
Zondag 24 juli 2022
Grote Zaal 14.00 uur

Leo van Doeselaar, Maarschalkerweerdorgel

Johann Sebastian Bach 1685-1750
uit ‘Clavier-Übung III’ (1735-39):
Prelude in Es, BWV 552
Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 684
Fuga in Es, BWV 552

Camille Saint-Saëns 1835-1921
Poco adagio, uit ‘Symfonie nr. 3 in c’, op. 78 ‘Orgelsymfonie’ (1886) (arr. V. Fox)
Le cygne, uit ‘Les carnaval des animaux’ (1886) (arr. F. Guilmant)
Danse macabre in g, op. 40 (1874) (arr. E.H. Lemare)

César Franck 1822-1890
uit ‘Six pièces’ (1860-62):
Pastorale in E, op. 19 nr. 4
Final in Bes, op. 21 nr. 6

Dit concert heeft geen pauze.

PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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TOELICHTING BIOGRAFIE SUMMARY
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EN VERDER...

Leo van Doeselaar is een veelzijdig musicus 
met een internationale concertpraktijk. Hij is 
titulair organist van Het Concertgebouw, 
organist van de Nederlandse Bachvereniging, 
van de Martinikerk in Groningen en tot voor 
kort ook van de Pieterskerk in Leiden. Tevens 
is hij professor aan de Universiteit van Berlijn 
en een veelgevraagd jurylid bij concoursen 
wereldwijd. Van Doeselaar kreeg in 2007 
voor zijn verdiensten voor de orgelcultuur de 
Jan Pieterszoon Sweelinckprijs. Hij vormt al 
dertig jaar een pianoduo met Wyneke 
Jordans, speelt veel kamermuziek als pianist 
en fortepianist en treedt geregeld op als 
liedbegeleider. 
Leo van Doeselaar begon zijn orgel- en 
pianostudie bij Gerard Akkerhuis in Den 
Haag. Hij studeerde vervolgens aan het 
Amsterdamse Sweelinck Conservatorium: 
orgel bij Albert de Klerk en piano bij Jan Wijn. 
Naast beide solistendiploma’s behaalde hij 
de Prix d’Excellence voor orgel. Ook werden 
hem de Toonkunst Jubileum Prijs en de 
Zilveren Vriendenkrans van de Vrienden-
vereniging van Het Concertgebouw en het 
Concertgebouworkest toegekend. 

In this organ concert, Leo van Doeselaar will 
play music spanning the time from  
Johann Sebastian Bach to César Franck, from 
Germany’s most famous organist of the 
eihteenth century to France’s most venera-
ted organist of the nineteenth century. In the 
middle of the arc is Camille Saint-Saëns, a 
contemporary of Franck’s who composed the 
immortal Carnival of the Animals, including 
the famous The Swan. 
The concert opens with music that Bach 
played in his own organ concerts in Dresden 
and Leipzig. He began with the Prelude in 
E-flat Major, BWV 552, and ended with  
the accompanying Fugue in E-flat Major,  
BWV 552. In between them he may well have 
played Christ unser Herr zum Jordan kam, 
BWV 684, elaborations based on a Lutheran 
hymn about Christ’s baptism in the River 
Jordan. 
The next piece is the slow movement from 
Camille Saint-Saëns’ popular Symphony no. 3 
in C Minor, op. 78, nicknamed the ‘Organ 
Symphony’. This will be followed by Le Cygne 
(The Swan), possibly the most famous piece 
ever written for the cello, and a ‘danse 
macabre’ that you may recognise if you’ve 
been to the haunted castle (the ‘Spookslot’) 
in the Netherlands’ theme park ‘de Efteling’. 
The concert will end with music by César 
Franck, the amiable tone poet from Liege. 
We’ll hear his atmospheric Pastorale in E 
Major, op. 19 no. 4, then the Final in B-flat 
Major, op. 21 no. 6, in which he has master-
fully incorporated the full range of the 
organ’s possible sounds. 

Translation: Anne Hodgkinson

In dit orgelconcert spant Leo van Doeselaar 
een boog van de barok naar de romantiek. 
Van Johann Sebastian Bach naar César 
Franck. Van de beste en beroemdste Duitse 
organist van de achttiende eeuw tot de 
meest vereerde Franse organist van de 
negentiende eeuw. Over Bach werd gezegd 
dat hij met zijn voeten net zo virtuoos 
speelde als met zijn handen. En Franck zei 
over zijn instrument: ‘Mijn orgel is mijn 
orkest.’ Inderdaad lijken er soms wel grootse 
symfonieën uit zijn orgelmuziek op te klin-
ken. Tussen hen in Camille Saint-Saëns: een 
tijdgenoot van Franck, wonderkind, piano- 
virtuoos, briljante organist, die zelfs naar 
Amsterdam reisde om een orgelconcert te 
geven. En natuurlijk de componist van het 
onsterfelijke Carnaval des animaux (‘Carnaval 
der dieren’), waaruit vandaag het beroemde 
deel Le cygne (‘De zwaan’) klinkt, nu eens 
niet door orkest maar op orgel. 

Bach aan het begin
Maar om te beginnen muziek van Johann 
Sebastian Bach, namelijk drie werken uit zijn 
Clavier-Übung III, een verzameling orgel- 
muziek die hij in 1739 uitgaf toen hij in 
Leipzig woonde en er werkte als cantor van 
de Thomaskirche. Vermoed wordt dat Bach 
deze werken heeft uitgevoerd tijdens open-
bare orgelrecitals in Dresden en Leipzig. 
Daarbij begon hij met een prelude (letterlijk 
‘voorspel’, een inleidend stuk), zoals hier de 
Prelude in Es, BWV 552, en eindigde hij met 
een fuga (letterlijk ‘vlucht’, een stuk waarbij 
de verschillende stemmen elkaar imiteren en 
achtervolgen volgens de regels van het 
muzikale spel), zoals de bijbehorende Fuga in 
Es, BWV 552. Daartussenin klinkt vandaag 
Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 684, 
een opgewekte koraalbewerking van een 

Luthers kerklied over Christus die zich liet 
dopen door Johannes de Doper in de rivier de 
Jordaan. De koraalmelodie is duidelijk 
hoorbaar in de lange noten in het pedaal, 
terwijl de twee handen op de klavieren het 
kabbelende water uitbeelden. 

Orkestmuziek op orgel
Hierna speelt Leo van Doeselaar het verstilde 
langzame deel uit de beroemde Derde 
symfonie in c, op. 78 van Camille Saint-Saëns, 
bijgenaamd de ‘Orgelsymfonie’. Vervolgens 
een bewerking van de stijlvolle Le cygne, 
misschien wel het beroemdste werk voor 
cello aller tijden. En als derde stuk een 
‘macabere dans’ die ook te horen is bij het 
Spookslot in de Efteling. Het ijselijke stuk 
schildert griezelige maar ook amoureuze 
scènes op een kerkhof, waar iedereen danst 
met iedereen, ongeacht rangen of standen. 

Van Luik naar Parijs
Ten slotte laat Leo van Doeselaar het 
Maarschalkerweerdorgel gonzen van de 
muziek van César Franck, de minzame 
toondichter uit Luik. De legendarische 
organist had zelf meerdere decennia een 
dergelijk orgel onder zijn vingers en voeten in 
de Sainte-Clotilde in Parijs. Van hem eerst de 
sfeervolle Pastorale in E, op. 19 nr. 4. En ten 
slotte een machtig slotwerk, de Final in Bes, 
op. 21 nr. 6, een ‘symfonisch’ avontuur van 
bijna een kwartier, waarin Franck alle klank-
mogelijkheden van het orgel meesterlijk 
heeft verwerkt. 

Clemens Romijn

SOCIAL MEDIA
Volg Het Concertgebouw op social media en 
deel uw concertervaring. Bekijk de mooiste 
concertfragmenten op Facebook en parti- 
cipeer, beluister de muziek via onze Spotify- 
playlist en neem een kijkje achter de scher-
men via Instagram.

Op concertgebouw.nl/ontdek gaat een 
wereld voor u open. U vindt er video’s, inter-
views, verhalen, podcasts, concertregistraties 
en nog veel meer.

OPTIMAAL GENIETEN
Veel van onze bezoekers willen optimaal van 
de muziek genieten door geconcentreerd en 
in stilte te luisteren. Wij vragen u daarom 
hinderlijke geluiden, zoals hoesten, zoveel 
mogelijk te vermijden. Zet uw telefoon op 
‘stil’ en houd er rekening mee dat ook oplich-
tende schermen de concentratie kunnen 
verstoren.

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Trio Brautigam, Hoppe en Poltéra met 
romantische triowerken
Pianist Ronald Brautigam treedt geregeld op met  
violiste Esther Hoppe en haar echtgenoot, cellist 
Christian Poltéra. In dit nieuwe recital brengen ze 
het Pianotrio in d van Fanny Mendelssohn en 
werken van Schubert en Schumann.

za 06/08 
20.00 uur 

Kleine Zaal

De samenwerking tussen de VriendenLoterij 
en Het Concertgebouw dateert al van 2000. 
Naast de reguliere bijdrage van € 500.000 per 
jaar ontving Het Concertgebouw in 2021 het 
fantastische bedrag van bijna € 2,7 miljoen uit 
geoormerkt werven. Het Concertgebouw 
gebruikt de donatie van in totaal € 3,2 miljoen 
onder meer voor de verduurzaming van het 
monumentale pand. Sinds 2019 zijn de 
banden nog hechter. Het concert dat u 
vanavond bezoekt is onderdeel van de 
VriendenLoterij ZomerConcerten waarin u de 
rijkdom van muziek ervaart, van klassiek tot 
pop en jazz, in een zomerse en informele 
sfeer. Deelnemers aan de VriendenLoterij 
krijgen met hun VIP-KAART bovendien  
50% korting op de VriendenLoterij 
ZomerConcerten en zij kunnen met voorrang 
kaarten bestellen. 
Het Concertgebouw en de VriendenLoterij 
wensen u een geweldig ZomerConcert!


