
André de Jager – stadsorganist van Papendrecht 

 
André de Jager (11 januari 1964) studeerde onder meer bij: 
 
-Jan J. van den Berg in de Nieuwe Kerk te Delft (literatuur) 1975-1987 
 
-Jan Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem (improvisatie) 1993-1998 
 
-Ben van Oosten in de Grote Kerk te Den Haag (literatuur) 1997-2004 
 
-Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in de Saint-Sulpice te Parijs (improvisatie en literatuur) 2003-
2006 
 
-Jean Guillou masterclass interpretatie mei 1998 
 
-Gerben Mourik improvisatiecursus juli 2020 
 
Vanaf 6 maart 1976 geeft André concerten in binnen- en buitenland (zoals in de Notre-Dame te Parijs 
(10-08-2013) en in de Hohen Dom te Passau), werkt hij mee aan CD-, radio-, TV- en DVD-opnamen, 
geeft orgel- en muziektheorielessen en componeert orgel, koor, solozang en instrumentale muziek. 
 
Bij platenmaatschappijen, "O.G.W. records" in Nieuwegein en "De Bazuin" in Putten, zijn vele CD's 
uitgebracht. 
 
André is hoofdorganist op het Blank-orgel in de Bethlehemkerk te Papendrecht. 
 
Tevens is hij organist op het Van Leeuwen-orgel in de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht. 
 
Zijn belangrijkste composities zijn: 5 Symphonieën en 4 Koralen voor orgel, 24 Pièces en Forme Libre 
voor orgel, 2 Cantates, een Passie-Cantate, een Requiem en Psalm 43 voor koor en orkest. 
 
Zijn voorliefde gaat uit naar de franse, romantische orgelliteratuur hetgeen wel blijkt uit het feit dat 
hij zich inzet voor het meer bekend worden van deze schitterende muziek. 
 
Zo heeft hij inmiddels uitgevoerd: 
 
Franck             12 grote werken 
 
Guilmant         8 sonates + diverse andere werken 
 
Widor              10 symphonieën 
 
Vierne             6 symphonieën + 4 Suites + 24 Pièces en Style Libre 
 
Dupré              2 symphonieën en diverse andere werken 
 
Vanaf 01-10-1980 organist in de Bethlehemkerk te Papendrecht 
 
Vanaf 01-05-1980 t/m 25-04-2015 vaste organist bij de jaarlijkse Oranjeconcerten in de 
Bethlehemkerk te Papendrecht. 



 
Vanaf 26-09-1981 jaarlijks orgelconcerten voor het Comité Orgelconcerten Papendrecht en later op 
eigen initiatief. 
 
André is schrijver van het boekje "Orgels in Papendrecht", deel 6 in de serie 'Van Heerijkheid tot 
heden.' 
 
Op 24 april 2010 en op 10 september 2022 een Orgeltocht door Papendrecht georganiseerd met 5 
concerten in 5 kerken in Papendrecht. 
 
Dit alles ter promotie van de orgelcultuur in Papendrecht. 
 
 
Vanaf 16-04-1994 de vaste begeleider van het grote koor Deo Cantemus in Rotterdam; daarmee 
meer dan 100 kerstconcerten in Concertgebouw De Doelen te Rotterdam gegeven. 
 
Op 10-10-2020: 40 jaar kerkorganist. 
 
 
De volgende prijzen en onderscheidingen zijn aan André toegekend: 
 
-1979   1e prijswinnaar op het Nationale Orgelconcours in Elburg 
 
-1980   1e prijswinnaar op het Nationale Orgelconcours in Elburg 
 
-2007   Bronzen medaille van "Arts, Sciences, Lettres" te Parijs 
 
-2010   Draaginsigne in Zilver van de Protestantse Kerk in Nederland 
 
-2010   Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
 
-2014   Zilveren medaille van "Arts, Sciences, Lettres" te Parijs 
 
-2016   Stadsorganist van Papendrecht 
 
-2019   Zilveren DC-speld voor 25 jaar organist bij Deo Cantemus 
 
 
Voor meer informatie, zie:  http://www.andredejager.nl/ www.andredejager.nl 
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