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Piet Groenendijk, orgel 
 

 
 
 
1. Johann Seb. Bach    Contrapunctus I (Kunst der Fuge, BWV 1080) 
 (1685-1750) 
 
2. Louis N. Clérambault   Suite du deuxième ton 
  (1676-1749)    - Plein Jeu 
      - Duo 
      - Trio 
      - Basse de Cromorne 
      - Flûtes 
      - Récit de Nazard 
      - Caprice 
 
3. Joseph Haydn    Sonate voor klavier in G  
 (1732-1809)    - Presto 
      - Andante 
      - Menuet 
 
4. Johann Christoph Oley   Drie koraalbewerkingen: 
 (1738-1789)    - Freu dich sehr, o meine Seele  
      - Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt 
      - Es ist gewißlich an der Zeit 
 
5. Johann Seb. Bach    Contrapunctus IV (Kunst der Fuge, BWV 1080) 
 
6. Piet J. Groenendijk    Improvisatie over “Blowin’ in the wind” 
 (*1948)  
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Toelichting 
 
 
De gespeelde literatuur begint en eindigt met Johann Seb. Bach en wel twee delen uit zijn 
“Kunst der Fuge”. Bach schreef dit werk in het laatst van zijn leven en gebruikte als notatie 
vier balken. Gustav Leonhardt heeft aangetoond dat desondanks het werk als geschreven voor 
klavecimbel moet worden beschouwd. Vanmiddag een uitvoering op orgel. De eerste fuga 
wordt vrijwel geheel manualiter gespeeld, bij de vierde fuga wordt de bas geheel met pedaal 
gespeeld. Fuga 1 laat het originele thema horen, fuga 4 daarvan de omkering. In de 19e eeuw 
wist men eigenlijk niet goed hoe men dit werk tegemoet moest treden, sommigen dachten 
zelfs aan “Augenmusik”, alleen om naar te kijken. De vele uitvoeringen die er tegenwoordig 
zijn op allerlei instrumenten en instrument-combinaties, geeft wel aan dat er sprake is van een 
fantastisch meesterwerk. 
 
De Franse barokmuziek is van een overweldigende schoonheid. Van de orgelmuziek is veel 
bewaard gebleven. Bekend is dat de nog jonge J.S. Bach het complete orgelboek van Nicolas 
de Grigny voor studiedoeleinden overschreef. Vanmiddag de componist Louis Nicolas 
Clérambault. In deze zevendelige suite horen we een bonte afwisseling van allerlei 
karakterstukjes. De titel van elk stuk had toentertijd ook betekenis voor de registratie. Die 
worden zoveel mogelijk gevolgd voor zover dit mogelijk is op dit orgel. Zo heb ik ervoor 
gekozen om de Basse de Cromorne te spelen met de Trompet, zo zijn er nog minieme 
afwijkingen van wat men op Franse orgels zou gebruiken. 
 
De pianosonate van Haydn klinkt dit keer op orgel met aanvullende en ondersteunende 
pedaalpartij. Het is geen arrangement, de noten van Haydn worden exact gespeeld. De 
vrolijke hoekdelen worden verbonden door een prachtig Andante. 
 
Oley, die als kleine jongen misschien ook leerling van Bach is geweest, is duidelijk een zeer 
origineel componist. Hij werkte in de marge (hij was geen organist in een grote stad) en is 
daardoor misschien ook minder beïnvloed door wat zijn tijdgenoten componeerden. Hoe dan 
ook, de drie koralen van hem zijn stuk voor stuk juweeltjes, het eerste is een bewerking over 
de melodie van Psalm 42 (Geneefs Psalter) en in de voetsporen van Bach, het tweede met 
meer Rococo elementen en het laatste in een dansante barokstijl. 
 
De improvisatie zal gaan over Blowin’ in the wind, u allen wel bekend. Wat het zal worden? 
Ik zal me hoe dan ook door de wind bij de hand laten nemen. 


