
 
 

 

 

 

 

LES MUFFATTI 
Bart Jacobs, orgel 

 
 

 

19 SEPT. ’20 

Grote Zaal Henry Le Bœuf 
  



J.S. BACH, CONCERTOS  
FOR ORGAN AND STRINGS 

 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
1685-1750 

 
Concerto in d (naar BWV 146, BWV 188 en BWV 1052) 

· Allegro 
· Adagio 
· Allegro 

 

 

Präludium und Fuge in G, BWV 541 

Sinfonia „Ich steh mit einem Fuß im Grabe“, BWV 156 

Sinfonia „Die Elenden sollen essen“, BWV 75 

Sinfonia „Wir danken dir, Gott, wir danken dir“, BWV 29 

 

Concerto in g (naar BWV 1041 en BWV 1058) 

· Allegro 
· Andante 
· Allegro Assai 

 

  

Duur: ca. 1 uur 



ORGELCONCERTO’S NAAR J.S. BACH 

Alhoewel we van J.S. Bach minstens vijf concerti kennen voor orgel solo – voornamelijk gebaseerd op 
werken van A. Vivaldi – werden van hem geen orgelconcerto’s overgeleverd met orkestrale 
begeleiding. Daarentegen, van de ruim 200 cantates die Bach schreef, zijn er achttien met obligaat 
orgel waarbij Bach het orgel als solistisch instrument gebruikt in aria’s, vaak ter vervanging van een 
melodie-instrument, in koordelen en in sinfonia’s.  

  

Reeds in de 17de eeuw bestonden sinfonia’s in Italië en Duitsland als instrumentale inleiding van 
opera’s en andere vocale werken. Ook in Bachs vroege werken uit Mühlhausen en Weimar vinden we 
bescheiden, korte sinfonia’s als inleiding op zijn cantates. Later in Leipzig werden dit meer ambitieuze 
composities met complexere vormgeving en grotere bezettingen. De sinfonia’s die vooral in het oog 
springen, dateren van 1726. Bach componeerde in de periode van mei tot november 1726 enkele 
cantates (BWV 146, 35, 169, 49, 170, 194) waarbij hij het orgel een belangrijke solistische rol toebedeelt. 
De meeste hiervan zijn bewerkingen van delen uit verloren gegane viool- en hoboconcerto’s, die Bach 
eerder te Weimar of Köthen had gecomponeerd. Diezelfde delen herwerkte hij bovendien later, rond 
1738, nog eens bij het schrijven van zijn klavecimbelconcerto’s. 

 

Waarom Bach in zo’n korte periode meerdere cantates met obligaat orgel componeerde, blijft 
onduidelijk. Dat ze zouden zijn ontstaan na de werkzaamheden aan het orgel in de Thomaskirche is 
twijfelachtig, aangezien de meeste ervan in de Nicolaïkirche werden uitgevoerd. Ook het idee dat deze 
‘orgelcantates' gecomponeerd zouden zijn om zijn oudste zoon, de toen zestienjarige Wilhelm 
Friedemann, als organist te promoten, kan niet kloppen, aangezien Friedemann van juli 1726 tot april 
1727 viool studeerde bij Johann Gottlieb Graun in Merseburg. 

 

Mogelijk ligt de oorsprong in Dresden, waar Bach in 1725 een orgelconcert gaf in de Sophienkirche op 
het nieuwe Silbermann-orgel. Volgens een krant voerde hij niet alleen preludes uit, maar liet hij zich ook 
horen in diversen Concerten mit unterlauffender Doucen Instrumental-Music. Hoewel het niet geheel 
duidelijk is welke werken Bach hier dan precies uitvoerde, is het niet ondenkbaar dat hij naast andere 
orgelwerken ook orgelconcerto’s of ten minste enkele vroegere versies van deze sinfonia’s met obligaat 
orgel en strijkers liet horen om het orgel te demonstreren. In de volledige partituur van de uiteindelijke 
cantates uit 1726 van waaruit Bach dirigeerde en speelde, zien we immers dat hij de obligate 
orgelpartijen onmiddellijk transponeerde in Chorton (dat is een hele toon hoger dan de Cammerton 
voor de strijkers), wat een uitvoering door Bach zelf als solist zeer waarschijnlijk maakte. Volgens de 
grote Duitse Bachspecialist Christoph Wolff zouden ook de sinfonia’s uit BWV 169/49 zijn bedoeld voor 
dit concert in Dresden. 

 

Alhoewel we dus enerzijds niet weten of Bach deze sinfonia’s of minstens een aantal daarvan zelf heeft 
samengevoegd tot zelfstandige concerto’s voor orgel met orkestrale begeleiding, is het anderzijds wel 
perfect mogelijk om op basis van de eerder vernoemde cantates en de daaraan gerelateerde viool- en 
klavecimbelconcerto’s een aantal hypothetische reconstructies van driedelige concerto’s te maken voor 
orgel en strijkers. De hobopartijen, die grotendeels de vioolpartijen verdubbelen zijn, naar analogie van 
zijn viool- en klavecimbelconcerto’s, zijn  in deze reconstructies weggelaten. 



RECONSTRUCTIES VAN DE ORGELCONCERTO’S 
 

Concerto in d (naar BWV 146, BWV 188 en BWV 1052) 

Het basismateriaal van dit concerto is Bachs verloren gegane Vioolconcerto in d. Een eerste bewerking 
hiervan is het Klavecimbelconcerto BWV 1052a van de hand van C.Ph.E. Bach. Later herwerkte J.S. Bach 
het eerste en tweede deel tot de sinfonia en het koraal uit cantate BWV 146, en het derde deel tot de 
sinfonia uit cantate BWW 188, telkens nu met obligaat orgel. Van deze laatste sinfonia zijn enkel de 
laatste maten overgebleven. Deze werden gebruikt in onze reconstructie. De laatste bewerking van dit 
concerto kennen we als het Klavecimbelconcerto BWV 1052 van de hand van J. S. Bach 

 

Concerto in g (naar BWV 1041 en BWV 1058) 

Het oorspronkelijk model van dit concerto is het Vioolconcerto BWV 1041, dat aan de basis lag van 
Bachs eerste Klavecimbelconcerto BWV 1058. Naar analogie van het verloren gegane Vioolconcerto in 
d dat aan de basis lag van het Klavecimbelconcerto BWV 1052 en de eerste tweede delen uit cantate 
BWV 146, ontstond deze reconstructie voor obligaat orgel en strijkers. De reconstructie bestaat erin dat 
de strijkers de vioolpartijen spelen uit BWV 1058 die identiek zijn, maar een hele toon lager genoteerd 
staan dan in het vioolconcerto, terwijl het orgel de Solo voor viool uit BWV 1041 voor zijn rekening 
neemt met enkele aanpassingen vanuit het klavecimbelconcerto.  

 

BIOGRAFIEËN  

 

Bart Jacobs,  
orgel 

Bart Jacobs (°1976) studeerde orgel, klavecimbel, kamermuziek en basso continuo aan het 
Lemmensinstituut in Leuven bij Reitze Smits en Kris Verhelst en behaalde zijn masterdiploma’s met 
grootste onderscheidingen. In 2012 werd hij benoemd tot organist-titularis van de Sint-Michiels- en 
Sint-Goedelekathedraal te Brussel. Daarnaast is hij sinds 2013 als organist verbonden aan de Onze-
Lieve-Vrouw-en-Leodegariuskerk van Bornem. Als solist en basso continuo-speler concerteert hij in 
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heel Europa en treedt op met gerenommeerde ensembles als Vox Luminis, Les Muffatti, Hathor 
consort, Il Gardellino, Psallentes, Utopia, Currende, Collegium Ad Mosam, … 

 

 

Les Muffatti 

Les Muffatti is een barokensemble ontstaan in 1996 en gevestigd in Brussel. Na 10 jaar werken onder 
leiding van Peter Van Heyghen, nemen de musici van het orkest vanaf 2014 gezamenlijk de artistieke 
leiding voor hun rekening.  De discografie van Les Muffatti omvat tot op heden acht unaniem geprezen  

albums. Hun recentste opname, Johann Sebstian Bach – Concertos for Organ and Strings (2019) 
ontving prestigieuze prijzen als de Diapason d’Or de l’année (Frankrijk) en de Klara voor ‘Beste klassieke 
cd van het jaar’. 

 

concertmeester Ryo Terakado 

eerste viool Catherine Meeùs, Marie Haag 

tweede viool Jorlen Vega, Laurent Hulsbosch, Marrie Mooij 

altviool Wendy Ruymen, Julie Vermeulen 

cello Corentin Dellicour 

contrabas Benoît Vanden Bemden 

klavecimbel Bart Rodyns  

 

We danken onze BOZAR PATRONS voor hun steun. 
 

Steun                  

 

OPMAAK VAN HET PROGRAMMABOEKJE 
Coördinatie Maarten Sterckx 
Redactie Bart Jacobs, Maarten Sterckx, Luc Vermeulen 
Grafiek Olivier Rouxhet 
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https://www.bozar.be/nl/static-pages/101206-leden-bozar-patrons




Partenaires internationaux · Internationale partners · International partners
European Concert Hall Organisation: Concertgebouw Amsterdam · Gesellschaft der Musikfreunde 
in Wien · Wiener Konzerthausgesellschaft · Cité de la Musique Paris · Barbican Centre London 
· Town Hall & Symphony Hall Birmingham · Kölner Philharmonie · The Athens Concert Hall 
Organization · Konserthuset Stockholm · Festspielhaus Baden-Baden · Théâtre des Champs-
élysées Paris · Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte de Luxembourg · Paleis 
voor Schone Kunsten Brussel/Palais des Beaux-Arts de Bruxelles · The Sage Gateshead · Palace of 
Art Budapest · L’Auditori Barcelona · Elbphilharmonie Hamburg · Casa da Música Porto · Calouste 
Gulbenkian Foundation Lisboa · Palau de la Música Catalana Barcelona · Konzerthaus Dortmund

Partenaires institutionnels · Institutionele partners · Institutional partners

Partenaires structurels · Structurele partners · Structural partners

Partenaires privilégiés · Bevoorrechte partners · Privileged partners  
BOZAR              MUSIC

Fondations · St ichtingen · Foundations

Partenaires médias · Media partners 
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