
Examenconcert Diederik Blankesteijn 
Master Orgel, Conservatorium van Amsterdam 

Woensdag 16 juni 2021, 19:00 uur 

Grote of St. Bavokerk, Haarlem 

 

 

Concert: 19:00 – 20:15 uur 

Bekendmaking uitslag: ca. 21:00 uur 

Het concert en de bekendmaking van de uitslag zijn live te volgen op www.consam.nl/live. 
Helaas is het niet mogelijk om het concert fysiek bij te wonen of op een ander moment 
terug te kijken.  



Programma 

Dietrich Buxtehude (1637–1707):   Prelude in E, BuxWV 141 

Johann Sebastian Bach (1685–1750):  Vater unser im Himmelreich, BWV 682 

(uit: Dritter Theil der Clavier-Übung, 1739) 

Franz Liszt (1811–1886):    Sonate in b, S. 178 (1854) 

      (oorspronkelijk voor piano; eigen bewerking) 

Johann Sebastian Bach:    Sonate in Es, BWV 525 (ca. 1727–1730) 

[Allegro] – Adagio – Allegro 

Olivier Messiaen (1908–1992):   Dieu parmi nous 

(uit: La Nativité du Seigneur, 1935) 

 

Toelichting 

Dietrich Buxtehude (1637–1707):  Prelude in E, BuxWV 141 

Het optimistische begin van dit 
programma is gecomponeerd door mijn 
17e-eeuwse naamgenoot. De van 
oorsprong Deense Buxtehude was vanaf 
1668 organist van de Marienkirche te 
Lübeck. Als opvolger van Franz Tunder 
stond hij in de Noord-Duitse orgeltraditie 
die teruggaat op de Amsterdammer Jan 
Pieterszoon Sweelinck. Op zijn beurt was 
Buxtehude een voorbeeld voor 
verschillende Duitse componisten van de 
18e eeuw, zoals Handel, Telemann en 
Bach. Zelf blijft Buxtehude wat meer in 
de anonimiteit. Er is maar één afbeelding 
van hem bekend en van zijn muziek zijn 
alleen latere kopieën overgeleverd, zoals 
dit 18e-eeuwse manuscript van het stuk 
dat ik vandaag speel. 

Typerend voor Buxtehudes preludes is 
dat ze afwisselen tussen meer vrije, 
improvisatorische delen en meer 
polyfone, fugatische delen. Het zijn ook 
echte orgelstukken in de zin dat het 
pedaal een eigen rol krijgt. In dit stuk is 
dat vooral ondersteunend, maar soms ook 
contrasterend. Qua affect is de levendige 
Prelude in E vreugdevol en positief 
gestemd.  



Johann Sebastian Bach (1685–1750): Vater unser im Himmelreich, BWV 682 

(uit: Dritter Theil der Clavier-Übung, 1739) 

Deze koraalbewerking is één van de meest complexe orgelwerken van Bach, een 
hoogstandje van barokke meerstemmigheid. De koraalmelodie wordt door twee van de 
stemmen in canon gespeeld. Dan zijn er nog twee stemmen die daar vrij omheen spelen 
en er is een baspartij voor het pedaal. Het vijfstemmige geheel wordt op twee verschillende 
klavieren gespeeld zodat de verschillende stemmen afzonderlijk te volgen zijn.  

De dubbele koraalmelodie komt in lange noten en zorgt zo voor lange, spanningsvolle 
muzikale lijnen. De melodie zelf is echter vaak wat verborgen tussen de expressieve 
tegenstemmen. De driestemmige intermezzi tussen de koraalregels doen denken aan 
instrumentale triosonates. 

BWV 682 kenmerkt zich in de begeleidende stemmen door verschillende karakteristieke 
en levendige ritmische figuren. Enerzijds is er het zogenaamde lombardische ritme (kort 
– lang): 

 

Daartegenover staat een ritme van staccato gespeelde zestiendentriolen: 

 

Ook qua sfeer en muzikale uitdrukkingskracht is dit stuk uniek. Het heeft door zijn 
dissonante samenklanken en chromatische lijnen een zeer droevig karakter. Vanuit dat 
perspectief klinken de levendige ritmes wrang. Ze geven het uitgedrukte lijden een haast 
lichamelijke dimensie.  

  



Het koraal Vater unser im Himmelreich is Maarten Luthers bewerking van het 
belangrijkste gebed uit de christelijke traditie: het Onze Vader. Volgens musicoloog Albert 
Clement drukt BWV 682 de tekst van het vierde couplet uit: 

 

Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich, 
auf Erden wie im Himmelreich, 
gib uns Geduld in Leidenszeit, 
gehorsam sein in Lieb und Leid, 
wehr und steur allem Fleisch und Blut, 
das wider deinen Willen tut. 

 
Uw wil geschied’, o Heer, gelijk 
op aarde als in hemelrijk: 
geef ons geduld in lijdenspijn 
gehoorzaam alleszins te zijn, 
neem van ons weg vlees ende bloed, 
dat tegen uwe wille doet.    

 
(Maarten Luther, 1539; vert. Petrus Datheen, 1566) 

 

 

Het smartelijke en bij tijden wrange affect van Bachs bewerking zou dan gehoord kunnen 
worden als de moeite die het de gelovige kost om in tegenspoed geduldig en gehoorzaam 
te blijven.  

Het belangrijkste expressief-retorische moment is in maat 40–41. De bas heeft een relatief 
lange pauze, en daarna komt – de enige keer in het hele stuk – het lombardische ritme in 
het pedaal voor. De andere stemmen zetten daar zeer dissonante harmonieën tegenover. 
Mogelijk wilde Bach zo de tekstregel ‘gib uns Geduld in Leidenszeit’ benadrukken: 

  

 

 

  



Franz Liszt (1811–1886):   Sonate in b, S. 178 (1854) 

(oorspronkelijk voor piano; eigen bewerking) 

Liszts pianosonate is één van de grote meesterwerken uit de pianoliteratuur. Wat mij 
betreft is het een geschikt werk om te vertalen naar het orgel. Daarbij liet ik me inspireren 
door het feit dat Liszt van sommige van zijn andere werken zowel orgel- als pianoversies 
schreef. Bij het maken van de bewerking en het voorbereiden van de uitvoering was het 
mijn doel om het stuk zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden die het 
Bavo-orgel biedt.  

Qua muzikale vorm in Liszt in dit werk erg vernieuwend. Waar eerdere sonates bestonden 
uit verschillende losstaande delen met eigen thema’s, is Liszts Sonate één groot geheel, 
waarin een half uur lang dezelfde thema’s/leidmotieven op allerlei manieren worden 
uitgewerkt.  

Het stuk begint met het uiteenzetten de belangrijkste thema’s. Het eerste is mysterieus 
en onheilspellend van karakter: 

 

Als tweede is er energiek thema dat zowel ritmisch als melodisch erg uitgesproken is: 

 

Direct daarna volgt het diabolische Hammerschlag-motief: 

 

Later ondergaan deze thema’s metamorfosen en worden op alle mogelijke manieren 
gecombineerd.. Naast deze drie zijn er later in het stuk nog twee langere melodieën die 
een rol spelen. De ene is een grootse koraalachtige melodie: 

 

In het midden van het stuk verschijnt opeens een zeer expressieve, vocale melodie met een 
haast religieus karakter: 

 



Hoewel steeds dezelfde thema’s alles doortrekken, is het stuk qua muzikaal karakter heel 
gevarieerd. Liszt gaat door hoogten en diepten, van lieflijke melodieën naar dramatische 
duisternis. Opvallend is het eind, dat in een eerdere versie van het stuk groots en 
meeslepend is, maar door Liszt later is gecorrigeerd naar een zeer verstild en ingetogen 
coda.  

Hoewel de componist zelf geen buitenmuzikale betekenis aan het stuk heeft gegeven, is 
het muzikale narratief wel opgevat als een strijd tussen goed en kwaad, of het goddelijke 
en het duivelse. Het Hammerschlag-motief wordt ook wel geassocieerd met de demon 
Mefistofeles uit de Faust-legende, waar Liszt zeer bekend mee was. 

 

Johann Sebastian Bach:   Sonate in Es, BWV 525 (ca. 1727–1730) 

[Allegro] – Adagio – Allegro 

Hoewel de titels overeenkomen, lijkt Bachs sonate in weinig opzichten op die van Liszt. 
De Sonate in Es is de eerste in Bachs collectie van zes triosonates voor orgel, die tot het 
kernrepertoire van de organist behoren. Qua stijl passen de sonates in de Italiaanse 
kamermuzikale traditie. Ze zijn consequent driestemmig, alsof het geschreven was voor 
twee solo-instrumenten en basso continuo. De drie stemmen zijn levendig en 
onafhankelijk, imiteren elkaar en wisselen af. De organist speelt met elke hand een 
solopartij en met de voeten de baspartij. 

Het werk bestaat uit drie delen. Met name de hoekdelen van Bachs sonate hebben een 
ontspannen, lichtvoetig karakter. Het middendeel (adagio) is daarentegen veel affectiever 
en geschreven in een mineurtoonsoort. De stemmen wringen tegen elkaar aan en kruipen 
om elkaar heen.  

Elk deel heeft zijn eigen thema: 

 



Olivier Messiaen (1908–1992):   Dieu parmi nous  

(uit: La Nativité du Seigneur, 1935) 

Olivier Messiaen was een muzikale vernieuwer met een heel persoonlijke, herkenbare 
muzikale taal. Dat heeft enerzijds te maken met zijn eigen systeem van niet-traditionele 
toonladders en de zeer kleurrijke akkoorden die daaruit voortkomen. Anderzijds kenmerkt 
zijn muziek zich door onregelmatige ritmes, waarbij hij zich liet inspireren door niet-
Westerse muziek. Dieu parmi nous (‘God onder ons’) is de zinderende finale van Messiaens 
negendelige orgelcyclus over de geboorte van Jezus. Het deel draagt het volgende motto, 
samengesteld uit bijbelteksten: 

Paroles du communiant, de la Vierge, de l’Eglise toute entière: Celui qui m’a créé a 
reposé dans ma tente, le Verbe c’est fait chair et il a habité en moi. Mon âme glorifie 
le Seigneur, mon esprit a tressailli d’allégresse en Dieu mon Sauveur. 

Woorden van de communicant, van de Maagd, van de gehele Kerk: hij die mij schiep 
heeft zich te ruste gelegd in mijn tent, het Woord is vleesgeworden en heeft in mij 
gewoond. Mijn ziel prijst de Heer, mijn geest springt op van vreugde in God, mijn 
redder.  

(Sirach 24:8; Johannes 1:14; Lucas 1:46–47) 

Dieu parmi nous is niet zozeer een verklanking van een scène uit het kerstverhaal maar 
eerder een uitdrukking van theologische ideeën. Dat die voor Messiaen geen droge 
leerstellingen zijn, blijkt uit de emotionele, extraverte en zinnelijke manier waarop hij de 
ideeën muzikaal vormgeeft. De kern is dat God in de persoon van Jezus bij de mensen 
gekomen is, in fysieke zin in zijn moeder Maria en in spirituele zin in de gelovigen. 

Net als de Sonate van Liszt begint ook dit stuk met het uiteenzetten van verschillende, 
contrasterende muzikale karakters. Het eerste begin is krachtig en dramatisch. Door een 
zeer markante, dalende melodielijn in het pedaal wordt Gods afdalen naar de aarde 
uitgedrukt: 

 

Als groot contrast volgt een zeer devote en verstilde melodie, als het ware de 
verinnerlijking van Christus’ menswording door Maria en door de gelovigen: 

 



Dan volgt er ook een vreugdevolle, dansante reactie (‘mijn geest springt op van vreugde’) 
waarin de onconventionele, oosters geïnspireerde ritmiek van Messiaen goed tot uiting 
komt:  

 

In het vervolg van het werk worden deze muzikale ideeën verder uitgewerkt en met elkaar 
gecombineerd. De extatische toccata waar het stuk mee afsluit is een passend slotakkoord 
voor mijn orgelstudie. 

 

 

 

Dankwoord 

Dit concert is wel een solo-optreden maar zeker geen soloprestatie, en daarom vind ik het 
belangrijk om een aantal mensen te noemen die dit mogelijk gemaakt hebben. 

Zonder mijn kritische en stimulerende hoofdvakdocenten was ik zeker nooit zo ver 
gekomen. Vandaar mijn dank aan Matthias Havinga, Pieter van Dijk en (postuum) aan 
Jacques van Oortmerssen. Samen met de overige docenten en medestudenten vormden zij 
een prettige en inspirerende studieomgeving. Vandaag bedank ik met nadruk ook mijn 
assistenten Daniël Post en Wibren Jonkers, die stellig zullen beamen dat ik het ze niet 
makkelijk heb gemaakt. 

Ik ben gedurende mijn studie altijd erg gesteund door mijn ouders. Mijn vader verdient 
een bijzondere vermelding, omdat hij mij inspireerde om orgel te gaan spelen. Ook mijn 
schoonouders verdienen het om genoemd te worden, niet alleen vanwege het voortbrengen 
en opvoeden van Annemieke, maar ook vanwege hun steun in de afgelopen jaren. Last but 
definitely not least noem ik mijn ongeëvenaarde echtgenote, die meer voor mij betekent 
dan wie dan ook. 

Soli Deo Gloria 


