
Inleiding - Noord-Duitse invloeden
In 1700 reist de bijna 15-jarige Johann Sebastian samen met zijn vriend Georg Erdmann van Ohrdruf naar
Lüneburg om aan de Michaelisschule verder te leren. Tot Pasen 1702 zal hij daar verblijven en beïnvloed
worden door instrumenten zoals in de Michaeliskirche en de Johanneskirche met het grote Niehoff orgel. Sinds
de ontdekking van de kopie die Bach in 1700 van Reinckens An Wasserflüssen Babylon vervaardigt, is ook
duidelijk dat Georg Böhm zijn leraar was. Böhm op zijn beurt had goede relaties met de wereldstad Hamburg
en de belangrijke musici aldaar. Zo zal Bach hebben kennisgemaakt met Johann Adam Reincken en zijn orgel
in de Katharinenkirche in Hamburg.
Bachs honger naar nieuwe muzikale impulsen was groot, in 1705 vraagt hij de kerkenraad van zijn eerste
organistenbetrekking in Arnstadt om verlof om naar Lübeck te reizen om Dietrich Buxtehude aan het werk te
horen.
Wat de jonge Bach heeft opgestoken in Noord-Duitsland is af te lezen aan twee belangrijke
muziekmanuscripten. Het Möller-manuscript reflecteert de impulsen die Bach in Lüneburg en Hamburg heeft
opgedaan, terwijl het Andreas Bachbuch de invloed van Buxtehude weerspiegelt.
De laatste reis die Bach naar Hamburg maakt, vindt plaats in 1720 en houdt verband met zijn sollicitatie aan
het Schnitger orgel van de Sankt Jacobi. Merkwaardig genoeg heeft het proefspel plaats in de Katharinenkerk
met in de jury de oude Reincken!
Het programma van deel 8 laat koraalbewerkingen, koraalfantasien en praeludia horen die beïnvloed zijn door
Böhm, Reincken en Buxtehude.

Hamburg
Het Praeludium et Fuga g-moll BWV 535a is de vroege versie uit het Möller handschrift van BWV 535
die op deel 6 te beluisteren is. Het vrijwel onbekende passagio Praeludium bestaat uit twee uitgebreide vrije
eenstemmige passages, die worden afgewisseld door twee vijfstemmige homofone akkoordblokken. Vlak
voordat de helaas incomplete fuga afbreekt, introduceert Bach een nieuw motief met toonherhalingen. In de
door mij gecompleteerde afronding, laat ik dit motief ook terugkeren.
De koraalbewerking over Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 764 is één van de oudste
autografen die van Bach bekend zijn, ontstaan rond 1704. Helaas breekt het werk al na drie koraalregels af. In
de opening wordt de karakteristieke koraalmelodie voorgeïmiteerd door een figura corta motief dat zich vlak
voor het afbreken van het fragment ontwikkelt tot een meer vloeiende beweging. Stilistisch herinnert het
fragment aan de bewerkingen uit de Neumeister collectie. De completering van de compositie vanaf maat 24 is
van mijn hand.
Van de koraalfantasie over Christ lag in Todesbanden BWV 718 zijn twee versies overgeleverd. Hier is
gekozen voor de vroege versie uit Bach P 281. Deze compositie herinnert sterk aan de werken van Georg
Böhm. De expressieve opening wordt uitbundig versierd met Franse ornamenten. Voor de derde regel des wir
sollen fröhlich sein verandert Bach de beweging in Allegro en gebruikt de voor de koraalfantasie karakteristieke
echo’s. Het pedaal treedt voor het eerst op aan het slot ter bevestiging van de laatste koraalregel.
In dulci jubilo BWV 729 kan worden beschouwd als een koraalzetting waarin de virtuoze passages tussen
de regels worden voortgezet in de zetting. Deze bewerking staat in dezelfde toonsoort A-dur als het gelijknamige
koraal BWV 608 uit het Orgelbüchlein.
De driestemmige manualiter bewerking over Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort BWV Anh 50 is in de
stijl van Pachelbel geschreven. Het is onzeker of de compositie van Bach zelf is.
Concerto V d-moll BWV 596 is een bewerking van Vivaldi’s Concerto Grosso voor twee violen, cello,
strijkers en basso continuo opus 3 nr. 11 en werd tussen 1713 en 1714 door Bach bewerkt voor orgel solo. Het
bewaard gebleven handschrift is een autograaf van Bach zelf en niet zoals lang werd verondersteld van Wilhelm
Friedemann.
Uniek zijn de registraties van het openings Allegro. De twee violen worden op orgel geïmiteerd door twee
Octaven 4’ en een Octaaf 8’ voor de zelfstandige bas, die Bach construeert uit het orgelpunt d’ waarmee de
twee vioolsolisten elkaar begeleiden. Op de plaats waar in het originele Concerto de cello en de continuo-partij
inzetten, verlangt Bach dat de 32’ wordt toegevoegd samen met de Prestant 8’ voor de linkerhand! Tijdens
Bachs organistschap in Weimar werd er een Untersatz 32’ aan dat orgel toegevoegd. De speelmanier met veel
repetities is bij uitstek geschikt om de windvoorziening van een orgel te testen! De registraties van dit Concerto
zijn gebaseerd op diverse ensembles van Prestanten 8’ en 4’ om de imitatio violistica natuurgetrouw te
benaderen.
De Partite diverse sopra il Chorale: Christ, der du bist der helle Tag BWV 766 ontstond
waarschijnlijk in het jaar 1706 na Ach, was soll ich Sünder machen BWV 770 en voor O Gott, du frommer Gott
BWV 767. Bijzonder is de toonsoort f-moll, die Johann Mattheson karakteriseert als “gelinde und gelassen,
wiewohl dabey tieffe und schwere, mit etwas Verzweiflung vergesellschafte, tödliche Herzensangst”.



Partita 1 bevat de koraalzetting, waarbij de akkoorden net als in BWV 767 variëren van vier tot zeven stemmen.
Ook de tweestemmige partita II vertoont overeenkomst met dezelfde variatie in O Gott, du frommer Gott, ook
hier echo herhalingen. De vierde regel met zijn toonherhalingen is aanleiding voor een zeven maten durende
dialoog tussen beide stemmen en handen en drukt de tekst Und bist des Lichtes Prediger uit. Partita III heeft een
levendig figura corta ritme en beweegt zich over de hele klavieromvang. In Partita IV wordt de melodie in
zestienden omspeeld. Speciale vermelding verdient de techniek van het handen kruisen in maat 10. In Partita V
verschijnt de cantus firmus in de tenor terwijl Partita VI in de dansante 12/8 maat is genoteerd. Met de krachtige
Partita VII eindigt deze variatiereeks. Met de opmerking con pedale si piace kan de cantus firmus, die omspeeld
wordt in de bas in de linkerhand, versterkt worden door het pedaal zoals gedemonstreerd wordt in deze
opname.
Van het Praeludium et Fuga C-dur BWV 566 bestaan versies in zowel E-dur als in C-dur. Het oudst
bewaarde afschrift van Johann Tobias Krebs staat in C-dur. Hoewel het vermoeden bestaat dat E-dur de
originele toonsoort is, is voor deze opname gekozen voor de C-dur versie die het werk meer graviteit verleent.
J.Cl. Zehnder dateert het ontstaan rond 1706 vlak na Bachs bezoek aan Buxtehude, wiens invloed in deze
compositie evident is.
Het Praeludium opent met solistische passages in zowel manuaal als pedaal en wordt gevolgd door een massief
koor met volbezette akkoorden. De lange eerste Fuga doet met zijn toonherhalingen sterk denken aan de
violistische schrijfwijze van Reincken. Deze Fuga wordt gevolgd door een recitatief met virtuoos passagewerk en
pedaaltrillers. Het werk eindigt met een monumentale tweede Fuga in 3/4 maat, een prachtige gelegenheid om
de Posaune 32’ te laten horen!
In 2008 werd op een veiling een afschrift van Bach-onderzoeker Wilhelm Rust geveild over het koraal Wo Gott
der Herr nicht bei uns hält BWV 1128. Het ontstaan van deze koraalfantasie wordt gedateerd 1707/08,
de periode dat Bach in Mühlhausen werkte. De vier koraalregels krijgen een expressieve behandeling. Bij de
tweede regel worden echo technieken ingezet. Qua structuur herinnert dit werk aan Bruhns Nun komm der
Heiden Heiland.
De beknopte fantasie over Ein feste Burg ist unser Gott BWV 720 is rond 1706 gecomponeerd. De
afschriften uit het Plauener Orgelbuch en van Walther schrijven à 3 Clavier et Pedale voor en vermelden de
volgende registratie voor de linkerhand de Fagot 16’ en voor de rechterhand de Sesquialtera. Zehnder wijst op
de overeenkomsten tussen BWV 720 en 150, de chromatiek en herhaling in maat 45 verbindt hij met de laatste
koraalregel auf Erd ist nicht seins gleichen, een referentie aan de duivel.
Uit dezelfde tijd stamt de bewerking over Wir glauben all an einen Gott BWV 765. De melodie van de
geloofsbelijdenis verschijnt in de sopraan in hele noten en wordt voorgeïmiteerd.
Sinds het Bach-onderzoek in de 19de eeuw is vaak verondersteld dat de Fantasia et Fuga g-moll BWV
542 zijn ontstaan dankt aan Bachs proefspel in Katharinenkerk in 1720. Immers het Fuga thema op een oud-
Hollands volkslied Ik ben gegroet wordt door Mattheson genoemd in zijn General Bass Schule (1731) die
daarbij refereert aan iemand (Bach?) die dit kunstzinnig uitgewerkt heeft… Zeker is dat zowel de Fantasie als de
Fuga in hun huidige vorm onspeelbaar waren op de beperkte manuaal- en pedaalomvang van het toenmalige
orgel. De Fantasia vormt één van de meest dramatische werken uit Bachs orgeloeuvre en wordt wel in verband
gebracht met de dood van zijn eerste vrouw Maria Barbara. De motorische Fuga vereist een grote
beweeglijkheid en speelvreugde van de organist!

Lübeck
Het Praeludium et Fuga C-dur BWV 531 werd door Bachs oudere broer Johann Christoph vastgelegd in
het Möllersche Handschrift. Veel elementen in dit werk herinneren aan Böhms Praeludium in dezelfde toonsoort.
Het Praeludium opent met een pedaalsolo en kent een vrij en dramatisch slot. Opmerkelijk is dat Bach in het
Fuga thema de tweede toonherhaling op de eerste en derde tel een octaaf lager noteert. Het thema verschijnt
niet in het pedaal, een karakteristiek element dat de bevestiging vormt van de vroege ontstaanstijd zo rond
1701! Ook de Fuga heeft een slot in de stylus fantasticus.
Het hoofdzakelijk driestemmige O Lamm Gottes unschuldig BWV 1085 deelt veel kenmerken met het
gelijknamige koraal uit de Neumeister verzameling BWV 1095. Beiden passen naadloos in Thüringse
koraaltraditie. De bewerking wordt gevolgd door een zetting waarin de cantus firmus net als in het voorspel licht
geornamenteerd is en voorzien van Franse versieringen.
Wilhelm Friedemann Bach was een begenadigd klavierspeler. De oude Bach leidde hem zelf op en
vervaardigde speciaal voor hem in 1720 een Clavierbüchlein waar ook de manualiter koraalbewerking Jesu,
meine Freude BWV 753 in voorkomt. Helaas breekt het werk in maat 9 af. De completering stamt van mijn
hand.
Christus, der uns selig macht BWV 747 is een compacte koraalfantasie waarover twijfel bestaat of deze
echt van Bach is. Het slotrecitatief eindigt zeer verrassend! Zehnder ziet wel wat overeenkomst met de slotvariatie
van Ach was soll ich Sünder machen BWV 770.



Ook de herkomst van de driestemmige canon over Jesu, der du meine Seele BWV 752 is twijfelachtig. Ik
heb de altstem toegevoegd om de harmonie en de beweging te completeren.
De Fantasia sopra Choral Wir glauben all an einen Gott BWV Anh 69 is een trio met de cantus firmus
in de bas. De koraalmelodie betreft niet de bekende wijs voor de geloofsbelijdenis van Maarten Luther maar is
van Tobias Clausnitzer uit 1668, net als de vijfstemmige dubbelpedaal bewerking over Wir glauben all BWV
740, die op deel 7 te beluisteren is.
Het koraaltrio over Liebster Jesu, wir sind hier BWV 754 is alleen bewaard gebleven in een afschrift van
Mempell-Preller. Zehnder ziet overeenkomsten met de trio’s in Böhms Auf meinen lieben Gott (Vers 4) en Herr
Jesu Christ, dich zu uns wendt (Vers 4) en dateert het werk rond 1706.
De partita over Herr Christ, der einig Gottes Sohn BWV 1170 bevindt zich in P 801, een handschrift dat
door Bach-leerling Johann Tobias Krebs werd geschreven en ondermeer het complete Orgelbüchlein omvat.
Alle composities in P 801 missen een auteursaanduiding. Deze partita zou een jeugdwerk van Bach kunnen zijn
of een compositie die J.T. Krebs onder Bachs leiding componeerde.
Na een zetting met vier tot zes stemmen, volgen zeven variaties. Vers 1 wordt op twee klavieren gespeeld en
bevat net als BWV 766 en 767 een aantal echo’s. Vervolgens wordt de melodie in zestienden in de bovenstem
omspeeld waarin de herhalingen door onverwachte snelle passages worden ingeleid. Vers 3 heeft de zestienden
in de bas. De volgende variatie is een trio met de bas in het pedaal. De zestienden beweging wordt verdeeld
over alle stemmen in Vers 5. Vers 6 bestaat veelal uit gebroken drieklanken die een crescendo bewerkstelligen.
In de krachtige en kernachtige slotvariatie worden de akkoorden tot een achtste verkort zodat de omspeelde
cantus firmus in de bovenstem extra aandacht en dynamiek verkrijgt.
Praeludium et Fuga d-moll BWV 549a was op deel 6 te beluisteren in c-moll. De vroege versie in d-moll
staat in het Möller manuscript onder de titel Praeludium ô Fantasia. Pedaliter. Deze versie wijkt in details af van
BWV 549. Net als in BWV 531 begint het werk met een virtuoze pedaalsolo maar de harmonische ontwikkeling
in het Praeludium is dramatischer. De doorzichtige driestemmige Fuga ontwikkelt zich pas in maat 40 bij de
pedaalinzet tot een monumentale Toccata.
Liebster Jesu, wir sind hier BWV 730 heeft twee gezichten, het begin is een licht omspeelde koraalzetting
terwijl de vijfde zin met snelle ornamenten herinnert aan de schrijfwijze van Wenn wir in höchsten Nöten sein
BWV 641 uit het Orgelbüchlein.
Dan volgt een koraalzetting met virtuoze tussenspelen over Herr Jesu Christ, dich zu uns wendt BWV
726. Onverwachtse harmonieën zetten de toehoorder op het verkeerde been. Hier ervaren we de wijze waarop
Bach koralen begeleidde.
Het Andreas Bachbuch bevat het koraalvoorspel Gottes Sohn ist kommen oder Gott, durch diene Güte
BWV 724 dat in tabulatuur is opgetekend, een notatie waarin Bach ook zeer goed thuis was! BWV 724 is een
stoere bewerking in 3/2 maat. Bij de laatste regel wordt ook het pedaal ingezet en ontwikkelt de textuur zich van
vier naar zes stemmen.
Het kerstkoraal Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 738 wordt getypeerd door passages met
snelle zestiende triolen waarmee zich een spel ontwikkelt met kleine onverwachte accenten.
Het koraaltrio over Herr Christ, der einig Gottes Sohn BWV 1169 bevindt zich ook in P 801. In dit geval
bestaat er weinig twijfel of het een werk van Bach betreft. De melodie bevindt zich in de tenor met een enkele
omspeling.
De Aria over Herr Christ, der einig Gottes Sohn BWV 1172 komt uit een verzameling die Johann
Christiaan Heinrich Rinck, een leerling van Johann Christian Kittel, rond 1800 heeft aangelegd. Het betreft
manualiter koraalzettingen die voorzien zijn van een ariose inleiding en tussenspelen.
Één van de vroegste koraalfantasiën is Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 739 dat in autograaf
bewaard bleef naast het fragment over dezelfde melodie BWV 764 dat op CD 1 tot klinken komt. Het autograaf
is ontstaan in de jaren tussen 1703 en 1705. De eerste drie regels van het koraal verschijnen in lange noten in
de discant. De driestemmige textuur herinnert aan de schrijfwijze van Johann Pachelbel. In maat 21 worden
deze koraalregels herhaald in het pedaal en wisselt de linkerhand naar het Rugpositief. Bij het daarbij volgende
echospel verdicht de structuur zich tot vier stemmen om aan het slot een crescendo effect te bewerkstelligen tot
maximaal acht stemmen.
De daarop volgende canon over Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 763 is evenals de canon
over Jesu, der du meine Seele BWV 752 waarschijnlijk niet van Bach. Ook aan deze canon is een vrije altstem
toegevoegd ter completering van de harmonie en de beweging.
Het Arioso over Auf meinen lieben Gott BWV 1171 en de Aria Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV
1173 zijn net als Herr Christ, der einig Gottes Sohn BWV 1172 opgenomen in de collectie die Rinck heeft
samengesteld. Beide bewerkingen zijn manualiter en vertonen dezelfde stijlkenmerken als BWV 1172.
Het eerste vers van Ach, was ist doch unser Leben BWV 743 bevat een gecoloreerde melodie op twee
klavieren als voorspel op een zetting met tussenspelen. Het tweede vers is een trio met de cantus firmus in het
pedaal.



Het weinig gespeelde Praeludium et Fuga a-moll BWV 551 componeerde Bach rond zijn veertiende
levensjaar. Het vijfdelige werk bevat een driestemmig vrij Praeludium gevolgd door een melancholische Fuga
met veel chromatiek. Dan volgt een recitatief dat van C-dur naar de dominant e-moll moduleert. De tweede
Fuga is een permutatiefuga waarbij het thema voorzien is van een vast contrapunt. Deze techniek komt vaak bij
Reincken voor. De compositie wordt afgesloten met een Toccata-achtig slot. Omdat het oudste afschrift dateert
uit de jaren 30 van de 18de eeuw en veel fouten bevat, is gepoogd de vroege versie te reconstrueren. Diverse
pedaalpartijen worden daarbij manualiter gespeeld.

Pieter van Dijk

Het Flentrop-orgel van de Hauptkirche Sankt Katharinen te Hamburg
Een van de weinige orgels waarover Bach vol lof was, stond in de Hamburgse Katharinenkerk. Bach leerde dit
instrument kennen in de jaren dat hij in Lüneburg leerling was aan de Michaelisschule en les had bij Georg
Böhm. Böhm op zijn beurt werd opgeleid door Johann Adam Reinken, die net als Sweelinck in Deventer was
geboren en was opgeleid door Sweelincks lievelingsleerling Heinrich Scheidemann. In 1663 volgde Reinken zijn
leermeester Scheidemann op als organist van de Katharinenkerk. In 1720 bespeelde Bach opnieuw dit orgel
toen hij solliciteerde naar de organistenbaan aan de Jacobikerk. Bach had grote bewondering voor de kwaliteit
van de vele tongwerken en uitte speciale lof voor de twee 32’ voets registers in het pedaal, de Principael 32’ en
de Posaune 32’ en hun prompte aanspraak. Helaas ging dit orgel verloren bij een bombardement in 1943. Uit
voorzorg waren zo’n 17 registers met ruim 1000 pijpen uitgebouwd. De helft daarvan werd opgenomen in een
nieuw orgel dat de firma Kemper in 1956 vervaardigde in de herbouwde kerk. Daarnaast was dit unieke
instrument vastgelegd op diverse oude foto’s waarvan de oudste stamde uit 1899/1901.
Aan het begin van de 21ste eeuw ontstond de wens om het oude orgel zoveel mogelijk te reconstrueren. Op
basis van gedegen archiefonderzoek in combinatie met onderzoek naar de 500 bewaarde gebleven oude
pijpen werd onderzocht welke orgelbouwers aan het voormalige instrument hadden gewerkt en welke registers
in welke factuur zouden moesten worden vervaardigd. Grote waarde had een gedetailleerde tekening van het
front vlak voordat de frontpijpen in de eerste Wereldoorlog moesten worden ingeleverd. Deze tekening
verschafte de maten van de mensuren van de front prestanten. Intensief onderzoek naar bewaarde orgels uit de
Schererschool zoals het de Wilde/Schnitger-orgel in Lüdingworth, het Hans Scherer der Jüngere orgel in
Tangermünde, het Stellwagen-orgel in de Jakobi-orgel te Lübeck en de door Arp Schnitger hergebruikte
registers van Scherer en Fritsche in de Hamburgse Jacobikerk verschafte informatie over de bouwwijze van
diverse registers. Daarnaast bleek uit de grondige analyse van het bewaard gebleven pijpwerk tot welke registers
dit behoorde en op welke plek deze registers waarschijnlijk hadden gestaan.
Flentrop Orgelbouw uit Zaandam bouwde het nieuwe orgel, intensief begeleid door een brede orgelcommissie
bestaande uit Katharinenorganist Andreas Fischer, Harald Vogel, Cor Edskes, Wolfgang Zerer, Ulf Grapenthin
en Pieter van Dijk.

Het Stellwagen-orgel van de Sankt Jakobikirche te Lübeck
De Lübeckse Jakobikerk met zijn prachtige Stellwagen-orgel bleef gelukkig gespaard in de tweede
Wereldoorlog. Het rijke interieur bevat maar liefst vier orgels waaronder het grote orgel met zijn gotische
Hoofdwerk, zijn renaissance Rugpositief en twee imposante Pedaaltorens.
Het Stellwagen-orgel was altijd al het kleinere broertje van het grote orgel en ontstond in de jaren 1467/1515
als éénmanuaals gotisch zwaluwnest orgel. Het huidige Hoofdwerk met zijn vlakke kas dateert uit deze tijd en
bevat nog meerdere gotische registers. In de jaren 1636/37 vergrootte Friederich Stellwagen het orgel met een
Borstwerk, een Rugpositief en een klein vrij pedaal tot een driemanuaals werk. Van zijn leermeester Gottfried
Fritsche leerde Stellwagen om registers op twee werken speelbaar te maken. Op het Lübeckse orgel zien we dit
in de transmissie van de Spillpfeife 8’ en de Trompete 8‘ die zowel op het Hoofdwerk als op het Pedaal
speelbaar zijn.
Het orgel speelde een grote rol bij het ontstaan van de Orgelbewegung. Een Organistentagung, die in 1925 in
Lübeck plaatsvond, concentreerde zich op het verloren gegane Totentanz orgel van de Marienkirche en op dit
orgel. In de dertiger jaren was organist/componist Hugo Distler aan de Jakobikirche verbonden. Het
Stellwagen-orgel inspireerde hem tot het componeren van zijn partita Nun komm der Heiden Heiland. Distler
initieerde ook een restauratie in 1935 die uitgevoerd werd door de Lübeckse orgelbouwfirma Emanuel Kemper.
Daarbij werd het pedaal uitgebreid en de mechaniek vernieuwd. Direct na de oorlog ontdekte Helmuth Walcha
het orgel en maakte het bekend door zijn vele radio-opnamen.
In de jaren 1977/78 restaureerde de firma Hillebrand het Stellwagen-orgel en bracht de manuaalwerken terug
naar de situatie zoals die door Stellwagen was gecreëerd. Hij reconstrueerde de mechaniek en de speeltafel en
voegde een uitgebreid nieuw pedaal toe, geplaatst achter de Hoofdwerk lade. Met het volledige behoud van
het pijpwerk van zowel Rugpositief als Borstwerk getuigt het instrument van een eigenzinnige en bijzondere



klankwereld. Karakteristiek zijn de drie bewaard gebleven kortbekerige tongwerken Regaal, Kromhorn en
Trichterregal.

Pieter van Dijk


