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J.S. Bach, uit Musica, 6e jaargang nr. 61, Parijs 1907

Jos van Immerseel studeerde piano,
orgel, klavecimbel, zang en orkestdirectie. Hij won in 1973 het allereerste
klavecimbelconcours te Parijs. Zijn ruime
interesses brachten hem bij de autodidactische studie van de organologie, de
retoriek en de historische pianofortes.
In 1987 vormde hij zijn ensemble Anima
Eterna, dat zich geleidelijk aan ontwikkelde tot een symfonisch orkest, steeds
samengesteld met historische instrumenten. Hij is gastdirigent bij onder meer het
Budapest Festival Orchestra, de Akademie für Alte Musik Berlin en Tafelmusik
Toronto. Door de jaren heen bouwde
hij een unieke verzameling historische
klavieren uit.

Philippe Riga studeerde aan het Conservatorium van Brussel bij Jean-Claude
Vanden Eynden en Frédéric Haas. Hij
profileerde zich al snel als een uitstekend
liedbegeleider en werkte daarbij samen
met De Munt in Brussel. In opnamen
en concerten ging hij aan de slag met
ensembles als Anima Eterna en Il Fondamento.
De Luxemburgse Anne Galowich studeerde klavecimbel, pianoforte en zang
aan de conservatoria van Brussel en Antwerpen. Bij Jos van Immerseel behaalde
ze haar Meestergraad klavecimbel en met
hem werkt ze vaak samen in programma’s
voor twee klavecimbels. Anne Galowich
doceert aan het conservatorium van
Luxemburg.
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Laurent Stewart studeerde klavecimbel en orgel en vervolmaakte zijn studies
aan het conservatorium van Antwerpen bij
Jos van Immerseel. Sindsdien is Laurent
Stewart een veelgevraagd solist op tal
van festivals en voegde hij zich bij ensembles als Les Musiciens du Louvre, Anima
Eterna, le Concert Spirituel, Ensemble
Clement Janequin en andere. Voor
opnamen van de muziek van Gibbons,
Byrd en Couperin ontving Stewart een
Diapason d’Or en een Choc du Monde
de la musique.

Het rookvrije CONCE RTGE B O UWC AF E met uitzicht op ’t Zand
is een goede plek om met vrienden samen te komen, voor een lichte
lunch of aperitief. Er is bovendien een uitgebreid aanbod van cd’s om
te beluisteren én aan te kopen. Open vanaf 11 uur, gesloten op zon- en
maandag tenzij er een voorstelling is.

Anima Eterna is een projectorkest
dat onder leiding van Jos van Immerseel de muziekgeschiedenis van Bach
tot Ravel in het heden plaatst. Anima
Eterna verwierf aanvankelijk bekendheid
door zijn historische uitvoeringspraktijk.
Fijnproevers stelden het op prijs dat hen
een verrassende ingang werd geboden
tot een bekend repertoire. Boven de
wetenschappelijke rigueur stelt Jos van
Immerseel het muzikale verhaal altijd
voorop. Het vakmanschap van musici en
dirigent is een algemene verworvenheid
in binnen- en buitenland. Sinds 2003
zijn Anima Eterna en Jos van Immerseel
Orchestra in Residence van het Concertgebouw. In het festival XXTASE blikken
we met hen terug op twintig jaar Anima
Eterna.

IN DE KIJKER zo 25.11.07 / 15.00 / Richard Egarr / Das wohltemperierte KlavieR
Het belang van Das wohltemperierte Klavier van Bach kan nauwelijks overschat worden. Lange tijd beschouwde men het als een
puur pedagogisch werk, maar gaandeweg is het ook een unieke luisterervaring van het contrapunt gebleken. Bovendien was het
de eerste systematische toepassing van de gelijkzwevende stemming. Richard Egarr speelt voor ons deel 1 van dit monument
van Bach.
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Concerto voor vier klavecimbels en strijkers in a BWV 1065
(Tempo ordinario) - Largo - Allegro
Concerto voor twee klavecimbels in C BWV 1061a
(Tempo ordinario) - Adagio ovvero largo - Fuga
Orkestsuite nr. 2 in b, voor fluit en strijkers BWV 1067

— Pauze —
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Concerto voor drie klavecimbels en strijkers in C BWV 1064
Allegro - Adagio - Allegro
Brandenburgs Concerto nr. 5 in D BWV 1050
Allegro - Affetuoso - Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
had zijn roem in de achttiende eeuw
in de eerste plaats te danken aan zijn
ongeëvenaarde virtuositeit op het
klavier. De klanken zijn inmiddels
lang vervlogen, maar zinderen nog
na in de vele meesterlijke klavierwerken. Ook in het repertoire voor
orkest, of eerder voor een uitgebreid
instrumentaal ensemble, speelt het
klavier een belangrijke rol. Niet
minder dan de helft van Bachs
orkestwerken zijn concerti voor één
of meerdere klavecimbels. Deze
klavecimbelconcerti nemen een
belangrijke plaats in in de muziekgeschiedenis als beginpunt van een
lange traditie van klavierconcerti.
Bach zette het klavecimbel immers
niet zozeer in als basso continuo
zoals nog de gewoonte was, maar
als het concerterende instrument:
de spil van de orkestcompositie. De
concerti voor drie en vier ‘cembali’
zijn hiervan een ver doorgedreven
voorbeeld.
Het is verbazingwekkend dat van
Bach slechts vierentwintig orkestwerken en hiervan slechts vier bewerkingen voor een andere bezetting zijn
overgeleverd, terwijl hij toch gedurende lange perioden samenwerkte
met een uitgebreide instrumentale
groep in Weimar, Köthen én Leipzig. Toch is er geen enkele directe
aanwijzing dat een belangrijk deel
van het repertoire verloren zou zijn
gegaan. Ook het relatieve aandeel
van de orkestmuziek in zijn volledige
oeuvre wijkt niet sterk af van dat van
zijn tijdgenoot Georg Philipp Telemann (1681-1767). Als componist
interesseerde Bach zich immers sterk
in de uitwerking, de revisie en het
‘hergebruiken’ van eigen werken.

Het componeren van (onder andere) instrumentale muziek maakte
nagenoeg zeker deel uit van Bachs
plichten te Weimar – waar hij van
1714 tot 1717 hertogelijk Konzertmeister was – en Köthen (17171723) – waar instrumentale muziek
een aanzienlijke plaats innam aan
het protestantse hof. Ongetwijfeld
ging het hierbij echter voornamelijk om ensemblemuziek. Als leider
van het in 1704 door Telemann
opgerichte Collegium musicum
in Leipzig (1729-1737 en 17391741), beschikte Bach voor het eerst
over een grote dosis vrijheid bij het
invullen van de wekelijkse concerten
in het koffiehuis of de tuin van Gottfried Zimmermann. Niet zozeer de
wil van de broodheer als wel de publieksgerichtheid speelde hierbij een
rol. Extravagante of virtuoze werken
waarbij bekende solisten optraden
waren vanzelfsprekend interessant vanuit commercieel oogpunt,
hoewel grote bezettingen omwille
van kostprijs en voorbereidingstijd
voorbehouden waren voor bijzondere gelegenheden. De herneming
van (eventueel herwerkte) oudere
composities behoorde ook tot de
mogelijkheden, een nieuw repertoire
was hier immers geen vereiste. De
meeste van de klavecimbelconcerto’s
zijn in deze context ontstaan.
Zo werd het Concerto voor vier
klavecimbels in a (BWV 1065)
vermoedelijk geschreven omstreeks
1729 en uitgevoerd door het
Collegium musicum. Daartoe beschikte Bach waarschijnlijk over het
juiste instrumentarium: de ambitus
(toonbereik) van drie klavecimbelpartijen komt overeen met die van
beide instrumenten in het vermoe-

delijke bezit van Zimmerman en
van Bachs eigen klavecimbel, terwijl
de vierde partij een kleiner en dus
makkelijker te vinden instrument
vereist. Ook het Concerto in C voor
drie klavecimbels (BWV 1064) uit
ca. 1735, kon op de instrumenten
van Zimmerman en Bach gespeeld
worden.
Terwijl het model voor BWV 1064
een verloren gegaan concerto voor
drie violen met cello (zonder basso
continuo) in D van Bachs eigen
hand is, is BWV 1065 gebaseerd op
Antonio Vivaldi’s Concerto voor vier
violen in b (op. 3, nr. 10) uit 1711.
Bach draagt de volledige muziek in
essentie over op de vier concerterende of solistische klavecimbelpartijen
en voegt daaraan volledig nieuw
geconcipieerde ripieno- of tuttipassages toe. Deze keuze is bijzonder
efficiënt: ondanks de nagenoeg
ondoordringbare, dichte klank van
de klavecimbels krijgt het geheel
een ritmische profilering en transparanter klankbeeld. Ook de nieuw
gecomponeerde melodische lijnen
in enkele solistische episoden dragen
hiertoe bij.
Op stilistische gronden wordt het
Concerto voor twee klavecimbels
(BWV 1061a) beschouwd als een
vroege compositie, vermoedelijk
ontstaan te Weimar tussen 1712 en
1717. Beide klavierpartijen werden
in 1732/33 genoteerd door Anna
Magdalena Bach. Uit de titel blijkt
dat dit concerto geconcipieerd werd
zonder ripieno, hoewel een postume
bron wel begeleidende instrumenten
bevat. De vermelding van piano en
forte wijst op het gebruik van instrumenten met twee manualen.
Het Vijfde Brandenburgse con-

certo in D (BWV 1050) voor concerterende fluit, viool en klavecimbel, strijkers en continuo werd naar
alle waarschijnlijkheid in een eerste
versie (BWV 1050a) gecomponeerd
voor Leopold von Anhalt-Köthen
en uitgevoerd tijdens diens eerste
verblijf in het kuuroord Karlsbad
in 1718. Bronnen vermelden niet
alleen dat de nodige musici meereisden met de vorst, maar ook dat een
klavecimbel naar het oord vervoerd
werd, en inspanning die niet zonder
reden kan gedaan zijn. Omstreeks
1720 werd het concerto herwerkt en
in 1721 werd het opgenomen in het
bekende presentatiemanuscript met
de zes Brandenburgse concerti voor
Christian Ludwig von Brandenburg.
De rol van het klavecimbel is in
BWV 1050 beduidend groter, onder
andere dankzij een lange cadens aan
het slot van het eerste deel en de vele
diminuties in het klavier.
Uit dezelfde periode dateert ten
slotte ook de Ouverture of Orkestsuite nr. 2 in b (BWV 1067) voor
fluit, strijkers en basso continuo.
Opnieuw is hier immers sprake van
een bewerking door Bach zelf voor
1738/39 (het jaar van de bron), van
een versie voor viool, strijkers en
basso continuo in a (BWV 1067a)
gecomponeerd te Köthen voor 1722.
BWV 1067 behoort, net als de
meeste klavecimbelconcerti, tot die
groep van werken die ontstonden
toen Bach het oudere repertoire
afstemde op de muzikale tijdsgeest
en het zo wellicht kon opnemen in
het repertoire van het Leipziger
Collegium musicum.
Nele Gabriëls

Dat Bach heel wat composities
van tijdgenoten geheel of gedeeltelijk ‘ontleende’, transcribeerde
en soms grondig arrangeerde, is
genoegzaam bekend. Hij deinsde
er ook niet voor terug eigen compositorisch materiaal te hergebruiken en te herwerken voor allerlei
gelegenheden. Dit behoorde
destijds trouwens tot de algemeen
gangbare muziekpraktijk. Lange
tijd echter had men geen erg
duidelijk beeld over welke plaats al
die ‘arrangementen’ nu innemen in
het totale compositorische oeuvre
van Bach. Dat veranderde toen in
1967 de Engelse musicoloog en
Bachspecialist Norman Carrell een
vrij lijvige studie (maar liefst 396
bladzijden) publiceerde over Bach
als ontlener van muzikaal materiaal
van zowel zichzelf als van anderen,
onder de titel ‘Bach the Borrower’.
Vóór de invoering van het zogenaamde auteursrecht was het nog
mogelijk creatief om te springen
met het geestelijke eigendom van
anderen. Vandaag trachten velen
die zich slachtoffer voelen van wat
nu als plagiaat wordt bestempeld
zich te verrijken, terwijl in Bachs
tijd het meestal als een grote eer
beschouwd werd om geciteerd,
gearrangeerd of geparafraseerd te
worden. Men bekeek het zelfs als
een ware kunst, waarin onder andere Bach (samen met zijn vriend
J.G. Walther) uitblonk. Ten bewijze
daarvan het Concerto voor vier
klavecimbels BWV 1065 dat een
bewerking is van Vivaldi’s concerto
in si klein voor vier violen (l’Estro
Armonico opus 3 nr. 10). Bach
transponeerde niet alleen Vivaldi’s
concerto een halve toon naar be-

neden (wat voor toetsinstrumenten
beter in de vingers ligt), maar bewerkte vooral de solovioolpartijen
tot volwaardige klavecimbelpartijen op een fantastische manier.
Deze bewerking is zo geniaal dat
Forkel (Bachs eerste biograaf) tegen beter weten in volhield dat het
een origineel Bachwerk betrof.
Ook het Concerto voor drie
klavecimbels BWV 1064 is een
bewerking van een concerto voor
evenveel violen, dat helaas verloren ging.
De hoeveelheid materiaal die
Bach ‘leende’ van zichzelf en van
anderen (Vivaldi, Corelli, Couperin,
Sieupart enzovoort) is enorm. In
Carrells studie telt men maar liefst
410 ontleningen uit eigen werk
en 286 uit werk van tijdgenoten.
Bachs vindingrijkheid was ook op
dit terrein grenzeloos.
Johan Huys

