
Gonny van der Maten, Programma 25 augustus 2018 Oude St. Nicolaaskerk 
te IJsselstein 

 

1. Toccata, Trio en Fuga over Psalm 150   Adriaan C. Schuurman 
(1904-1998) 

 

2. Tien Inventionen     Albert de Klerk (1917-1998) 

 

3. Wachet auf, ruft uns die Stimme  BWV 645  Johann Sebastian Bach 

    à 2 Clav. et Pedal          (1685-1750) 

    Canto fermo in Tenore  

 

4. Shalom         Toon Hagen (1959) 

 

5. Preludium und Fuge in c moll  Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

 

Het werk van Gonny van der Maten bestrijkt inmiddels vele terreinen. Zij is 
concertorganist, cantor-organist, dirigent en docent. Daarnaast componeert zij 
en draagt zij teksten voor.  

Gonny van der Maten werd geboren in Amsterdam, waar zij ook haar orgel- en 
kerkmuziekopleiding aan het Sweelinck Conservatorium volgde, met als 
orgel-hoofdvakdocent Albert de Klerk (Uitvoerend Musicus cum laude). 

Momenteel is zij cantor-organist van de Oude Kerk in Soest, een uitgebreide 
muzikale functie, waarin zij verantwoordelijk is voor de muziek in de Oude Kerk 
in brede zin. Zij treedt hiermee in het voetspoor van illustere voorgangers als 
Maarten Kooy en Jan Jansen.  



Zij is vaste repetitor van Concert Koor Haarlem en voorzitter van de 
Andriessen/De Klerk Stichting. 

In mei 2009 kreeg zij een bronzen médaille toegekend door de Société 
académique d’éducation et d’encouragement “Arts – Sciences – Lettres” te 
Parijs, voor haar verdiensten voor de (Franse) cultuur. 

In 2015 rondde zij met goed gevolg een opleiding koordirectie aan het 
Conservatorium van Utrecht af. 

Op 16 september 2017 speelde zij in Haarlem de wereldpremière van het 
eerste orgel solo werk van de wereldberoemde componist Louis Andriessen, 
geschreven t,g,v, het Andriessen/De Klerk Festival. Onlangs bracht zij dit werk 
ook uit op CD. 

Zie verder: www.gonnyvandermaten.nl 

 

_______________________ 

 

Uw aandacht voor: 

Zaterdag  8 september 2018 Open monumentendag 

Orgelbespelingen: 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 uur 

Gerrit Christiaan de Gier, Henk van Lingen, Martien van der Zwan, Simon 
Koolen. 

vrije toegang, collecte na afloop. 

 

www.vanvulpenorgel-ijsselstein.nl 
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