hij werken van Jaap Dragt (19303-
2003). Als hoofdredacteur werkt hij momenteel aan de (her)uitgave van de orgelwerken 
van deze Nederlandse componist en organist. Inmiddels verschenen twee delen orgel-
muziek bij Boeijenga Music. Op De Haans website prijkt het volledige orgeloeuvre van 
Dragt met links naar uitvoeringen hiervan op zijn YouTubekanaal.  
In het najaar van 2010 verscheen, op zijn eigen label ‘Passo di gallo’, zijn eerste CD 
met daarop werken van Hollandse componisten, opgenomen op het inmiddels ‘verdwe-
nen’ Pels-orgel in de Heilige-Pauluskerk in Den Haag. 
Vanuit zijn functie als cantor schrijft De Haan (liturgische) werken voor koor-acapella 
en voor koor en orgel. In maart van dit jaar ging, met een uitvoering door de Lutherse 
cantorij in Woerden, een Nederlandstalig Magnificat & Nunc Dimittis voor koor en orgel 
van zijn hand in première. Voor het Boekencentrum werkte hij van 2018-2021 als re-
dacteur aan bundel met koraalvoorspelen bij liederen uit het Liedboek (2013). Voor 
deze bundel componeerde hij enkele bijdragen. 
Voor de Evangelisch-Lutherse Synode is hij adviseur voor Liturgie & Kerkmuziek.  
www.jeroendehaan.net 

Bij de uitgang liggen flyers, hier kunt u lezen hoe u  eventueel donateur van de stichting kunt  
worden.


