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1. Improvisatie  – Jan Hage (°1964) 
 
Theo Willemze formuleert het helder in zijn Muzieklexicon: “Improviseren noemt men een 

vorm van musiceren waarbij een instrumentalist of vocalist of een groep 

instrumentalisten/vocalisten creatief-muzikaal bezig is zonder daarbij ‘van tevoren’ 

gecomponeerde muziek ten gehore te brengen. Dit musiceren geschiedt echter bepaald niet 

‘ongebreideld’ en ‘in het wilde weg’. Integendeel: in de improvisatie worden ritmische, 

melodische, harmonische structuur- en esthetische wetten zo nauwkeurig mogelijk in acht 

genomen. Vandaar ook dat er improvisatiewedstrijden kunnen gehouden worden en vandaar 

ook dat improvisatie een leervak op conservatoria en muzieklycea  kan zijn.” 

Omdat de heer Hage hier zelf fantaserend aan het woord is, kunnen we hem op deze plaats 

even voorstellen. In de Domkerk van Utrecht bespeelt hij het majestueuze Bätz-orgel. verder 

geldt deze Nederlandse virtuoos als een warme pleitbezorger en veelgevraagde interpreet van 

hedendaagse orgelmuziek. 

 
2. Aria – Hendrik Andriessen (1892-1981)  
     
Deze Nederlandse componist uit Haarlem studeerde in Amsterdam orgel bij De Pauw en 

compositie bij Zweers. In 1913 volgde hij zijn vader op als organist van zijn geboortestad. In 

1934 werd hij organist van de kathedraal van Utrecht. Van 1952 tot aan zijn pensioen toe was 

hij professor muziekgeschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. 

De composities van Andriessen braken met de romantische benadering en gaven, onder 

meer door een nieuw soort tekstbehandeling, in de eerste helft van de vorige eeuw een 

nieuw elan aan de katholieke kerkmuziek der lage landen. In veel van zijn werken merken we 

een devote en naar het mystieke neigende vorm van verheerlijking. 

 
 

3. Marche (Es) en Pastorale – Louis-James Alfred Lefébure-Wély (1817-1869) 
 
     
Werk van deze 150 jaar geleden overleden componist vormt een thematische rode draad in 
de orgelreeks van dit jaar. 



Deze Franse componist groeide op in een muzikaal milieu. Zijn vader was organist van de Saint-

Rochkerk waar zich een Cliquotorgel (1770) bevond dat later (1840-1862) door Cavaillé-Coll 

werd verbouwd. Zijn eerste mis speelde hij als achtjarige. 

Na de dood van zijn vader in 1831 volgde hij hem als dertienjarige organist-titularis op. In juli 

1835 behaalde hij de eerste prijs orgel met een examen dat bestond uit de improvisatie van 

een fuga en een vrij werk, beide op een gegeven thema en de begeleiding van een koraal. In 

1836 begon zijn vriendschapsband met Cavaillé-Coll, nog voordat deze toen 25-jarige 

orgelbouwer zijn eerste instrument had voltooid. 

In 1847 werd Lefébure-Wely organist van de Parijse La Madeleine. Zijn faam was dermate 

groot dat tal van toeristen, orgelliefhebbers en vooraanstaande vreemdelingen Parijs niet 

verlieten voordat ze deze meester hadden horen spelen. In december 1857 legde hij dat ambt 

neer om zich volledig aan de compositie te wijden. Zijn opvolger was Camille Saint-Saëns. De 

enige contacten met het orgel waren vanaf toen de inspelingen voor Cavaillé-Coll wiens 

favoriete organist hij was. In april 1863 nam hij de taak van organist weer op, deze keer in de 

Saint-Sulpicekerk als opvolger van Georges Schmitt. Hier ontwikkelde hij zich in de richting van 

de symfonische muziek. 

  

  

 4.  ‘Morceau vivant pour une fatuité’ (2018) – Ludo Geloen (°1962) 

 
Deze compositie werd speciaal voor de 2019-orgelreeks geschreven en zal naar verhoopt een 
flink aantal keren worden uitgevoerd. In aanwezigheid van de componist maken we vandaag 
de wereldcreatie mee. Voor wat duiding laten we de componist zelf aan het woord. 
“De titel ‘Morceau vivant pour une fatuité’ vertaal je letterlijk als: levend werk voor een 
inbeelding, een verwaandheid. 
Het werk is geïnspireerd op een tableau vivant, zodat het een levendige ode kan/mag zijn aan 
Lefébure-Wély. Hij was in zijn tijd een nogal flamboyante organist, een fat avant la lettre. Het 
werk mag/kan een levendige in- of verbeelding zijn van een verwaande heer.  
Het notenmateriaal haalde ik uit de letters van zijn naam en de initialen van zijn luisterrijke 
voornamen. Ik ontwikkelde hiervoor een systeem waarbij alle 12 noten aan bod kunnen 
komen vanuit de voorhanden letters van het alfabet. 
Omdat het werk als een ode is opgevat, heb ik het in een Franse stijl à la Langlais en 
tijdgenoten geconcipieerd. Lefébure-Wély was immers ook een voorloper van deze 
magnifieke orgelstijl die vanaf 1850 tot heden de orgelcompositie (zeker in Frankrijk) nog 
steeds bepaalt.” 
 

 

5. Première sonate (d) op. 42, 1875 – Alexandre Guilmant (1837-1911) 
    Delen : Introduction et Allegro, Pastorale en Final 
 
Deze Franse organist en componist zag het licht in Boulogne-sur-Mer en was ook uitgever. In 
1871 volgde hij Alexis Chauvet op als organist van de Franse Trinité-kerk, een post die hij tot 
in 1901 bekleedde. Samen met Charles Bordes en d’Indy stichtte Guilmant in 1894 de Schola 
Cantorum waar hij orgel doceerde. Twee jaar later nam hij aan het ‘Conservatoire’ de orgelklas 



van Widor over. Zijn positie als recitalgever en componist staat zeker niet los van de ruim 
voorziene en in die tijd nieuwe instrumenten van Cavaillé-Coll. 
Naast sonates componeerde Guilmant onder meer een uit 18 delen bestaande verzameling 
die de titel kreeg Pièces d’orgue dans différents styles (1860-1875, opus 15).  

De eerste van de acht sonates met als ondertitel ‘première symphonie’ is geschreven in Parijs, 
november 1874 en werd opgedragen aan zijne majesteit Léopold II. Het eerste deel 
(introductie en allegro) is geschreven in de klassieke sonatevorm. Na een krachtig 
gepunteerde inleiding (Largo et maestoso) wordt het eerste hoofdthema (d) voorgesteld in 
het pedaal. Een tweede thema in de paralleltoonaard (F) brengt een uitvoerige passage vol 
ingetogen rust en zange-righeid. Tijdens de doorwerking gebruikt Guilmant veelvuldig de 
canontechniek en wisselt hij de twee thema’s voortdurend af. Na de reprise mondt het werk 
uit in een briljante coda.  
De pastorale (deel twee, Andante quasi Allegretto) is opgevat als een musette in fugatische 
vorm die wordt afgewisseld door een sobere koraalzetting. In dit rustig middendeel in ABA-
vorm spelen de tongwerken de hoofdrol. 
Het finale-slotdeel (Allegro assai) is een typisch toccata-achtig deel met levendig karakter. 
Tegenover de eerste beweging staat een koraalachtig tweede thema dat naar het einde toe in 
alle glorie wordt hernomen. Hier hanteert de componist twee- en driestemmig pedaalspel. 
 


