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Leon Bierens, orgel 
Louis Baijens, cello 
 
Niels Wilhelm Gade  - Moderato uit 3 Tonstücke für Orgel (op.22) 
(1817-1890)  
 
Willem Defesch  - Sonate in d voor orgel en cello:  
(1695-1758)   Siciliano, Allemande, Arrietta, Menuet I 
  Menuet II 
 
Johann Sebastian Bach  - Toccata, Choral und Fuge’:  
(1685-1750) - Toccata in d, BWV 538 

- Choral ‘Vater unser im Himmelreich’, BWV 737 
 - Fuge in d, BWV 538 

 
Jean-Baptiste Loeillet - Sonate in g voor orgel en cello 
(Gent 1680-1730)  Largo, Allegro, Poco Allegro, Adagio, Allegro 
 
Tomaso Giovanni Albinoni - Adagio 
(1671–1751) 
 
 
François-Clément Théodore - Toccata 
Dubois (1837-1924) 
 
 
 
 
 
Leon Bierens (1960) studeerde gelijktijdig aan het Conservatorium van Maastricht en 
de Rijksuniversiteit Gent. In 1985 werd hij licentiaat in de kunstgeschiedenis, richting 
musicologie. Het jaar daarop behaalde hij het diploma uitvoerend musicus voor orgel.  
Hij legt zich toe op muziek uit de 17de en 18de eeuw. Hierbij bestaat grote aandacht 
voor het wereldbeeld van die tijd en de koppeling met muziek (deze verschilt van de 
hedendaagse). Johann Sebastian Bach vormt een rode draad in zijn musicologisch 
onderzoek. Zo voerde hij een studie uit naar het gebruik van klavierinstrumenten met 
een voetklavier. Bach speelde en oefende thuis op dergelijke instrumenten. 
Waarschijnlijk heeft dit zijn orgelspel en compositietechniek beïnvloed. In 1989 werd in 
het verlengde van dit onderzoek samen met de bekende klavierbouwer Chris Maene 
een pedaalklavecimbel ontwikkeld. Er is een groeiende belangstelling voor de 
resultaten van dit onderzoek en de uitwerking die het heeft op de benadering van het 
orgel in al zijn facetten (filosofie, bouwgeschiedenis, speelwijze). 
Sinds 1972 bespeelt Leon Bierens het befaamde Van Peteghem-orgel in de barokke 
Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk in Gent. In 1997 was hij medeoprichter van de 
stuurgroep Van Peteghem Orgel. Deze groep organiseert talrijke uiteenlopende 



 

  

activiteiten om het waardevolle instrument uit de genoemde kerk, maar ook het orgel 
dichter bij het publiek te brengen.  
Leon Bierens concerteerde in binnen- en buitenland. Hij verleende medewerking aan 
verschillende cd-opnames. Daarnaast draagt hij graag een steentje bij aan de 
uitstraling van het kerkorgel in breder verband. Zo liet hij in het centrum van Gent het 
orgel van de Sint-Niklaaskerk samen klinken met de beiaard van het Belfort. 
In 2006 schreef hij ter gelegenheid van het Mozartjaar het succesvolle boekje ‘Mozart in 
Gent, wandeling door de achttiende eeuw'. Momenteel werkt hij aan een boekje over 
orgels langs de Schelde.  
Hij trad al verschillende keren op met de cellist Louis Baijens, een muzikale vriend 
sinds vele jaren. Met genoegen duiken zij parels op uit de muziekliteratuur. Van de cello 
wordt gezegd dat dit instrument de menselijke stem het meest benadert. Samen met 
het orgel, de koningin der instrumenten, wordt het telkens weer een interessant 
muzikaal gesprek. Aan de luisteraars de uitnodiging aan deze muzikale ontmoeting 
deel te nemen. 

 


