Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch
op dinsdag 25 augustus 2009 om 20.00 uur door Jacques van den Dool.
Jacques van den Dool (Culemborg, 1942) studeerde na de middelbare school orgel en improvisatie
bij Stoffel van Viegen en Cor Kee aan het Conservatorium te Utrecht. Ook behaalde hij het
einddiploma Schoolmuziek MO-B aldaar.
In 1965 won hij de “Zilveren Noot” bij het Nationaal Improvisatieconcours te Bolsward. In 1966
werd hij cantor-organist van de Hervormde Gemeente (thans PKN-Gemeente) in ‘s-Hertogenbosch.
Daarnaast was hij dirigent van vele koren en orkesten in de regio en 40 jaar muziekdocent aan het
Koningin Wilhelmina College te Culemborg. In 2001 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Sinds 2004 is hij dirigent van kamerkoor “Chorus Novus”.
Het compositorisch oeuvre van Jacques van den Dool omvat veel liederen, zes musicals voor zowel
basis als middelbare scholen, orgelwerken, een groot werk voor Orgel en Orkest (filh.), werken
voor gemengd koor, mannenkoor, harmonieorkest en andere ensembles. In 2009 een Concierto per
Due Organi (2 orgels) op. 28, wat binnenkort in de Dom te Trier de premiere hoopt te beleven.
1. Praeludium (C-dur)

Georg Böhm

2. “Vater Unser”
• “Vater Unser” BWV636
• drie versetten over hetzelfde koraal

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Georg Böhm

3. Choral mit Variationen
• “wie gross ist des Allmacht'gen Gute”
• 3 variaties 1823 (14 jr!!!)

1661-1733

Felix Mendelssohn-Bartholdy
1809-1847

4. Improvisatie
• bach fedesshbahd
5. “Allein Gott in der Hoh sei ehr” BWV663

Johann Sebastian Bach

6. Sonate 6
• choral
• 4 variaties
• fuga (choralzetting)
• finale

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Dit jaar is het Mendelssohn-jaar (geb 1809). Een onderschatte meester, en waarom eigenlijk? Als
wonderkind geboren, volgens Goethe nog begaafder dan Mozart, en.... hij kon het weten want hij
heeft ze allebei nog op de knie (op schoot zeggen wij) gehad! Vandaag een start met naar mijn
mening een echte Barokke compositie, met voortzetting in het in deze programmering centraal
staande “Vater Unser''. Felix Mendelssohn-Bartholdy was de “herontdekker” van Johann Sebastian
Bach. Vandaar dat mijn programmakeuze door enkele werken van de Magister wordt “gelardeerd''
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Orgelconcerten in de regio: www.brabantorgel.nl

a.h.w. Felix Mendelssohn-Bartholdy werd gefascineerd door Johann Sebastian Bach, in notenbeeld
als componist, stijl en principes... kerkmuziek.. oratoria... cantates... enz.!
Georg Böhm's zeer schone koraalbewerkingen werden door JSB al zeer hoog gewaardeerd.
Vanavond drie versetten, ook weer over het “Vater Unser”.
In de improvisatie wil ik proberen een synthese te geven van de motieven BACH en
FEEDESSHB(bes)AD.
De rest van het programma spreekt voor zich.
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