
ORGAN MUSIC

Matthias Havinga

MENDELSSOHN

Bätz Organ (1830) 
Koepelkerk Amsterdam



Felix Mendelssohn-Bartholdy 1809-1847
Organ Music

Sonata in A Op.65 No.3
1. Con moto maestoso 7’57
2. Andante tranquillo 2’24

Ein Sommernachtstraum Op. 61
transcription by Yannick Merlin (*1976)
3. Scherzo 6’21

4. Andante sostenuto in F minor 4’44

Sonata in B flat Op.65 No.4
5. Allegro con brio 3’36
6. Andante religioso 2’02
7. Allegretto 3’41
8. Allegro maestoso e vivace 4’06

Sonata in D minor Op.65 No.6
9. Choral mit variationen 9’37
10. Fuga 2’49
11. Finale – andante 2’36

12. Fuga in E minor 4’30

13. Allegro in D minor 7’25

Paulus Op.36
transcription by William Thomas Best 
(1826-1897)
14. Ouverture 8’15

Recording: 12-14 August 2017, the Koepelkerk or Ronde Lutherse Kerk, Amsterdam, The Netherlands
Recording engineer, editing & mastering: Andrea Friggi
Artistic advice: Hester Groenleer
Registration assistants: Víctor Baena de la Torre & Daniël Post
Cover photo: Sarah Wijzenbeek
Organ photos: Sietze de Vries
p & © 2018 Brilliant Classics

Matthias Havinga organ
Bätz-organ (1830) of the Koepelkerk or Ronde Lutherse Kerk, Amsterdam

Felix Mendelssohn-Bartholdy
As the grandson of famed Enlightenment philosopher Moses Mendelssohn and son of 
successful banker Abraham Mendelssohn, child prodigy Felix Mendelssohn-Bartholdy 
grew up in a privileged environment. In addition to Berlin’s cultural life in which the 
Mendelssohn’s were highly active, the Mendelssohn children were privately educated, 
a schooling focused on the many talents they displayed. 

Influential teachers
Mendelssohn studied with Ludwig Berger (1777-1839), a virtuoso pianist with whom 
he developed his legendary technique and his brilliant improvisational talents. From 
the age of ten he had also been entrusted to the care of Carl Friedrich Zelter (1758-
1832), Berlin’s unchallenged musical authority at the beginning of the 19th century. 
Zelter was also a great Bach-admirer who regularly performed his works with 
his Sing-Akademie of which the Mendelssohn family were members. From Zelter, 
Mendelssohn received a thorough theoretical schooling in composition, counterpoint 
and musical history. These two elements, a modern romantic virtuosity and a 
thorough theoretical background focusing on the ‘old masters’, remained consistently 
recognisable in Mendelssohn’s compositions. 

First encounter with the organ
Zelter stimulated Mendelssohn, who had become a piano virtuoso at a very young 
age, to play the organ as well. Berlin was home to a lively, conservative organ 
tradition, centred around the beautiful historic instruments of Arp and Franz 
Caspar Schnitger, and Joachim Wagner, on which much Bach was played. This was 
hardly surprising in a city where Bach’s sons Carl Philipp Emanuel and Wilhelm 
Friedemann had been active. For a short time, Mendelssohn studied the organ 
with August Wilhelm Bach (no relation of J.S.), who quickly became jealous of his 
pupil, souring the relationship with the Mendelssohn family who terminated Felix’s 
lessons. Felix’s love of the instrument, and especially for the organ music of Johann 
Sebastian Bach, had, nevertheless, been awakened. 



From Bach to composition
In the Mendelssohn household, there was from the beginning a substantial amount 
of sheet music by Bach. This was remarkable if one considers that, at the time, 
each score had to be copied by hand, requiring considerably more effort than now. 
Mendelssohn used his contact with other Bach-admirers to expand the family’s 
collection. He also played a significant role in realising publications of Bach’s organ 
music in Germany and England where he enjoyed an admirable reputation and had 
many contacts. 

Amongst his many commitments: piano concerts, diligent composition work, 
orchestral conducting and all the associated travelling, Mendelssohn ensured he 
could always visit the local church to try out the organ. This busy schedule limited 
his organ repertoire which consisted almost entirely of music by J.S. Bach. During 
a few holidays in which Mendelssohn had more time available, he taught himself 
the challenging pedal technique required to play Bach’s more difficult works. There 
followed many public performances of, among others, the great Prelude and Fugue 
in E-flat major BWV 552 and the famous Prelude and Fugue in A minor, BWV 
543. He also organised an organ concert, dedicated to Bach’s organ works, at the 
Thomaskirche in Leipzig, the income from which paid for the first Bach monument 
adjacent to the church. 

Of course, Mendelssohn also improvised frequently at the organ. In doing so he left 
a lasting impression on his listeners as a result of his imagination, the richness of his 
ideas, and his virtuosity and humour. A number of his best improvisations were later 
written out as compositions. His organ compositions reveal the liveliness, elegance 
and impetuous virtuosity which characterise his music in general, while his complete, 
lifelong submersion in the music of Bach is evidenced in countless instances. 

The reception of Mendelssohn’s organ playing
On the organ, Mendelssohn performed primarily Bach, improvisations and, 
occasionally, a work from his own pen. Descriptions of his playing by leading 

musicians and critics provide a vivid impression of his playing style. Hans von Bülow 
described it as “modern in character, interesting and poetic, while the style employed 
by organists who cannot play the piano is dry and leathery.” Critic John Ella 
praised Mendelssohn’s “fine staccato touch” in a performance of Bach’s BWV 543. 
Mendelssohn rendered the theme “distinct and comprehensive to the listener”. Robert 
Franz, an organist and conductor offered a similar commentary: “On the organ one 
can only mark the rhythm, because the sounds themselves allow of no differentiation 
in strength. Mendelssohn’s playing here was capable of bringing out the caesurae, 
even the most subtle in the work. One heard every entry of a new voice, as well as 
its exit from the scene.” Organist Elizabeth Mounsey wrote: “There was always such 
a depth of expression. The organ does not easily lend itself to that. He played Bach 
slower than I expected; but instead of rattling off the semiquavers he made them 
flow impressively and seriously”. Organist Henry Gauntlett claimed “We had never 
heard Bach executed with such fire and energy”. From many descriptions, it is clear 
that Mendelssohn played the organ with great enthusiasm and fire, with quick tempi, 
while his technique seemed light and easy. 

Mendelssohn possessed, therefore, the old tradition of sparkling or ‘brilliant’ 
playing: an articulated, transparent manner of execution. At the same time, his 
playing style was ‘modern’ and ‘poetic’ probably indicating a legato touch and a 
specifically romantic aesthetic. The comparisons with ‘dry’ organ playing indicate 
that Mendelssohn succeeded in allowing the organ to sound dynamic and intensely 
musical. 

Eight organ works – the three independent compositions
This album includes eight compositions: three of Mendelssohn’s well-known sonatas, 
three of his lesser-known independent compositions and two transcriptions of 
orchestral works. I will turn first to the three independent works. 

The Fugue in E minor has a strongly motoric character with constant, impetuous 
figuration until the last few bars. The descriptions of Mendelssohn’s energetic organ 



playing are brought to mind. The first half of the theme is strongly reminiscent of 
the subject of Bach’s Fugue in E minor (BWV 533), a copy of which was made by 
Mendelssohn in 1822. 

The Fugue in F minor, marked ‘Andante sostenuto’, is a poetic, melancholic 
work. For a while, Mendelssohn considered including this movement in his first 
organ sonata in the same key, but ultimately decided against it. Bach’s influence is, 
once again, clearly evident.  From his first encounter with the piece, Mendelssohn 
was hugely impressed with the daring and tension-filled chord near the conclusion 
of Bach’s Toccata in F major BWV 540 (bar 424). This dissonant chord and its 
subsequent resolution is adopted literally by Mendelssohn in this fugue (bar 59). 
Organist Elizabeth Mounsey was witness to one of Mendelssohn’s rare performance 
of this work and described how, during the piece, he made subtle registration changes, 
something I have adopted in my performance.

The Allegro in D minor consists of an Allegro, Chorale and Fugue. The 
extremely virtuosic Allegro is highly pianistic and can easily be imagined as one of 
Mendelssohn’s sparkling improvisations. It concludes suddenly, in a spectacular 
manner, and is followed by a chorale in the tonic major. Mendelssohn adored chorales 
and regularly created Bach-like settings of original, wordless, melodies. The last line 
of this chorale immediately becomes the subject for the fugue, a worthy climax to this 
unique organ work. 

The three sonatas
At the request of the English publisher Charles Coventry, who was keen to publish 
organ works by Mendelssohn, a stream of new organ pieces was composed from 
1844 onwards, sometimes relying on early compositions. These included, for 
example, a glorious piece in A major he had composed for the wedding of his sister 
Fanny in 1829 and followed by a fugue with which he was never satisfied. Although 
the original work could no longer be traced in the Mendelssohn household, despite 
diligent searching, Mendelssohn recreated it as the first movement of his third sonata. 

Following the subsequent fugue, this time realised to the composer’s satisfaction 
and with a specified accelerando, the opening theme returns in glorious majesty. 
A new and gentle ‘Andante tranquillo’ was added a week later. This movement is 
remarkable for the beautiful phrasing which Mendelssohn indicates by means of slurs. 
Mendelssohn also transposed a chorale, originally composed in A-flat major, to act as 
a concluding movement but was unsatisfied with the result and ultimately omitted it 
with the result that the sonata remained a two-movement work. 

At the beginning of 1845, Mendelssohn composed a series of works in B-flat major 
which would grow into the fourth sonata. The opening movement consists of two 
ideas: a lively allegro and a marked, powerfully dotted theme. In the second half of 
the movement, the two ideas are combined. The second movement is an ‘Andante 
religioso’ which echos the dotted rhythm of the first movement in a calm atmosphere. 
The third movement is comparable with a ‘Song without Words’, an extremely lovely 
character piece with an explicitly romantic spirit. It is constructed in three layers: 
a pizzicato bass, babbling semiquavers and a lyrical melody in quavers. The last 
movement of the sonata caused Mendelssohn the biggest headache; the fugal passages, 
brilliant and virtuosic like the opening movement, were revised a number of times. 
These passages are surrounded by a very powerful, homophonic ‘Allegro Maestoso’. 

During early 1845, Mendelssohn also composed, in just two days, the sixth sonata. 
The first movement, a series of variations on ‘Vater unser im Himmelreich’, illustrates 
similarities with two earlier improvisations: one Mendelssohn had played at the 
conclusion of his famous Bach concert in the Leipzig Thomaskirche in 1840 and for 
which he had made a (preserved) sketch, and an improvisation in a Swiss monastery 
on a Gregorian Credo. The similaraties include the monophonic transitional bars 
between the chorale and the first variation, and the variation in triplets which, 
incidentally, illustrates the extremely capable pedal technique Mendelssohn must have 
possessed. The movement concludes with a powerful toccata which Mendelssohn 
conceived during his Swiss improvisation and that he, unlike many of his other 
improvisations, found so convincing that he immediately began to notate it for later 



known movements. The scherzo functions as an intermezzo between the first and 
second acts. The fairytale-like, romantic character of the play, set in a moonlit wood, 
forms a perfect match with Mendelssohn’s lively and imaginative style of composition. 
Mendelssohn’s Scherzo represents, in its levity, a side of his oeuvre not quickly 
associated with the organ but which nevertheless is done full justice on the instrument. 

Mendelssohn’s ideal organ
“The full organ is very strong and powerful. The sound doesn’t shake at all; the 
Pedal is in perfect balance with the Manual, and it is not lacking in various types of 
lovely soft registers”. This is the impression the organ of the Stadtkirche, Weimar, 
left on Mendelssohn, as taken from a letter by him on June 22, 1830. The Bätz-
organ of the Koepelkerk or Ronde Lutherse Kerk, built in the same year, fits this 
description perfectly.
© Matthias Havinga
Translation by Chris Bragg

development. This is followed by a lyrical, elegant fugue, the conclusion of which is 
immediately repeated in the tonic major as the opening of the romantic Andante with 
which the work ends. 

The two transcriptions 
Despite Mendelssohn’s great love of Bach and the organ, he of course dedicated 
himself primarily to the business of being a ‘mainstream’ performer. In this role he 
was extremely active as a pianist, conductor and composer, building up considerable 
fame in the process. As a result of the ongoing development of virtuosity at the organ 
and new initiatives in organbuilding, it became gradually possible in the 19th century, 
at least for a select number of virtuosi, to perform Mendelssohn’s orchestral and 
chamber music in organ transcriptions. Although the organ heard on this recording is 
conceived in a very traditional manner, it is possible with some ‘smoke and mirrors’ 
to perform two fantastic transcriptions on it. 

The first arrangement comes from the pen of the great British virtuoso William 
Thomas Best (1826-1897), organist of the St. George’s Hall in Liverpool and author 
of hundreds of transcriptions. The overture to Mendelssohn’s oratorio ‘St Paul’ 
is one his best known. It is especially remarkable how successfully Best translates 
the original into something so idiomatically suited to the organ. I have made a 
number of small changes in order to make the piece playable on the Bätz organ of 
the Koepelkerk, with its older, parallel pedalboard, shorter keyboard compass and 
heavy action. And while an organ such as  that at the St George’s Hall in Liverpool 
allowed the player to change his own registrations, a significant role in the present 
performance was played by the two registrants. 

The second arrangement was made by organist Yannick Merlin (b1976), who 
has succeeded in translating the Scherzo from ‘A Midsummer Night’s Dream’ into 
the language of the organ. ‘A Midsummer Night’s Dream’ is a collection of separate 
pieces of music composed to accompany Shakespeare’s play. The overture, which 
Mendelssohn composed whilst still a teenager, and the wedding march are the best-



Mendelssohn verzuurde en de lessen werden stopgezet. De liefde voor het instrument, en 
dan vooral voor de orgelmuziek van Johann Sebastian Bach, was echter gewekt.

Van Bach naar eigen orgelwerk
Er was in huize Mendelssohn van jongs af aan een grote hoeveelheid bladmuziek van 
de grote meester aanwezig, wat in tijden waarin elk afschrift met de hand gekopieerd 
werd heel wat meer moeite kostte dan nu. Mendelssohn was er in zijn contacten met 
andere Bach-bewonderaars altijd op gespitst om de verzameling uit te breiden. Ook 
speelde hij een grote rol bij het realiseren van uitgaven van Bachs orgelmuziek in 
Duitsland en Engeland, waar hij een grote reputatie genoot en veel contacten had. 

Temidden van Mendelssohns drukke leven vol pianoconcerten, ijverig 
compositiewerk, orkestdirectie en de bijbehorende reizen zorgde hij altijd dat hij ter 
plaatse een kerk in kon duiken om het orgel te proberen. Het was door dit drukke 
leven dat hij slechts een klein orgelrepertoire beheerste, vrijwel uitsluitend bestaand 
uit muziek van Bach. In een paar vakanties waarin Mendelssohn wat meer tijd tot 
zijn beschikking had, leerde hij zichzelf de lastige pedaaltechniek aan die nodig was 
voor het echte werk van de grote meester. Daarna bracht hij met onder andere de 
grote Es-Dur BWV 552 en de beroemde a-moll BWV 543 op talloze gelegenheden 
zijn publiek in vervoering. Ook organiseerde hij een orgelconcert, gewijd aan Bachs 
orgelwerken, in de Thomaskirche te Leipzig, met de opbrengsten waarvan een eerste 
Bach-monument bij de kerk werd gerealiseerd. 

Natuurlijk improviseerde Mendelssohn ook veel op het orgel. Hij maakte daarmee 
enorme indruk op de luisteraars om zijn fantasie, rijkdom aan ideeën, virtuositeit 
en soms humor. Enkele van zijn best gelukte improvisaties werkte hij naderhand uit 
tot composities. In zijn orgelcomposities vinden we de levendigheid, elegantie en 
onstuimige virtuositeit terug die voor al zijn werk kenmerkend is, terwijl de complete 
en levenslange onderdompeling van Mendelssohn in de muziek van Bach op talloze 
plaatsen aan het licht komt.

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Als kleinzoon van de bekende Verlichtingsdenker Moses Mendelssohn en als zoon 
van de succesvolle bankier Abraham Mendelssohn groeide wonderkind Felix 
Mendelssohn-Bartholdy op in een bevoorrecht milieu. Niet alleen was er het culturele 
leven van Berlijn waar de familie Mendelssohn volop in participeerde, ook kregen de 
kinderen Mendelssohn privé-onderwijs, dat was gericht op de ontwikkeling van de 
vele talenten waarvan zij blijk gaven. 

Invloedrijke docenten
Mendelssohn studeerde bij Ludwig Berger (1777-1839), een pianovirtuoos bij wie hij 
zijn fabelachtige techniek en briljant improviserend vermogen ontwikkelde. Daarnaast 
werd hij vanaf zijn tiende jaar toevertrouwd aan de goede zorgen van Carl Friedrich 
Zelter (1758-1832), de onbetwiste muzikale autoriteit van Berlijn aan het begin van 
de negentiende eeuw. Zelter was bovendien een groot Bach-liefhebber, die in zijn Sing-
Akademie, waar de familie Mendelssohn lid van was, geregeld werken van Bach op de 
lessenaar zette. Van Zelter ontving Mendelssohn een grondige theoretische scholing 
in compositie, contrapunt en muziekgeschiedenis. Deze twee elementen, een moderne 
romantische virtuositeit en een grondige theoretische achtergrond gericht op de oude 
meesters zouden altijd herkenbaar blijven in Mendelssohns composities. 

Eerste kennismaking met het orgel
Zelter stimuleerde Mendelssohn, die al heel jong een groot pianovirtuoos was, om ook 
het orgel te gaan bespelen. Er bestond in Berlijn een levendige, conservatieve orgeltraditie 
rond de prachtige historische instrumenten van Arp en Franz Caspar Schnitger en 
Joachim Wagner, waarin veel Bach gespeeld werd – geen wonder in een stad waar Bachs 
zonen Carl Philipp Emanuel en Wilhelm Friedemann actief waren geweest. Gedurende 
een korte periode studeerde Mendelssohn orgel bij August Wilhelm Bach (geen familie 
van J.S.), die al spoedig jaloers werd op zijn leerling zodat de relatie met de familie 



orkestwerken. Allereerst volgt hier een korte bespreking van de drie ongebundelde 
werken.

De fuga in e-mineur heeft een sterk motorisch karakter, met een doorlopende 
onstuimige beweging tot de laatste paar maten, zodat de omschrijvingen van 
Mendelssohns energie aan het orgel in gedachten komen. Het thema doet vooral in de 
eerste helft sterk denken aan het thema van Bach’s fuga in e-mineur (BWV 533), die 
Mendelssohn al in 1822 voor zichzelf kopieerde.

De fuga in f met het opschrift ‘Andante sostenuto’ is een poëtisch, melancholisch 
werk. Mendelssohn overwoog korte tijd deze fuga onderdeel van zijn eerste sonate 
te maken, maar zag daar uiteindelijk van af. Ook hier is duidelijke invloed van Bach. 
Mendelssohn was vanaf de allereerste kennismaking helemaal weg van een uiterst 
gewaagd en spannend akkoord tegen het slot van Bach’s Toccata in F BWV 540 (maat 
424). Dit dissonante akkoord en de daaropvolgende oplossing neemt Mendelssohn in 
zijn eigen fuga letterlijk over (maat 59). Organiste Elizabeth Mounsey was getuige van 
één van de schaarse uitvoeringen door Mendelssohn zelf van dit werk, en beschreef 
hoe hij tijdens het stuk de registraties subtiel, maar niet wezenlijk veranderde, iets wat 
ik in mijn uitvoering eveneens heb gedaan. 

Het Allegro in d bevat een Allegro, Koraal en Fuga. Het uiterst virtuoze Allegro, 
een staaltje pianistische orgelmuziek, is gemakkelijk voor te stellen als één van 
Mendelssohns wervelende improvisaties. Het eindigt plotseling op spectaculaire wijze, 
en wordt gevolgd door een koraal dat ineens in majeur staat. Dol als Mendelssohn 
was op koralen, creërde hij zelf geregeld Bach-achtige koraalzettingen die niet bij een 
bestaande melodie geschreven waren en niet door een liedtekst vergezeld werden, dus 
helemaal op zichzelf stonden. De laatste regel van dit koraal vormt meteen het thema 
van de fuga, een waardige bekroning van dit unieke orgelwerk. 

De drie sonates
Op verzoek van de Engelse uitgever Charles Coventry, die graag orgelmuziek van 
Mendelssohn wilde uitbrengen, componeerde Mendelssohn vanaf 1844 een stroom 

Anderen over Mendelssohns orgelspel
Mendelssohn speelde op het orgel dus vooral Bach, hij improviseerde, of voerde een 
enkele keer een eigen stuk uit. Omschrijvingen van vooraanstaande musici en critici 
geven een mooi beeld van zijn speelstijl. Zo noemde Hans von Bülow Mendelssohns 
orgelspel “modern van karakter, interessant en poëtisch, terwijl de stijl van organisten 
die geen piano kunnen spelen droog en leerachtig is”. Recensent John Ella roemt het 
“prachtige staccato” in een uitvoering van BWV 543, waarin Menddelssohn “het 
thema helder en begrijpelijk maakt voor de luisteraar”. Een soortgelijk commentaar 
op een Mendelssohn-uitvoering van BWV 543 geeft Robert Franz, organist en 
dirigent: “Het geheim ligt in ritmische accentuering. Op orgel kan men alleen ritme 
accentueren, omdat de noten alle hetzelfde volume hebben. Als Mendelssohn speelde 
hoorde je de caesuren duidelijk. Je hoorde elke stem verschijnen en verdwijnen.” 
Organiste Elizabeth Mounsey: “Er was altijd zo’n diepte van expressie. Dat is niet 
gemakkelijk op het orgel. Hij speelde Bach minder snel dan ik verwacht had, in plaats 
van de zestienden te laten razen stroomden ze indrukwekkend en serieus.” Organist 
Henry Gauntlett had Bach “nog nooit met zoveel vuur en energie gehoord”. Uit veel 
omschrijvingen blijkt dat Mendelssohn buitengewoon enthousiast was als hij orgel 
speelde, dat zijn spel vurig was en zijn tempi hoog, terwijl zijn techniek er licht en 
gemakkelijk uit zag. 

Mendelssohn beheerste dus de oude traditie van ‘parelend’ of ‘briljant’ spel, een 
gearticuleerde, heldere speelwijze. Tegelijk was zijn speelstijl ‘modern’ en ‘poëtisch’, 
waarbij eerder aan legatospel en een specifiek romantische esthetiek gedacht kan 
worden. De vergelijkingen met ‘droog’ orgelspel wijzen er in elk geval op dat 
Mendelssohn erin slaagde het orgel dynamisch en doorleefd, intens muzikaal te laten 
klinken.  

Acht orgelwerken – de drie ongebundelde werken
Op deze CD vindt u acht composities, drie van Mendelssohns bekende sonates, 
drie van zijn minder bekende, ongebundelde werken en twee orgeltranscripties van 



en waarvoor hij een – bewaard gebleven – schets had gemaakt, en één improvisatie in 
een Zwitsers klooster over een gregoriaans Credo. Zo zijn het openingskoraal en de 
eerste variatie verbonden door een aantal eenstemmige overgangsmaten, en is er een 
variatie in triolen, die overigens het enorme speelgemak toont dat Mendelssohn op het 
pedaal gehad moet hebben. Het deel wordt afgesloten door een machtige toccata, die 
Mendelssohn tijdens zijn improvisatie in het klooster ongeveer in deze vorm bedacht, 
en die hij – in tegenstelling tot veel van zijn andere improvisaties – zo goed gelukt 
vond dat hij meteen na afloop notities maakte om later uit te kunnen werken. De 
spetterende toccata wordt gevolgd door een lyrische, fraaie fuga waarvan het staartje, 
in majeur herhaald, een romantisch Andante inluidt. 

De twee transcripties 
Ondanks Mendelssohns grote liefde voor Bach en het orgel wijdde hij zich natuurlijk 
grotendeels aan het ‘mainstream’ concertleven, waarin hij als pianist, dirigent en 
componist een enorme hoeveelheid werk verzette en een grote faam opbouwde. 
Door de verdere ontwikkeling van de virtuositeit op het orgel en vernieuwingen 
in de orgelbouw werd het gaandeweg in de negentiende eeuw ook mogelijk – voor 
een select aantal virtuozen – om zijn orkest- en kamermuziek in transcriptie op 
het orgel te spelen. Hoewel het orgel van de Koepelkerk of Ronde Lutherse Kerk 
heel traditioneel is geconcipieerd, is het met wat kunst- en vliegwerk toch mogelijk 
gebleken twee fantastische transcripties hierop uit te voeren. 

Het eerste arrangement is afkomstig van de grote Britse virtuoos William Thomas 
Best (1826-1897), organist van de St. George Hall in Liverpool en auteur van 
honderden arrangementen. De ouverture uit het oratorium ‘Paulus’ is één van zijn 
meest bekende transcripties. Opvallend is dat Best heel overtuigend de vertaalslag 
naar een echt orgel-idioom maakt. Voor de vertaling naar het instrument van Bätz in 
de Koepelkerk, met ouderwets recht pedaalbord, te kleine klavieromvang en zware 
speelaard, zijn door ondergetekende enkele kleine wijzigingen aangebracht. En waar 
een orgel als dat in de St. George Hall te Liverpool de organist in staat stelde zelf 

nieuwe stukken voor het orgel, waarbij hij deels voortborduurde op ouder werk. Zo 
had hij in 1829 op het huwelijk van zijn zus Fanny een glorieus orgelstuk in A-majeur 
gespeeld, gevolgd door een fuga waar hij echter ontevreden mee was geweest. 
Hoewel het originele stuk in huize Mendelssohn ondanks naarstige zoektochten 
niet meer gevonden kon worden, recreëerde Mendelssohn dit werk, het eerste deel 
van de derde sonate. Na de fuga met voorgeschreven accelerando, ditmaal wél tot 
tevredenheid afgemaakt, keert nog eens het beginthema in volle majesteit terug. 
Een nieuw geschreven, lieflijk ‘Andante tranquillo’ werd een week later toegevoegd. 
Opvallend zijn in dit deel de prachtige fraseringen die Mendelssohn door middel 
van bogen aangeeft. Mendelssohn transponeerde nog een aanvankelijk in As-majeur 
gecomponeerd koraal naar A-majeur om als slotdeel van deze sonate te fungeren, 
maar was toch ontevreden met het koraal en liet dit uiteindelijk weg, zodat de derde 
sonate uit twee delen bleef bestaan.

Met grote voortvarendheid componeerde Mendelssohn begin 1845 een serie 
stukken in Bes-majeur, die zou uitgroeien tot de vierde sonate. Het openingsdeel 
bestaat uit twee gedachten, een levendig allegro en een gemarkeerd, krachtig 
gepunteerd thema. In de tweede helft van het stuk worden deze twee ideeën 
gecombineerd. Het tweede deel is een ‘Andante religioso’, dat in een kalme sfeer het 
gepunteerde ritme uit deel één echoot. Deel drie is vergelijkbaar met een ‘Lied ohne 
Worte’, een uiterst lieflijk karakterstuk met een uitgesproken romantische geest. Het 
is opgebouwd uit drie lagen, een pizzicato bas, kabbelende zestienden en een lyrische 
melodie in achtsten. Het slotdeel van deze sonate kostte Mendelssohn de meeste 
hoofdbrekens; een aantal keren reviseerde hij de fuga, die net als het openingsdeel 
briljant en virtuoos is. De fuga wordt omhelsd door een zeer krachtig, homofoon 
‘Allegro Maestoso’. 

Eveneens begin 1845 noteerde Mendelssohn in slechts twee dagen de zesde sonate. 
Het eerste deel, een reeks variaties over ‘Vater unser im Himmelreich’, vertoont 
overeenkomsten met twee eerdere improvisaties, één die Mendelssohn als afsluiting 
van zijn grote Bach-orgelconcert in de Thomaskirche te  Leipzig (1840) had gespeeld 



alle registratiewijzigingen uit te voeren, is hier een grote rol weggelegd voor de twee 
registratie-assistenten.

Het tweede arrangement is gemaakt door organist Yannick Merlin (*1976), die 
het Scherzo uit de Midzomernachtsdroom overtuigend vertaalde naar het orgel. De 
Midzomernachtsdroom is een verzameling losse muziekstukken bij Shakespeares 
toneelstuk. De ouverture, die Mendelssohn als tiener al schreef, en de bruiloftsmars 
zijn de beroemdste onderdelen. Het Scherzo fungeert als intermezzo tussen de eerste 
en tweede akte. Het sprookjesachtige en romantische karakter van het toneelstuk, dat 
zich afspeelt in een maanverlicht bos, vormt een perfecte match met Mendelssohns 
levendige en fantasievolle compositiestijl. Mendelssohns Scherzo vertegenwoordigt in 
al zijn luchtigheid een kant van zijn oeuvre die de componist zelf waarschijnlijk niet 
snel met het orgel geassocieerd zou hebben, maar er desalniettemin fantastisch op 
klinkt. 

Mendelssohns ideale orgel
“Het orgel is zeer sterk en krachtig. De klank trilt in het geheel niet; het pedaal is 
perfect in balans met het manuaal, en er is geen gebrek aan verschillende soorten 
lieflijke zachte registers”. Dit is de indruk die het orgel van de Stadtkirche te Weimar 
op Mendelssohn maakte, genoteerd in een brief op 22 juni 1830. Het Bätz-orgel van 
de Koepelkerk of Ronde Lutherse Kerk, voltooid in hetzelfde jaar, voldoet uitstekend 
aan deze beschrijving.
© Matthias Havinga

ORGAN SPECIFICATIONS
Bätz-organ (1830) of the Koepelkerk or Ronde Lutherse Kerk, Amsterdam

Rugpositief (C-f3) Hoofdwerk (C-f3) Bovenwerk (C-f3)
Prestant 8 Prestant 16 Prestant 8
(two ranks in the treble) (two ranks in the treble) Baarpijp 8
Holpijp 8 Bourdon 16 Viola di Gamba 8
Quintadeen 8 Octaaf 8 (two ranks in the treble) Quintadeen 8
Octaaf 4 Roerfluit 8 Octaaf 4
Fluit 4 Octaaf 4 Open fluit 4
Quint 3 Gemshoorn 4 Roerquint 3
Octaaf 2 Quint 3 (two ranks in the treble) Woudfluit 2
Mixtuur III-VI Octaaf 2 (two ranks in the treble) Flageolet 1
Scherp III-IV Mixtuur IV-VIII Quartaan II
Sexquialter III (treble only) Scherp IV-VI Dulciaan 8
Cornet V (treble only) Sexquialter III (treble only) Vox Humana 8
Fagot 16  Trompet 16
Trompet 8  Trompet 8 

Pedaal (C-d1)  Accessories
Prestant 16 Bovenwerk – Hoofdwerk (divided)
Subbas 16 Hoofdwerk – Rugpositief (divided)
Octaaf 8 Hoofdwerk – Pedaal
Fluitbas 8 Rugpositief – Pedaal 
Roerquint 6 Tremulant Rugpositief
Octaaf 4 Tremulant Bovenwerk 
Mixtuur IV
Bazuin 16
Trombone 8
Trompet 4
Cinq 2 
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