
Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) 

Sonate no. 17 ( Fantasie) H-dur opus 181 

1. Fantasie 

2. Intermezzo 

3. Introduction und Fuge 

 

Rheinberger schreef deze sonate in 1894, vlak na de dood van zijn vrouw en 

zijn broer. Hij was in deze tijd zeer eenzaam, maar zijn muziek blijft 

onveranderd romantisch en getekend door een diepwarme innerlijke gloed.  

De sonate is gecomponeerd in de veelgeliefde en veelgebruikte cyclische 

stijl van Rheinberger: in het laatste deel komt het dominante thema uit het 

eerste deel weer terug. Het eerste deel is onstuimig en wild. Het tweede 

deel verstild en bijna dromerig. De fuga die volgt op een vastberaden 

introductie is eigenlijk niet een echte fuga, al is het begin zeer fugatisch. 

Tot aan het eind kun je het fugathema terug horen komen, zelfs door de 

terugkeer van het thema van het eerste deel heen.  

Joseph Bonnet (1884-1944) 

Matin provençal 

Bonnet was een leerling van Guilmant en Vierne. Hij was titulair organist aan de 

Église Saint-Eustache. In 1917 emigreerde hij naar de Verenigde Staten, maar hij 

keerde voortijdig terug naar Frankrijk. In 1940 vluchtte hij voor de nazi’s, opnieuw 

naar Amerika en in de vier jaar die hem nog restte, componeerde hij veel 

orgelmuziek. Berucht onder organisten is zijn Variations de concert, opus 1 vooral 

om zijn pedaalsolocadens.                                                                                            

Dit werk echter is zeer lyrisch en briljant afgewerkt in de afwisseling van licht en 

opgewekt (1e thema) en donker en dramatisch (2e thema) en de uiteindelijke 

samensmelting van die twee. Wat ook opvalt is het gebruik van het hele klavier van 

het orgel, zo zeer zelfs dat niet alle orgels genoeg toetsen hebben om dit stuk te 

kunnen uitvoeren (zonder kunst- en vliegwerk). Door het hele stuk heen kun je de 

kerkklokken horen luiden. 

Paul Hindemith (1895-1963) 

Orgelsonate no. 1 (1937) 

1. Mäßig schnell - lebhaft 

2. Sehr langsam - Phantasie, frei - Ruhig bewegt 

 

Deze sonate heeft eigenlijk vijf delen, maar deel 1 en 2 en deel 3, 4 en 5 

zijn doorgecomponeerd. Dat wil zeggen dat er eigenlijk geen afsluitende 

cadens is, maar de delen in elkaar overlopen, al dan niet met een paar 

maten als overgang tussen het ene en het andere thema. 

Hindemith componeerde deze sonate in een periode waarin er in de 

orgelpraktijk teruggekeken werd naar de barok, vooral naar Bach. 

Orgelmuziek was aan de eind van de 19e eeuw een weg ingeslagen die zowel 



voor musici als voor luisteraars enorm veeleisend was. Componisten aan het 

begin van de 20ste eeuw probeerden voor orgelmuziek weer een breder 

publiek te trekken. Het zware legatospel werd verlaten en een lichtere 

barokachtige aanslag kwam ervoor in de plaats.  

Hindemith begint deze sonate naar voorbeeld van Bach met grote akkoorden 

in harmonische wendingen en eindigt met een thema Messiaen waardig; men 

hoort de vogeltjes zingen boven een langzame melodielijn.  

Hindemith is een meester in het onverwacht samenbrengen van thema’s, 

toonsoorten en stijlen en daarom misschien wel componist bij uitstek voor 

het orgel, ondanks het feit dat hijzelf geen organist was. 

 

 

 

Rachel (1969) studeerde piano bij Hans Dercksen, kamermuziek bij Nelleke Geesink 

en eigentijdse muziek bij Tonie Ehlen. Als pianist gaf zij concerten in Nederland, 

Georgië en Amerika. In 2007 kwam zij min of meer per ongeluk achter het orgel 

terecht en werd gegrepen door het instrument. In 2009 ging zij terug naar het 

conservatorium om orgel (bij Reitze Smits) en kerkmuziek (bij Mark Lippe en 

Arnoud Heerings) te studeren en die studie sloot zij af met een examenconcert 

koordirectie in 2011 en een examenconcert orgel in 2012. 

In 2011 werd zij benoemd als organist/dirigent in de Titus Brandsmaparochie te 

Amstelveen; een parochie die toentertijd nog bediend werd door paters Karmeliet. 

Sinds februari 2017 is zij als organist/dirigent verbonden aan de Rk kerk Franciscus 

Xaverius “de Krijtberg” te Amsterdam. 

Naast haar werk voor de kerk heeft zij een bloeiende lespraktijk en geeft zij 

regelmatig concerten. Zij vormt een vast duo met Saskia Teunisse (blokfluit) en 

met Aja Leemans (orgel). Ook zingt zij al vele jaren met groot plezier in één van 

de koren van de basiliek van de heilige Nicolaas te Amsterdam en in diverse 

projectkoren. 

 


