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VOORWOORD 

Tijdens het laatste jaar van mijn HBS-B-opleiding moest een keuze gemaakt worden voor een 

universitaire vervolgopleiding. Daarbij heb ik kort getwijfeld tussen twee mogelijkheden: 

scheikunde en muziekwetenschap. Uiteindelijk was die keuze niet echt moeilijk: scheikunde 

als uitgangspunt voor het beroep en muziek als hobby leek meer perspectieven te bieden dan 

de tegengestelde keuze. Tijdens mijn studie scheikunde aan de VU kon ik als tweede bijvak een 

tentamen muziekwetenschap doen bij prof. dr. Frits Noske aan de Gemeentelijke Universiteit 

van Amsterdam, waarbij de Geschiedenis van de Barok het belangrijkste bestudeerde onder-

werp was. Muziek als hobby bleek een gelukkige keuze; op allerlei terreinen ben ik met muziek 

bezig gebleven: door te zingen, te spelen op klavecimbel en orgel, door het (mede) organiseren 

van muziekprojecten en het maken van programma’s en toelichtingen daarbij. Vooral bij de 

uitvoering van vocaal-instrumentale muziek drong zich vaak de vraag op of wat de componist 

met zijn wijze van noteren expliciet, maar meer nog impliciet bedoeld kon hebben. De belang-

stelling voor oorspronkelijke uitvoeringspraktijken heeft mij nooit meer losgelaten. In 1992 

publiceerden Jos van Veldhoven (artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging) en ik een 

artikel in het Tijdschrift voor Oude Muziek over Bach als dirigent en het gebruik van het klave-

cimbel in Bachs kerkmuziek.  

Na mijn pensionering eind 2010 als leraar scheikunde was er tijd en gelegenheid om gron-

diger onderzoek te doen naar Bachs eigen uitvoeringspraktijk van zijn vocaal-instrumentale 

kerkmuziek in Leipzig. Daarbij las ik in eerste instantie veel literatuur in de Universiteitsbibli-

otheek van de Universiteit Utrecht, die haar deuren gastvrij opent voor allen die de collectie 

willen bestuderen. Toen op deze manier een database was gecreëerd met basisinformatie over 

tal van relevante onderwerpen heb ik een concept voor een eerste hoofdstuk geschreven over 

de violone. Hernieuwd contact met Jos van Veldhoven, die dit hoofdstuk als eerste las, leidde 

tot een plan om het initiatief uit te breiden tot veel meer aspecten van Bachs eigen uitvoerings-

praktijk. Nog vijfentwintig hoofdstukken volgden, waarbij Jos deze steeds van kritische opmer-

kingen voorzag. De hoofdstukken over de continuo-instrumenten werden toegezonden aan le-

den van het orkest van de Nederlandse Bachvereniging, die vaak eveneens zinvolle opmerkin-

gen plaatsten. 

Uiteindelijk verzandde het project enigszins doordat publicatie in de Engelse taal een 

aantal kostbare professionele ingrepen zou vergen, en dat met een auteur die (nog) geen naam 

had gemaakt op musicologisch terrein. Het leek daarom een verstandig idee om eerst enkele 
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artikelen te publiceren. Eind 2016 vroeg ik Albert Clement in Middelburg om advies over een 

gepland artikel over de historie van Bachs Matthäus-Passion tijdens diens leven. Bij die gele-

genheid deed hij mij de suggestie om op basis van een deel van de reeds voltooide hoofdstukken 

een promotietraject te starten. Zoals blijkt ben ik hierop ingegaan. 

Ik dank mijn promotor Albert Clement voor zijn uitnodiging, voor zijn deskundige en 

kritische opmerkingen en bovenal voor het geduld waarmee hij mij bij de besprekingen van de 

hoofdstukken in mijn dissertatie wegwijs moest maken in de mores van de universitaire wereld 

van de humaniora (en in het bijzonder die van de Universiteit Utrecht), die niet alleen afwijken 

van die in de bèta-wereld, maar bovenal van die van de bovenbouw van middelbare scholen, 

waarin ik bijna veertig jaar actief ben geweest. Mijn dank gaat verder uit naar de volgende 

instrumentalisten, veelal van de Nederlandse Bachvereniging, die hoofdstukken in hun oervorm 

hebben gelezen en van commentaar voorzien: Siebe Henstra, Menno van Delft en Pieter-Jan 

Belder (klavecimbel), Leo van Doeselaar (orgel), Robert Franenberg, Maggie Urquhart en Ja-

mes Munro (violone), Lucia Swarts (violoncello), Benny Aghassi (fagot), Mieneke van der 

Velden (viola da gamba) en Fred Jacobs (luit). Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan enkele 

deskundigen die via e-mail informatie verschaften: Martijn Vercammen en Diemer de Vries 

(akoestiek), Veit Heller (overgeleverde violones in Leipzig) en Ingrid Wage (zangtechniek).  

Twee mensen moedigden mij direct aan om op het aanbod van Albert Clement, mijn eer-

dere onderzoek uit te laten monden in een proefschrift, aan te nemen: Jos van Velhoven en mijn 

vrouw Margreet. Ik dank hen hartelijk voor hun onvoorwaardelijke steun en heb hen mede 

daarom gevraagd, mijn paranimfen te zijn. Daarnaast dank ik Margreet, alsmede Bartosz Ani-

mucki en Cobi Brak voor hun bijdragen aan de modellen van de opstellingen in Hoofdstuk V. 

In 2015 ontmoette ik Albert in Elburg, samen met Jos. Bij die gelegenheid sprak hij de 

gedenkwaardige woorden: “Professionals in de universitaire wereld hebben tegenwoordig vrij-

wel geen tijd meer om bronnenonderzoek te doen. Jij moet een gelukkig mens zijn, dat je die 

tijd en gelegenheid wel hebt. ” Hij heeft gelijk. 
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INLEIDING 

Aanleiding tot het onderzoek 

Als er één componist is, over wiens muziek veel is geschreven, is het Johann Sebastian Bach. 

Ook over de uitvoeringspraktijk van zijn vocaal-instrumentale kerkmuziek is veel gepubliceerd. 

De vraag of het zinvol is hieraan opnieuw aandacht te besteden mag daarom terecht gesteld 

worden. Niettemin lijkt een bevestigend antwoord mogelijk. De bronnen waarop conclusies 

over Bachs uitvoeringspraktijk werden gebaseerd, zijn vaak onduidelijk en spreken elkaar 

schijnbaar meer dan eens tegen. Veel onderzoekers zijn in de loop van de tijd dan ook tot van 

elkaar afwijkende conclusies gekomen; op sommige gebieden leidden controverses zelfs tot 

verhitte discussies in boeken en tijdschriften. Op het gebied van continuo-instrumenten hebben 

vooral de conclusies uit slechts één inmiddels dertig jaar oude studie hun weg gevonden in de 

concertwereld. Daarom lijkt het de moeite waard al die bronnen en verschillende conclusies 

zorgvuldig tegen het licht te houden, en de juistheid van die conclusies op hun waarde te testen. 

 

Het belang van kennis van Bachs eigen musiceerpraktijk 

In de loop van de laatste zestig jaren is de uitvoeringspraktijk van Bachs kerkelijke vocaal-

instrumentale werken enorm veranderd, vooral ten gevolge van een verbeterd inzicht in de wijze 

waarop in de 18e eeuw werd gemusiceerd. Strijk- en blaasinstrumenten zoals die in de eerste 

helft van de 18e eeuw werden gebruikt deden opnieuw hun intrede. Zangers zongen veelal met 

minder vibrato, en altpartijen werden meer gezongen door mannelijke falsettisten (counterte-

nors). Ensembles werden kleiner, soms zelfs zeer klein.  

Veel musici menen dat zij met deze historically informed performance (HIP)-praktijk 

Bachs eigen wijze van uitvoeren dichter benaderen, en daarin hebben zij ongetwijfeld gelijk. 

Toch blijven vragen bestaan waarop (nog) geen definitief antwoord is gegeven. Hoeveel musici 

deden mee, in het bijzonder in Bachs ‘koor’? In hoeverre had Bach de beschikking over extra 

musici uit kringen van studenten, collega’s en andere liefhebbers? Werden instrumentale par-

tijen voor fluiten soms ook dubbel bezet? In hoeverre werd een klavecimbel ingezet en wie 

bespeelde het? In hoeverre speelde de organist met pedaal, en gebruikte hij daarbij zestienvoets 

registers? Hoe groot was Bachs violone en octaveerde deze altijd? Werd de violone altijd inge-

zet? Was Bachs violoncello een klein instrument dat voor de borst (‘horizontaal’) werd bespeeld 

of een groter instrument dat tegenwoordig ‘barokcello’ wordt genoemd? Hoe vaak zette Bach 

een fagot in? Speelden een gambist en een luitist vaak mee met het continuo? Kon de luitpartij 
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ook worden gespeeld op een theorbe? Gebuikte Bach falsettisten, ook voor sopraanpartijen? 

Hoe waren de Musik-Chöre opgebouwd in beide hoofdkerken in Leipzig? Hoe was de akoestiek 

in die kerken ten tijde van Bach? Hoe werden de musici daar opgesteld? Hoe trad Bach op als 

dirigent? Op al deze vragen zal in dit onderzoek worden ingegaan. 

Op deze plaats lijkt het goed, te benadrukken dat het niet de bedoeling is van deze studie 

om van dirigenten en musici te vragen Bachs eigen uitvoeringspraktijk in alle aspecten na te 

volgen. Iedere dirigent zal zijn / haar eigen afwegingen moeten maken. Op goede gronden kan 

hij of zij kiezen voor volwassen vrouwelijke sopranen en alten, bijvoorbeeld omdat de stem-

mutatie in onze tijd veel eerder intreedt; achttienjarige sopranen waren in Bachs tijd tamelijk 

algemeen, maar in onze tijd zeldzaam, ook als falsettist. Een dirigent kan er verstandig aan doen 

om niet de uitvoeringslocatie in Bachs kerken te kopiëren, onder andere omdat toehoorders dan 

geen zicht op de uitvoerenden zouden hebben. Zelfs wanneer Bach zelden vocale ripiënisten 

inzette, kan een dirigent ervoor kiezen om dat wel te doen. Ook is voorstelbaar dat een dirigent 

niet de beschikking heeft over een meerklaviers orgel met zestienvoets registers in manuaal en 

pedaal. Om dan toch een zestienvoets klank te genereren zou hij kunnen kiezen voor een zes-

tienvoets spelende violonist, zelfs al zou dat in Bachs ensemble niet zijn voorgekomen. Niette-

min kan een dirigent dit soort afwegingen pas maken als hij kennis heeft genomen van Bachs 

eigen uitvoeringspraktijk. 

 

Afbakening van het onderzoeksveld 

Zoals aangegeven in het Voorwoord van dit proefschrift was de oorspronkelijke opzet van het 

onderzoeksproject veel breder dan binnen het kader van een dissertatie kan worden behandeld. 

Daarom moest voor dit promotieonderzoek een duidelijke afbakening van het onderzoekster-

rein worden gekozen. Een eerste beperking stond op voorhand vast: de wijze waarop Bach zelf 

zijn vocaal-instrumentale muziek in de kerken in Leipzig uitvoerde. Tot die muziek behoren 

zijn cantates, passies, oratoria en kleine missen. Veel interessante onderwerpen zullen door deze 

beperking niet aan de orde komen. Zo zullen vrijwel geen opmerkingen gemaakt worden over 

tegenwoordige uitvoeringspraktijken, of die nu HIP zijn of niet. Ook zal bijvoorbeeld geen 

rekening worden gehouden met (veronderstelde) relaties tussen de inzet van het instrumenta-

rium en de inhoud van verklankte teksten: dat is een onderzoeksgebied op zichzelf en zou de 

vereisten van dit promotieonderzoek verre overstijgen. En hoe zeer de schoonheid en de magi-

strale structuur van Bachs werken uitnodigen tot opmerkingen daarover, zij worden in dit proef-

schrift niet gemaakt. Strikt formeel horen ook Bachs Trauerode BWV 198 en Missa in b BWV 

232I niet tot het onderzoeksterrein, maar wanneer uit deze werken relevante informatie kan 
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worden verkregen, is af en toe van de regel afgeweken. Hetzelfde geldt voor werken van andere 

componisten die door Bach werden uitgevoerd. 

Een verdere beperking tot Bachs continuogroep en de opstelling van zijn musici maakt 

dat ook andere interessante terreinen die wel vallen onder Bachs eigen uitvoeringspraktijk niet 

aan de orde zullen komen. Dat betreft in het bijzonder de interpretatie, meer in detail de zang-

techniek, de wijze waarop het recitatief, het koraal en de generale bas werden vertolkt, het 

tempo, de articulatie, de versieringen, de dynamiek, de stemming en intonatie. Andere instru-

menten dan die aan het continuo kunnen worden toegewezen worden evenmin in detail behan-

deld. 

 

Werkwijze 

Teneinde te onderzoeken of antwoorden verkregen kunnen worden op de hierboven gestelde 

vragen is het onderzoeksterrein in tien hoofdstukken verdeeld. In de eerste vijf wordt aandacht 

besteed aan de in de ondertitel van dit proefschrift vermelde aspecten van Bach en zijn musici 

in de beide hoofdkerken te Leipzig in het algemeen; in de volgende vijf staat de continuogroep 

centraal.  

Een eerste, belangrijke pijler van dit proefschrift wordt gevormd door de informatie uit 

een aantal traktaten van Bachs tijdgenoten in Duitsland. Waar mogelijk wordt in ieder hoofd-

stuk na een algemene inleiding gezocht naar relevante uitspraken in deze traktaten; deze zijn 

veelal als citaat opgenomen in de separaat bij dit proefschrift gedrukte Appendix. Daarmee 

wordt het onderwerp in een breder kader geplaatst. Bach was immers een kind van zijn tijd, en 

kerken zoals in Leipzig waren in heel Duitsland te vinden; men kan veronderstellen dat wat 

anderen schreven ook voor Bach en zijn musiceerpraktijk in Leipzig gold, al is dat op voorhand 

geenszins zeker. 

Een tweede pijler waarop dit onderzoek steunt, is de rijke secundaire literatuur zoals die 

in boeken en tijdschriften, soms via Internet, beschikbaar is. Essentiële conclusies daaruit zijn 

over het algemeen niet als vanzelfsprekend overgenomen, maar getoetst aan andere literatuur 

en primaire bronnen. 

Vervolgens wordt onderzocht wat bekend is over Bach zelf en zijn muziek. De belang-

rijkste bron van informatie daarbij is – naast documenten die zijn verzameld in de Bach-Doku-

mente (BD) – Bachs muziek zelf, en dan in het bijzonder zoals die tot ons is gekomen via bij 

Bachs uitvoeringen gebruikte handschriften. Deze zijn tegenwoordig voor het grootste deel in 

te zien via www.bach-digital.de (Bdig). Nadere informatie over de beschikbare partituren en 
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partijen is daarnaast te vinden in de vier delen van het Bach-Compendium (BC) van Hans-Joa-

chim Schulze en Christoph Wolff (Leipzig/Dresden 1985-1989) en in Johann Sebastian Bachs 

Instrumentarium van Ulrich Prinz (Kassel 2005).  

 

Deel I 

In Deel I van dit proefschrift, bevattende de Hoofdstukken I-V, is het primaire doel, te onder-

zoeken of het mogelijk is een logische opstelling van de musici te reconstrueren in de beide 

hoofdkerken in Leipzig. Daartoe is in Hoofdstuk I de bouw van beide kerken onderzocht, en 

die van beide Musikchöre in het bijzonder. Ook is aandacht besteed aan de akoestiek in beide 

kerken. Vastgesteld kon worden dat de bouw van beide Musikchöre zo verschillend was, dat de 

opstellingen van de musici daardoor als vanzelfsprekend ook zeer verschillend moeten zijn ge-

weest. Het hoofdstuk wordt besloten met een overzicht van de liturgie in de zondagsdiensten, 

en de plaats van Bachs vocaal-instrumentale muziek daarin.  

Teneinde te weten hoe de musici waren opgesteld is het nuttig te onderzoeken wie die 

musici waren. Een overzicht van recente kennis over de organisatiestructuur van de Thomas-

schule en de rol van de kerkmuziek daarin wordt gegeven in Hoofdstuk II. Daarbij wordt ook 

duidelijk hoeveel leerlingen betrokken waren bij het eerste ‘zondagskoor’, dat betrokken was 

bij de uitvoering van Bachs muziek. Verder wordt beschreven in hoeverre de jongenssopranen 

en -alten falsetteerden en ‘adjuvanten’ regelmatig te hulp konden worden geroepen. Daarna 

wordt besproken welke musici de instrumentale partijen voor hun rekening namen. 

Om te bepalen hoe de opstellingen in beide kerken zijn geweest moet bekend zijn hoeveel 

musici werden ingezet. In Hoofdstuk III wordt, na algemene opmerkingen over het nut van 

meervoudige bezettingen, onderzocht welke instrumentale partijen enkel- respectievelijk meer-

voudig werden bezet; daarbij worden ook enkele inzichten gedeeld over onverwachte mogelijk 

meervoudige instrumentale bezettingen. 

De vraag naar de grootte van de bezetting wordt in Hoofdstuk IV gesteld tan aanzien van 

de vocale partijen. Na een beschrijving van het al jarenlang onder onderzoekers bestaande ver-

schil van inzicht hieromtrent, wordt getracht meer helderheid te verkrijgen op basis van de ico-

nografie, informatie uit Bachs partijen en partituren, uit het schoolreglement en uit zijn bekende 

memorandum (Entwurff) uit 1730. De bronnen leiden uiteindelijk onontkoombaar tot conclu-

sies. 

In Hoofdstuk V wordt eerst de rol van Bach als Director besproken. Een van diens ver-

antwoordelijkheden blijkt te zijn geweest het maken van goede opstellingen van zijn musici. 

De informatie uit de Hoofdstukken I-IV en het eerste deel van Hoofdstuk V, samen met die uit 
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andere bronnen, wordt ten slotte gebruikt om door logisch redeneren te bepalen hoe de opstel-

lingen in beide kerken naar alle waarschijnlijkheid zijn geweest. Van beide meest waarschijn-

lijke opstellingen worden tekeningen gepresenteerd. 

 

Deel II 

Deel II van deze dissertatie betreft de hoedanigheid, rol en inzet van de in Bachs kerkmuziek 

uit Leipzig gebruikte continuo-instrumenten.  

Hoofdstuk VI is gewijd aan het klavecimbel. 18e-eeuwse berichten over klavecimbels in 

Duitse kerken en in de kerkmuziek, en informatie over de eigenschappen van deze instrumenten 

worden gevolgd door een historisch overzicht van de onenigheden bij onderzoekers over de 

inzet van het klavecimbel in Bachs kerkmuziek. Deze blijken al anderhalve eeuw te bestaan. 

Onder meer op grond van informatie uit Bachs partituren en partijen worden argumenten voor 

en tegen een zogenaamd ‘dubbel accompagnement’ door orgel en klavecimbel tegen elkaar 

afgewogen. Het hoofdstuk wordt besloten met een conclusie over de mate waarin Bach het 

klavecimbel waarschijnlijk inzette en wie het instrument bespeelde.  

De rol van het orgel is minder controversieel. In Hoofdstuk VII wordt deze aan de hand 

van traktaten afgeleid; ook adviezen over registratie uit de traktaten komen aan bod. Van alle 

orgels in de Thomas- en Nikolaikirche, inclusief het kleine positief uit de Thomasschule, wor-

den beschrijvingen en disposities gegeven. Vooral de keuze voor klavieren, eventueel pedaal-

gebruik en de registratie bij het orgelaccompagnement bij Bachs kerkmuziek komen aan de 

orde; hetzelfde geldt voor het orgel als solo-instrument. Ten slotte worden opmerkingen ge-

maakt over differentiatie tussen orgel en klavecimbel. 

In Hoofdstuk VIII staat de violone centraal. Alom wordt dit instrument in Bachs muziek 

uit Leipzig beschouwd als een contrabas met vier snaren, gestemd als C1-G1-D-A. Er zijn echter 

meer soorten violones beschreven in Duitsland, waarop niet altijd werd geoctaveerd. Daarom 

is een nauwkeurig onderzoek naar de aard van Bachs violone gewenst. Na een beschrijving van 

het begrip ‘violone’ in de zeventiende en achttiende eeuw worden de verschillende soorten vi-

olones beschreven die werden genoemd in Duitse traktaten. De violones die Bach gebruikte in 

Leipzig bestaan nog, maar zijn later mogelijk omgebouwd tot viersnarige contrabassen. Infor-

matie uit Bachs muziek en andere beschikbare gegevens wordt gebruikt om van elke beschreven 

soort violone te bezien of deze door Bach gebruikt kan zijn geweest. Hieruit volgt bijna dwin-

gend een keuze voor één type violone. 

In Hoofdstuk IX worden twee andere continuo-instrumenten behandeld: de violoncello 

en de fagot. Hier en in enkele andere gevallen is de omvang van het te behandelen materiaal 
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bepalend geweest voor de beslissing om beide instrumenten binnen één hoofdstuk te behande-

len – dit in tegenstelling tot de voorafgaande hoofdstukken, waarin relatief veel informatie over 

één instrument diende te worden verwerkt. In de vroege achttiende eeuw waren twee soorten 

celli in gebruik: een tamelijk klein horizontaal bespeeld model en het tegenwoordig bekende 

grotere verticaal bespeelde type. Dit blijkt uit traktaten, waarbij vooral een beschrijving van 

Johann Mattheson voor veel verwarring heeft gezorgd. Onderzocht wordt welk type cello waar-

schijnlijk bij Bachs kerkmuziek werd gebruikt, en of dat mogelijk in 1729 veranderde. Notities 

betreffende de cello in Bachs muziek laten zien, dat hij af en toe differentieerde tussen cello en 

violone. Besloten wordt met de vraag of de cello Bachs ‘standaard’-continuo-instrument was. 

De keuze voor een type instrument blijkt voor de fagot slechts zelden twijfel op te roepen. De 

vraag wanneer Bach een fagot inzette is echter minder duidelijk. Getracht wordt deze vraag te 

beantwoorden. 

Hoofdstuk X heeft twee weinig gebruikte continuo-instrumenten tot onderwerp: de viola 

da gamba en de luit. Van beide instrumenten wordt onderzocht welke typen mogelijk door Bach 

te zijn gebruikt, wanneer hij hiervoor koos, en of zij wellicht vaker als continuo-instrument zijn 

ingezet dan uit de partijen blijkt. 

 

Aanwijzingen voor de lezer 

Bij het lezen van deze studie is het van belang, zich te realiseren dat diverse gebruikte termen 

in de 18e eeuw een andere betekenis konden hebben dan tegenwoordig. Daarbij kan gedacht 

worden aan begrippen als ‘koor’, ‘solo’, ‘cantorij’ en ‘alumnus’. Om misverstanden te voorko-

men zijn zulke begrippen opgenomen in een Glossarium, dat onmiddellijk op deze Inleiding 

volgt. Relevante citaten uit o.a. de Bach-Dokumente en traktaten zijn opgenomen in een sepa-

rate bijlage bij deze dissertatie. Appendix [A] bevat citaten die specifiek behoren bij een of meer 

hoofdstukken. Appendix [B] bevat vier citaten waarnaar vanuit meer hoofdstukken wordt ver-

wezen, en Appendix [C] bestaat uit een lijst met de titels van Bachs vocaal-instrumentale ker-

kelijke werken, gerangschikt op BWV-nummer. Door het opnemen van deze tabel kon worden 

voorkomen, dat bij het vermelden van BWV-nummers telkens ook de naam hiervan moest wor-

den vermeld. Afbeeldingen van details uit facsimile’s van Bachs uitvoeringsmateriaal zijn – 

indien niet uitdrukkelijk anders vermeld – ontleend aan de website Bach-Digital.de (BDig). 

Details over afzonderlijke delen uit Bachs werken zijn, tenzij anders vermeld, steeds gebaseerd 

op de handschriften zelf (zoals te raadplegen in BDig) en op informatie uit het Bach-Compen-

dium (BC), de Kritische Berichte bij de NBA en Ulrich Prinz’ studie Johann Sebastian Bachs 

Instrumentarium. In BWV 232, 244 en 245 is de nummering van de delen in overeenstemming 
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met die in de NBA; deze wijkt af van de nummering in de BWV. 
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GLOSSARIUM 

- A capella, of da capella: een uitvoeringspraktijk waarbij eventuele instrumentalisten 

alleen colla parte meespeelden met de zangers. Begeleiding door het orgel was bijna 

vanzelfsprekend. A capella betekende dus niet: zonder enige instrumentale begeleiding.  

- Accompagneren: de generale bas spelen; Accompagnement: het generale-basspel. 

- Adjuvanten: hulpkrachten naast alumni en stadsmusici bij de uitvoering van de Music. 

- Alumnus: een intern in de school wonende leerling. Alumni waren verplicht mee te wer-

ken aan de muziek tijdens de kerkdiensten en hoefden geen schoolgeld te betalen. 

- Bombarde: grote baspommer, voorloper van de fagot. 

- Calichon: een luitachtig basinstrument met drie tot acht koren (meestal vijf of zes), maar 

geen diapasons. 

- Cantor: bovenbouwdocent voor de muziek, verantwoordelijk voor de opleiding van 

leerlingen tot zangers en instrumentalisten. 

- Cantorey: een groep alumni die op gezette tijden samen zongen aan de deuren tijdens 

tochten langs de huizen, tijdens huwelijks- en begrafenisdiensten en andere representa-

tieve bijeenkomsten. 

- Capella: 

1. een apart geplaatste groep ripiënisten.  

2. een apart geplaatste, meervoudig bezette groep zangers (Chorus Vocalis) 

3. een apart geplaatste groep instrumentale ripiënisten.  

In alle betekenissen is Capella dus de groep ripiënisten, in de tweede betekenis lijkt 

Capella het meest op ons hedendaagse begrip ‘koor’. 

- Concertisten (favoriti): De belangrijkste en beste zangers, die alles zongen, en dus ook 

solorollen vervulden. Concertisten waren dus geen solisten in moderne zin, omdat zij 

alles zongen, inclusief ‘koren’ en koralen. 

- Continuo (Basso Continuo, Bassus continuus, Bassus): de hele groep instrumenten, die 

de baslijn vertolkten, dus inclusief de instrumenten die geen akkoorden kunnen spelen.  

- Coro, Choro, Chorus, koor:  

1.  De plaats in de kerk, van waaruit werd gemusiceerd 

2.  Een (deel van een) muziekstuk, waarin alle deelnemende musici, inclusief instru-

mentalisten, samen zongen en speelden. 

3.  Een groep, bestaande uit vocalisten of instrumentalisten, of beide. Muziek kon voor 
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meer koren zijn geschreven. Bij muziek voor één koor bestond het koor dus uit alle 

deelnemende vocalisten en instrumentalisten samen. 

‘Koor’ betekende dus niet: een meervoudig bezette groep zangers, tenzij als Chorus 

Vocalis aangeduid. 

- Differentiatie: verschil in de partijen van verschillende continuo-instrumenten bij de-

zelfde uitvoering. 

- Director (musices): kapelmeester, dirigent, verantwoordelijk voor alle muziek tijdens 

de kerkdiensten. 

- Doublet: kopie van een partij. Doubletten werden door ripiënisten gebruikt. 

- Emporkirche: galerij, balkon. 

- Externus: een extern wonende leerling die schoolgeld betaalde en niet hoefde mee te 

werken aan de muziek tijdens de kerkdiensten. 

- Fistuliren: falsetteren. 

- Flügel: klavecimbel. 

- Generale bas (Bassus Generalis, General-Bass, Generalbaß): de begeleiding door in-

strumenten die niet alleen de baslijn konden spelen, maar deze bovendien konden aan-

vullen met harmonieën in de vorm van akkoorden. Onder andere orgel, klavecimbel en 

luit konden de generale bas vertolken. Generale-basinstrumenten waren onderdeel van 

de continuogroep. Dat musici die de generale bas vertolken tegenwoordig vrijwel altijd 

de term continuo gebruiken, is te verklaren uit het feit dat de al dan niet becijferde partij 

waaruit zij spelen tevens bedoeld is voor de overige continuo-instrumenten, en daarom 

terecht de naam (Basso) Continuo draagt. 

- Geselle: leerling van een stadsmusicus. 

- Hauptmusic: de figurale muziek die werd uitgevoerd vóór de preek, ter onderscheiding 

van een facultatieve en additionele Music na de preek of tijdens de communie. 

- Koor: zie Coro. 

- Koor (op een luit): twee naast elkaar liggende snaren die dezelfde toonhoogte hebben 

of een octaaf verschillen. Ook wanneer een of meer snaren enkelvoudig zijn uitgevoerd 

spreekt men van ‘koren’. 

- Kunstgeiger: stadsmusicus die vooral werd ingezet als bespeler van strijkinstrumenten. 

- Music: Figurale muziek die in de liturgie een aparte plaats innam. De meest voorko-

mende vorm wordt tegenwoordig veelal cantate genoemd. 

- Musikchor: de ruimte in de kerk van waaruit werd gemusiceerd.  

- Nagalmtijd: de tijd die het uitklinkende geluid erover doet om 60 decibel (dB) in sterkte 
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af te nemen. 

- OVPP (one voice per part): theorie die ervan uitgaat dat iedere vocale partij slechts door 

één zanger werd gebruikt. 

- Praecentor: voorzanger bij de gemeentezang. 

- Praeceptor: docent. 

- Prefect: leerling die optrad als leider van een vocaal koor. De prefect dirigeerde de zan-

gers tijdens motetten, responsoria en gemeentezang en was vaak voorzanger bij de 

laatstgenoemde. De prefect leidde het ensemble niet tijdens de Music: dat was de taak 

van de Director. 

- Quart-Fagott: grote dulciaan die een kwart lager klonk dan de normale dulciaan. 

- Ripiënisten: Vaak apart van de concertisten geplaatste zangers en/of ripiënisten, die 

slechts een beperkt aantal gedeelten meezongen of -speelden, ter verhoging van pracht 

en praal. Een groep apart geplaatste ripiënisten werd vaak een Capella genoemd. Hun 

medewerking was facultatief: zij werden alleen daar ingezet waar een verhoging van de 

pracht en praal gewenst was, als aanvulling en versterking. 

- Ripiëno: 

1. Titel op een partij voor ripiënisten. 

2. Een andere benaming voor Choro en Tutti  

- Risaliet: een gedeelte van een muur dat over de volle hoogte naar voren uitspringt. 

- Ruiter (op een luit): een op de schroevenkast gemonteerd hulpstuk, waarover de snaren 

van de laagste of hoogste koren werden geleid. 

- Schülerchor: dat deel van het Musikchor waar de zangers waren opgesteld. Het Schüler-

chor kon identiek zijn met het Musikchor. 

- Schulvorsteher: toezichthoudende vertegenwoordiger van de stadsraad op de school. 

- Seitenchor, zijkoor: een dwars geplaatste kleine galerij. 

- Solo: 

1. Titel op een partij voor een concertist. 

2. Een aanduiding dat er dat er geen andere concertisten meezongen. 

3. Een aanduiding dat ripiënisten hier zwegen. 

Solo hoefde dus niet altijd te betekenen dat elders ripiënisten deelnamen. 

- Sopranist, altist: falsetterende zanger die de sopraan- resp. altpartij vertolkte. 

- Stadtpfeiffer: stadsmusicus die vooral werd ingezet als bespeler van blaasinstrumenten, 

met het prerogatief om trompet te mogen spelen. 

- Trauungspositiv: klein verplaatsbaar orgel uit de Thomasschule. 
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- Tutti, Omnes: Een aanduiding dat alle musici hier meededen, dus ook eventuele ripi-

ënisten. 

- Violoncello da spalla of viola da spalla: kleine violoncello die min of meer horizontaal 

voor de borst hangend of op de schouder rustend werd bespeeld. 

- Violoncello piccolo: kleine violoncello, vaak met vijf snaren. 

- Violone: het laagste strijkinstrument, dat mede de continuopartij vertolkt. 

- Violone grosso; Contraviolon: octaverende violone, contrabas. 
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BACH EN ZIJN MUSICI IN DE BEIDE HOOFDKERKEN VAN LEIPZIG  

IN HET ALGEMEEN 
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I. DE BEIDE HOOFDKERKEN VAN LEIPZIG 

Een van de doelen van deze studie is te onderzoeken hoeveel musici Bach opstelde tijdens de 

uitvoering van zijn concerterende muziek (cantates, passies, oratoria) in de beide hoofdkerken 

in Leipzig, en ook hoe hij deze musici opstelde. Daartoe is het nodig te weten hoe het interieur 

van die kerken eruitzag, in het bijzonder de ruimtes van waaruit gemusiceerd werd. Was de 

situatie in beide kerken vergelijkbaar? Voor een goed begrip van de context waarin deze muziek 

werd uitgevoerd is het van belang om kennis te hebben van de akoestische omstandigheden, de 

liturgische plaats van Bachs kerkelijke werken en de positie van de toehoorders. Deze onder-

werpen zullen in dit eerste hoofdstuk worden besproken. 

 

I.1. De Thomaskirche  

Afb. I.1a/b. Thomaskirche; zuidzijde met toren en kapellen. 

Links: Gravure van Johann Gottfried Krügner sr., frontispice Schulordnung, Leipzig 1723. Rechts: 

lithografie van Ludwig Hofmann, 1858. Archiv der ev.-luth. Thomas-Matthäi-Gemeinde Leipzig. 
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Exterieur en interieur  

Rond 1710 heeft de geschiedkundige en theoloog Johann Jacob Vogel uit Leipzig de Tho-

maskirche uitgebreid beschreven.1 Daarnaast zijn onder meer beschrijvingen door twee kosters 

en twee plattegronden met de zitplaatsen overgeleverd, die hieronder zullen worden besproken. 

Op grond van deze en andere bronnen hebben Ernst-Heinz Lemper in 1954 en de toenmalige 

superintendent Herberth Stiehl van de Thomaskirche in 1984 studies over de kerk gepubliceerd, 

die een beschrijving geven van exterieur en interieur in Bachs tijd.2  

De Thomaskirche is in de periode 1482-1496 als laatgotische kloosterkerk gebouwd ter 

vervanging van een oudere kerk. In 1539 voerde hertog Heinrich der Fromme met een plech-

tigheid in Leipzig in heel Saksen de reformatie in. Ter gelegenheid daarvan preekte Martin 

Luther in de Thomaskirche.3 Het driebeukige schip was en is inwendig 39,5 m lang en 24,7 m 

breed. De hoogte van het schip is 17,6 m tot boven in het gewelf. Het steile dak (63°, nok 45 m 

hoog) was nog in 1684 opnieuw bedekt met leien. Aan de noordzijde en de zuidzijde werden 

tegen de kerk in totaal 12 privékapellen gebouwd, deels tegelijk grafkapellen (afb. I.1a/b en 

I.2). De toren werd in de 14e eeuw geplaatst aan de noordkant van de ‘viering’, de ruimte tussen 

het niet zo grote altaarkoor en het schip, en heeft een hoogte van 68 m. De lantaarn dateert van 

1702.  

Afb. I.2. De Thomaskirche vanaf de noordwestzijde, met links de noordelijke Vorbau van 1705, 

rechts een deel van de westelijke Vorbau van 1628 en de Thomasschule (foto voor 1884).  

Archiv der ev.-luth. Thomas-Matthäi-Gemeinde Leipzig. 

                                                 
1 Vogel 1710, p. 107ff. 
2 Lemper 1954; Stiehl 1984; waar niet anders vermeld, heb ik aan beide studies informatie ontleend. 
3 Herrmann 1962, p. 25. 
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In 1628 werd de kerk aan de westelijke buitenkant uitgebreid met een nieuwe Vorbau, be-

staande uit kapellen en voorraadhokken. In een nog grotere Vorbau (33 x 4 m) uit 1705 aan de 

noordelijke buitenzijde was naast kapellen een getralied Narrenhäuschen ter insluiting van 

godslasteraars en vloekers opgenomen; door deze ingreep werd de noordkant binnen in de kerk 

donker, vooral onder de galerijen (afb. I.2 en I.3a). 

Afb. I.3a/b. Links: Plattegrond, met buitenkapellen en Vorbauen, voor 1872. Stiehl 1984, p. 63. 

Rechts: Stenen Renaissance-galerij van 1570; zuidzijde, richting westen (foto 2000). Petzoldt 2000, p. 

30. 

Het interieur van de kerk werd steeds aangepast aan de smaak van de tijd (gotiek, renaissance, 

barok, classicisme en historicisme). De drie gewelven worden vanouds gedragen door zeven 

zuilenparen; aan de gestucte gewelven waren wapenschilden aangebracht. De bodem was be-

dekt met gebrande tegels. In 1570 werden renaissancegalerijen (Emporkirchen) van enigszins 

poreus rood zandsteen aan de noord-, west- en zuidzijde gebouwd,4 rustend op stenen pilaren 

(afb. I.3b; gekruist aangegeven in afb. I.6). Aan de westzijde was de diepte 9,7 m; aan de ove-

rige wanden 4,8 m. De onderzijde van deze galerijen is als een gewelf vormgegeven [Appendix 

A.I.1]. In 1614 werden tegen de wanden van de galerijen in totaal 30 spreukborden bevestigd. 

                                                 
4 Bagenal 1930, p. 154. 
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Afb. I.4a/b. Interieur van de Thomaskirche vlak voor de verbouwing van 1884-1888.  

Links: anonieme foto, 1875, rechts: aquarel van Hubert Kratz, 1885. 

Links de Fürstenstuhl, midden achter de viering met loges en houten galerijen, daarachter het 

altaarkoor; midden boven kapellen die gebouwd waren na de afbraak van het kleine orgel, rechts de 

preekstoel. De meeste barokke elementen waren toen al verdwenen. Petzoldt 2000, p. 31 en 155. 

Het grote orgel werd in 1601 tegen de westelijke achterwand geplaatst en het kleine orgel daar 

recht tegenover boven de opgang naar het altaarkoor (§ VII.2). In de jaren ’30 van de 17e eeuw 

werden boven de stenen galerijen houten galerijen gebouwd, o.a. langs de noordelijke wand, en 

links en rechts naast beide orgels resp. aan de westelijke en oostelijke wand. In 1684 werd de 

grote zetel voor de keurvorst (Fürstenstuhl) gebouwd, midden op de noordelijke galerij. Op-

vallende, rijk versierde elementen waren ook het altaar met beschilderde luiken, de sacristie en 

de bibliotheek links en rechts van het altaarkoor, de preekstoel, het doopvont, de Rathsstuhl met 

twaalf zetels en het kleine orgel (afb. I.4). Daarnaast was de kerk met talloze beelden, portretten, 

loges, spreuk- en rouwborden en andere epitafen gedecoreerd. Veel galerijen waren wit met 

goud geschilderd. Lemper veronderstelde dat de Ratsstuhl zich bevond op het Schülerchor; 

Stiehl concludeerde aan de hand van de stoelenplannen (afb. I.5) dat dit pas na 1773 het geval 
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was.5 

Behalve de buitenkapellen (zoals in de Vorbau van 1705), die doorgaans vier zitplaatsen 

hadden (en van waaruit je weinig zag en hoorde), werden na 1707 op de galerijen steeds meer 

fraai versierde privé-binnenkapellen (Betstübchen) voor welgestelde families en geestelijken 

gebouwd. Op de stenen galerij aan de noordzijde bevonden zich behalve de Fürstenstuhl geen 

andere kapellen; wel hadden kapellen in de Vorbau een venster naar het schip. Ten tijde van 

Bach had de kerk inclusief de buitenkapellen 36 kapellen die aan ca. 200 personen plaats boden.  

Afb. I.5a/b. Stoelenplannen. Tekeningen van Lotte Schumann naar oude plattegronden. 

 Links: situatie uit 1679 (met Bänklein). Rechts: situatie uit 1780 (met de galerijen van na 1773). 

Stiehl 1984, p. 55, 58. 

Het gehele schip was gevuld met zitplaatsen, ook onder de galerijen (afb. I.5). De banken waren 

met deurtjes afgesloten. Overal waar dat mogelijk was, waren kleine klapbankjes (Bänklein) 

bevestigd. Voor mannen waren ca. 550 zitplaatsen onder de noordelijke en westelijke galerijen 

en in het altaarkoor, en meer dan 200 op de noordelijke galerij. Ruim 800 vrouwen konden een 

                                                 
5 Lemper 1954, p. 126, Stiehl, p. 15. 
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plek vinden op de banken en klapbankjes in het schip. Op de zuidelijke galerij zaten studenten. 

De kerk telde ten tijde van Bach dus 2000 tot 2100 zitplaatsen; daarnaast waren staan-

plaatsen beschikbaar op de zuidelijke galerijen.6 Omstreeks 1740 vonden diverse werkzaamhe-

den (“Renovation und Erneuerungen”) plaats waarvan onduidelijk is wat er precies is ver-

nieuwd, maar in ieder geval behoorde de trede waarop de leerlingen stonden tijdens het zingen 

daartoe, en waarschijnlijk een nieuw onderstel voor het klavecimbel. Ook lessenaars en stoelen 

werden vervangen. Het kleine orgel werd afgebroken en op de kleine orgelgalerij werden extra 

privékapellen gebouwd (afb. I.4). 

Afb. I.6. Plattegrond Thomaskirche t.b.v. nieuwe verwarmingskanalen 

Friedrich von Thiersch, 1886-1888, Architekturmuseum der TU München, sign. 16.2. 

In 1773 werd het interieur ingrijpend gewijzigd in een soberder stijl. Het orgel werd verbouwd, 

naar voren geplaatst en voorzien van een classicistisch front; rugwerk en balustrade werden 

verwijderd. Het Schülerchor werd radicaal gewijzigd. In de napoleontische tijd, toen de kerk 

o.a. als Frans magazijn werd gebruikt, zijn veel barokke interieurelementen vernield. 

                                                 
6 Stiehl 1984, p. 43f. Volgens Kevorkian 2002, p. 27 en 42 (voetnoot 4), zou het aantal plaatsen nog 
hoger zijn geweest: in 1708 werden in beide hoofdkerken samen 6000 zielen geteld. Het is echter on-
duidelijk of hierbij de middagdiensten ook zijn meegerekend. 
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In 1884-1889 werd de Thomaskirche verbouwd tot een neogotische kerk. Aan de buiten-

kant werden alle renaissance- en barokelementen verwijderd. De kerk kreeg een nieuw neogo-

tisch portaal in het westen, waarmee de kerk een aantal meters werd verlengd. Alle oude inte-

rieurelementen, inclusief de houten galerijen, werden verwijderd. Er werd een nieuw groot or-

gel gebouwd door Wilhelm Sauer, dat in de uitbreiding kwam te staan. Daardoor werd het mu-

ziekkoor uitgebreid. Behalve de stenen elementen als gewelf, zuilen, pilaren en de onderste 

galerij bleef van het oude interieur niets bewaard. Het contrast tussen het sobere interieur in de 

15e en de 20e  eeuw enerzijds en het rijke interieur aan het begin van de 18e eeuw kan nauwelijks 

groter zijn. Herbert Stiehl beschrijft de situatie in Bachs tijd als volgt:  

 
Vergegenwärtigt man sich der Elemente, die das Innere der Thomaskirche zur Amtszeit Johann 

Sebastian Bachs ausgemacht haben, so ergibt sich für diese Zeit ein vielgestaltiges, wohl z.T. 

auch unruhiges, auf alle Fälle aber sehr farbiges Bild. Das beginnt beim Gestühl, das mit den 

festen Blöcken und hunderten von Bänkchen den ganzen Raum ausfüllt. Kanzel, Taufstein und 

Ratsstuhl bilden besondere Schwerpunkte im Schiff. Weiter sind da ringsum die steinernen Em-

poren, im Norden darüber eine zweite hölzerne und weitere kleinere Emporen im Osten und Wes-

ten der Kirchenhalle. Der Fürstenstuhl dominiert unter den Dutzenden von Kapellen, die an ver-

schiedensten Stellen der Kirche ihren Platz gefunden haben. An den Wänden unter und über den 

Emporen, besonders auch an den Pfeilern, hängen die Epitaphe aus mancherlei Material, in un-

terschiedlichsten Größen und mit einer Fülle von Gemälden, Sprüchen, Reliefs. An den steinernen 

Emporen und Queremporen haben die vielen Spruchtafeln und Gemälde ihren Platz. Eine Über-

höhung dieses Ausstattungsreichtums erfahrt der Altarchorraum. Da steht nicht nur der auf-

wendige Marmoraltar, um ihn herum hängen und stehen Bilder, Sprüche und Plastiken. Die Ga-

lerie der Superintendentenbilder ist auf die Seitenwände verteilt. Darunter stehen in zwei Reihen 

die Kommunikanten-, Braut- und Priesterstühle. An den Gewölberippen rankt sich die Stuckarbeit 

und an den Wänden, am und vor dem Altar leuchten die bunten Behänge, Paramente und Teppi-

che. Auf der Westempore, in der Mitte erhöht und im Hintergrund, erhebt sich die nicht zu um-

fangreiche Orgel; davor befindet sich ein Podest. Orgel und Podest scheinen mit einer Balustrade 

umgeben zu sein. Links und rechts auf dem Schülerchor ruhen auf Pfeilern zwei Emporen für die 

Stadtpfeifer und Kunstgeiger. Auf der steinernen Empore aber vor der Orgel und unterhalb dieser 

Emporen ist der Platz für den Chor und seinen Kantor. 7 

 

                                                 
7 Stiehl 1984, p. 41. 
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Het Musikchor  

Als het Musikchor wordt in deze studie de gehele ruimte in de kerk beschouwd, vanwaar ge-

musiceerd werd. In de Thomaskirche bestond het Musikchor uit de orgelgalerij (met het grote 

orgel), twee zijkoren (dwars staande galerijen) voor instrumentalisten, en het Schülerchor, waar 

de leerlingen zongen. Omdat van het Schülerchor en het grote orgel afbeeldingen ontbreken, 

zijn we aangewezen op (niet altijd even duidelijke) beschrijvingen.8 

Volgens Vogel in 1710 [A.I.1] bevond het Schülerchor zich op de westelijke stenen ga-

lerij uit 1570, dus op de eerste etage, waar het grote orgel tegen de achterwand was geplaatst. 

Op het Schülerchor stonden sinds 1632 “auff beyden Seiten in die Höhe zwo Emporkirchen [= 

galerijen], eine vor die Stadt-Pfeiffer, und die andere vor die Kunstgeiger”. Beide galerijen 

boden plaats aan 10 instrumentalisten. Op de voorzijden (richting de kerk), waren Bijbelse ta-

ferelen (het offer van Kaïn en diens moord op Abel) geschilderd, “in zwey Felder”. De voor-

kanten van de balustrade en de beide zijkoren waren voorzien van zes Spruchtafeln. De lijsten 

daarvan en de letters waren verguld; vermoedelijk waren de borden zelf zwart. Vier borden 

zullen aan de balustrade hebben gehangen, die immers in vier velden was verdeeld, en één bord 

aan elk zijkoor,9 wellicht ter hoogte van het orgel. 

Gottlob Friedrich Rothe, koster van 1772 tot 1802, is één van de kosters van wie we 

dankzij door hem geschreven Aufzeichnungen over de nodige gegevens beschikken. Hij ver-

schafte in zijn relaas over veranderingen in 1773 ook informatie over de situatie voorafgaand 

aan die verbouwing [A.I.2]. Het Schülerchor bevond zich volgens hem tot 1773 “eine Treppe 

hoch”, dus op de eerste etage, op de stenen galerij. Deze informatie komt overeen met die van 

Vogel. Daarnaast, “neben demselben linker Hand”, schrijft Rothe, hadden drie van de vier bo-

venbouwleraren (zonder de conrector, die als Inspector fungeerde in de Nikolaikirche)10 hun 

zitplaatsen, en achter hen, tegen de noordelijke wand (“an der Wand gegen Mitternacht”), drie 

van de vier onderbouwleraren (de Sextus was Inspector in de Neue Kirche). Aan beide zijden 

waren, “eine Treppe höher”, Seiten Chöre (zijkoren, door Vogel Emporkirchen genoemd) aan-

wezig, waarop “ehemals” de instrumentalisten een plaats hadden; dezen waren inmiddels naar 

de eerste etage overgeplaatst. Het orgel stond tot 1773 “1. Treppe hoch” op het Schülerchor op 

zuilen, dicht tegen de westelijke wand aan. 

                                                 
8 Computerreconstructies van de orgelgalerijen zijn afgedrukt als afb. I.11a en I.11b. 
9 Stiehl 1984, p. 31. 
10 Schulordnung 1723, p. 30. 
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Diverse latere auteurs hebben deze door Vogel en Rothe verstrekte gegevens uiteenlopend ge-

interpreteerd. Arnold Schering meende dat het Schülerchor zich op de tweede etage bevond, en 

dat het rugwerk tegen de balustrade van het Schülerchor was geplaatst.11 Hierboven is al ge-

concludeerd dat het Schülerchor zich op de eerste etage bevond, en dat het orgel daarop op 

pilaren stond. Dat het rugwerk dan ongeveer vijf meter verderop voor aan de balustrade zou 

hangen is niet waarschijnlijk (zie ook de discussie hieronder met betrekking tot het Scherer-

orgel in Stendal). Armin Schneiderheinze zocht achter in het Schülerchor plaats voor een figu-

raalkoor van twaalf leerlingen, terwijl het voorste gedeelte van het Schülerchor was gereser-

veerd voor een wellicht 100-koppig Choralchor, eveneens bestaande uit leerlingen.12 Om deze 

ruimte te reserveren plaatste Schneiderheinze het orgel niet tegen de westelijke wand, maar 

grotendeels ingesprongen achter de westelijke wand. Daarvan is bij Vogel en Rothe geen 

sprake.  

Afb. I.7. Westelijke galerij tussen de pilaren, waarop zich ten tijde van Bach het Musikchor bevond.  

Foto omstreeks 1910. Lemper 1954, p. 97. 

Het ligt voor de hand dat het volledige Musikchor zich bevond tussen de beide rijen zuilen: 

deze waren meer dan een meter dik, en zouden anders het koor in verschillende compartimenten 

                                                 
11 Schering 1936, p. 153f., Tafel XIII. 
12 Schneiderheinze 1982, p. 40f. 
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hebben verdeeld, waartussen het moeilijk communiceren was (afb. I.7). De totale ruimte voor 

de muziek, inclusief het orgel, was vanaf de westelijke wand tot aan de balustrade 9,70 m diep, 

en de ruimte tussen beide zuilen 8,30 m breed.13 Blijkbaar was het Schülerchor (Schüler-Chor 

of Sing-Chor, de ruimte op de stenen galerij zelf) aan de noordelijk kant afgesloten met een 

wand, waartegen de leraren zaten. Waarschijnlijk was dan ook aan de zuidelijke kant zo’n wand 

aanwezig. Dat komt overeen met de formulering van Vogel, die het Schülerchor als een aparte 

galerij beschouwde [A.I.1]. Die wanden zullen vermoedelijk niet zo hoog zijn geweest, omdat 

ze anders teveel invallend licht zouden wegnemen. Van de noordkant van de kerk kwam toch 

al weinig licht, omdat de Vorbau alle ramen, behalve dat ter hoogte van het Schülerchor, af-

sloot. Wellicht ontbraken die wanden aan de achterkant, waar de trappen naar beneden toegan-

kelijk moeten zijn geweest; dat die trappen zich ook op het Schülerchor zelf bevonden lijkt niet 

waarschijnlijk, omdat zij ook kerkgangers toegang gaven tot de overige westelijke galerijen. 

Uit informatie van de andere koster die ons in zijn Nachricht informatie verschafte, Jo-

hann Christoph Rost [A.I.4] en uit de Schulordnung van 1723 [B.2, XIII.3] kunnen we afleiden 

dat de zangers op de stenen galerij op de eerste etage stonden, terwijl de instrumentalisten hun 

plaats hadden in de op pilaren staande zijkoren en de orgelgalerij. Volgens Rost, die koster was 

van 1716-1739, waren zowel orgel als zijkoren met trappen (meervoud) bereikbaar.14 Stiehl 

denkt dat die trappen zich aan de noordelijke kant bevonden achter de zitplaatsen van de leraren, 

dus in de buurt van de westelijke wand; aan de zuidelijke kant kan de plaats vergelijkbaar zijn 

geweest.15 

Het orgel stond dicht tegen de achterwand aan. Wellicht hadden de balgeninrichting en 

de calcanten een plaats in de Vorbau van 1628; de Vorbau op foto’s (afb. I.2) en tekeningen 

(afb. I.3a) van voor 1884 lijkt die mogelijkheid te bieden. Schneiderheinze neemt aan, dat het 

orgel zich op een hoogte van ca. 2 m boven de stenen galerij bevond (het orgel was volgens 

Rothe bereikbaar met “eine Treppe”), omdat bij een vergroting van de zijkoren in 1739 de 

ruimte onder die zijkoren voor de leerlingen beschikbaar bleef (zie hieronder).16  

 

 

                                                 
13 Ter plaatse gemeten door de auteur op 6 juni 2017. 
14 Stiehl 1984, p. 16. 
15 Ibid. 
16 Schneiderheinze 1982, p. 40. 
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Afb. I.8a/b. Links: Scherer-Orgel in de St. Marien te Stendal; foto van voor 1940. 

www.glockenverein.de/html/bilder.html (geraadpleegd 20-07-2017).  

Rechts: Orgelgalerij in de Dom te Merseburg. Foto G. Freihalter, 2015. 

In de St. Marienkirche in Stendal bevindt zich een orgel uit 1580, gebouwd door Hans Scherer, 

de leermeester van Johann Lange, die op zijn beurt de bouwer was van het Thomas-orgel.17 Het 

orgel in Stendal stond eveneens op pilaren bovenop een galerij. De hoogte van de pilaren lijkt 

daar ca. 2 m te zijn geweest. Wellicht was dat in de Thomaskirche niet anders. In Stendal is ook 

sprake van een orgelplateau, er zijn geen dwars geplaatste zijkoren; wel was er mogelijk plaats 

voor instrumentalisten links en rechts van het rugwerk op de orgelgalerij (afb. I.8a). Bij een 

restauratie van het orgel in 1940-44 zijn kolossale pedaaltorens toegevoegd, die het visuele 

karakter van het orgel drastisch hebben gewijzigd. Beide instrumenten hadden een vergelijk-

baar aantal registers op basis van een 16’ Principal op het hoofdwerk en een 8’ Principal op 

het rugwerk. Een met Stendal vergelijkbare situatie kan worden aangetroffen in de Dom van 

Merseburg (afb. I.8b). De onderste galerij is gebouwd in 1665, het orgel met een brede orgel-

galerij in 1693/1697.18 In 1863/1867 is de ruimte onder het hoofdorgel en het rugwerk na de 

                                                 
17 Schrammeck 1982, p. 47-49. 
18 Tourist- und Tagungsservice Merseburg, Merseburg, Der Stadtführer, Wettin-Löbejün 22011, p. 14f.  
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verbouwing van het orgel door Friedrich Ladegast in 1853/1855 afgesloten, zodat tegenwoordig 

moeilijker waarneembaar is dat het orgel op pilaren staat.  

Dwars geplaatste zijkoren kwamen vaker voor. Een voorbeeld is de orgelgalerij van de 

Peterskirche in Salzburg met een orgelkas uit ongeveer 1680 en zijkoren uit ca. 1780 (afb. 

I.9).19 In deze kerk was de situatie in zoverre anders, dat het orgel met rugwerk niet op palen 

stond.  

Afb. I.9. Orgelgalerij Stiftskirche St. Peter, Salzburg. Foto Rens Bijma, 2015. 

In ieder geval was er onder het orgel van de Thomaskirche en onder de zijkoren dus nog 

ruimte op het Schülerchor. Dit wordt bevestigd door een rekening uit 1632, waarin vermeld 

staat, dat de kleine zijkoren niet alleen werden gebouwd voor de instrumentalisten, maar ook 

“daß die Schüler die Predigt besser hören können” [A.I.3]. Dit suggereert dat de leerlingen 

onder deze galerijen hun zitplaatsen hadden op de Bäncken, zoals die in de Schulordnung van 

1723 worden genoemd [B.2, XIII.2, 3, 5]. In 1739 liet burgemeester Born  
 

[…] auf dem Schüler Chor neben einander gehabte Stühle Nr. 5 et 6 zusammen ziehen und eine 

Capelle daraus machen. Er ließ auch auf seine Kosten die beyden Stadt Pfeiffer Pohr Kirchen 

erweitern. iedoch unten dem Chor nichts zu schmählern, sondern die weite des Chores unten blieb 

wie es sonst gewesen sey [A.I.4]. 

 

Uit de formulering kan worden opgemaakt dat minstens twee zitplaatsen voor hoogwaardig-

heidsbekleders aanwezig waren op het Schülerchor, en dat die wellicht onder een van beide 

                                                 
19 Mondelinge communicatie met een Benedictijner gids in de Peterskirche, 2015. 
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zijkoren gelocaliseerd waren. Als de leerlingen inderdaad onder een van de zijkoren zaten, dan 

zouden de stoelen 5 en 6 samen met het gestoelte voor de leraren (stoelen 1-4?) onder het noor-

delijke zijkoor kunnen hebben gestaan. 

Dat de zijkoren een verhoogde achterwand hebben gehad, laat staan een overkapping, 

zoals Schering in zijn reconstructietekening suggereerde,20 moet worden betwijfeld. Volgens 

Johann Kuhnau hadden de instrumentalisten “auff ihrem Chörgen zur rechten Hand” behoefte 

aan een vastgespijkerde plank, waaraan zij hun strijkinstrumenten konden ophangen [B.1, nr. 

5]. Als er een achterwand was, zou een dergelijke plank niet nodig zijn geweest; dan hadden 

knoppen o.i.d. volstaan. Het orgel bevond zich ongetwijfeld binnen de ruimte tussen de achter-

wand en het eerste zuilenpaar; de zijkoren moeten daar aan beide zijkanten voor hebben ge-

staan. Omdat alleen de oostelijke kanten van de zijkoren (richting de kerk) beschilderd waren, 

en deze beschildering slechts twee velden betrof, moeten de galerijen dwars hebben gestaan.  

Afb. I.10. Scherings reconstructie van het Schülerchor. Schering 1936, Tafel XIII. 

Diverse auteurs stellen dat de zijkoren uit twee rijen bestonden, omdat er voor 10 spelers nau-

welijks ruimte zou zijn in een rij van 5 m.21 In geval van twee rijen zouden de zijkoren echter 

nogal diep moeten zijn geweest. Aannemende dat er ruimte was om voor elkaar langs te lopen 

en voor (vaste) lessenaars, zullen de dubbele zijkoren niet veel minder dan tweemaal een meter 

diep zijn geweest. Als de musici gedeeltelijk tussen de eerste en tweede zuil van een zuilenrij 

stonden, zoals Schering dacht, had de achterste rij daar slechts een lengte van ca. 4 m (afb. I.10). 

Hoe de toegang van die achterste rij geplaatst was, is in dat geval een raadsel. Als beide zijkoren 

echter meer naar het centrum, geheel tussen de beide zuilenrijen, stonden, namen zij samen de 

                                                 
20 Schering 1936, Tafel XIII. 
21 Ibid., p. 154; Stiehl 1984, p. 16. 
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helft van de totale breedte tussen de zuilen in beslag. Daardoor, en vanwege de bovengenoemde 

wanden, zou het onder die zijkoren erg donker worden. De instrumentalisten op de achterste 

rijen zouden ook geen zicht hebben op het Schülerchor beneden, en dus geen direct contact 

hebben met de Music Director tijdens de uitvoeringen. 

Afb. I.11a/b. Computerreconstructies, op basis van afb. 1.4b resp. een foto uit 1910.22  

Links: oostelijke muur met kleine orgel op het Schwalbennest. Rechts: westelijke muur met grote 

orgel, de zijkoren en het Schülerchor. Evangelisch Lutherische Gemeinde, Leipzig. 

De hypothese dat de zijkoren slechts één plaats diep waren, komt overeen met de informatie 

van Vogel dat er aan de voorkant twee velden met schilderingen waren. Bij dubbele rijen zou 

je eerder vier velden hebben verwacht (vgl. afb. I.11b). Maar dan moet er in elk van beide 

enkele rijen wel voldoende ruimte zijn geweest voor tien instrumentalisten. De volgende rede-

nering laat zien, dat die ruimte er wel was. Tussen het hoofdwerk en het rugwerk en daarnaast 

bevond zich het orgelplateau. Uit aktes blijkt, dat dit plateau relatief groot was en met een ba-

lustrade afgesloten werd.23 In het midden moet die balustrade doorsneden zijn geweest door het 

rugwerk. Schneiderheinze suggereert voor orgel en plateau een diepte van 3 à 4 m, wat goed 

                                                 
22 Blijkbaar heeft men voor de hoogte van de zuilen onder het orgel Schneiderheinzes ca. 2 m aange-
houden; hoe het orgel er in werkelijkheid uit zag, is onbekend.  
23 Stiehl 1984, p. 16. 
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mogelijk lijkt.24 Wanneer de zijkoren zich geheel aan de binnenkant van de zuilenparen bevon-

den, en hiervoor de gehele afstand van Schülerchor-balustrade tot aan het orgelplateau beschik-

baar was, dan zou de lengte van de zijkoren ca. 6,5 m zijn geweest, en dat zou 65 cm ruimte per 

speler inhouden. Dat lijkt acceptabel en alles bij elkaar genomen acht ik het waarschijnlijk dat 

zich op de zijkoren slechts één rij instrumentalisten bevond. 

In 1773 zijn de zijkoren blijkbaar afgebroken, maar al eerder werden zij volgens Rothe 

buiten gebruik gesteld, en kregen de instrumentalisten een plaats op het Schülerchor [A.I.2]. 

Dat moet na 1750 zijn geweest, aangezien het anders zinloos zou zijn geweest de zijkoren in 

1739 nog te laten vergroten.25 In 1669 werden op het Schülerchor links en rechts twee eiken-

houten lessenaars (Pulte) aangebracht, met treden voor de zangers om op te staan. Deze les-

senaars waren elk 4 el lang, dat is ca. 2,2 m.26 Zij moeten volgens de Schulordnung uit 1723 

voor aan de balustrade van het Schülerchor hebben gestaan [B.2, XIII.2, 3, 5]. De balustrade 

was op de smalste delen 38 cm diep en vlak van boven, zodat de lessenaars hierop geplaatst 

kunnen zijn geweest, mogelijk onder een schuine hoek. De breedte tussen de pilaren is 8,30 m. 

Als de genoemde 4 el een schatting of afronding was, kunnen de lessenaars naast elkaar ge-

plaatst zijn geweest, waardoor aan de balustrade plaats was voor één lange rij zangers. De ver-

deling van de balustrade in vier door risalieten verdeelde dubbele velden pleit daarvoor.27 De 

hoogte van de balustrade aan de Schülerchor-zijde was 94 cm; door de lessenaars met daarop 

de ca. 35 cm hoge muziekbladen was de totale hoogte aanzienlijk groter. De treden waren waar-

schijnlijk nodig opdat de kleinste jongens over balustrade en lessenaar heen konden reiken. De 

mogelijkheid dat aan beide uiteinden van de balustrade twee lessenaars achter elkaar stonden 

valt echter niet uit te sluiten. 

Op het Schülerchor bevond zich ook een in 1672 vervaardigde kast met een schuifdeur, 

waarin muziekinstrumenten werden opgeborgen. Het ligt voor de hand dat die kast tegen de 

achterwand stond, onder het orgel.28 Drie jaar later werd nog een kast geplaatst voor het opber-

gen van muziek, zoals de partijen van de motettenverzameling Florilegium Portense van Erhard 

                                                 
24 Schneiderheinze 1982, p. 40. 
25 Zie ook [A.I.4]. 
26 Kerkrekeningen 1669, volgens Schering 1936, p. 154. 
27 De bovenkant van de balustrade is verdeeld in vier gelijke delen van elk 146 cm, die van elkaar ge-
scheiden zijn door de 82 cm brede kroonlijsten op de drie risalieten (zie Glossarium). Doordat de risa-
lieten met kroonlijsten aan beide zijkanten ontbreken, zijn de beide buitenste velden aan de voorkant op 
de balustrade ca. 15 cm smaller dan de beide binnenste (afb. I.7). Ter plaatse gemeten door de auteur op 
6 juni 2017. 
28 Stadtarchiv Leipzig, 1729, BD II, nr. 272, p. 199; Schering 1936, p. 155. 
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Bodenschatz. Volgens Schering werd die geplaatst over een gat in het Kirchengewölbe, het 

kerkgewelf dus, dat de naam Die Sonne droeg,29 maar dat daar nu niet meer aanwezig is. Een 

dergelijke Sonne bevond zich in ieder geval in het gewelf van het schip op de kruising van 

diagonale ribben.30 Als ook de westelijke stenen galerij zo’n Sonne heeft gehad, lijkt een plaats 

op een kruising van ribben onder tegen de galerij midden tussen het eerste zuilenpaar de meest 

waarschijnlijke plaats.  

 

De akoestiek  

Al in de 18e eeuw werd meermalen opgemerkt, dat de akoestiek van grote invloed is op het 

effect dat een stuk op de luisteraars heeft. Een fraai overkomende uitvoering van een stuk voor 

grote bezetting in een grote ruimte kan in een kamer verschrikkelijk klinken, zei Johann Joa-

chim Quantz in zijn Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen,31 en omgekeerd 

[A.I.5]. Johann Mattheson merkte in Der Vollkommene Capellmeister op dat een orgel in een 

houten kerk luider moet kunnen klinken dan in een stenen gebouw [A.I.6].32 En Johann Adolph 

Scheibe schreef in zijn Critischer Musicus, dat componisten en dirigenten rekening moeten 

houden met de plaats waar zij hun muziek uitvoeren [A.I.7].33 

Naar huidige inzichten wordt de akoestiek in eerste instantie bepaald door het volume 

van de ruimte en de aanwezigheid van geluidabsorberende materialen. Geluidabsoberende ma-

terialen zijn bijvoorbeeld houten wandjes (lage tonen), tapijt (hoge tonen) of poreuze steen 

(hoge tonen), maar ook luisteraars. Door meervoudige reflecties tegen harde (niet absorbe-

rende) wanden, zoals de gestucte wanden van de kerk, duurt het een tijd voor de klank onhoor-

baar is. Vaak wordt de z.g. nagalmtijd gehanteerd: de tijd die het uitklinkende geluid erover 

doet om 60 decibel (dB) in sterkte af te nemen.34 Een theater heeft vaak een nagalmtijd van 

minder dan 1 s; een grote concertzaal ca. 2 s. Grote lege gotische kerken kunnen veel langere 

nagalmtijden hebben (3 tot 12 s); barokkerken 3 tot 7 s. De nagalmtijden zijn afhankelijk van 

de frequentie. In gotische kerken is de nagalmtijd voor lage tonen het langst, hetgeen leidt tot 

donkere klankkleuren; in barokkerken wordt het middengebied meer bevoordeeld, zoals blijkt 

                                                 
29 Schering 1926, p. 107. 
30 Lemper 1954, afb. 32, p. 81. 
31 Quantz 1752, p. 280. 
32 Mattheson 1739, p. 460. 
33 Scheibe 1745, deel 1 (Leipzig 1738), p. 77. 
34 MGG, Sachteil 7, 1997, p. 901. 
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uit fig. I.1.35  

 

Fig. I.1. Frequentiekarakteristieken in een gotische en een barokke kerk. 

Een lange nagalmtijd zorgt ervoor dat klanken in elkaar overlopen. Bij snelle harmoniewisse-

lingen kan dit een ongewenst klankbeeld opleveren. Naast luidheid en galm kunnen ook andere 

factoren een rol spelen in de klankbeleving, zoals de afstand tot de geluidsbron en het niveau 

van het directe geluid. Om te begrijpen hoe de componist het muziekstuk voor ogen had, is het 

dus zinvol om te weten hoe de akoestiek was van de ruimte waarvoor het stuk is gecomponeerd. 

De door de Amerikaan Wallace Clement Sabine rond 1895 opgestelde formule ter bere-

kening van de nagalmtijd bevat een factor die een maat is voor het absorberend vermogen van 

alle oppervlakken in de zaal. Deze factor is niet eenvoudig te bepalen. Anderen hebben gepoogd 

de formule te vereenvoudigen; de Nederlander Cornelis Willem Kosten stelde in 1965 de vol-

gende formule voor: RT = V / αeq.6.S, waarin S het bestoelde oppervlak is, en αeq een factor, 

waarvan de waarde 1,07 zou zijn in een ruimte waar de wanden en het plafond uit harde, reflec-

terende materialen bestaan.36 De formule is later verbeterd door Barron en Beranek; zij komen 

op een waarde αeq = 1,14.37 In de Thomaskirche is V = ca. 15.000 m3; het totale oppervlak A = 

39,5 x 24,7 = 976 m2. Als het bestoelde oppervlak op ca. 90 % wordt geschat, dan is A = ca. 

880 m2. De uitkomst van de aangepaste formule van Kosten is dan RT = ca. 2,5 s.  

                                                 
35 Ibid., p. 903. 
36 Kosten 1965, p. 325f.; privécommunicatie met akoesticus Diemer de Vries, 2017. 
37 Barron 1993, p. 2-52. 
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Hope Bagnal meende in 1930 (ten onrechte), dat er in Bachs tijd iets minder zitplaatsen 

waren dan de 1800 in 1930. Hij ging er ook vanuit dat het Schülerchor op de tweede etage was 

gepositioneerd, en dat het gewelf het geluid de kerk in reflecteerde. Het vele hout in de kerk 

moet voor een relatief korte nagalm hebben gezorgd. De nagalm bij 500 Hz in een volle kerk 

zou volgens Bagenal toen 2,5 s moeten zijn geweest en in een lege 6,6 s.38 Vern Oliver Knudsen 

kwam in dezelfde tijd tot nagalmtijden van respectievelijk 2,2 en 5,4 s.39 De meetmethoden 

waren in deze tijd nog weinig geavanceerd, en de resultaten dus ook minder betrouwbaar. De 

waarden 2,5 resp. 2,2 s komen goed overeen met de hierboven berekende uitkomst van de for-

mule van Kosten. 

In 1959 werd een uitgebreider onderzoek uitgevoerd door Lothar Keibs en Walter Kuhl 

naar de akoestiek in de Thomaskirche na de verbouwing van 1884-1889.40 Zij hebben o.a. tij-

dens een uitvoering met een naar hedendaagse maatstaven groot koor en orkest de nagalmtijd 

gemeten in de verder lege én in de met een 1600-koppig publiek bezette Thomaskirche. In tabel 

I.1. zijn hun meetresultaten weergegeven (verticaal de frequentie of toonhoogte in Hz, horizon-

taal de nagalmtijd in seconden,). 

 
Tabel I.1. Nagalmtijden in de Thomaskirche bij verschillende frequenties 

gemeten in 1959 door Keibs en Kuhl. 

 

Op grond van de overgeleverde beschrijvingen van het interieur van de kerk en de aquarel van 

Kratz van vóór de verbouwingen van eind negentiende eeuw konden Keibs en Kuhl een in-

schatting maken van de verschillen in materialen en hun geluidabsorberende eigenschappen 

tussen de situatie in 1959 en in de eerste helft van de 18e eeuw. Helaas is niet bekend welke 

                                                 
38 Bagenal 1930, p. 14f. 
39 Knudsen 1931, p. 424f. 
40 Keibs en Kuhl 1959, p. 365f. 

Frequentie-

band 

Nagalmtijd in de kerk zonder 

publiek 

Nagalmtijd in de volle 

kerk 

100 Hz 2,5 s 1,9 s 

500 Hz 4,1 s 1,9 s 

1000 Hz 3,9 s 1,8 s 

5000 Hz 1,6 s 1,5 s 
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materialen en welke absorptie-eigenschappen zij bij deze omrekening precies hebben meege-

nomen. Ze komen bij 500 Hz uit op een nagalmtijd van maximaal 3,0 s in de lege kerk en 1,6 à 

1,7 s in de volle kerk.41  

Keibs en Kuhl menen dat de akoestiek van de Thomaskirche ten tijde van Bach door het 

vele hout, de Fürstenstuhl, het Schwalbennest, de kapellen etc. meer overeen komt met de 

akoestiek van de huidige concertzalen dan met die van de huidige kerken.42 Dat zou een gevolg 

zijn van enerzijds de absorptie van veel meer lage tonen dan tegenwoordig; anderzijds de gro-

tere absorptie van hoge tonen door de aanwezigheid van tapijten en textiele wandbekleding.43 

Er is echter één belangrijk verschil: in de concertzalen is er direct contact tussen de musici en 

de luisteraars. In Bachs kerken gold dat alleen voor de zangers. Het geluid van de zangers, die 

direct aan de balustrade stonden, kon de meeste toehoorders direct bereiken. Dat is vooral van 

belang voor de hoge tonen, die bij de verder van de balustrade af gezeten instrumentalisten 

meer afgeschermd werden. Daardoor was de klank van de zangers directer en luider dan de 

klank van de instrumentalisten.44 

Hoewel de Thomaskirche gebouwd is als gotische kerk, en na de verbouwing van ca. 

1895 opnieuw een gotisch karakter kreeg, had de kerk ten tijde van Bach inwendig eerder een 

barok karakter. Daardoor was de nagalmtijd kort. Vooral bij lage tonen verschilt de situatie van 

die in veel huidige kerken. De klank was transparant, en de akoestiek bood de mogelijkheid tot 

snelle harmoniewisselingen.  

 
 
  

                                                 
41 Ibid., p. 368; bij lagere en hogere frequenties was de nagalmtijd waarschijnlijk nog korter. 
42 Ibid., p. 369. 
43 Privécommunicatie met akoesticus Martijn Vercammen, 2015. 
44 Idem. 
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I.2. De Nikolaikirche 

Exterieur en interieur 

Afb. I.12a/b. Nikolaikirche, gezien vanuit het noordwesten. 

Links: tweede helft 16e eeuw, rechts: 1749 (met Vorbau en verhoogde middentoren).  

Beide afbeeldingen: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig. 

Terwijl de Thomaskirche kloosterkerk was, gold de Nikolaikirche van oudsher als kerk van en 

voor de burgerij. Dit verschil in oorsprong speelde sinds de Reformatie niet meer zo’n rol, maar 

was nog wel herkenbaar aan het feit dat de jaarlijkse wisseling van de Raad hier plaatsvond. In 

de moderne literatuur ontbreekt een beschrijving van de Nikolaikirche ten tijde van Bach.45 Wel 

is ook voor dit gebouw een uitgebreide beschrijving van Vogel uit ca. 1710 beschikbaar;46 daar-

naast zijn afbeeldingen overgeleverd. 

De Nikolaikirche is in de 12e eeuw als romaanse basiliek gebouwd; de westelijke façade 

met twee torens bevat nog steeds veel romaanse elementen. Omstreeks 1395 is de kerk van een 

nieuw leiendak voorzien en werd het altaarkoor vergroot en verbouwd in gotische stijl. Rond 

1520 is de kerk opnieuw verbouwd en uitgebreid; sindsdien was de Nikolaikirche een laatgoti-

sche hallenkerk met drie beuken, vergelijkbaar met de Thomaskirche. Na 1539 kregen de beide 

torens op het westelijke portaalgebouw hun lage ‘Italiaanse’ kappen; in 1555 werd tussen deze 

beide torens een derde, hoge, achthoekige toren gebouwd, bekroond met een lantaarn. In de 17e 

eeuw werd deze verbouwd en verhoogd tot 76 m. Ten gevolge hiervan stortte het romaanse 

                                                 
45 Een studie zoals Stiehl deze wijdde aan de Thomaskirche zoekt men voor de Nikolaikirche tevergeefs. 
46 Vogel 1710, p. 95-107. 
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portaal na 1750 in. In 1759 werd een nieuw portaal gebouwd in laat-barokke stijl. 47 Boven in 

de toren woonde de torenwachter, die niet alleen de klokken moest luiden, maar ook op een 

groot aantal tijdstippen de tijd aangeven door op een kleine hoorn te blazen of, bij het aanbreken 

van de avond, op een trompet.48 In 1610 werd het leien dak van het koor verhoogd tot dezelfde 

hoogte als het dak van het schip, ca. 18 m.49 Nog in dezelfde eeuw werd aan de noordelijke 

buitenwand, westelijk van het noordelijke transept, een Vorbau geplaatst, zoals dat ook bij de 

Thomaskirche gebeurde. Ten oosten van het transept werd een lagere Vorbau gebouwd (afb. 

I.12b).  

Het schip was van binnen ca. 30 m lang en ca. 27 m breed, dus vrijwel vierkant. Hier-

mee week de kerk af van de langwerpige Thomaskirche. De gewelven werden gedragen door 

vijf paar zuilen. De vloer was grotendeels bedekt met gebrande, na 1663 zandstenen tegels.50 

Na de Reformatie en tijdens de barok werd de kerk meermalen aangepast. In de periode 1663-

1688 kreeg het interieur de vorm die Bach gedurende heel zijn periode in Leipzig gekend heeft. 

Vogel beschrijft de kerk omstreeks 1710 als een van de mooiste en lichtste kerken van Duits-

land.51 De zuilen waren versierd met verguld loofwerk. Het gewelf vertoonde een sterrenpa-

troon. Tegen de oostelijke en westelijke kerkwanden werden perspectivische beschilderingen 

aangebracht.  

Evenals in de Thomaskirche werden galerijen gebouwd, maar hier veel regelmatiger: 

langs de wanden van het gehele schip werden twee etages galerijen aangebracht. De onderste 

galerij was van hout, de bovenste grotendeels van steen, waardoor de onderkant van een gestukt 

gewelf kon worden voorzien. Beide galerijen lijken op afbeeldingen lager dan die in de Tho-

maskirche. De galerijen waren bereikbaar via deuren met daarachter wenteltrappen. De hele 

kerk was geschilderd, met veel wit en verguldsel. Het houtwerk werd rijk versierd met palm-

motieven.52 Tot de opvallende elementen in het altaarkoor werd gerekend het altaar, en verder 

de sacristie met bibliotheek en het biechthuis, die zich links en rechts naast het altaarkoor be-

vonden. In het schip noemde Vogel o.a. de zandstenen preekstoel met beeldhouwwerk (waarop 

                                                 
47 Pasch 2004, p. 17-22. 
48 Vogel 1710, p. 101. 
49 Ibid., p. 96. 
50 Ibid. 
51 Ibid., p. 95. 
52 Ibid., p. 96. 
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Luther nog heeft gestaan) en het geheel westelijk gelegen doopvont.53 Evenals in de Thomaskir-

che werden in de Nikolaikirche veel kerkbanken geplaatst. Hun symmetrische opstelling droeg, 

samen met die van de galerijen, volgens Vogel bij aan de fraaie uitstraling van het interieur 

(afb. I.13). 

Afb. I.13. Interieur in de 18e eeuw, zicht naar het oosten met altaarkoor, galerijen en preekstoel. 

Pentekening, Carl Benjamin Schwarz, 1880. Deutscher Fototek. 

In de Nikolaikirche bestond het Musikchor uit het Schülerchor (het gedeelte waar zich de leer-

lingen bevonden) en het grote orgel. Het Schülerchor was tegen de westelijke wand in het mid-

den op de tweede etage te vinden (afb. I.15). In 1663 werd het balkon dieper gemaakt en voor-

zien van een zwart met goud geschilderde balustrade. Daaronder, op de eerste etage, was plaats 

voor hoogwaardigheidsbekleders. Vanuit de kerk gezien rechts van het Schülerchor bevond 

zich de grote en fraai versierde zetel voor de keurvorst (Fürstenstuhl), die door kariatiden werd 

geschraagd. Aan de linkerkant naast het Schülerchor, dus ook op de tweede etage, bevond zich 

het grote orgel (§ VII.2). Het was fraai versierd met schilderingen en houtsnijwerk. Langs de 

wanden was weer een groot aantal privéloges en kapellen aangebracht. In totaal waren er vol-

gens Kevorkian in 1708 voor de mannen 769 Stände (reguliere zitplaatsen in banken) en 343 

Bänklein (kleine klapbankjes die op allerlei plaatsen in de kerk waren bevestigd). Voor de vrou-

wen waren die aantallen 804 en 528. Daarnaast waren er nog kapellen en staanplaatsen. In totaal 

konden de diensten dus bezocht worden door 2500 à 3000 personen (afb. I.14).54 Hoewel het 

schip van de Nikolaikirche kleiner was dan dat van de Thomaskirche, was er kennelijk meer 

                                                 
53 Ibid., p. 97f. 
54 Kevorkian 2002, p. 27 en 42, n. 4. 
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plaats voor kerkgangers.  

Afb. I.14. Plattegrond met zitplaatsen in de Nikolaikirche (1750), inclusief Bänklein.  

Stadtarchiv Leipzig, RRA 246. 

Van 1784 tot 1797 werd de kerk grondig verbouwd: de barok ingerichte gotische hallenkerk 

werd veranderd in een classicistische “Predigtsaal” (citaat Pasch). Het gehele interieur werd 

aangepast aan de nieuwe smaak. De zuilen kregen met stucwerk een antiek ogend uiterlijk; het 

gewelf met sterrenpatroon werd, eveneens met stuc, omgevormd tot een cassettenplafond; de 

vensters kregen kleurloos glas en ronde bogen, de vloer werd geheel vernieuwd met zwarte en 

witte tegels, en de overheersende kleuren werden wit, roze en groen, terwijl het koor werd 

voorzien van nieuw stucwerk, wit en goudkleurig met schilderingen. Het orgel werd afgebroken 

en vervangen door een nieuw orgel van de firma Trampeli. Daarmee is ook het interieur van 

deze kerk zoals dat er ten tijde van Bach uitzag definitief geheel verdwenen. In 1860 werd het 

Trampeli-orgel weer afgebroken, en twee jaar later vervangen door een nieuw orgel van de 
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firma Ladegast. Dit was ten tijde van de bouw het grootste orgel van heel Sachsen. In 2002-

2004 zijn wijzigingen in de kerkruimte t.o.v. de situatie in 1797 die in de loop van latere jaren 

zijn aangebracht, tijdens een omvangrijke renovatie weer ongedaan gemaakt. Daarbij werd ook 

het Ladegast-orgel uitgebreid en overigens weer geheel in oude luister hersteld. 

 

Het Musikchor 

Van het Musikchor van de Thomaskirche bezitten we geen contemporaine afbeeldingen, maar 

wel goede beschrijvingen. Voor de situatie in de Nikolaikirche is het precies omgekeerd: er zijn 

weinig beschrijvingen, maar wel afbeeldingen. Een ingekleurde gravure van Benjamin Schwarz 

uit 1785 geeft meteen een goed beeld (afb. I.15).  

Afb. I.15. Interieur van de Nikolaikirche, westelijke wand met o.a. Schülerchor, orgel en Fürstenstuhl. 

Carl Benjamin Schwarz, ingekleurde gravure, 1785. Stadtarchiv Leipzig. 

Midden onder bevindt zich de ingang met het doopvont; op de eerste galerij plaatsen voor hoog-

waardigheidsbekleders en op de tweede galerij het Schülerchor. Links van het Schülerchor ziet 

men het orgel, rechts de zetel van de keurvorst [A.I.8].55 Er zijn vier opvallende verschillen met 

                                                 
55 Vogel 1710, p. 96f. 
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het Musikchor in de Thomaskirche in Bachs tijd: 

 (1) De musici zaten niet voor het orgel, maar ernaast; het orgel was meters verwijderd van 

het Schülerchor. 

(2) Er waren geen galerijen voor de instrumentalisten; zij zaten evenals de zangers in het 

Schülerchor. 

(3) Het grootste deel van het Schülerchor bevond zich niet in het schip, maar in het weste-

lijke portaalgebouw, onder de middelste grote toren. 

(4) Het Schülerchor had een gewelfd plafond, waardoor de klank de kerk in kon worden 

geprojecteerd. 

 

Via een plattegrond van de bovenste galerij, gemaakt door de Ratsmauermeister Johann Gott-

fried Döring in 1750, zien we een aantal zaken verduidelijkt (afb. I.16). Links, van boven naar 

beneden zijn de orgelgalerij, het Schülerchor en de zetel van de keurvorst getekend. De toegang 

tot het Schülerchor bevond zich, vanuit de kerk gezien, rechts in de hoek (op de tekening bene-

den), en liep door het portaalgebouw, onder de torens door en achter de Fürstenstuhl langs. Ook 

vanuit het portaalgebouw zelf was er via een wenteltrap een toegang. Tussen de orgelgalerij en 

het Schülerchor was een nauwe doorgang. Achter het Schülerchor bevond zich kennelijk een 

wand, waarachter zich een grote kast bevond voor het bewaren van instrumenten, en bovendien 

een verwarmde ruimte waarde leerlingen zich tussen de gezangen door in de winter konden 

warmen, als het ondraaglijk koud was.56 Achter in het Schülerchor suggereren een paar strepen 

de in 1663 gebouwde treden, die in verschillende Raadsstukken “Tritte” voor de Stadtpfeiffer 

werden genoemd, voor de blazers dus.57 

 In 1724 werd op het Schülerchor ter gelegenheid van de eerste uitvoering van de Johan-

nes-Passion een aanpassing gemaakt, zodat er meer plaats was voor het benodigde aantal uit-

voerenden [A.I.9]. Hoe dit is gerealiseerd weten we niet; mogelijk werd bedoeld dat er meer 

treden en lessenaars moesten worden getimmerd, of dat de achterwand naar achteren kon wor-

den verplaatst. In 1739/1740 vond opnieuw een aanpassing van het Schülerchor plaats: de Zim-

mermeister meldde, dat hij een nieuwe stellage had gebouwd voor de Music.58 Ook dit is een 

wat duistere notitie. Of het hier om vervanging of verandering betreft, is onduidelijk. Schering 

suggereert, dat het mogelijk om het onderstel voor het klavecimbel gaat. 

                                                 
56 Schering 1936, p. 149, voetnoot 3; Kuhnau 1717, in Spitta II, p. 864. 
57 Schering 1936, p. 148. 
58 Kerkrekeningen 1739/40, zie Schering 1936, p. 149. 
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Afb. I.16. Westelijke portaalgebouw ter hoogte van de bovenste galerij. 

Tekening van Johann Gottfried Döring, 1750, detail. 

Stadtarchiv Leipzig, Signatur RRA (F) Nr. 248. 
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Op de tekening zijn de contouren van het orgel vaag zichtbaar; van het rugwerk zijn alleen de 

gedeelten die voor de balustrade uitstaken schematisch met cirkels aangegeven; voor een af-

beelding van het orgel zie een andere tekening van Schwarz (afb. VII.2). Schering rekende de 

ellen in de schets van Döring om naar meters (1 el = 56,6 cm), en maakte op grond daarvan een 

tekening van het Musikchor, maar zijn tekening wijkt zoveel af van de plattegrond van Döring 

dat reproductie hier niet zinvol lijkt.59 

 

De akoestiek 

De aankleding van de Nikolaikirche was – voor zover kan worden nagegaan – in grote lijnen 

vergelijkbaar met die in de Thomaskirche. Als we daarvan mogen uitgaan, kunnen we stellen, 

dat de in § I.1 genoemde effecten op de akoestiek evenzeer van toepassing zijn op de Nikolai-

kirche. Men kan daarnaast drie verschillen aanwijzen met de Thomaskirche:60 

(1) De kerk was korter en breder, waardoor het volume ca. 25 % kleiner was. Aannemende 

dat de nagalm ongeveer gelijk was, was het geluid enigszins luider. Het meer vierkante karakter 

had overigens weinig invloed op de akoestiek.  

(2) De zangers stonden niet op de eerste, maar op de tweede etage. Hoe groter de afstand 

tussen geluidsbron en luisteraar, des te minder direct geluid. Dat wordt nog eens versterkt door 

de grotere ‘hoek’ die het geluid moet maken om vanaf de musici naar de begane grond te ko-

men. Hoe groter deze hoek, des te meer afscherming optreedt, vooral bij de hoge tonen. Waar-

schijnlijk zal dat effect echter niet zo groot zijn geweest, omdat deze tweede etage relatief laag 

lag. 

(3) In de Nikolaikirche stonden de zangers op het balkon van het Schülrchor vlak voor de 

westelijke wand, maar de instrumentalisten daarachter, in een nis met daarboven een gewelfd 

plafond. Uit afb. I.15 blijkt, dat de muren en het plafond in het Schülerchor vermoedelijk ge-

stuct waren. De tamelijk grote nis waarin de instrumentalisten zaten had dus harde gestucte 

wanden, die het geluid relatief goed reflecteren. De vlakken achter, aan de zijkant en boven de 

instrumentalisten zorgden in de kerk voor vroege reflecties die een helder maar ook goed ge-

mengd geluid gaven in de kerk.61 Een mogelijk nadeel was dat er verschillende condities waren 

voor zangers en instrumentalisten, wellicht in het voordeel van de instrumentalisten – precies 

wat men liever niet zou wensen. 

                                                 
59 Schering 1936, p. 148. Zie verder § V.2. 
60 Gebaseerd op informatie van akoesticus Martijn Vercammen (5 november 2015). 
61 Dat dat goed kan werken is o.a. bekend van de Dom in Klagenfurt, hoewel daar de nis tegen het 
plafond is gesitueerd. 
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I.3. De uitvoering van muziek in de beide hoofdkerken  

De liturgie van de zondagochtenddienst in Leipzig 

In Leipzig vond, tegen de stroom in, rond 1700 een intensivering plaats van het orthodox-Lu-

therse kerkelijk leven.62 Een piëtistische geloofswijze, die vereenvoudiging van de kerkdiensten 

voorstond, won in heel Duitsland aan populariteit, maar in de orthodoxe kerken in Leipzig werd 

aan traditionele complexe liturgieën vastgehouden, met een rijke en gevarieerde muzikale in-

vulling. Hoe belangrijk het kerkelijk leven in Leipzig in deze tijd was, moge hieruit blijken, dat 

naast de beide hoofdkerken andere kerken ge- of heropend werden. Daarnaast werden extra 

diensten geïntroduceerd, zowel op zondagen als op dagen door de week; op zon- en feestdagen 

waren in Leipzig veertien preken te beluisteren. Rond 1730 werd de rijkdom van liturgie en 

kerkelijk leven zelfs groter genoemd dan in Dresden. Hoewel piëtisten in de Raad vertegen-

woordigd waren, kreeg de piëtistische roep om meer eenvoud in de kerken in Leipzig pas na 

1780 gehoor. De liturgie was verschillend op zon- en weekdagen, verschillend op hoogtij- en 

gewone zondagen, verschillend in de lijdenstijd en de advent (de vastenperiodes) enerzijds en 

de rest van het jaar anderzijds, verschillend tijdens de ochtenddiensten en de vespers enzo-

voorts. 

De belangrijkste dienst was de zogenaamde Früh-Predigt op zondag, waarin ook Avond-

maal werd gevierd. Zo’n dienst vond tegelijkertijd plaats o.a. in de Thomaskirche en de Niko-

laikirche. De dienst begon om 7.00 uur, en duurde, afhankelijk van het aantal communicanten, 

drie tot meer dan vier uur. De liturgie van de Früh-Predigt kende naast lezingen, gebeden, 

mededelingen en de preek ook veel muziek, die in de volgende vier categorieën kan worden 

onderverdeeld: 

(1) De gezangen, vertolkt door de gemeente, werden ingezet door de voorzanger (praecen-

tor, vaak de prefect) en meegezongen door het jongenskoor. De organist zorgde daarbij voor 

een inleidend voorspel, en, o.a. tijdens het avondmaal, voor tussenspelen. In het veel gebruikte 

Neu Leipziger Gesangbuch van Gottfried Vopelius, voor het eerst uitgegeven in 1682, waren 

415 vier- tot zesstemmig gezette gezangen opgenomen, o.a. van de hand van Johann Hermann 

                                                 
62 Dit rijke liturgische leven is uitgebreid beschreven in het klassiek geworden boek van Günther Stiller 
uit 1970: Stiller 1970, p. 29-83. 
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Schein en Vopelius zelf. Het is echter onwaarschijnlijk dat het koor de gezangen hieruit meer-

stemmig zong, omdat de gezangen in deze bundel de oude ritmische vorm hadden, terwijl de 

gemeente deze koralen overal in Duitsland inmiddels isoritmisch zong.63 Dat dat ook in Leipzig 

gebeurde, is des te waarschijnlijker, omdat Bach die koralen in zijn cantates ook bijna steeds 

isoritmisch noteerde. Volgens Schering en Stiller zou de organist de gemeentezang niet hebben 

begeleid.64 Op welke bronnen Schering dit baseert, is echter niet duidelijk; Stiller lijkt zich te 

verlaten op Schering. Dat voorzanger en jongenskoor volgens de Schulordnung de gezangen 

intoneerden [B.2, XIII.3.], sluit orgelbegeleiding echter niet uit. Gemeentezang zonder orgel-

begeleiding kwam op grote schaal voor tijdens diensten door de week en bij getijdendiensten 

[A.I.10]. Was dan geen koor aanwezig, dan trad een student of de koster op als voorzanger 

[A.I.11]. Ook op de zondagen tijdens een landelijke rouwtijd, op boetedagen en in de vastentijd 

voor Pasen werd geen orgel gespeeld (behalve o.a. op Palmzondag en Witte Donderdag).65 Dit 

wordt bevestigd met de klacht van Superintendent Salomon Deyling bij de Raad in 1737: in de 

Nikolaikirche had de voorzanger het communiegezang veel te laag ingezet, zodat de gemeente 

niet kon meezingen. De datum 10 april 1737 viel op een zondag in de vastentijd [A.I.12]. Het 

lijkt mij niet juist, uit het voorgaande te concluderen dat het orgel niet begeleidde bij de overige 

hoofddiensten, volgens Philipp Spitta mogelijk met uitzondering van het kansellied op andere 

zon- en feestdagen.66 Bachs leerling Johann Gottfried Ziegler merkte op dat hij van Bach had 

geleerd, om de liederen naar het affect van de woorden te spelen [A.I.13]. Blijkbaar heeft hij 

het over de kunst om de gemeentezang te begeleiden. Dat wijst erop, dat die begeleiding wel 

degelijk aan de orde was. 

(2) Door de voorganger gezongen versikels werden beantwoord met responsen door het 

koor. 

(3) Het koor zong een motet uit de bundel Florilegium Portense van Erhard Bodenschatz, 

die voor elke zondag en elk feest in het jaar een motet van een Duitse of Italiaanse componist 

bevatte. Florilegium Portense verscheen in twee delen in 1603 (rev. 1618) en 1621, en was 

tijdens geheel Bachs cantoraat in gebruik. De bundel werd uitgegeven in 8 stemboeken plus een 

continuopartij. De motetten waren 4- tot 8-stemmig, en vaak in het Latijn. Voor zover zij wer-

den begeleid, gebeurde dat waarschijnlijk alleen met het orgel. Ook tijdens het avondmaal kon 

een motet klinken. 

                                                 
63 Blindow 1957, p. 13-18; Blume 1965, p. 171f.; Herl 2004, p. 167-172. 
64 Schering 1941, p. 59; Stiller 1970, p. 80. 
65 Thomas-koster Rost, geciteerd in Petzoldt 1990, p. 19f.  
66 Spitta II, p. 109. 
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(4) Ten slotte klonk tijdens de dienst concerterende muziek: de cantate. Op feestdagen werd 

deze tijdens de Vesper-Predigt (die om 13.15 begon) herhaald in de andere hoofdkerk. 

 

Bach noteerde zelf de liturgie voor de eerste adventszondagen in 1724 en 1736 achterop de 

partituur van zijn cantates BWV 61 en 62.67 Vanaf de tweede adventszondag en tijdens de lij-

denstijd (met uitzondering van Palmzondag en Witte Donderdag) was het tempus clausum: er 

werd geen cantate uitgevoerd, en het orgel zweeg geheel. Maar de eerste adventszondag werd 

als een feestdag beschouwd; er werd daarom nog wel een cantate (Hauptmusic) uitgevoerd. De 

beide door Bach genoteerde liturgieën zijn vrijwel identiek, en zagen er als volgt uit:68 

 
[Op feestdagen werd begonnen met een koorhymne.] 

1. Praeludieret  
[(Geïmproviseerd) orgelvoorspel op het motet.]  

2. Motetta  
[Introitus. Een motet, gezongen door het koor, uit de bundel Florilegium Portense. Tijdens de rest 

van de vastentijd werd dit motet vervangen door het gregoriaans gereciteerde Benedictus (de lof-

zang van Zacharia).] 

3. Praeludieret auf das Kyrie, so gantz musiciret wird  
[Dat wil zeggen, dat na een orgelvoorspel op deze feestdag het Kyrie, in het Latijn, door het koor 

als figurale (meerstemmige contrapuntische) muziek werd gezongen. Tijdens gewone zondagen 

werd als gemeentezang Kyrie Gott Vater gezongen, een Duitstalige Kyrie-troop op een gregori-

aanse melodie. Hierna volgde het Gloria: het werd door de priester in het Latijn geïntoneerd, 

waarna de gemeente het lied Allein Gott in der Höh sei Ehr zong. Op feestdagen werd het Gloria 

echter door het koor in het Latijn als figurale muziek gezongen, en in de vastentijd Gregoriaans.] 

4. Intoniret vor dem Altar  
[De priester zong als groet Dominus vobiscum, het koor de respons Et cum spiritu tuo; de priester 

reciteerde een Collectagebed in het Latijn.]  

5. Epistola verlesen 
[De epistellezing werd op reciteertoon gezongen.] 

6. Wird die Litaney gesungen  
[Alleen in advent en lijdenstijd, in wisselzang tussen het koor en de gemeente.] 

                                                 
67 Anordnung des GottesDienstes in Leipzig am 1 Advent-Sontag frühe, BD I, nr. 178, p. 248 en BD I, 
nr. 181, p. 251. 
68 De toelichtingen zijn gebaseerd op gegevens uit Stiller 1970, p. 95ff. en Petzoldt 1998, p. 84ff. 
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7. Praelud: auf den Choral  
[Na een orgelvoorspel zong de gemeente het Hauptlied (zondagslied).] 

8. Evangelium verlesen  
[Ook het evangelie werd op reciteertoon door de priester gezongen. Hierna werd, behalve op 

feestdagen, het Credo door de priester geïntoneerd. Dit item is door Bach in 1723 doorgestreept, 

waarschijnlijk omdat de 1e advent tot de feestdagen werd gerekend.]  

9. Praelud. Auf die HauptMusic  
[Tijdens het voorspel op de figurale muziek (doorgaans een cantate) konden de uitvoerenden hun 

plaatsen innemen.69 Daarna werd (het eerste deel van) de cantate uitgevoerd. In de vastentijd 

klonk er geen Music, maar werd het Latijnse Credo gregoriaans gezongen.] 

10. Der Glaube gesungen  
[De gemeente zong de drie coupletten van Wir glauben all an einen Gott.] 

11. Die Predigt  
[Na een groet en oproep tot gebed, een seizoensgebonden gemeentegezang, een herhaling van de 

evangelietekst en een stil gebeden Vater unser, volgde de preek zelf, die ca. 1 uur duurde. De 

preek werd besloten met uitgebreide gebeden (Großes Kirchengebet) en aankondigingen, op-

nieuw een stil gebeden ‘Onze Vader’ en de vredesgroet.] 

12. Nach der Predigt, wie gewönlich einige Verse aus einem Liede (1736: aus dem Gesangbu-

che) gesungen 
[De gemeente zong een lied, passend bij het evangelie. Maar volgens de Leipziger Kirchenstaat 

was hier ook ruimte voor muziek, vooral op feestdagen. Bach noteert boven de tweede helft van 

een aantal cantates “nach der Predigt”, en niet: “unter der Communion”. Maar tijdens de commu-

nie is natuurlijk ook na de preek. Bach laat duidelijk blijken, dat – in ieder geval op de eerste 

adventszondag – bij dit onderdeel een gezang werd gezongen, en geen figurale muziek.] 

13. Verba Institutionis  
[Het avondmaalsgebed, op feestdagen met Latijnse Prefatie en figuraal gezongen Sanctus. Op 

andere dagen werden een parafrase op het Vater unser en een avondmaalsformulier gesproken. 

Tijdens de hierop volgende inzettingswoorden klonk klokgelui in de kerk]. 

14. Praelud. auf die Music. Und nach selbiger wechselweise praeludirt v. Choräle gesungen, 

bis die Communion zu Ende ist & sic porrò. 

                                                 
69 Hierna konden de instrumentalisten tijdens dit voorspel hun instrumenten stemmen, aldus Friderich 
Erhard Niedt in Hamburg. Om de toehoorders niet te storen moest het orgel bovendien sterk spelen 
[A.VII.4]. Of dit onwaarschijnlijke gebruik ook in Leipzig was ingeburgerd valt te betwijfelen. In 1852 
werd het wel in Leipzig waargenomen, zoals blijkt uit Lowell Masons verslag van een kerkdienst in de 
Nikolaikirche, maar dat is meer dan een eeuw na de dood van Bach (NBR nr. 412, p. 523). 
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[Tijdens het Avondmaal klonk op feestdagen dus opnieuw concerterende muziek met orgelvoor-

spel. Dat kon een tweede deel van een cantate zijn, of een tweede cantate, maar ook een of meer 

losse delen uit een cantate of een cantate van een andere componist. Stiller merkt op, dat veel 

cantates eindigen met teksten die betrekking hebben op het avondmaal.70 Dat op feestdagen een 

Agnus Dei kon klinken, werd in Leipzig blijkbaar niet gepraktiseerd. In Bachs muziekbibliotheek 

vond Kirsten Beißwenger veel (8 à 20) zettingen van de vaste gezangen Kyrie, Gloria en Sanctus, 

maar niet één van het Agnus Dei.71 De Leipziger Kirchen Andachten geeft ook als mogelijkheid 

om opnieuw een motet te zingen.72 Hiervan werd mogelijk gebruik gemaakt op gewone zondagen, 

omdat Bach en de stadsmusici de kerk al na de preek hadden verlaten, om de uitvoering van de 

muziek tijdens het avondmaal over te laten aan de prefect, de zangers en de organist.73 Volgens 

Kuhnau was een aantal instrumentalisten waarschijnlijk betrokken bij de diensten in de Neue 

Kirche.74 Wanneer de Music was afgelopen, maar de communie nog niet, werden coupletten van 

een koraal gezongen, afgewisseld met variaties op het orgel. Na een door de priester gezongen 

versikel met koorrespons, een slot-collectagebed en gesproken zegen zong de gemeente haar slot-

gezang, meestal Gott sei uns gnädig. Op feestdagen werd de dienst dan nog besloten met een 

hymne door het koor.] 

 

Zoals beschreven in § I.1 en I.2 waren er in de beide hoofdkerken voor 2000 à 2500 kerkgangers 

zitplaatsen in de vorm van Stände (gehuurde zitplaatsen in banken), Bänklein (klapbankjes) en 

Capellen. Daarnaast waren er nog honderden staanplaatsen. De Stände werden vooral gehuurd 

door de elite en de gegoede burgerij. Er was altijd vraag naar goede zitplaatsen. Vrouwen zaten 

beneden in het schip, de meeste mannen op en onder de galerijen; enkelen achter in de kerk. 

Voor rijke families waren er de Capellen, afgesloten ruimten aan de zijkant, met vier tot twaalf 

zitplaatsen. Anderen huurden, deels in meerdere kerken tegelijk, soms een heel dozijn plaatsen. 

Voor de meeste kerkgangers was de preek hoofdzaak: veel mensen kwamen ergens tij-

dens het eerste uur en gingen weer weg na de preek. Daarom werd de collecte tijdens de preek 

gehouden. Dit was in Duitsland blijkbaar een universeel fenomeen, wat Johann Mattheson in 

Hamburg ertoe bracht om de organisten te adviseren, om aanvankelijk niet te sterk te begelei-

den. Gedurende de dienst konden zij dan meer registers bijtrekken, maar naarmate de gemeente 

                                                 
70 Stiller 1970, p. 72f. 
71 Beißwenger 1992, p. 226-400. 
72 Stiller 1970, p. 67. 
73 Kuhnau 1710, in Spitta II, p. 860; Schering 1936, p. 10; Kappner 1952, p. 71; Glöckner 2001, p. 136. 
Dit verklaart wellicht waarom Bach vrij snel na zijn aantreden in Leipzig afzag van het componeren van 
veel tweedelige cantates. 
74 Kuhnau 1704, in Spitta II, p. 854. 
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de kerk weer verliet, was het zaak, het volume weer te dimmen [A.I.14]. Voor en na de preek, 

dus ook tijdens de cantate, was het vaak onrustig: komende en gaande gemeenteleden, gepraat, 

lopende en lawaai makende jongeren, collectezakken met belletjes etc. Volgens een beschrij-

ving uit Merseburg door Julius Bernhard von Rohr werd er tijdens de diensten geslapen en 

gekletst, en werden brieven en kranten gelezen. Maar de maatstaven waren ook anders dan in 

onze tijd: er werd geen stilte verwacht, in de kerk evenmin als tijdens concerten en opera’s.75 

 

De uitvoering van concerterende muziek 

Het Bodenschatz-motet dat aan het begin van de hoofddienst gezongen werd door het koor moet 

niet gerekend worden tot de concerterende kerkmuziek. Het koor werd tijdens dit motet niet 

geleid door Bach, maar door de prefect van het eerste koor.76  

De cantate (HauptMusic) had zijn vaste plaats in de liturgie: tussen de evangelielezing en 

de preek. Daarnaast was er – althans op hoogtijdagen – ruimte voor concerterende muziek tij-

dens het avondmaal. Maar op diezelfde hoogtijdagen werd van de uitvoerenden van de cantate 

verwacht, dat zij na de cantate de kerk snel verlieten, en zich spoedden naar de Paulinerkirche 

(de universiteitskerk), waar zij de cantate een uur later nogmaals uitvoerden.77 Omdat op hoog-

tijdagen ook in de andere hoofdkerk concerterende muziek met instrumenten werd uitgevoerd, 

moest Bach voor de uitvoering van de Music op veel instrumentalisten uit zijn eerste koor een 

beroep doen [B.3, § 7]. Zoals hierboven al is beschreven werd op andere zondagen over het 

algemeen geen concerterende muziek uitgevoerd tijdens het avondmaal. Gemeentezang en or-

gelmuziek konden ook als musica sub communione dienen, wellicht soms voorafgegaan door 

een motet.78 

De cantates werden uitgevoerd vanaf het Musikchor. Vanachter de balustrade kon het 

geluid van de zangers in beide kerken goed gericht worden, zodat de cantates ondanks de 

meestal kleine bezetting goed waren te volgen. Er werd, ondanks het constante achtergrondla-

waai (zie hierboven) door veel gemeenteleden goed geluisterd.79 Zij konden de tekst volgen met 

librettoboekjes, en de koralen uit gezangbundels. Bach gebruikte trouwens vooral oude Lu-

therse gezangen, die de gemeente veelal uit het hoofd kende. De vrouwelijke kerkgangers die 

in het schip van de kerk zaten met het gezicht naar het oosten zagen de uitvoerenden niet, terwijl 

                                                 
75 Kevorkian 2002, p. 31f.; opnieuw opgenomen in Kevorkian 2007, p. 33, 40f. 
76 BD I, nr. 35, p. 90 en BD I, nr. 39, p. 95. 
77 Wolff 2007, p. 41. 
78 Kappner 1952, p. 69f.; Clement 1991, p. 63f.  
79 Kevorkian 2002, p. 34f. 
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de mannelijke gelovigen die een plek hadden onder de galerijen nog minder konden zien. De-

genen die de dienst volgden vanuit een privékapel konden zeer weinig zien en horen. Alleen 

mannen en studenten op de noordelijke en zuidelijke galerijen hadden enig zicht op de musici. 

Van de zes noordelijke ramen in de Thomaskirche waren er vijf aan de buitenkant bijna 

geheel bedekt door de uitwendige Vorbau, zodat licht vrijwel alleen via de zuidelijke ramen 

kon binnenkomen. Zeker in de winter was het donker in de kerk. Het licht moest ’s winters 

vooral van kaarsen komen. In 1615 werden twee grote messing hangluchters aangekocht voor 

elk zes kaarsen, waarvan één in het altaarkoor en één bij het doopvont. In 1638 werden elf 

messing luchters aan de pilaren van de galerijen gemonteerd, in 1723 twaalf ijzeren luchters in 

het Schülerchor en in 1724 een ijzeren luchter aan het orgel. Zo moest de hele kerk volgens 

Stiehl worden verlicht met in totaal 37 kaarsen.80 Blijkbaar ging hij er daarbij vanuit, dat de 

luchters ieder één kaars droegen; dat is echter niet waarschijnlijk. Dat kaarsen werden gebruikt 

op het Schülerchor blijkt ook uit speciale rekeningen voor kaarsen in beide kerken over alle 

jaren van Bachs cantoraat.81 Over de duisternis in de kerk zijn klachten bekend. Zo beklaagt 

iemand zich er in 1745 over, dat hij, ondanks dat de kaarsen brandden, onder de galerijen niets 

in de boeken kon lezen [A.I.15]. 

In de winter was het bovendien koud.82 In de onverwarmde kerken konden kerkgangers 

gebruik maken van stoven met hete kolen om de voeten warm te houden. Achter het Schüler-

chor van de Nikolaikirche was een verwarmde ruimte voor de leerlingen, waar zij zich konden 

warmen wanneer zij niet hoefden te zingen (§ I.2); in de Thomaskirche ontbrak deze mogelijk-

heid. De koorzangers in hun zwarte koorkleding mochten hun hoofd niet bedekken, tenzij de 

kou onverdraaglijk was. Zo nodig mocht tijdens de preek een preek in de Thomas- of Nikolai-

Schule worden voorgelezen aan de alumni [B.2, § XIII.4 en A.I.16]. Van de Director Musices 

werd verwacht dat hij in de winter zijn Kirchenmusiken niet te lang maakte [A.I.17]. Het tem-

peratuurverschil tussen winter en zomer moet van invloed zijn geweest op de toonhoogte van 

het orgel: warme lucht laat de toon stijgen. Maar omdat de temperatuur, vanwege het ontbreken 

van verwarming wel tamelijk constant was, was het effect tijdens de kerkdiensten minimaal. 

Dat gold ook voor andere instrumenten, zoals het klavecimbel. 

In de Nikolaikirche was er een gebrek aan ruimte. De musici stonden dicht op elkaar, en 

                                                 
80 Stiehl 1984, p. 37f. 
81 BD II, nrs. 171 en 172, p. 134. 
82 Brief van Lowell Mason, 1852, weergegeven in de New Bach Reader, nr. 412, p. 522. 
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vooral wanneer de bezetting groot was, zoals bij Rathswahl-cantates, kon dit problemen ople-

veren. Bach wilde zijn Johannes-Passion in 1724 in eerste instantie niet uitvoeren in deze kerk, 

o.a. omdat daar te weinig ruimte was. De Raad antwoordde dat hij dan maar op kosten van de 

Raad extra ruimte moest creëren, in overleg met de Obervoigt van de Nikolaikirche (zie § I.2). 

Een ander probleem in de Nikolaikirche was de plaats van het orgel: dat was gelegen enige 

meters naast het Schülerchor. In beide opzichten waren de omstandigheden in de Thomaskirche 

beter. 

 

* * * 

 

Het interieur van de beide hoofdkerken in Leipzig wijkt tegenwoordig erg af van dat in Bachs 

tijd. Veel interieurelementen die destijds aanwezig waren hadden waarschijnlijk grote invloed 

op de akoestiek: de nagalmtijd was korter en de doorzichtigheid groter. 

 Beide kerken waren vergelijkbaar wat betreft hun vorm en interieur. De Thomaskirche 

was weliswaar langer en meer langwerpig van vorm dan de Nikolaikirche, maar dit had weinig 

effect op de akoestiek. De opbouw van het Schülerchor in beide kerken was echter zeer ver-

schillend; in de Thomaskirche was het groter en gesitueerd op de eerste etage, in de Nikolai-

kirche was het krap bemeten op de tweede etage. 

 De instrumentalisten zaten in de Thomaskirche in aparte hoog staande ‘zijkoren’; in de 

Nikolaikirche zaten zij in een nis met een gewelfd plafond. Dit kan veel invloed hebben gehad 

op de geluidsbeleving. De verschillende condities voor zangers en instrumentalisten waren daar 

wellicht in het voordeel van de instrumentalisten. Ook het op afstand staande orgel in de Niko-

laikirche kan een negatieve invloed hebben gehad op de uitvoeringen aldaar.  

 Zangers stonden in beide kerken aan de balustrade, waardoor hun stemgeluid de toe-

hoorders direct kon bereiken. De vele kerkgangers konden de musici nauwelijks zien, en in de 

winter konden ze door lichtgebrek weinig lezen uit hun tekstboekjes.  
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II. LEERLINGEN, ZANGERS EN INSTRUMENTALISTEN 

In dit hoofdstuk zal worden getracht een beeld te geven van de musici met wie Bach zijn con-

certerende muziek uitvoerde. Daarvoor is het noodzakelijk eerst het systeem te bespreken dat 

ervoor zorgde dat in alle kerken in Leipzig tijdens de diensten zangers van de Thomasschule 

aanwezig waren. Vervolgens zal worden besproken welke zangers werden ingezet bij de con-

certerende kerkmuziek. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden geschonken aan hulp-

krachten van buiten de school en aan de vraag in hoeverre falsettisten een rol speelden. Hierna 

zal aan de orde komen welke instrumentalisten Bachs muziek speelden: stadsmusici, school-

knapen en hulpkrachten. Tot slot zal aandacht worden besteed aan de technische kwaliteiten 

die Bach van zijn zangers verwachtte en de manier waarop zij werden geacht te zingen. 

 

 

II.1. De leerlingen van de Thomasschule 

De vocale kerkmuziek tijdens de kerkdiensten 

De vocale koren in de kerken van protestants Duitsland in de 17e eeuw bestonden uit een wis-

selend aantal jongens. De jongeren zongen sopraan of alt; degenen ouder dan ca. 18 jaar tenor 

of bas. Deze koren zongen voornamelijk koralen, liturgische gezangen en motetten (in deze 

studie aangeduid als ‘liturgische koormuziek’). De motetten waren doorgaans gecomponeerd 

in stile antico. De liturgische koorzang werd met of zonder orgelbegeleiding uitgevoerd, zonder 

andere instrumenten. Vaak waren per partij meerdere zangers beschikbaar, soms maar één. 

Maar vooral in steden en aan hoven werd ook modernere muziek uitgevoerd tijdens de diensten, 

waarin naast het orgel wel andere instrumenten werden ingezet. Deze concerterende kerkmu-

ziek, waartoe wij tegenwoordig cantates, oratoria, passies en missen rekenen, heette in Bachs 

tijd vaak eenvoudig de (Kirchen) Music.83 Hiervoor werd plaats ingeruimd in de liturgie. Solo-

partijen waren er in de 17e eeuw al ruimschoots, maar nog weinig in de vorm van aria’s en 

recitatieven zoals die bekend is uit de muziek van de 18e eeuw. Alleen in deze solopartijen 

werden versieringen verwacht in Italiaanse stijl; in meerstemmige muziek zou dat slechts tot 

                                                 
83 Bijv. bij Kuhnau [B.1, § 11], Mattheson [A.III.6], Scheibe [A.III.7] en Bach (BD I, nr.19, p. 55), 
[A.II.21]; [B.3, § 1, 6, 7, 8]. Ook andere termen komen bij Bach voor, bijvoorbeeld ‘Musicalische Stü-
cke’ (BD II, nr. 14, p. 17), ‘Kirchen-Stücke’ [B.3, § 5]; ‘Concert Musique’ (BD I, nr. 34, p. 88), ‘Musi-
calische Kirchen Stücke’, (Ibid.) en ‘Figural Music’ [B.3, § 10]. 
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verwarring leiden (zie § II.2). In de 18e eeuw werden aan de musici voor de Music hogere eisen 

gesteld dan voorheen: recitatieven en da-capo-aria’s met obligate instrumenten en een hoge 

mate van virtuositeit kwamen in de mode. Het werd ook gebruikelijker om hierbij falsetterende 

volwassen zangers in te zetten voor sopraan- en altpartijen (§ II.2). Aan sommige hoven waren 

Italiaanse castraten in dienst. Het is zinnig om, waar zulke concerterende muziek klonk, onder-

scheid te maken tussen enerzijds de oude liturgische koormuziek en anderzijds de moderne 

concerterende Music.84 

Ook de leerlingen die ten tijde van Bach in Leipzig de kerkdienst moesten bijwonen had-

den als belangrijkste taak het verzorgen van de liturgische koormuziek. Dat betekende het mee-

zingen van de (soms onbegeleide en waarschijnlijk eenstemmig gezongen) gemeentezang, na-

dat die door de Praecentor (voorzanger) was ingezet; het zingen van liturgische gezangen, zoals 

de meerstemmige responsen op de door de voorganger gereciteerde teksten, en het meerstem-

mig zingen van een motet uit de bundel Florilegium Portense van Erhard Bodenschatz. De 

vraag in hoeverre de leerlingen werkelijk vocaal of instrumentaal bij de uitvoering van de con-

certerende Music betrokken waren is onderwerp van een discussie die uitgebreid aan bod zal 

komen in de Hoofdstukken III en IV.  

Dat het de belangrijkste taak van de leerlingen was, de gemeente te ondersteunen bij de 

gemeentezang, blijkt uit twee artikelen in Johann Matthias Gesners Schulgesetze uit 1733 

[A.II.1]. Aan het begin van elke schooldag moesten alle leerlingen het lied zingen dat zij op de 

komende zon- of feestdag in de gemeente zouden zingen, om daar fouten te voorkomen. Verder 

moesten de leerlingen tijdens de gemeentezang instemmen met de voorzanger, om zo te tonen, 

“daß sie Singens wegen da sind”. Dat moesten ze vooral ook doen aan het begin en einde van 

de dienst, wanneer het aantal aanwezige gemeenteleden veel kleiner was. 

In Leipzig had Bach een dubbelfunctie: hij was als Cantor van de Thomasschule verant-

woordelijk voor de liturgische koormuziek in de kerken in Leipzig, en als Director musices 

(kapelmeester) voor de concerterende Music. Bach beschouwde zichzelf in Leipzig duidelijk 

voornamelijk als kapelmeester, hetgeen aanleiding was tot onenigheid met leden van de Raad. 

Alleen de Music zag hij als zijn directe verantwoordelijkheid. De liturgische koormuziek in het 

eerste koor leidde hij niet zelf: dat liet hij over aan de prefect.85 Bach was gewend in Weimar 

en Köthen met beroepsmusici te werken, waarmee hij snel goede resultaten kon boeken. In zijn 

                                                 
84 Geck 2003/II, p. 563f. 
85 BD II, nr. 383, p. 274. 
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memorandum van 1730 (Entwurff, hierna te noemen “memorandum” [B.3]) wijst hij naar het 

hof van Dresden als voorbeeld van een goede muzikale organisatie [B.3, § 9]. Dat hij voor zijn 

cantates – zijn directe verantwoordelijkheid dus – de hulp zocht van ervaren volwassenen, is 

daardoor des te meer begrijpelijk.86 

 

De koren en cantorijen van de Thomasschule 

De leerlingen van de Thomasschule waren ingedeeld in twee groepen: ca. 100 externi en 55 

alumni. Een alumnus was een leerling die de school nog niet had verlaten; dat wijkt af van de 

huidige betekenis van het woord, waarin met alumnus nu juist een voormalige leerling wordt 

bedoeld.  

De externi betaalden schoolgeld, maar hoefden niet mee te werken aan de kerkmuziek, 

en deden dat gewoonlijk ook niet. Zij woonden meestal in Leipzig thuis of hadden daar een 

kosthuis. De alumni echter ontvingen kosteloos eten en onderdak, maar hadden als tegenpres-

tatie de plicht mee te werken aan de kerkmuziek. Dit systeem was speciaal voor wezen en kin-

deren van arme ouders opgezet. Eén van de 55 alumni nam een bijzondere plaats in: zijn positie 

werd gesponsord, en de sponsor mocht de leerling aanwijzen. Van hem werd niet verwacht dat 

hij bijdroeg aan de kerkmuziek. Alumnus-plaatsen waren gewild: rector en cantor bepaalden 

van oudsher de toelating van nieuwe alumni. Daarbij speelden zangstem en muzikale vaardig-

heden een belangrijke rol.87 

Bij hun toelating waren de alumni meestal 13-16 jaar oud; de jongsten ca. 11 jaar, de 

oudsten ca. 20. Ze verlieten de school normaliter op 20 à 23-jarige leeftijd en bleven, als ze de 

school volledig doorliepen, zeven tot acht jaar als leerling aan de school verbonden; in de prak-

tijk was dat vaak korter (vijf tot zes jaar).88 De leerlingen van de Thomasschule waren dus 

gemiddeld ongeveer 18 jaar oud. De laagste klas was Stufe VII, de hoogste Stufe I. De laagste 

drie klassen werden beschouwd als de onderbouw, de hoogste vier als de bovenbouw. Alle 

leerlingen kregen muziekonderricht, dat voor de onderbouw gedurende vier uren op verschil-

lende dagen per week verzorgd werd door de een van de onderbouwleraren. Bach zelf was 

verantwoordelijk voor de vier uren muziekonderwijs van de bovenbouw. Dit onderricht vond 

plaats in het Sekundanerauditorium (de grootste zaal van de school) in de Thomasschule, met 

het daar aanwezige orgelpositief. Maar daar liet Bach regelmatig verstek gaan; de instructie liet 

                                                 
86 Wolff 2000, p. 347f.; Geck 2003/II, p. 559f. 
87 Maul 2013, p. 16; Maul 2012, p. 83f. 
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hij dan over aan de prefect.89 De alumni in de hoogste klassen moesten daarnaast nog twee uur 

extra oefenen in muzikale vaardigheden. Repetities voor de zondagse kerkmuziek vonden plaats 

op zaterdagmiddag en op zondag voorafgaande aan de diensten.90 

Deze organisatie was uniek in Duitsland. Sinds de 17e eeuw stond het koor van de Tho-

masschule bekend als het beste leerlingenkoor van heel Duitsland. Onder ‘koor’ moeten hier 

ook de instrumentalisten verstaan worden. Talrijke welgestelde burgers droegen bij aan het 

systeem, o.a. met legaten. De Nikolaischule kende zo’n systeem niet: de leerlingen hoefden niet 

deel te nemen aan de kerkmuziek, omdat deze verplichting was afgekocht met een bijdrage aan 

de Thomasschule.91 

Volgens de oude Latijnse Schulgesetze 1634 van de Thomasschule deelde de cantor om-

streeks de tweede advent 32 van de 54 alumni op grond van hun kwaliteiten in in vier Canto-

reyen van elk acht leerlingen, onder wie een prefect.92 De taak van deze cantorijen betrof in 

eerste instantie niet de normale kerkdiensten (zie daarover hieronder). De ingedeelde leerlingen 

bereidden zich in de weken na de tweede adventszondag ’s middags voor op het Nieuwjaars-

zingen (Currende), dat plaats vond gedurende de eerste twee à drie weken van januari. De vier 

cantorijen gingen daarbij langs de huizen en haalden geld op. Het repertoire bevatte o.a. motet-

ten in renaissancestijl. Het aantal van acht zangers had te maken met het kunnen zingen van 

achtstemmige motetten. Naast twee vaste zangers per stemsoort werden vaak ook Lüc-

kenbüßern, reserves, ingedeeld. In de rekeningboeken worden steeds alleen de vaste acht zan-

gers bezoldigd; de reserves worden niet genoemd; mogelijk werden zij betaald door de uitge-

vallen vaste zangers. Ook Luminanten, die lantaarns meedroegen, werden (enigszins) betaald. 

Externi deden niet mee in het systeem. Na het Nieuwjaars-zingen hadden de derde en vierde 

cantorij geen relevantie meer; de tweede nauwelijks.93 

De Erste Cantorey was het elite-koor.94 De acht zangers, door de cantor op grond van hun 

goede stem geselecteerd, zongen in de wijk met de voornaamste huizen [B.2, XIII.14]. Na 

Nieuwjaar waren zij het steeds die o.l.v. cantor of prefect optraden bij begrafenissen, bruiloften 

en partijen, en zo relatief grote bedragen vergaarden. Ze waren verplicht om ook buiten de vaste 

                                                 
89 Schering 1936, p. 34f. 
90 Maul 2013, p. 63. 
91 Küster 1999, p. 185f. 
92 Maul 2013, p. 23f. 
93 Ibid. 
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muzieklessen steeds samen te repeteren. Het zingen in de eerste cantorij was een begerenswaar-

dige status die veel geld opbracht; soms verdienden de zangers meer dan een leraar. Aan het 

eind van het winterhalfjaar, d.w.z. met Pasen, verliet een aantal van de oudste leerlingen de 

school, en werd hun plaats in de eerste cantorij door Bach toegekend aan andere alumni. Maar 

ieder jaar in de advent werd een compleet nieuwe indeling gemaakt.95 Extra oefenen werkte 

competitie in de hand. Hoe beter de leerlingen dat deden, hoe meer kans ze maakten in de eerste 

cantorij ingedeeld te worden. De leerlingen waren na de stemwisseling als sopraan of alt niet 

meer bruikbaar; ze werden dan ook niet meer betaald. Velen probeerden (volgens Bernhard 

Friedrich Richter in 1907, terugziende op de praktijk in de 19e eeuw) de stemwisseling zo lang 

mogelijk uit te stellen.96 De meeste alumni lukte het nooit door te dringen tot de eerste cantorij; 

anderen soms slechts voor een half jaar; een voltijds verblijf tijdens het hele alumnaat kwam 

nooit voor. Meer dan eens werd overwogen het systeem zo te veranderen dat de inkomsten 

werden verdeeld over alle alumni, bijvoorbeeld in 1745 nog door Schulvorsteher Carl Friedrich 

Trier [A.II.2]. Daar kwam het echter nooit van: dat zou ten koste gaan van de kwaliteit van de 

populaire eerste cantorij, hetgeen de inkomsten zou doen dalen: sponsoring en nalatenschappen 

waren vaak specifiek bestemd voor de eerste cantorij. Daarbij kwam dat ook de bovenbouwle-

raren (de vier obern Praeceptores: rector, conrector, cantor en tertius) meedeelden in die in-

komsten.97 

De Nieuwjaarscantorijen hadden geen directe liturgische functie. De term Cantorey werd 

meestal (maar niet uitsluitend) gebruikt voor de Nieuwjaarscantorijen. Johann Kuhnau spreekt 

over de “4 Cantoreyen zum Neu-Jahrs-Singen”, maar in de kerk over “meinem ersten Chore”.98 

Bach zelf had het vrijwel nooit over de cantorijen: hij sprak steeds van het “musicalische Chor”, 

“Chorus musicis” of kortweg “Chor”. In de Schulordnung uit 1723 wordt onderscheid gemaakt 

tussen de Cantoreyen en het Chorus Musicus of zelfs de hele Coetus. Ook de latere cantor 

Johann Adam Hiller schreef over “Kirchenchöre”, en daarnaast over “Leichen- und Wochen-

Cantoreyen”.99 Voor het zingen van liturgische kerkmuziek werden alle 54 alumni ten tijde van 

Bachs cantoraat door de cantor ingedeeld in vier groepen, die op zondag aan de diensten mee-

werkten, en die hier de zondagskoren genoemd zullen worden. Daarnaast werd van alle alumni 
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97 Ibid., p. 29f. 
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99 Maul 2013, p. 53f. 
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verwacht dat ze tijdens diensten op de weekdagen meewerkten volgens een bepaald rooster. 

Daartoe werden ze in zes weekkoren ingedeeld. Om misverstanden te voorkomen wordt in dit 

proefschrift steeds duidelijk onderscheid gemaakt tussen de zondagskoren en de (Nieuwjaars)-

cantorijen. 

Dat de vier cantorijen ook (de kern van) de zondagskoren zouden hebben gevormd, ligt 

voor de hand en daar zijn ook aanwijzingen voor. In de eerste plaats is er een formulering in de 

Schulordnung van 1723, waarin wordt gesuggereerd dat de cantorijen de kerkdiensten verzor-

gen [B.2, V.7 en XIII.8]: 
 

Der Conrector, Cantor und sämtliche Præceptores, sollen nicht nur, so bald der Gottes-Dienst 

angehet, mit ihren Knaben in der Kirche seyn, … und keinen derer Knaben, welche zur Cantorey 

gehören, ehe davon zu gehen verstatten. 

 

En: 
 

Dieweil auch ietziger Zeit die Schul-Knaben, welche den Gottesdienst abwarten, in 4 Canto-

reyen eingetheilet … 

 

In de tweede plaats schreef Bach (n.a.v. een conflict over het benoemen van een prefect en diens 

functioneren in de kerkdiensten) dat hij volgens de Schulordnung het recht had, samen met de 

rector acht zangers per cantorij aan te wijzen en daaruit steeds een prefect te kiezen [A.II.3]. 

Daaruit kan worden afgeleid dat de prefecten van de eerste drie cantorijen tevens de prefecten 

van de zondagskoren waren. Bach verwijst immers naar het schoolreglement om zijn recht op 

het benoemen van een prefect voor het eerste zondagskoor aan te tonen, terwijl het reglement 

alleen over de cantorijen spreekt. Uit 17e-eeuwse documenten blijkt onomstotelijk dat de acht 

leden van de eerste cantorij toen de kern van het eerste zondagskoor vormden.100 Maar bovenal, 

als de elite-cantorij steeds als groep diende te opereren, moet deze uit efficiëntie-overwegingen 

vrijwel zeker de kern van het eerste zondagskoor gevormd hebben. Het ligt voor de hand dat 

dit dan ook gold voor de tweede cantorij. Voor het zingen van soli in de kerk werden de leer-

lingen overigens niet apart betaald.  

 

                                                 
100 Maul 2013, p. 43. 



II. Leerlingen, zangers en instrumentalisten 

71 

 

De samenstelling van het eerste zondagskoor 

In de 17e eeuw waren slechts twee kerken te bedienen (Thomas- en Nikolaikirche). De cantor 

had de keuze om in het eerste zondagskoor voor de concerterende muziek alleen de leden van 

de eerste cantorij in te zetten, of ook de overige alumni die aan het eerste zondagskoor waren 

toegewezen in de schakelen. Hetzelfde gold voor de prefect van het tweede koor: hier waren 

acht leden uit de tweede cantorij beschikbaar, naast de overige alumni. In de 18e eeuw veran-

derde dit. Het aantal te bedienen kerken verdubbelde (vanaf 1699 de Neue Kirche; vanaf 1712 

de Peterskirche). De alumni moesten nu verdeeld worden over vier zondagskoren, maar de raad 

bleek in 1709 niet bereid het aantal alumni uit te breiden.101 De cantores kregen vanaf 1701 

bovendien de opdracht de leerlingen ook te onderwijzen in het spel op verschillende instrumen-

ten [A.II.5]. De bedoeling hiervan was dat de – in de 17e eeuw gebruikelijke – kosten voor het 

inhuren van instrumentalisten de gemeente bespaard bleven. Hierdoor werd het aantal voor de 

zang in te zetten alumni in het eerste zondagskoor nog kleiner.102 

De eerste twee zondagskoren bedienden na 1712 afwisselend de Thomas- en de Nikolai-

kirche. Naast de liturgische koormuziek klonk er concerterende muziek. Deze stond in het eer-

ste zondagskoor, dat onder leiding stond van Bach zelf, op een hoger niveau dan in het tweede 

koor, waar bijvoorbeeld geen cantates van Bach zelf werden uitgevoerd; mogelijk speelden 

instrumenten hier alleen mee op hoogtijdagen. In de Neue Kirche zong het derde koor alleen 

liturgische koormuziek; concerterende muziek werd hier uitgevoerd door studenten onder lei-

ding van de organist. Het vierde koor zong in de Peterskirche zelfs geen motetten. Op hoogtij-

dagen (1e kerst-, paas- en pinksterdag en Hervormingsdag) moesten de uitvoerenden van de 

cantate deze een uur later herhalen in de Paulinerkirche (universiteitskerk).103 

Een vocaal koor van acht zangers is in Duitse kerken niet ongewoon geweest.104 Ook de 

Schulordnung van 1723 noemt acht zangers per koor [B.2. XIII.8]. Bach vond dat kennelijk 

onvoldoende: in 1729 schreef hij aan de Raad dat de zondagskoren 1, 2 en 3 elk uit twaalf 

zangers moesten bestaan [A.II.4], en dat herhaalde hij in 1730 in zijn memorandum. Als argu-

ment noemde hij de mogelijkheid om ook dubbelkorige (Bodenschatz)-motetten te kunnen uit-

voeren als er zieken waren. Anders gezegd: om er zeker van te zijn dat er zo nodig echt acht 

zangers waren.  
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Bij de verdeling van alle alumni over de vier zondagskoren werden tijdens Bachs jaren 

waarschijnlijk aan het eerste koor gemiddeld zeventien alumni toegewezen. De leeftijd van de 

zeventien leden van het eerste zondagskoor varieerde in 1744/45 van 13 tot 24 jaar; gemiddeld 

18 à 19 jaar.105 Acht leden, zoals hierboven genoemd, vormden waarschijnlijk tevens de leden 

van de eerste Nieuwjaarscantorij. Zij werden vanzelfsprekend in eerste instantie ingezet bij de 

concerterende muziek en de Bodenschatz-motetten. Over de andere leden van het eerste zon-

dagskoor kan men slechts speculeren. Samen met de cantorijleden zongen zij vermoedelijk de 

koralen en liturgische responsen. Zij waren wellicht ook als reserve inzetbaar bij ziekte. Moge-

lijk waren deze overige alumni niet muzikaal en / of hadden zij geen goede stem en / of waren 

zij nog niet ervaren genoeg [B.3, § V.5]. Hun verdeling over de vier stemsoorten was ook niet 

altijd als vanzelfsprekend in verhouding. Sommigen deden dienst als instrumentalisten tijdens 

de concerterende muziek. (Nadere informatie hierover is te vinden in § III.2 en IV.3.) 

 

De veranderingen in 1723 en 1729 

Omdat het door Bach in 1730 opgestelde memorandum voor een aantal conclusies in deze stu-

die van groot belang is, worden de omstandigheden en gebeurtenissen die hebben geleid tot 

Bachs gevoel voor urgentie hieronder wat uitgebreider besproken.  

Bachs benoeming in Leipzig lijkt een compromis te zijn geweest. Volgens Ulrich Siegele 

was de Stadsraad in twee fracties verdeeld. De ene, met Gottfried Lange en Adrian Steger als 

belangrijkste vertegenwoordigers, was orthodox-Luthers en trouw aan de keurvorst, had be-

langstelling voor muziekvormen als opera en concertante kerkmuziek, en wilde Leipzig op de 

kaart zetten als moderne stad. Deze fractie zag in Bach een kapelmeester, die concertante mu-

ziek vooral met studenten zou uitvoeren. De andere groep, met Abraham Christoph Platz, Jacob 

Born en Christian Ludwig Stieglitz als belangrijke representanten, zou meer piëtistisch zijn 

gericht, wilde een bescheiden kerkmuziek met de beschikbare alumni en stadsmusici en een 

goede leraar op de school. Deze fractie zag in Bach vooral een cantor. Bach begreep zijn functie 

vooral als die van kapelmeester:106 zijn functie als leraar Latijn droeg hij, met goedkeuring van 

de Raad, over aan een collega. Daarin zou hij zich gesteund weten door de eerstgenoemde frac-

tie. De kiem van de latere problemen in Leipzig zou zo vanaf het begin aanwezig zijn geweest. 

Ten eerste kon Bach het de Born-Stieglitz-fractie als kapelmeester nooit naar de zin maken, ten 
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tweede werd hij op de school minder als collega gezien, en ten slotte werd hij op de universiteit 

niet gezien als gelijke, omdat hij niet universitair was afgestudeerd.107 Klaus Eidam is het met 

Siegele oneens: hij vond in de raadsprotocollen geen aanwijzingen voor het bestaan van ver-

schillende fracties.108 Michael Maul meent dat ook de fractie Lange-Steger in 1729 het oplossen 

van schoolproblemen belangrijker vond dan de relatie met Bach, die zich niet gevoelig toonde 

voor de door de raad gesignaleerde problemen.109 

Al sinds 1709 waren leden van de Stadsraad bezig met het aanpassen van de Schulord-

nung. Eén van de redenen was het slechten van een al sinds het cantoraat van Sebastian Knüpfer 

bestaande kloof tussen de docenten van de onder- en de bovenbouw. De laatsten, onder wie de 

in 1723 71-jarige rector Johann Heinrich Ernesti (afb. III.1a) en alle cantores sinds Knüpfer, 

waren niet bereid hun financiële privileges op te geven ten gunste van de veel slechter betaalde 

onderbouwdocenten. Hierdoor werd de sfeer op de school negatief beïnvloed, terwijl leerlingen 

daarvan misbruik maakten; de discipline liet te wensen over.110 Een tweede reden was de toe-

nemende ontevredenheid met het in de ogen van de raad te grote beslag op de lestijd voor het 

muziekonderwijs.111 Tijdens een schoolvisitatie in 1717 protesteerden Kuhnau en de drie andere 

bovenbouwleraren tegen de nieuwe plannen. In 1723 werden de nieuwe regels echter van 

kracht, hoewel deze noch door het consistorium noch door de school waren geaccordeerd.112 

Een belangrijke wijziging was dat voortaan de nieuwe alumni niet meer alleen werden geselec-

teerd op grond van hun muzikale capaciteiten, maar ook op grond van hun schoolvaardigheden. 

De selectie werd vanaf nu uiteindelijk gemaakt door de vertegenwoordiger van de Raad, de 

Schulvorsteher; rector en cantor konden hooguit adviseren [B.2, VI.1,2]. Het is de vraag of 

Bach bij zijn aantreden van deze wijziging op de hoogte was; in ieder geval protesteerde hij er 

toen niet tegen.113 In 1737 schreef Bach alsnog dat hij de schoolorde van 1723 niet erkende, 

omdat deze nooit zou zijn goedgekeurd.114 Vooralsnog, zo lang de oude rector Ernesti leefde en 

Gottfied Conrad Lehmann Schulvorsteher was, werden de nieuwe regels nog nauwelijks in 

praktijk gebracht. In 1729 stierf Ernesti echter. Tijdens het rectorloze tijdperk maakte de nieuwe 

                                                 
107 Siegele 1984, p. 7-43; Siegele 1997, p. 17-34; Geck 2003/II, p. 564f. 
108 Eidam 1999, p. 165f. 
109 Maul 2012, hier met name p. 182 en 216. 
110 Ibid., p. 160-166. 
111 Ibid., p. 173f. 
112 Ibid., p. 167-208. 
113 Ibid., p. 208; Maul 2013, p. 54f. 
114 BD I, nr. 40, p. 99. 
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Schulvorsteher Stieglitz van zijn rechten om niet-muzikale leerlingen als alumnus te benoemen 

gebruik, met goedkeuring van regerend burgemeester Lange, in 1723 nog Bachs belangrijkste 

medestander in de raad.115  

Afb. II.1a/b/c. Rectoren van de Thomasschule. V.l.n.r.: Johann Heinrich Ernesti; Johann Matthias 

Gesner; Johann August Ernesti. 

Om zijn positie kracht bij te zetten schreef Bach een rapport, waarin hij de muzikale capaciteiten 

van de 21 kandidaat-alumni beschreef.116 Voor het zingen in alle kerken had hij 44 jongens 

nodig, zo schreef hij aan de Schulvorsteher, en als niet alle alumni muzikaal zouden zijn en 

konden zingen, zou hij het niet redden [A.II.6]. In 1729 was slechts de helft van de uiteindelijk 

aangenomen alumni volgens Bach muzikaal; slechts enkelen van de overige nieuwe leerlingen 

zou hij kunnen opleiden tot bruikbare musici. Als dit beleid zou worden voortgezet zou Bach 

na enige jaren slechts de helft van de alumni voor de diensten kunnen gebruiken.117 Toen in 

1730 ook nog eens de subsidies voor ingehuurde student-zangers werden ingetrokken en over-

geheveld naar de Neue Kirche, luidde Bach de noodklok met zijn memorandum [B.3]. Daarin 

beschreef hij uitgebreid hoeveel en welke personen hij nodig had voor een wohlbestallte Kir-

chenmusik en stelde hij dat hij met het beleid van de Raad bij lange na niet uitkwam. Hij gaf 

echter geen concrete suggesties voor verbetering. Opvallend is dat Bachs klachten vrij nauw-

keurig overeenkomen met die van zijn voorganger Kuhnau in 1709 [B.1]. Een antwoord van de 

Raad is niet bekend. Toch kregen ook na 1730 enkele studenten nog wel een vergoeding. 

Mischien niet toevallig lijkt Bach de belangstelling voor het schrijven van nieuwe kerkmuziek 

                                                 
115 Maul 2012, p. 214f. 
116 BD I, nr. 63, p. 131f. 
117 Maul 2012, p. 216. 
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vanaf dat moment verloren te hebben. Zijn onvrede met de tegenwerkende Raad beschreef hij 

in de reeds genoemde brief aan studievriend Georg Erdmann.118 

Met het aantreden van de nieuwe rector Johann Matthias Gesner (afb. II.1b) in 1730 ver-

beterde de situatie voor Bach, maar vier jaar later vertrok Gesner al weer. Hij werd opgevolgd 

door de jonge Johann August Ernesti (afb. II.1c). In 1736 liep een conflict tussen Bach en Er-

nesti over de benoeming van prefecten geheel uit de hand. Ernesti ontmoedigde in het openbaar 

leerlingen om veel tijd te besteden aan muziek. In de hierboven genoemde protestbrief uit 1737 

bevestigde Bach nog eens dat hij volgens de Schulordnung het recht had, samen met de rector 

acht zangers per cantorij aan te nemen en daaruit een prefect te kiezen. Later in hetzelfde jaar 

werd Bach door de keurvorst in Dresden na jarenlang wachten benoemd tot koninklijk hofcom-

ponist, hetgeen hem wellicht bescherming bood. De prefectenkwestie werd in 1738 mogelijk 

deels in het voordeel van Bach beslist; documenten ontbreken echter. Uiteindelijk veranderden 

de nieuwe regels tot 1876 niets aan het cantorijensysteem en de privileges van de zangers, maar 

de invloed die de “wunderliche und der Music wenig ergebene Obrigkeit” op Bachs enthousi-

asme voor de kerkmuziek had is blijkbaar fnuikend geweest.119 

 

 
II.2. Bachs zangers 

Jongenssopranen en -alten en falsettisten in de 17e en 18e eeuw 

De liturgische koormuziek werd door het vocale koor uitgevoerd. De zangers van dit koor kon-

den daarnaast eventueel voornamelijk als ripiënisten worden ingezet in de Music. Maar jonge 

zangers, en in het bijzonder jongenssopranen, waren om verschillende redenen meestal niet 

geschikt om als concertist dienst te doen in concerterende kerkmuziek. In de loop van de jaren 

dat zij als knaap konden zingen waren zij eerst te onervaren, en leerden zij tijdens muzieklessen 

en als lid van het vocale koor pas langzamerhand de Italiaanse stijl beheersen. Zodra ze daartoe 

in staat waren, trad de stemwisseling al snel in en waren ze een klein jaar onbruikbaar. En in 

het bijzondere geval dat een jongen wel in staat was goed te zingen, werd hij al gauw te arrogant 

om goed mee te kunnen werken, aldus Johann Mattheson in 1739 in Hamburg [A.II.7]. Het 

instrueren van de jonge sopranen en alten leverde dus bijna steeds gedurende korte tijd een 

bevredigend resultaat. Daarna was hun tenor- of basstem nog te weinig gevormd om virtuoze 

                                                 
118 BD I, nr. 23, p. 67f. 
119 Maul 2012, o.a. p. 218f. 
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aria’s goed en luid te kunnen zingen. Zodra ze daartoe wel in staat waren, verlieten ze al spoedig 

de school. Over dit probleem werd wijd en zijd geklaagd.120 

Het probleem lag niet primair in de liturgische koormuziek (deze werd altijd al door jon-

genskoren gezongen), maar in de hoge eisen die aan de moderne concerterende muziek werden 

gesteld: de smaak was vooral in de 18e eeuw volgens Bach zelf “verwunderens-würdig geän-

dert” [B.3, § 9]. Alom werden daarom meer volwassen zangers ingezet: zij hadden meer erva-

ring, hoefden minder vaak te ademen, hadden een stabielere, luidere toon, een groter bereik en 

waren beter in staat om in cadensen versieringen te zingen.121 Voor sopranen en alten betekende 

dit dat zij na de stembreuk moesten falsetteren (sopranisten en altisten) [A.II.8].122 Mattheson 

kon in Hamburg vrouwen laten zingen in de kerk;123 dit was in Duitsland uitzonderlijk en in 

Leipzig ondenkbaar. Johann Beer, zelf jongenssopraan en later falsetzanger, legde in 1719 de 

voordelen van het inzetten van goede volwassen sopranen boven slecht zingende knapen uit 

[A.II.9]. Falsettisten moeten deze wijze van zingen direct aanleren, zodra de stembreuk zich 

toont, aldus Johann Friedrich Agricola [A.II.10]. 

In de 18e eeuw was de stemmutatie doorgaans tussen het midden van het zeventiende en 

achttiende levensjaar voltooid,124 al noemde Agricola de leeftijd van 14 jaar; dit lijkt aan de 

vroege kant. Het is bekend dat sommige jongenssopranen en -alten wel doorzongen tot hun 

negentiende; Heinrich Schütz deed dit blijkbaar tot na zijn 20e jaar.125 De stemwisseling duurde 

ca. één jaar. Pas na het 18e/19e levensjaar was de stem weer volledig belastbaar.126 Blijkbaar 

manifesteerde de stembreuk zich in de loop van de eeuwen steeds vroeger. Rond 1900 wordt 

als leeftijd waarop de stemwisseling plaatsvindt in Nederland 14-16 jaar genoemd.127 Om-

streeks 1960 vond bij Engelse jongens de stemmutatie gemiddeld rond de leeftijd van 13 jaar 

plaats, tegenwoordig al vaak bij 11 à 12 jaar, hetgeen grote problemen voor koren met jongens-

sopranen en -alten veroorzaakt. Oorzaak van de daling van deze leeftijd zou een veranderd 

voedingspatroon zijn.128  

                                                 
120 Geck noemt o.a. Praetorius, Schütz, Bernard, Krieger, Kuhnau, Telemann, Bach, Mattheson, Harrer 
en Doles als koorleiders van wie klachten bewaard zijn gebleven (Geck 2003, p. 13f.). 
121 Schulze 2005, p. 203f. 
122 Schering 1936, p. 43f. Geck noemt vele voorbeelden van zulke zangers; Geck 2003, p. 15f. 
123 Mattheson 1739, p. 482, § 19. 
124 Fuhrmann 1706, p. 36; Parrott 2000, p. 13; Schulze 2005, p. 203; Veldhoven 2010, p. 131. 
125 Parrott 1996, p. 577, voetnoot 9. 
126 Behrendt 1982, p. 19f. 
127 Letzer 1897, p. 55. 
128 ‘Choirs in deep trouble over voices breaking early’, The Telegraph, 9 oktober 2010. 
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Borststem, kopstem en falset  

In Bachs tijd werd met falsetteren het zingen met stijve stembanden bedoeld. De oude Duitse 

term fistuliren werd in ieder geval steeds voor dit type falset gebruikt [A.II.8]. In de 17e eeuw 

werd fistuliren in de kerk afgekeurd door Michael Praetorius en zijn adepten Johann Andreas 

Herbst en Johann Crüger [A.II.11, 12, 13]. Nog in 1706 beschreef Fuhrmann hoe verkeerd hij 

het vond, wanneer 10-jarige jongenssopranen voor het gemak in de hoogte fistuliren. Daarmee 

zouden ze hun stem voor altijd vernielen [A.II.14]. Niettemin werden falsetzangers ook binnen 

de kerk wel degelijk ingezet. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de traktaten van Beer en Christoph 

Bernhard (1649) [A.II.9 en 15].129  

De Italiaan Pier Franceso Tosi, die vertrouwd was met castraten, vond falset-zingen van-

zelfsprekend [A.II.16].130 Alle goede zangers moesten ook de falsettechniek kunnen gebruiken, 

waarmee zij hun omvang konden vergroten: een alt zou daarmee ook sopraan kunnen zingen. 

Evenals Fuhrmann meende Tosi dat ook (jongens)sopranen een falsetregister hebben; sterker 

nog: sopranen konden volgens hem maar weinig tonen van nature met hun borstregister zingen. 

Tosi maakte onderscheid tussen de Voce di petto (borststem) enerzijds en de zachte, lichte en 

beweeglijke Voce di testa (kopstem), die zeer geschikt zou zijn voor versieringen, anderzijds. 

Omdat zowel borst- als kopstem een andere klankkleur hebben dan de falset, moest de zanger 

de overgang van en naar de falset leren maskeren. Tosi’s vertaler, Johann Friedrich Agricola, 

beschuldigde Tosi er in 1757 (ten onrechte?) van geen onderscheid te maken tussen kopstem 

en falset. Hij gaf een uitgebreide fysische verklaring van de toonvorming en maakte nog dui-

delijker dan Tosi onderscheid tussen de sterke, ‘natuurlijke’ Bruststimme (borststem), de be-

weeglijke Kopfstimme (kopstem) en de echte ‘gedwongen’ falset (of Fistelstimme). Volgens 

Agricola zingen niet-falsetterende zangers gewoonlijk in borst- òf kopstem, afhankelijk van 

hun fysieke bouw. Zowel bij borst- als kopstem behoort ook een falsetgebied. Er is een klein 

interval, waarbinnen men de tonen zowel met borst-/kop- als falsetstem kan zingen; het over-

gangsgebied beslaat ongeveer twee tonen, die doorgaans zwakker klinken. Daarmee experi-

menterend kon men leren de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen om het bereik te 

                                                 
129 Bernhard schrijft bij het onderwerp Trillo (= tremolo, boktriller) dat sommige stemmen ontstaan in 
de borst, en andere in de keel of het hoofd. De beste Trillo’s worden gevormd in de borst, maar vooral 
alten moeten die in de keel vormen. Waarschijnlijk bedoelt Bernhard met die alten falsettisten: voor het 
gebruik van de kopstem lagen die altpartijen vaak te hoog. En als hij jongensalten zou hebben bedoeld 
is het vreemd dat hij niet ook jongenssopranen noemt. 
130 De informatie in deze alinea is geheel ontleend aan citaat [A.II.16]. 
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vergroten, aldus Agricola. Hoe men dat doet, liet hij overigens in het midden.  

Voor Tosi en Agricola waren borst- en kopstem kennelijk niet twee verschillende regis-

ters, maar twee verschillende stemtypen. Zo is te begrijpen dat zangers het ene óf het andere 

type zangstem bezitten, en dat beide soorten zangers kunnen falsetteren. Met andere woorden: 

de termen Voce di testa en Kopfstimme van Tosi en Agricola komen niet overeen met het he-

dendaags gebruikte begrip kopstem. Blijkbaar bedoelden zij hiermee een licht, lyrisch stem-

type, en met Voce di petto en Bruststimme een luider en voller stemtype. Als deze interpretatie 

juist is, hebben Agricola en zijn tijdgenoten het register dat tegenwoordig kopstem wordt ge-

noemd, niet als zodanig onderscheiden. Wellicht komt het – met name door Agricola beschre-

ven – overgangsgebied tussen ‘natuurlijke’ stem en falset, waarin het verschil tussen beide ge-

maskeerd diende te worden, overeen met wat men tegenwoordig kopstem noemt. 

Johann Joachim Quantz noemde in 1752 de kopstem niet [A.II.17]. Hij onderscheidde 

slechts borststem en falset. Italianen ‘verenigden’ borststem en falset om in de hoogte ook soe-

pel te kunnen zingen. Fransen deden dat niet; in de hoogte gingen zij krijsen, aldus Quantz. 

Blijkbaar bedoelde hij daarmee de zangstijl van de haut-contre.  

De milde kopstem was volgens Tosi beter geschikt om loopjes in de hoogte te zingen dan 

de borststem [A.II.16]. Wolfgang Caspar Printz adviseerde zachter te zingen naarmate een stem 

stijgt, omdat hoge tonen van nature luider klinken dan lage [A.II.18]; ook Quantz waarschuwde 

tegen te luid zingen in de hoogte [A.II.19]. Deze gegevens van de hand van theoretici lijken 

erop te wijzen dat er in Bachs tijd een voorkeur voor bestond, hoge tonen op de Italiaanse ma-

nier licht en zo nodig met falset te zingen.  
 

Adjuvanten 

Koorknapen, zelfs de zangers van de eerste cantorij, waren vaak dus niet goed genoeg om in de 

concerterende kerkmuziek als concertist te zingen. In 1710 werd vanuit de universiteit in Leip-

zig door sollicitant Johann Friedrich Fasch gemeld dat uitvoeringen van concerterende muziek 

niet mogelijk zouden zijn zonder de medewerking van studenten van de universiteit.131 Deze 

studenten, vaak leerlingen van goede musici, waren veelal ook lid van het Collegium Musicum. 

Uit hen groeiden meermalen bekende virtuozen, schrijft Lorenz Christoph Mizler in 1736.132 

Bachs voorgangers Johann Schelle en Johann Kuhnau hadden een alt, een tenor en een bas uit 

                                                 
131 Geck 2003/II, p. 562. 
132 Lorenz Christoph Mizler, Musikalische Bibliothek, Erster Theil, 1736; BD II, nr. 387, p. 277f. 
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de studenten gecharterd, met financiële hulp van de Raad. In 1704 klaagde Kuhnau dat studen-

ten niet zonder vergoeding wilden meewerken aan de kerkdiensten, omdat ze zich meer aange-

trokken voelden tot de diensten in de Neue Kirche.133 In 1709 herhaalde Kuhnau zijn klachten. 

Studenten werden weggezogen naar de Neue Kirche en naar de opera (toen onder leiding van 

Georg Philipp Telemann). Zonder studenten was een motet wel, maar een “Vollstimmige Mu-

sic” niet te realiseren. Een geschikte baszanger was onder de alumni niet te vinden. Alumni 

zouden sowieso alleen geschikt zijn als ripiënisten, niet als concertisten [B.1, nr. 11, 12]. In 

1717 klaagde Kuhnau nogmaals.134 In 1720 was er blijkbaar nog niets veranderd: de studenten 

musiceerden volgens Kuhnau nog steeds liever in de Neue Kirche, waar (nu onder leiding van 

organist Georg Balthasar Schott) modernere kerkmuziek werd uitgevoerd.135 In 1723 sprak Bur-

gemeester Lange de hoop uit dat de nieuwe cantor in staat zou zijn om studenten te motiveren 

om mee te werken [A.II.20]. Blijkbaar vond hij de medewerking van studenten wel belangrijk. 

Vrij snel na zijn aantreden zag Bach er kennelijk van af, ripiënisten in te zetten, behalve 

bij groots opgezette cantates en passies (§ IV.2). Ook zag hij er al snel van af om virtuoze 

sopraanaria’s te schrijven. Dat duidt erop dat hij te weinig kwalitatief goede zangers tot zijn 

beschikking had. In 1725 schreef hij een brief aan keurvorst Friedrich August I van Saksen over 

de salariëring van diensten in de universiteitskerk, de Paulinerkirche. Hij merkte op dat mu-

ziekminnende studenten graag en vrijwillig als vocalist of instrumentalist met hem werkten 

zonder daarvoor enige vergoeding te hebben gekregen [A.II.21]. Dit kan niet slaan op de dien-

sten in de Paulinerkirche, omdat deze werden geleid door Johann Gottlieb Görner. En zoals 

gezegd schreef Bach zijn memorandum in 1730 mede vanwege de door Lange ingetrokken (en 

naar de Neue Kirche overgehevelde) subsidiëring van studenten. Van 1724 tot 1729 werden 

gewoonlijk nog twee studenten door de Raad betaald. Mogelijk ging Lange ervan uit dat Bach, 

nu hij de leiding van het uit studenten bestaande Collegium Musicum had overgenomen, ge-

makkelijk studenten kon charteren. Maar studenten voelden zich nog steeds meer aangetrokken 

tot de Neue Kirche. Het geheel uit studenten bestaande vocale kwartet dat deel uitmaakte van 

het Collegium zong vooral wereldlijke cantates.136 Illustratief is Bachs getuigenis voor Altnickol 

uit 1747, waarin hij verklaart dat deze aan de diensten meewerkte als altviolist, cellist of bas-

                                                 
133 Kuhnau 1704, in Spitta II, p. 854. 
134 Kuhnau 1717, in Spitta II, p. 861f. 
135 Kuhnau 1720, in Spitta II, p. 668; Schering 1936, p. 42f.; Glöckner 2001, p. 131f.; Geck 2003/II, p. 
560. 
136 Heyder 2007, p. 90f. 
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zanger, en dat hij daarmee het gebrek aan baszangers op de Thomasschule kon opvangen, omdat 

bassen wegens voortijdig vertrek niet tot rijpheid konden komen, aldus Bach [A.II.22]. En in 

1749 memoreert burgemeester Born nog eens het gebrek aan goede sopranen aan de school.137 

Blijkbaar heeft Bach met zijn pleidooi voor stipendia voor studenten weinig, maar wel enig 

succes gehad: ook na 1730 zijn enkele vergoedingen voor studenten genoteerd.138 En de uitvoe-

ring van cantates voor grote bezetting op hoogtijdagen door Bach zou zonder adjuvanten niet 

mogelijk zijn geweest. Zoals uit het memorandum [B.3, § 1] blijkt, probeerde Bach de zangers 

van recitatieven en aria’s tijdens de Music uit de alumni te recruteren:  
 

Die Vocalisten werden hiesiges Ohrts von denen Thomas Schülern formiret [...] als: Concertisten 

und Ripiënisten. 

 

Wanneer dat onvoldoende mogelijk was, moest hij hulpkrachten (adjuvanten) inroepen [B.3, § 

7]. Dat hij die hulp daadwerkelijk inriep blijkt onder meer uit een aantal door hem geschreven 

getuigschriften voor privéleerlingen, meestal studenten, ter ondersteuning van hun sollicitatie-

pogingen.139 Student Johann Christoph Hoffmann verklaarde in 1734 dat hij “bey des HErrn 

Capell-Meister Bachens Kirchen Music nun mehro 4 jahr, als Bassiste, assistiret […]”.140 Voor 

de vereiste adjuvanten moet in de eerste plaats gedacht worden aan studenten van de universi-

teit, en dan vooral oud-Thomaner, en privé-leerlingen van Bach.141  

Volgens een aantal hedendaagse auteurs zou Bach nog veel meer mogelijkheden hebben 

gehad om een grote bezetting te verwerkelijken.142 Zij voeren aan dat Bach naar believen kon 

putten uit een grote groep andere vrijwilligers, zoals externi en collega’s, die hun hulp graag 

zonder vergoeding zouden hebben aangeboden. Immers, blijkbaar wist Bach tekorten steeds op 

te vangen: op feestdagen werden cantates voor grote bezetting uitgevoerd. Dan moet hij de 

                                                 
137 BD V, nr. B587a, p. 174. 
138 Parrott 2000, p. 109f. 
139 Christoph Gottlob Wecker, BD I, nr.60, p. 129; mogelijk ook Johann Christian Weyrauch, BD I, nr. 
67, p. 135f.; Bernhard Dieterich Ludewig, BD I, nr. 74, p. 142; Johann Christoph Altnickol, BD I, nr. 
81, p. 148f.; Christoph Birkmann, BD III, nr. 761, p. 211. 
140 BD II, nr. 356, p. 253. Hans-Joachim Schulze stelde in 1984 een overzicht samen van student-assis-
tenten die een vergoeding kregen: Schulze 1984, p. 45-52. 
141 Parrott 1998, p. 639f. 
142 Schneiderheinze 1982, p. 33; Wagner 1986, p. 292f.; Wolff 1998, p. 540; Wolff 1999, p. 172;  
Koopman 1998, p. 241; Glöckner 2004, p. 86f.; Glöckner 2010, p. 217; Glöckner 2011, p. 582f. 
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beschikking hebben gehad over voldoende adjuvanten. Bach zou deze helpers bewust niet heb-

ben genoemd, om zijn betoog niet te schaden. Omdat hij steeds de beschikking had over deze 

extra medewerkenden, maakte hij daar ongetwijfeld dankbaar gebruik van, zo stellen deze 

schrijvers. Voor de regelmatige deelname van grote aantallen andere adjuvanten ontbreken ech-

ter aanwijzingen: in de bronnen worden zij niet of nauwelijks genoemd.143 Dat zulke helpers 

niet zijn terug te vinden in de kwitanties en financiële verslagen betekent niet per se dat zij niet 

meezongen. Maar de logica dwingt tot de conclusie dat Bach met het verzwijgen van de adju-

vanten (voor zover geen studenten) zijn eigen ramen zou ingooien: de leden van de Raad moe-

ten immers van de medewerking van zulke extra krachten op de hoogte zijn geweest. 

Een blik op de verschillende soorten adjuvanten leidt tot het volgende beeld. (1) Externi 

waren vrijgesteld van de zangplicht van alumni. Volgens het schoolreglement van 1723 moch-

ten externi niet eens meezingen in de eerste cantorij; het ontbrak hun ook aan de juiste opleiding 

[B.2, XIII.8]. Het is dus onwaarschijnlijk dat ze toch zouden hebben deelgenomen aan het eerste 

koor. Kandidaat-alumnus Gotthelf Engelbert Nietzsche werd door Bach getest en capabel be-

vonden, maar werd toch externus.144 Het is niet aangetoond dat hij meezong in het eerste koor. 

Een uitzondering werd blijkbaar gemaakt voor een alumnus die met schriftelijke toestemming 

verlof had. Deze diende namelijk zelf voor een vervanger te zorgen uit de kring van de ex-

terni.145 (2) Dat collegae zouden hebben meegezongen is louter speculatie; hun status maakt het 

onwaarschijnlijk. Daar komt bij dat zij de diensten alleen in de Thomaskirche bijwoonden (met 

uitzondering van de conrector). Hun functie daar was toezicht te houden op de leerlingen van 

afwisselend het eerste en het tweede zondagskoor [B2, §V.7]; daartoe hadden zij vaste plaatsen 

op het Schülerchor (§ I.1). In de Nikolaikirche was hun deelname dus sowieso uitgesloten. (3) 

Dat andere vrijwilligers ook meewerkten is eveneens speculatie: zij werden nergens genoemd. 

Van regelmatig deelnemende grote hoeveelheden adjuvanten is blijkbaar geen sprake ge-

weest. Zelfs als Bach deze gemakkelijk kon charteren, is daarmee niet bewezen dat hij ze ook 

werkelijk regelmatig inzette tijdens de uitvoeringen van zijn cantates.146 Alleen bij cantates voor 

grote bezetting moet hij een groter aantal adjuvanten (waarschijnlijk studenten) hebben ingezet, 

mogelijk tegen betaling uit eigen zak (zoals bekend van Kuhnau).147 

                                                 
143 Parrott 2000, p. 103f.; Schulze 1984, p. 45f. 
144 Wolff 1999, p. 172. 
145 Varia, die Alumnen der Thomasschule betr. 1648–1829, Leipziger Stadtarchiv, geciteerd in Glöckner 
2011, p. 583f. 
146 Parrott 2000, p. 10f.; Parrott 2010, p. 223. 
147 Koopman 1998, p. 240f. 
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Bachs zangers 

Blijkbaar kwam het weinig voor dat Bach een Thomas-leerling als tenor of bas solo liet zingen 

bij de concerterende kerkmuziek, ook al was volgens Armin Schneiderheinze de leeftijd van 

tenoren en bassen op de Thomasschule 18-24 jaar. Zijn berekening gaat er echter van uit dat 

alle alumni ook meezongen.148  

Niet alleen op de Thomasschule, maar in heel Duitsland bestond een schrijnend gebrek 

aan goede jongenssopranen. Van september 1723 tot mei 1724 schreef Bach nauwelijks tech-

nisch veeleisende solo-sopraanpartijen; bij de heruitvoering van BWV 21 (Ich hatte viel Beküm-

mernis), liet hij sopraanaria’s door de tenor zingen. Bovendien liet hij vaak een trompet mee-

spelen met sopraanpartijen.149 Bach zocht zijn sopranen dus in eerste instantie onder zijn 

alumni, en dan natuurlijk in het eerste koor. Een of twee van deze sopranen werden steeds met 

behoud van de financiële vergoeding vrijgesteld van het Nieuwjaars-zingen, om te voorkomen 

dat zij door ziekte niet beschikbaar zouden zijn voor het zingen in de kerken.150 

In 1730 was Bach blij met de komst van Christoph Nichelmann als "buitenlandse" (= 

Pruisische) alumnus, die blijkbaar zo goed kan zingen dat Bach hem direct opnam als erster 

Discantist [A.II.23]. Nichelmann, geboren in 1717, was toen ca. 13 jaar oud. In 1733 verliet hij 

de school alweer. Een andere sopraan uit die jaren van wie de naam bekend is, is Christian 

Friedrich Schemelli, alumnus van 1731 tot 1734. Hij was 18 tot 21 jaar oud en waarschijnlijk 

falsettist; Bach noemt hem een Sopranist. De formulering van Bachs getuigschrift doet echter 

vermoeden dat hij niet bij het eerste koor betrokken was [A.II.24]. Schneiderheinze berekende 

dat de leeftijd van sopranen en alten onder alumni 13 tot 20 jaar was.151 Het meest waarschijnlijk 

is dat Bach, afhankelijk van de beschikbaarheid, voor de sopraan- en altpartijen zowel jongens 

als falsettisten inzette bij zijn cantates. Men kan veronderstellen dat hij, bij gebrek aan goede 

sopranen, sopranisten en altisten onder de studenten te hulp riep. Het is bekend dat studenten 

als sopranist en altist deel uitmaakten van het Collegium Musicum onder Melchior Hoffmann, 

dat zij meezongen in de Paulinerkirche en de Neue Kirche,152 en dat er zelfs twee sopranisten 

en een altist zongen bij Das Grosse Concert (Afb. III.1). Bach kende al sopranisten en altisten 

                                                 
148 Schneiderheinze 1982, p. 33f.. 
149 Geck 2003, p. 17. 
150 BD II, nrs. 173 en 174, p. 135f. 
151 Schneiderheinze 1982, p. 37. 
152 Mattheson 1740, p. 117f. 
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in Arnstadt, Weimar, Lübeck, Weißenfels en Köthen. Martin Geck meent dat Bach, als kapel-

meester, als vanzelfsprekend van deze volwassenen gebruik zou maken. In zijn memorandum 

schreef Bach dat in het verleden niet alleen een bassist en een tenor, maar ook een altist werd 

geworven onder de studenten. Volgens Geck maken deze bewoordingen duidelijk dat Bach ook 

een alt zocht onder de studenten.153 Maar in de tekst [B.3, § 8] staan de woorden “ja auch” die 

men hier vermoedelijk moet interpreteren als: ‘ja, zelfs ook’. Bach zou dan hebben bedoeld 

‘enkele vocalisten, zoals een bas, een tenor, ja, zelfs ook een altist’.154 Indien deze interpretatie 

juist is, dan riep Bach in ieder geval tot 1730, geen sopranisten en altisten te hulp uit de studen-

ten. Er zijn daarvan ook geen namen bekend buiten de alumni. Van Thomascantor Johann Frie-

drich Doles is bekend dat hij in 1784 in het eerste koor acht zangers tot zijn beschikking had, 

onder wie drie falsettisten.155 Het betrof hier blijkbaar wat oudere alumni. Waarschijnlijk is dat 

bij Bach niet anders geweest, en maakte hij wel degelijk gebruik van falsettisten, maar dan 

voornamelijk uit de oudere alumni. Voorts kan worden aangenomen dat alumni uit alle stem-

groepen zo nodig werden ingezet als ripiënisten. 

 

De zangtechniek bij Bach in Leipzig 

Het is niet bekend uit welke methode Bach heeft leren zingen. Dat is ook niet zo belangrijk, 

omdat de aanwijzingen voor zangers uit de 17e eeuw (zoals men die vindt bij Daniel Friderici, 

Praetorius, Herbst, Bernhard, Crüger, Printz en Fuhrmann), in wezen niet veel van elkaar af-

wijken: zij propageren zonder uitzondering de Italiaanse manier van zingen. Aangenomen kan 

worden dat Bach het werk van Tosi kende, maar bewijs hiervoor ontbreekt. Het lijkt verder niet 

onlogisch dat Bach het Dresdener traktaat van Bernhard kende, omdat hij regelmatig contact 

had met Dresden, waar hij ongetwijfeld ook Italiaanse zangers hoorde en sprak, onder wie Faus-

tina Bordoni.156 Er is geen reden om te menen dat Bachs zangideaal afweek van dat van zijn 

meeste collega’s: hij was een kind van zijn tijd.  

Het weinige dat Bach over zijn zangers heeft geschreven is vooral te vinden in enkele 

getuigschriften en in de verslagen van stemtesten over de toelating van kandidaten tot alumnus 

aan de Thomasschool [A.II.25]. Wat Bach blijkbaar het belangrijkste vond, is of de stem sterk 

                                                 
153 Geck 2003/II, p. 560. 
154 Het lijkt er, met andere woorden, op dat Bach impliceerde: ook ik vraag een bas en een tenor; mijn 
voorgangers vroegen zelfs ook nog een altist; zo ver wil ik niet eens gaan. 
155 Glöckner 2001, p. 136f. 
156 Hermann Max veronderstelt zelfs dat Agricola zijn opvattingen grotendeels verwierf als leerling van 
Bach. Max s.a.. 
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(luid) was. Ook noemde Bach meestal de profectus, waarmee blijkbaar in het algemeen de pres-

taties werden bedoeld.157 Een enkele keer noemde hij een andere positieve kwaliteit: de stem 

was dan “fein” of “gut”. Hoewel niet helemaal duidelijk is wat Bach daarmee precies bedoelde, 

was hij het kennelijk eens met veel auteurs die een lieflijke en aangename stem wensten. En 

toen Bach de vereiste kwaliteiten van een prefect omschreef, noemde hij daarbij dat de stem 

“gut und helle” moest zijn [A.V.20]. ‘Helder’ is ook een omschrijving bij Herbst, Crüger, Printz 

en Tosi. Carl Philipp Emanuel omschreef de zangstem van zijn vader met de volgende woorden: 

een doordringende stem met een grote omvang en een goede manier van zingen [A.II.26]. 

De Thomasschule was een bijzondere school, met een oude traditie. Het ligt dus voor de 

hand dat de traktaten uit de 17e eeuw een redelijk nauwkeurig beeld geven van wat Bach op dit 

gebied aantrof in 1723. Bach kende falsettisten in ieder geval uit zijn vroegere werkkringen. 

Dat hij zelf (als bas) ook kon falsetteren, lijkt te volgen uit het relaas van Gesner: Bach was in 

staat elke koorinzet mee te zingen, ieder op zijn eigen hoogte [B.4, § 2, 3]. Dat Bach het over-

grote deel van de gewenste versieringen voor- en zelfs uitschreef, doet vermoeden dat hij, even-

als Mattheson, het improviseren van uitgebreidere versieringen liever niet aan zijn zangers 

overliet. Dat zou kunnen betekenen dat de technieken vrij basaal waren. En dat is niet zo 

vreemd, omdat Bach met leerlingen en studenten werkte en niet met professionele zangers. 

 

 

II.3 Bachs instrumentalisten 

Stadsmusici, leerlingen, adjuvanten en Gesellen 

Grote steden in Duitsland hadden veelal stadsmusici in dienst die bij officiële gelegenheden 

representatieve muziek lieten horen; daarnaast verzorgden zij dans- en torenmuziek. Ook kon 

het tot hun taken behoren, concerterende muziek tijdens de kerkdiensten uit te voeren. Volgens 

Beverly Jerold was de status van professionele musici laag maar veilig. Ze waren vaak analfa-

beet, maar konden veel instrumenten bespelen, zij het, juist omdat ze zich niet tot één instrument 

beperkten, doorgaans niet zeer virtuoos. Ze waren vooral praktisch ingesteld, niet theoretisch 

opgeleid. Bovendien schijnen hun blaasinstrumenten vaak slecht geïntoneerd te zijn geweest. 

Jerold vraagt zich zelfs af of de stadsmusici voornamelijk ripiënisten zijn geweest.158 In de 

voorrede van de heruitgave uit 1745 van zijn werk Der Critische Musicus schrijft Johann 

                                                 
157 Volgens Spitta II, p. 62. 
158 Jerold 2005, p. 93-96. 
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Adolph Scheibe, tot 1735 actief in Leipzig, ook over de slechte kwaliteit van stadsmuzikanten 

in het algemeen [A.II.27]. Hun leerlingen werden Gesellen genoemd. Zij trokken blijkbaar veel 

met hun leermeesters op om ervaring op te doen. 

Afb. II.2. Johann Gottfried Reiche. Portret uit 1726 door Elias Gottlob Haussmann (1695-1774). 

Olie op canvas, 85 × 71.5 cm. Stadtgeschichtliches Museum Leipzig. 

In Leipzig voorzag de raad in vier Stadtpfeiffer, die o.a. trompet, cornet, trombone, hoorn, hobo, 

fagot en blokfluit konden spelen, en drie Kunstgeiger, die o.a. alle strijkinstrumenten konden 

bespelen. In zijn memorandum noemde Bach alle stadsmusici die in 1730 in dienst waren bij 

name. Blijkbaar waren op dat moment slechts twee strijkers in dienst. Bach was (evenals 

Kuhnau, [B.1, nr. 11]) over de stadsmusici niet tevreden, al zal de virtuoze trompettist Johann 

Gottfried Reiche (1667-1734; afb. II.2), met wie Bach bevriend was, hierop stellig een uitzon-

dering in positieve zin hebben gevormd. Bach schreef dat de beleefdheid hem verbood de waar-

heid te spreken over de kwaliteiten en theoretische kennis van de heren, die voor een deel oud 

waren en voor een deel vaardigheden misten [B.3, § 6]. 

Dat Bach leerlingen uit zijn eerste zondagskoor instrumentale partijen liet spelen bij de 

uitvoering van de Music lijkt onomstreden. In § II.1 werd vermeld dat Bach hen ook moest 
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opleiden tot instrumentalisten om zo kosten voor hulpkrachten te vermijden [A.II.5]. In zijn 

memorandum schreef hij dat (tot 1730 in ieder geval) leerlingen noodgedwongen altijd de par-

tijen voor altviool, cello en violone voor hun rekening namen, en vaak ook die voor de tweede 

violisten. Hiermee moet Bach de ripiënisten hebben bedoeld, omdat één van de Kunst-geiger 

ook tweede viool speelde. [B.3, § 7]. Uit door Bach geschreven aanbevelingsbrieven blijkt dat 

hij (klavecimbel- en orgel-) leerlingen als vocalist of instrumentalist liet meewerken aan uit-

voeringen. Ook dit waren meestal universiteitsstudenten. Bachs zonen Johann Christian Frie-

drich en misschien Johann Christian, die externi waren, werden eveneens door hem ingescha-

keld.159 Bach liet blijkens zijn memorandum regelmatig studenten niet alleen als zangers, maar 

ook als instrumentalisten meewerken, namelijk als ripiënisten bij de eerste en ook vaak bij de 

tweede violen [B3, § 7]; waarschijnlijk ook als fluitisten en klavecinisten. Van ca. vijftien stu-

denten is bekend dat zij Bach assisteerden; de meesten kregen ooit een beloning.160 

Sommige hedendaagse auteurs menen dat Bach na 1729 ook gemakkelijk kon putten uit 

de leden van het Collegium Musicum, waarvan hij de leiding op zich had genomen.161 Dat is 

echter niet waarschijnlijk: hiertegen kunnen dezelfde argumenten worden genoemd als in § II.2 

voor de zangers. Wellicht dat Bach soms studenten kon verleiden tot deelname, bijvoorbeeld 

bij een interessant werk als de Sinfonia uit BWV 174 of andere composities voor een wat grotere 

bezetting, maar er zijn geen aanwijzingen dat dat veel voorkwam. 

De medewerking van Gesellen was volgens Andreas Glöckner standaardpraktijk. Het ont-

breken van hun namen in boeken van de Raad verklaart hij vanuit het feit dat ze niet door de 

Raad betaald werden. Hij noemt drie Gesellen bij name (die uiteraard niet gedurende Bachs 

volledige tijd in Leipzig als zodanig werkzaam waren).162 Het is waarschijnlijk dat een van hen, 

Johann Ferdinand Bamberg, derde trompet speelde wanneer daaraan behoefte was. Toch is het 

opmerkelijk dat Bach in zijn memorandum in 1730 slechts één Geselle uitdrukkelijk vermeldde 

(voor de fagotpartij): dit suggereert dat hun medewerking niet structureel was. 

 

* * * 

 

De ‘Erste Cantorey’ in Leipzig was in heel Duitsland beroemd. De acht beste zangers van de 

                                                 
159 Zie ook BD I, nrs. 57-82, p. 127-151. 
160 Schulze 1984, p. 45f.; Parrott 2000, p. 109f. 
161 Glöckner 2011, p. 583. 
162 Glöckner 2004, p. 87; Glöckner 2011, p. 583. 
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Thomasschule werden ingezet om veel geld te vergaren door, vooral rond Nieuwjaar, te zingen 

bij voorname families, en bij huwelijks- en begrafenisplechtigheden Deze eerste cantorij 

vormde vrijwel zeker ook de kern van Bachs eerste zondagskoor, dat gemiddeld waarschijnlijk 

zeventien schoolknapen omvatte. De primaire taak tijdens de diensten was het ondersteunen 

van de gemeentezang en het zingen van liturgische gezangen en a-capellamotetten. Sopraan- 

en altpartijen bij de concerterende kerkmuziek werden ofwel door jonge schoolknapen gezon-

gen, ofwel door oudere (ouder dan 18 jaar) met falsetstem. In de 18e eeuw werden borst- en 

kopstem gezien als registers die bij verschillende stemtypen hoorden; het falsetregister werd 

beschouwd als een manier om het bereik van de stem te vergroten. Hoog liggende noten, in het 

bijzonder loopjes, werden zacht en beweeglijk gezongen; daarvoor was de kopstem beter geëi-

gend dan de borststem. 

Instrumentalisten bij de concerterende muziek waren stadsmusici, leerlingen, Gesellen 

van de stadsmusici en studenten. Adjuvanten – studenten of privéleerlingen van Bach – waren 

vaak nodig als bas en tenor, als violist en traversospeler.
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III. DE BEZETTING VAN DE INSTRUMENTALE PARTIJEN 

In dit hoofdstuk wordt de vraag aan de orde gesteld hoeveel instrumentalisten de partijen in 

Bachs kerkmuziek in Leipzig vertolkten. Na een bespreking van het effect op de luisteraar van 

meervoudige en enkelvoudige bezetting zal nader worden ingegaan op het vraagstuk van Bachs 

instrumentale partijen, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan informatie die 

Bachs originele partijen en zijn memorandum uit 1730 (zie Hoofdstuk II) bieden. Tot slot zal 

worden nagegaan wat Bachs ‘ideale’ bezetting zou zijn geweest indien de omstandigheden hem 

deze mogelijk zouden hebben gemaakt. 

 

 

III.1. De zin van meervoudige bezetting 

In grote kerken en bij grotere bezettingen in de 17e en 18e eeuw vertolkten doorgaans meer 

musici één partij. Bij vocalisten werd onderscheid gemaakt tussen de eerste zanger van een 

stemgroep, de concertist, en de overigen, die ripiënisten werden genoemd. De concertist zong 

alles, inclusief recitatieven en aria’s, terwijl de ripiënisten vaak een beperkt deel van de partij 

meezongen ter verhoging van de pracht en praal [o.a. A.III.1, 2, 3 en 4]. Bij Bachs vocale wer-

ken betrof dit alleen (een deel van) de koren en de koralen.163 Voor instrumentalisten in Bachs 

omgeving lijken de termen ‘concertist’ en ‘ripiënist’ minder consequent te zijn toegepast. Bach 

gebruikte deze termen in zijn memorandum alleen voor de zangers [B.3, § 1, 5, 6]. Dat neemt 

niet weg dat wanneer de eerste violist een solorol had, terwijl de overige violisten alleen bege-

leidden, zijn partij vaak werd voorzien van een opschrift als Violino concertato.164 Hieruit blijkt 

dat de eerste violist als concertist werd beschouwd, en de overige spelers als ripiënisten. Beide 

termen kunnen daarom ook met recht bij instrumentalisten worden toegepast. 

 Het nut van een meervoudige bezetting lijkt voor de hand te liggen: hoe meer spelers, 

hoe meer geluid. De situatie is evenwel meer complex. Men kan van enkelvoudige zuivere 

tonen bijvoorbeeld de toonhoogte, de geluidsdruk op het oor, de afstand tussen de geluidsbron 

en het oor, geluidsintensiteit (loudness, in Watt/m2), etc. meten. Deze grootheden hebben alle 

invloed op elkaar. De menselijke perceptie van geluidsintensiteit is echter niet gelijk aan de 

                                                 
163 Parrott 2000, p. 30-41. 
164 BWV 1, 6, 7, 8, 30a, 74, 83, 103, 177, 182, 232I, 1041, 1042, 1043, 1047. Prinz 2005, p. 432f.  
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gemeten waarde: vereenvoudigd gesteld leidt een acht tot tien keer zo grote geluidsintensiteit 

tot een twee keer zo grote ervaren geluidssterkte. Om tot een verdubbeling van de ervaren ge-

luidssterkte te komen, zijn dus ruwweg acht- tot tienmaal zoveel spelers of zangers nodig.  

 Het resultaat hangt voorts af van de frequentie. Bij een kleine geluidsintensiteit wordt 

de geluidssterkte bij hoge en lage frequenties als kleiner ervaren dan in het middengebied. Hoe 

nauwkeuriger de frequenties van de verschillende spelers of zangers overeen komen (m.a.w.: 

hoe zuiverder ze ten opzichte van elkaar musiceren), hoe groter de ervaren geluidssterkte. Vi-

brato leidt tot minder grote zuiverheid, en meervoudige bezetting van musici die vibrato toe-

passen resulteert dus in een kleinere geluidssterkte dan wanneer zonder vibrato zou zijn gemu-

siceerd.165 Het inzetten van ripiënisten heeft dientengevolge pas substantieel effect op de klank-

sterkte bij een groot aantal extra zangers of spelers.  

In de barok werden vaak één of twee ripiënisten per partij ingezet. Het nut van meervou-

dige bezetting was vooral gelegen in een aanpassing van het klankkarakter: een strijkersensem-

ble klinkt niet heel veel luider dan een strijkkwartet, maar wel anders. Doordat de individuele 

klanken elkaar gedeeltelijk kunnen uitdoven, wordt de klank als ‘voller’, warmer ervaren. En 

dat effect is groter wanneer de musici ook nog vibrato toepassen. Bovendien worden onvolko-

menheden in de individuele stemmen gemaskeerd. Bij schrijvers uit de barok was de hierboven 

beschreven, door metingen getoetste theorie over het effect van een meervoudige bezetting on-

bekend. Zij schreven dat ripiënisten werden ingezet ter verhoging van de pracht en praal, als 

aanvulling en versterking [bijv. Johann Gottfried Walther, 1732, A.III.1]. Met het oog werd de 

versterking met een beperkt aantal ripiënisten natuurlijk wel opgemerkt, maar de door het oor 

ervaren versterking kan nooit groot zijn geweest. Vocale ripiënisten werden sinds de zeven-

tiende eeuw veelal als een apart koor geplaatst, dus ergens anders dan de concertisten 

[A.III.1].166 Dat het geluid van twee of meer kanten kwam, werd wellicht ervaren als een ver-

hoging van de pracht en praal. Er zijn geen aanwijzingen dat bij strijkers de ripiënisten in Bachs 

tijd ook op afstand werden geplaats van de concertisten, maar er zijn evenmin aanwijzingen 

voor het tegendeel; hierop wordt teruggekomen in § III.2. 

 

 

  

                                                 
165 O.a. Taylor / Campbell 2001, p. 762-765.  
166 Naast Fuhrmann o.a. Praetorius 1619/III, p. 131. 
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III.2. De bezetting van de instrumentale partijen 

De orkestgrootte in Bachs tijd 

Johann Beer stelde in 1719 dat kerkmuziek goed kon worden uitgevoerd met een koor van vier 

vocale stemmen, twee violisten, een organist en een Director. Als de dirigent zelf viool of orgel 

speelde, had men nog een persoon minder nodig [A.III.5]. Tegelijk gaf hij aan dat er met toe-

voeging van ripiënisten een Chor (groep musici) kon worden gevormd, die de “stärckesten Mu-

sic” kon evenaren. Hij merkte op dat voor de ripiënisten geen topmusici nodig waren indien de 

concertisten virtuoze spelers waren, waarbij niet duidelijk is, of hij met ripiënisten alleen voca-

listen, dan wel (ook) violisten bedoelde.  

Johann Mattheson had een andere opvatting [A.III.6]. Hij riep de Bijbel te hulp om Beers 

ongelijk te bewijzen: in grote kerken zouden trompetten, pauken, een violone, hobo’s en een 

fagot onontbeerlijk zijn, waarmee je inclusief zangers al gauw 24 musici nodig had. Minder 

goede ripiënisten vormden met hun onzuivere intonatie eerder een nadeel dan een voordeel, 

aldus Mattheson.167 Omdat Bach zijn kerkmuziek in Leipzig uitvoerde in grote kerken, zou 

Matthesons opvatting ook hierop van toepassing zijn geweest, wat echter niet impliceert dat 

Bach het met hem eens was. Niet alleen Mattheson was het oneens met Beer. Violen en bassen 

moesten altijd voldoende sterk bezet zijn, schreef Johann Adolph Scheibe in 1740 [A.III.7]. Hij 

benadrukte vooral de balans tussen de verschillende partijen. Zo meende hij dat wanneer trom-

petten en pauken meespeelden, de beide vioolpartijen vier- tot vijfmaal bezet hoorden te zijn, 

versterkt door hobo’s, terwijl naast de Concertbasse (violone?) drie à vier kleinere bassen 

(celli?) nodig waren. Wanneer hobo’s waren voorgeschreven, waren bovendien een paar fagot-

ten nodig; ook wanneer geen koperblazers meespeelden, moesten de violen en bassen vol-

doende sterk bezet zijn. Johann Joachim Quantz achtte meervoudige bezetting eveneens ge-

wenst en ook hij benadrukte in 1752 dat de verhouding tussen het aantal instrumenten in balans 

moest blijven. Zich beperkend tot de eerste violen, tweede violen en altviolen beschouwde hij 

2:2:1, 3:3:1, 4:4:2, etc. als acceptabele verhoudingen [A.III.8]. 

Johann Kuhnau, Bachs voorganger in Leipzig, vroeg in 1709 om de volgende instrumen-

ten voor de kerkmuziek: twee of meer trompetten, pauken, twee hobo’s of zinken, drie trombo-

nes of soortgelijke instrumenten (hoorns?), een fagot, minstens acht violen, twee altviolen en 

(niet genoemde aantallen) celli, violones en calichons [B.1, nr.12]. Orgel en klavecimbel liet 

                                                 
167 Schulze 1989, p. 13. Wellicht realiseerde Mattheson het zich niet, maar het is een feit dat een extra 
musicus met een onzuivere intonatie de klank minder versterkt, zoals is uitgelegd in § III.1. 
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hij ongenoemd: beide kerken hadden immers een vaste organist en hij zelf kon zo nodig klave-

cimbel spelen. Kuhnau vroeg dus naast een grote groep instrumentalisten ook om een flink 

aantal ripiënisten voor de strijkers (en mogelijk ook voor de continuospelers). 

De getekende opstelling van de Große Concert-Gesellschaft in Leipzig uit 1746-48 (afb. 

III.1) laat eveneens zien dat o.a. de strijkers meervoudig werden bezet: vijf eerste violen en vier 

à zes tweede violen. Hoewel het hier geen kerkmuziek betreft, gaat het wel over een genre, 

waarmee Bach vertrouwd was.  

Afb. III.1. Tabula Musicorum der löbl. großen Concert-Gesellschafft, Leipzig, 1746-1748.  

Riemer-Chronik, Stadtarchiv Leipzig. 

Een grotere bezetting (zoals door Mattheson gewenst) kon op twee manieren worden bereikt: 

met meer soorten instrumenten, en/of met meer instrumenten per soort. Bach gaf in zijn kerk-

muziek duidelijk aan welke instrumenten hij verlangde, maar het aantal instrumenten dat per 

soort werd ingezet is vaak onderwerp van discussie. Daarom moet de vraag of bij Bach ook 

ripiënisten meespeelden en zo ja, hoeveel, hier aan de orde komen.  

Het staat vast dat meer spelers uit één partij konden lezen. Michael Praetorius schreef al 
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dat bij elkaar staande ripiënisten uit één partij konden spelen.168 Impliciet kan worden gelezen 

dat ripiënisten niet meespeelden uit de partijen van de concertisten. Walther merkte op dat zijn 

oogproblemen tijdens zijn aanstelling aan de Weimarer Hofkapelle te wijten waren aan de 

moeite die hij moest doen, om samen met anderen uit één partij te spelen. Soms betrof dit drie 

achter elkaar staande musici [A.III.9]. Christoph Graupner vond het blijkbaar bijzonder dat in 

1752 in Worms iedere musicus zijn eigen partij kreeg.169 Het aantal spelers per partij is zelden 

uit de partijen of partituren af te leiden. Af en toe staat de naam van een musicus op een partij, 

die dan kennelijk door één persoon werd gebruikt.170 Meelezen met anderen uit één instrumen-

tale partij kwam vooral voor bij strijkers en continuospelers, maar was niet overal en altijd 

vanzelfsprekend. Of dat bij Bach in de kerken in Leipzig voorkwam, zal dus apart moeten wor-

den onderzocht.  

 

Informatie uit het memorandum  

Teneinde de vraag naar het aantal instrumentalisten per partij te kunnen beantwoorden, moet in 

de eerste plaats kennis worden genomen van Bachs Entwurff einer wohlbestallten Kirchen Mu-

sic [B.3], in dit proefschrift aangeduid als zijn ‘memorandum’ (zie Hoofdstuk II). Dit tactische 

document uit 1730 was een protest tegen zowel het plotseling overhevelen van vergoedingen 

voor studenten van de beide hoofdkerken naar de Neue Kirche als het nieuwe beleid om meer 

niet-muzikale alumni aan te nemen op de Thomasschule. Bij een dergelijk stuk moet men in-

calculeren dat Bach zijn verwachtingen wellicht extra zwaar aanzette.171 De taak van instru-

mentalisten was – in tegenstelling tot die van de vocalisten – uitsluitend: meewerken aan de 

Music. Daarom is het gemakkelijker, conclusies te trekken met betrekking tot de instrumenta-

listen dan tot de zangers. Het memorandum maakt helder onderscheid tussen beide groepen. 

Als instrumentalisten noemde Bach [B.3, § 5]: 

 
- 2 auch wohl 3 zur Violino 1. 

- 2 biß 3 zur Violino 2. 

- 2 zur Viola 1.  

- 2 zur Viola 2. 

                                                 
168 Praetorius 1619/III, p. 172f.; Wagner 1986, p. 282. 
169 Schulze 1998, p. 147.  
170 Telemann 1715, in Schulze 2005, p. 201. 
171 Schulze 2005, p. 195, 199.  
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- 2 zum Violoncello. 

- 1 zum Violon. 

- 2 auch wohl nach Beschaffenheit 3 zu denen Hautbois.  

- 1 auch 2 zum Basson.  

- 3 zu denen Trompeten. 

- 1 zu denen Paucken. 

 

Hij voegde daaraan toe dat soms ook twee fluitisten nodig waren (traverso’s dan wel blokflui-

ten). Zo kwam hij op minimaal 20 personen (en maximaal 24). Daarmee was hij bescheidener 

dan Kuhnau in 1709 en Scheibe in 1740. Dat het memorandum een tactisch document is, blijkt 

ook uit het feit dat Bach onvermeld liet dat deze 20 à 24 personen alleen nodig waren bij can-

tates met een grote bezetting, zoals gebruikelijk op hoogtijdagen en bij de jaarlijkse raadswis-

seling. Twee tweede altviolisten komen daarnaast slechts voor in een vijftal hergebruikte can-

tates uit Weimar (BWV 12, 31, 61, 131, 182; BWV 54 is voor zover bekend niet opnieuw 

gebruikt). Bach vermeldde evenmin dat hij soms privéleerlingen kon inschakelen en – afgezien 

van één uitzondering – dat stadsmusici gewoonlijk ook Gesellen hadden, die zij zouden kunnen 

meenemen. Eén niet bij name genoemde Geselle speelde in 1730 blijkbaar permanent fagot; 

Bach noemde hem eenvoudig “Der Geselle” [B.3, § 6]. Kuhnau sprak over de deelname van de 

“Stadt Pfeiffer Kunstgeiger und Gesellen” (meervoud) [B.1, nr. 12]. Eerste trompettist Johann 

Gottfried Reiche kon tot zijn dood in 1734 een beroep kon doen op zijn assistent Johann Ferdi-

nand Bamberg, die in 1737 solliciteerde naar de vrijgekomen functie van stadsmusicus (maar 

niet werd aangenomen). Andreas Glöckner veronderstelt dat Bamberg – onbezoldigd – derde 

trompet speelde.172 De plaats van de derde trompettist werd door Bach vacat genoemd, evenals 

o.a. die van de paukenist. De pauken zullen waarschijnlijk eveneens door een Stadtpfeiffer of 

diens Geselle zijn bespeeld, omdat dit tot het prerogatief van de beroepsgroep behoorde. Ook 

een eventuele derde hobopartij en een tweede fagotpartij konden wellicht door Gesellen worden 

waargenomen.  

Bach noemde de twee hoornisten niet, vermoedelijk omdat de eerste en tweede trompet-

tisten ook hoorn speelden; in Bachs kerkcantates speelden trompettisten en hoornisten nooit 

tegelijkertijd. Ook de af en toe voorgeschreven zink en trombones liet Bach weg in de lijst. Alle 

stadmusici waren trouwens in staat om meer instrumenten te bespelen. Evenals Kuhnau noemde 

                                                 
172 Glöckner 2011, p. 583. 
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Bach geen organist en klavecinist, maar dat is logisch met het oog op het doel van het memo-

randum: de kerken beschikten over een eigen organist (§ VII.3), en Bach dirigeerde – zeker in 

1730 nog – meestal zelf vanaf het klavecimbel (§ VI.3). 

De lijst lijkt te impliceren dat alle partijen voor koperblazers en hoboïsten enkelvoudig 

werden bezet, evenals die voor de violone en de pauken. Voor de eerste en tweede vioolpartijen 

werden volgens het memorandum twee of drie spelers ingezet. Dit moet waarschijnlijk gelezen 

worden als: hoe groter de bezetting, hoe groter het aantal ripiënisten, die immers werden inge-

schakeld tot verhoging van de pracht en praal. Ook het aantal fagotten moet afhankelijk zijn 

geweest van de grootte van de bezetting; afgezien van BWV 232/I (Missa in b) komen twee 

afzonderlijke fagotpartijen niet voor. Anders ligt het voor de hobo’s: standaard twee, maar 

“nach Beschaffenheit”, waarmee hier ongetwijfeld het aantal voorgeschreven hobopartijen 

wordt bedoeld, soms ook drie. De altviolen en celli werden blijkbaar altijd dubbel bezet. Deze 

constatering lijkt verantwoord, omdat Bach bij de violen en de fagotten een wisselend aantal 

musici noemt, maar bij de altviolen en celli niet.173  

Uit het memorandum blijkt verder dat Bach de partijen voor de eerste en tweede trompet, 

voor de concertisten van de eerste en tweede viool, voor de eerste en tweede hobo en de eerste 

fagot in 1730 liet spelen door de stadsmusici of een Geselle. In de lijst ontbreekt de zevende 

stadsmusicus, een derde Kunstgeiger, genaamd Christian Ernst Mayer. Deze was vlak voor het 

opstellen van het memorandum benoemd tot torenwachter van de Thomaskirche; vandaar dat 

Bach hem niet meer noemt in zijn lijst.174 Waarschijnlijk speelde deze musicus viool, maar 

wellicht niet altijd: de stadsmusici konden immers tal van instrumenten bespelen. Per instru-

mentale partij noemt Bach steeds slechts één musicus; de namen van de ripiënisten noemt hij 

überhaupt niet. Zo blijft de precieze functie van de derde Kunstgeiger onbekend. In hetzelfde 

jaar nog werd Mayer opgevolgd door Johann Friedrich Caroli.175  

Bij een zware bezetting met drie trompetten, pauken, drie hobo’s, twee fluiten, tweemaal 

drie violen, twee altviolen, twee celli, violone en twee fagotten (maar zonder tweede altviolen) 

waren dus (afgezien van de organist en de klavecinist) 22 instrumentalisten nodig. Een cantate 

                                                 
173 Uit de genoemde getallen mag overigens niet de conclusie worden getrokken dat Bach altijd een 
fagot en een violone liet meespelen: trompetten en pauken bijvoorbeeld speelden ook alleen maar mee 
als daarom gevraagd werd. Dat hij wel degelijk altijd een violone en een fagot liet meespelen, als hij de 
beschikking had over goede spelers, wordt op andere gronden aannemelijk gemaakt in § VIII.4 en 
IX.2.3.  
174 Schulze 2005, p. 198. 
175 Schering 1941, p. 150; Wolff 2000, p. 290. 
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met een kleinere bezetting (twee hobo’s, tweemaal twee violen, twee altviolen, twee celli, vio-

lone, fagot) vroeg om 12 instrumentalisten, waarvan er zes à acht professionals waren. Hoewel 

Bach hun vaardigheden niet hoog inschatte [B.3, § 6], moeten ze toch in staat zijn geweest 

Bachs virtuoze partijen goed te spelen.176 De partijen voor de lagere strijkers (twee maal altvi-

ool, twee maal cello, violone) heeft Bach volgens hemzelf bij gebrek aan goede spelers altijd 

door (vijf) leerlingen van de Thomasschule laten spelen, en de (één à twee) ripiënisten bij de 

tweede viool meestal [B.3, § 7]. De (één à twee) ripiënisten bij de eerste viool noemde hij niet; 

uit de formulering is op te maken dat hij hiervoor, en soms ook voor de tweede viool (één à 

twee), graag studenten inzette; een van deze partijen kon later wellicht worden waargenomen 

door de derde Kunstgeiger. Verder is bekend dat studenten vaak de partijen voor traverso (nul 

à twee) voor hun rekening namen. In totaal bestond de groep studenten en leerlingen samen dus 

uit zes à elf spelers. Niet genoemd zijn dan een derde hoboïst, een derde trompettist en een 

paukenist. Zoals vermeld is het waarschijnlijk dat hiervoor Gesellen of de derde Kunstgeiger 

werden ingeschakeld; de derde hoboïst kan ook een student of leerling zijn geweest. Deze drie 

spelers waren alleen nodig bij cantates met een grote bezetting. Bij een kleine bezetting op een 

gewone zondag waren slechts twaalf spelers nodig (zie boven): zeven of acht stadsmusici (incl. 

Geselle en aannemende dat de trompettisten viool speelden) en vier of vijf leerlingen. Vermoe-

delijk waren voor de instrumentale partijen bij een kleine bezetting studenten slechts nodig 

wanneer traverso’s werden ingezet. 

Traverso’s waren bij Bachs aantreden nieuw in Leipzig. De stadsmusici bespeelden ze 

nog niet. Van 1724 (het eerste jaar waarin traverso’s in cantates werden ingezet) tot 1727 

speelde Friedrich Gottlieb Wild fluit in de kerkdiensten, een student en privé-leerling van Bach 

[A.III.10]. Tot 1728 speelde Christoph Gottlob Wecker traverso en van 1727-1735 Bachs zoon 

Johann Gottfried Bernhard. Ook later nog speelden privéleerlingen vaak traverso.177 In 1745 

deed Carl Friedrich Pfaffe auditie als kandidaat-Stadtpfeiffer. Onder de door hem bespeelde 

instrumenten staat ook de traverso vermeld.178 Blokfluitpartijen werden – voor zover uit de par-

tijen blijkt – gewoonlijk gespeeld door de hoboïsten (BWV 69a, 46, 81, 122, 249), maar in 

BWV 244 door violisten.179 

 

                                                 
176 Ook al wordt dit door Beverly Jerold betwijfeld: zie § II.3 in dit proefschrift. 
177 Powell / Lasocki 1995, p. 14. 
178 BD I, nr. 80, p. 147. 
179 Prinz 2005, p. 213. 
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Informatie uit de partijen; de status van de stadsmusici 

Wanneer een blijkbaar complete set instrumentale partijen is overgeleverd, zijn die partijen 

(incl. de getransponeerde continuopartij voor orgel) altijd enkelvoudig, behalve die voor de 

violen en het continuo: er zijn standaard twee partijen voor de eerste viool, twee voor de tweede 

viool, en meestal twee ongetransponeerde partijen voor het continuo.180 De drie extra partijen 

voor ripiënisten worden doubletten genoemd; zij werden vaak separaat van de overige partijen 

overgeleverd, veelal samen met de partituur. Meer dan één doublet per partij komt nauwelijks 

voor.181  

Joshua Rifkin spreekt zijn twijfels uit over het spelen van meer musici uit één partij.182 

Maar als Bach standaard twee altviolisten liet meespelen (zie hierboven) en er standaard maar 

één altvioolpartij was, betekent dit dat beide altviolisten uit één partij lazen. Samen lezen uit 

één partij was dan (op zijn minst voor de altviolen) kennelijk een vaste procedure bij Bach. Het 

feit dat er steeds twee partijen zijn voor de eerste en tweede viool, is vanzelfsprekend bij solo-

vioolpartijen, die worden begeleid door strijkers: bij BWV 1 bijvoorbeeld zijn er partijen voor 

Violino concertato I en II en voor Violino I en II. De beide laatstgenoemde partijen zijn de 

ripiënistenpartijen. Uit beide concertato-partijen speelde in dat geval dus steeds één violist 

(waarschijnlijk een Kunstgeiger), uit de ripiënopartijen één of twee. Ook bij grote bezettingen 

zonder vioolsoli waren er steeds tweemaal twee vioolpartijen. Dat lijkt wellicht overdreven: 

drie personen uit één partij laten lezen is immers onhandig, maar wel mogelijk. Echter, ook bij 

een kleine bezetting (met naar verwachting slechts twee eerste en twee tweede violen zonder 

solopartijen) werden toch twee identieke partijen gemaakt (bijv. voor BWV 48). Dit lijkt 

vreemd: als twee altviolisten samen uit één partij konden spelen, waarom twee violisten dan 

niet? Het antwoord zou kunnen zijn dat studenten en leerlingen niet behoorden mee te lezen uit 

een partij van een stadsmusicus, die een hogere status had.183 Een derde Kunstgeiger kan wel 

hebben meegelezen uit de partij van de eerste violist. Misschien hadden de stadsmusici ook 

recht op vaste plaatsen bij elkaar, zodat ripiënisten noodgedwongen op een andere plek werden 

                                                 
180 Dürr 1976, p. 8f. 
181 Van BWV 82 bestaan weliswaar drie partijen voor viool 1 en 2, maar de derde partij is nieuwer, en 
vervangt blijkbaar een oudere: later aangebrachte notaties zoals Adagio ontbreken in één oudere partij. 
En alleen voor de laatste versie van de Johannes-Passion schreef Bach extra partijen voor resp. viool 1 
en altviool; toen had hij de beschikking over een groter aantal musici, mogelijk omdat er niet tegelijker-
tijd een Music werd uitgevoerd door koor II in de andere hoofdkerk. Zie Rifkin 1991, p. 10. 
182 Rifkin 1991, p. 7. 
183 Ook Georg Philipp Telemann vond dat goede violisten en ripiënisten uit verschillende partijen moes-
ten lezen [A.III.11]. Zie ook Wagner 1986, p. 300. 
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geplaatst. Mogelijk moest alleen in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld wanneer twee violisten 

een duet moesten spelen) van de regel worden afgeweken. 

Solopartijen zijn bijna altijd als zodanig aangegeven (Violino solo etc.). Bachs orkestratie 

laat geen gedeelten zien, waar uitdunning van de orkestbezetting vanzelfsprekend is, ook niet 

bij dynamische tekens als piano. Nooit kregen de spelers die van doubletten moesten lezen als 

enigen een tacet-aanduiding te zien, tenzij de concertisten een solopartij hadden.184  

De bezetting van het continuo is minder duidelijk dan die bij de violen en altviolen. Er 

was een aparte getransponeerde partij voor de organist (§ VII.3), en Bach speelde gewoonlijk 

zelf klavecimbel uit zijn partituur (§ VI.3). Daarnaast waren volgens het memorandum spelers 

voor twee celli, één à twee fagotten en een violone nodig. Voor deze vier à vijf musici waren 

dan slechts twee partijen beschikbaar. De partij van de eerste fagot werd in 1730 gespeeld door 

een Geselle. Men zou voor hem misschien een eigen partij verwachten, maar die is er zelden (§ 

IX.2.3). Dit lijkt erop te wijzen dat de Geselle samen met een ander lid van de continuogroep 

uit één partij speelde, en dat was volgens het memorandum steeds een leerling [B.3, § 7]. Mo-

gelijk is het samenlezen van de Geselle met leerlingen te verklaren uit de status van de Geselle, 

die lager was dan die van de stadsmusici. Dat een andere speler en een fagottist samen uit één 

partij lazen blijkt bijvoorbeeld uit het opschrift van een continuopartij voor BWV 97 (facs. 

III.1): Continuo, in een later handschrift aangevuld met: pro Bassono e Violoncello. 

Facs. III.1. BWV 97, deel 1, begin, continuopartij. 

Ook de toewijzing Continuo in een partij voor een cantate van Johann Ludwig Bach wijzigde 

Bach in Violoncello èt Bassono, en een continuopartij bij een cantate van Wilhelm Friedeman 

Bach kreeg van vader Bach het opschrift Violoncello e Bassono.185 Zou nog een tweede fagot 

meespelen, dan zouden gewoonlijk drie personen uit één partij moeten spelen; dat was mis-

schien niet comfortabel, maar wel mogelijk. 

                                                 
184 Hochreither 1983, p. 116. 
185 Ich aber ging für dir über JLB 16 (BDig: JLB nr. 16) resp. Lasset uns ablegen die Werke der Fins-
ternis Fk 80 (BDig: BR-WFB nr. F1). Zie Rifkin 1995, p. 126, n. 22.  
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Vooral later in zijn leven liet Bach blijkbaar een aparte klavecinist meespelen (§ VI.3). 

De klavecimbelpartij kon dan worden meegelezen door een of meer andere musici. Dit blijkt 

uit latere opschriften op een blijkbaar oorspronkelijk voor cello bedoelde continuopartij voor 

de cantate Du wahrer Gott und Davids Sohn BWV 23 (Violoncello, later gewijzigd in Baßon, 

waaraan nog later is toegevoegd é Cembalo; facs. III.2).  

Facs. III.2. BWV 23, deel 1, begin, continuopartij 2e versie in b. 

Veel partijen met het opschrift Continuo bevatten becijfering. Dit wijst erop dat die partijen op 

het klavecimbel hebben gestaan (§ VI.2). Ook Violone-partijen voor Barmherziges Herze der 

ewigen Liebe BWV 185 en Nun komm der Heiden Heiland BWV 62 zijn later (gedeeltelijk) 

becijferd en dus mede door de klavecinist gebruikt. In Ich will den Kreuzstab gerne tragen 

BWV 56 lijkt het erop dat de cellist in deel 2 uit de partituur meespeelde, vermoedelijk met 

klavecinist Bach. Helemaal sluitend zijn de conclusies uit deze voorbeelden niet: misschien zijn 

de partijen bij de ene gelegenheid voor het ene instrument gebruikt en bij een volgende gele-

genheid voor het andere. Als de klavecinist de partij echter geheel voor zichzelf zou hebben 

geclaimd, zou daarmee slechts één continuopartij zijn overgebleven voor twee celli, een à twee 

fagot(ten) en een violone: dat lijkt niet haalbaar. 

Uit het ontbreken van een derde ongetransponeerde continuopartij mag niet worden ge-

concludeerd dat de inzet van twee cellisten én twee fagottisten uitzonderlijk was. Immers, als 

twee andere spelers mee konden lezen uit de partij op het klavecimbel, moet zoiets ook met de 

andere ongetransponeerde continuopartij mogelijk zijn geweest. Voor het eerste deel van het 

Weihnachtsoratorium BWV 248/I, waarin Bach twee celli en twee fagotten inzette, heeft hij 

drie ongetransponeerde continuopartij gemaakt: een voor de fagotten, een voor de violoncelli 

en een voor Continuo; dat zou hier klavecimbel + violone kunnen betekenen.186  

                                                 
186 Misschien geldt dat ook voor de Johannes-Passion BWV 245 (de continuopartijen zijn verloren ge-
gaan). Van de drie continuopartijen bij BWV 100 en 195 is er steeds één afkomstig van een vroegere 
versie, waarschijnlijk mag daarom worden aangenomen dat normaliter slechts twee partijen tegelijk 
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Uit het aantal partijen is niet af te leiden of steeds twee celli meespeelden. Immers, twee 

cellisten kunnen uit één continuopartij hebben gespeeld. Wel bestaan er notities over de inzet 

van twee celli bij de continuolijnen in partituren en partijen. Het meervoud Violoncelli gebruikte 

Bach bij de continuo-lijnen in de partituren van een aantal werken, veelal voor grotere bezet-

tingen.187 Verder is de term Violoncello (enkelvoud) gebruikelijk, maar dit zegt niets over het 

aantal instrumenten. Ook meervoudig bezette vioolpartijen zijn immers vaak voorzien van de 

enkelvoudsterm Violino. De meervoudsvormen staan ook niet in het opschrift van de partijen, 

maar in aanduidingen bij differentiatie (tijdelijke splitsingen van één continuopartij in bijvoor-

beeld enerzijds celli en fagotten, anderzijds orgel en violone). Het blijft waarschijnlijk, gezien 

het in het memorandum genoemde aantal, dat Bach steeds twee celli inzette, maar op grond van 

bovenstaande overwegingen kan niet worden uitgesloten dat er bij kleinere bezettingen slechts 

één cellist meegespeelde. Dit geldt ook voor de altviolen. 

Facs. III.3. BWV 244, deel 59, continuopartij koor 1, begin. 

Gewoonlijk zette Bach één Violone of Violon in, maar soms Violoni (facs. III.3).188 Ook zette 

hij bij grotere bezettingen graag twee fagotten in.189 Meestal werd dan Bassoni of Bassons i.p.v. 

Basson of Bassone vermeld (facs. III.4). Twee obligate fagotten waren ook voorgeschreven in 

BWV 232/11 (Quoniam). Daarbij lazen de musici samen uit één partij. Aansluitend, in het Cum 

sancto Spiritu, is genoteerd: Due Bassoni in unisono.  

                                                 
werden gebruikt. 
187 BWV 7, 97, 119 (deel 1), 243 (deel 10), 244 (deel 27a en 59; facs. III.3), 245 (deel 1) en 248 (deel 
1). Bach schreef twee violoncelli voor in deel 3 van de (waarschijnlijk) in Leipzig heruitgevoerde Wei-
mar-cantate BWV 163 (Aria à 2 Violoncello obligat: è Basso) en drie in BWV 174/1 (bewerking 3e 
Brandenburgs concert deel 1) gebruikte Bach zelfs drie celli (Violoncello concertato). In deze gevallen 
speelden de celli echter solopartijen naast de continuopartij. Van BWV 23 zijn twee cello-continuopar-
tijen overgeleverd voor het proefspel in Leipzig (1723). Zie BC I, p. 212f.  
188 Dat is het geval bij BWV 119 en 244. Onder Violoni lijkt Bach echter ook violone + violoncelli te 
kunnen verstaan (BWV 97, 170, 194). Details zijn te vinden in § VIII.4. 
189 Dat blijkt uit de fagotpartijen voor BWV 69a en 97 en uit de partituren van BWV 75, 119, 194, 243, 
245 en 248/I. Dreyfus 1987, p. 117. 
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Facs. III.4. BWV 75, partituur, deel 1 begin, systeem Bassoni 

Soms waren traverso’s dubbel bezet, zoals in de partituur van de oorspronkelijke versie uit 1733 

in het Domine Deus uit de Missa BWV 232I/8. Maar in de latere volledige mis is de aria alleen 

toegewezen aan de eerste fluit, met als vermelding solo. Bij een heruitvoering van de aria “Ich 

folge dir gleichfalls” uit de Johannes-Passion BWV 245/9 gebeurde het omgekeerde. Omdat 

in de overige delen van deze passie de beide fluitisten soms verschillende partijen speelden en 

daarom een eigen partij hadden, werd deze partij twee keer uitgeschreven. En van de cantate Es 

ist das Heil uns kommen her BWV 9 bestaat een fluitdoublet, met alleen beginkoor en slotko-

raal, dat gebruikt is voor een heruitvoering in 1735, terwijl beide fluitisten hier opmerkelijk 

genoeg uit de originele partij hadden kunnen spelen.190 Waarom Bach het doublet schreef is niet 

zeker. Het is denkbaar de volledige partij in 1735 werd gespeeld door een Stadtpfeiffer en het 

doublet door een student of leerling.191  

Deze aanname heeft consequenties. Wanneer een fluitpartij meervoudig bezet zou zijn 

geweest door twee studenten, had Bach geen reden een extra partij te laten maken: zij zouden 

samen uit één partij lezen. Zo’n dubbele bezetting blijft tegenwoordig onopgemerkt, omdat die 

nergens meer uit blijkt. Het is dus goed mogelijk dat Bach vaker traversopartijen dubbel bezette, 

zonder dat dit uit partituur of partij blijkt. Sterker nog, dat is zelfs mogelijk bij een werk met 

twee fluitpartijen. Dat Bach soms vier traversospelers tot zijn beschikking had, blijkt uit de 

Matthäus-Passion BWV 244. De gedachten gaan dan onwillekeurig uit naar (heruitvoeringen 

van) de Johannes-Passion: daarbij had Bach immers ook de beschikking over de instrumenta-

listen van het tweede koor. 

In de Matthäus-Passion zijn de blokfluitpartijen in deel 19 te vinden in zowel de concer-

                                                 
190 Schulze 2005, p. 187. 
191 Zoals boven al werd gesuggereerd, speelden de stadsmusici altijd uit een eigen partij – mogelijk 
omdat zij een eigen plaats hadden, verwijderd van de ripiënist. 
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tato-vioolpartijen als in de viooldoubletten voor de ripiënisten. Het lijkt er dus op dat de blok-

fluitpartijen dubbel werden bezet.192 Ook hier lijkt het dubbel uitschrijven logisch op grond van 

de status en/of plaats van de stadsmusici. Hetzelfde geldt voor Schauet doch und sehet BWV 

46: naast de blokfluitpartijen voor deel 1, 2, 5 en 6 luidt in beide partijen voor de Oboe da 

Caccia in deel 6 het opschrift: Fiaut: 1 resp. Fiaut: 2. Hier waren de blokfluiten blijkbaar dub-

bel bezet. De spelers van de Oboi da Caccia waren stadsmusici en hadden dus een eigen partij. 

Verder is het mogelijk dat Bach ook vaker blokfluitpartijen dubbel bezette, als hij ze tenminste 

niet door de stadsmusici liet spelen. In de cantate Sie werden aus Saba alle kommen BWV 65 

bijvoorbeeld speelden de beide eerste Stadtpfeiffer hoorn, de beide andere Oboe da caccia. De 

drie Kunstgeiger speelden viool en de Geselle fagot, dus moeten studenten en/of leerlingen 

blokfluit hebben gespeeld. Zij zouden bij dubbele bezetting gedeelde partijen kunnen gebruiken 

en daaruit kan niet worden afgeleid hoeveel musici die partijen gebruikten.193  

 

Bachs wensen 

Kuhnau vroeg in 1709 om vier eerste en vier tweede violisten [B.1, nr. 12]. Hij klaagde er na 

1700 regelmatig over dat zulke bezettingen steeds minder vaak mogelijk waren en vroeg de 

Raad tevergeefs om voldoende middelen ter beschikking te stellen. Ook Bach kwam in aanra-

king met grotere orkesten, bijvoorbeeld in Dresden; ongetwijfeld kende hij ook de voornoemde 

Grosse Concert-Gesellschaft met haar vijf eerste violen en vier à zes tweede violen. Zou dit 

aantal niet Bachs ideaal zijn geweest? In de marge van de in 1982 door Joshua Rifkin geïniti-

eerde discussie over de grootte van Bachs ‘koor’ (§ IV.1) kwam ook de grootte van Bachs 

‘orkest’ aan de orde. Vooral Hans-Joachim Schulze en Ton Koopman meenden dat Bach een 

groter orkest zou hebben geambieerd dan uit het memorandum blijkt.194 De argumenten kunnen 

als volgt worden samengevat: (1) in de omgeving van Bach kwamen grotere orkesten voor; (2) 

uit de partijen van concertisten kunnen ook ripiënisten hebben meegespeeld; (3) er kunnen ripi-

enopartijen verloren zijn gegaan. Hieronder worden deze argumenten besproken. 

Een groter (meerkorig) kerkensemble met meer zangers en een groter aantal instrumen-

talisten was kennelijk in de 17e eeuw gebruikelijker dan in de 18e eeuw (men denke aan de 

werken van Michael Praetorius, Samuel Scheidt, Heinrich Schütz etc.). Kuhnau kijkt terug op 

een lange traditie. De eisen uit Bachs memorandum zijn bescheidener en vergelijkbaar met die 

                                                 
192 Dürr 1974/II, p. 51f. (Stimmen 14-17). 
193 Van deze cantate zijn geen partijen bewaard gebleven. 
194 Schulze 1989, p. 11-14; Koopman 1998/II, p. 117f. 
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van een tijdgenoot als Mattheson in Hamburg (zie hierboven). Evenals Kuhnau en Bach klaagde 

deze over het aantal beschikbare musici. Maar Bach klaagde vooral ook over de kwaliteit van 

zijn zangers en spelers: zijn muziek was immers veel ingewikkelder en moeilijker te spelen dan 

oudere muziek. Wellicht ging hij met zijn kleinere bezettingen voor kwaliteit boven een ideale 

kwantiteit, denkt Schulze. Sterker nog: een rijke klank door een grote groep strijkers was voor 

Bach essentieel, meent hij, al valt dat niet te bewijzen. Misschien zou Bach dus wel grotere 

orkesten hebben gewild, als hij maar genoeg goede musici had gehad.195  

Mede naar aanleiding van een artikel van Koopman publiceerde Rifkin in 1997 een artikel 

over de overgeleverde partijen voor de Missa BWV 232/I voor Dresden. Er zijn drie vioolpar-

tijen overgeleverd: twee partijen voor viool 1 (beide met de naam Violino 1) en één voor viool 

2. Van de aria Laudamus te bevat de eerste partij voor viool 1 de solopartij en de andere de 

begeleidingspartij. Behalve de aanduiding violino solo bevat de eerste partij geen aanwijzing 

dat een eventuele ripiënist uit deze partij meespeelde, maar plotseling bij deze aria zweeg, of 

als vanzelfsprekend meekeek met de partij voor de ripiënist(en), zoals Koopman aannam. Dat 

maakt het onwaarschijnlijk dat uit deze partij ripiënisten meelazen, aldus Rifkin.196 In reactie 

hierop stelde Koopman onder meer dat het soms niet mogelijk was al spelende om te slaan, als 

slechts één speler uit een partij speelde; zo ook bij bovengenoemde solovioolpartij bij 

Laudamus te. Er zou dus nog een tweede speler moeten zijn geweest.197 Rifkin gaf toe dat het 

soms lastig was om om te slaan, maar dat gold ook voor partijen die zeker enkel bezet waren, 

zoals het Quoniam voor beide fagottisten, en die speelden hun beide solopartijen zeker samen 

uit één partij. Overigens deed Bach juist veel moeite om het omslaan zo gemakkelijk mogelijk 

te maken, al lukte dat niet altijd. Hoe dat omslaan dan werd opgelost zonder tweede speler blijft 

de vraag.198  

BWV 232 moge dan waarschijnlijk niet geschreven zijn voor de kerken in Leipzig; de 

Matthäus-Passion BWV 244 is dat in ieder geval wel. Evenals voor het tweede koor zijn voor 

het eerste koor in totaal vier vioolpartijen overgeleverd: 1. Violino 1 1mi Chori, 2. Violino 1 

1mi Chori (doublet), 3. Violino 2 1mi Chori en 4. Violino 2 1mi Chori (doublet). De partij 

genoemd onder nummer 1 bevat de solopartij van aria 39 (Erbarme dich), maar niet de bege-

leidingspartij voor de eerste viool. Deze staat, zoals te verwachten, in partij nr. 2, maar ook in 

                                                 
195 Schulze 1989, p. 11, 14. 
196 Rifkin 1997, p. 303f. 
197 Koopman 1997, p. 541. 
198 Rifkin 1997/II, p. 728f. 
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de partij nr. 3 (!). Alleen partij nr. 4 bevat de begeleidingspartij voor de tweede viool. Voor het 

tweede koor is precies dezelfde procedure gevolgd bij aria 42 (Geb mir meinen Jesum wie-

der).199 Deze bijzondere bezetting is vooral zinvol, wanneer de partijen nrs. 1 en 3 enkel bezet 

waren. Wanneer de doubletten ook enkel bezet waren, dan werd de verhouding soloviool : viool 

1 : viool 2 = 1 : 2 : 1, en als de doubletten dubbel bezet waren 1 : 3 : 2; beide verhoudingen 

lijken acceptabel. Blijkbaar wilde Bach de begeleidingspartij voor de eerste viool niet zwakker 

bezet hebben dan die voor de tweede. Bij een grotere bezetting van bijvoorbeeld zes eerste 

violisten zou die ene soloviolist niet zoveel hebben uitgemaakt. Maar bovendien: de uit de con-

certistenpartij meelezende ripiënisten hadden dan niet de beschikking over hun begeleidings-

partij. Bach heeft blijkbaar niets ondernomen om deze voor (hypothetische) ripiënisten beschik-

baar te maken. Er is dus geen reden om aan te nemen dat Bach de partijen 1 en 3 zwaarder dan 

enkelvoudig bezette. Er is een tweede reden om aan te nemen dat ook de doubletten in eerste 

instantie enkel bezet waren: versie 1 van de Matthäus-Passion BWV 244b is in de Thomaskir-

che uitgevoerd, waar elk van beide zijkoren plaats bood aan maximaal tien instrumentalisten, 

onder wie vier blazers (§ I.1). Dan was er nog ruimte voor maximaal zes strijkers: twee eerste 

violen, twee tweede violen en (één of) twee altviolen. De continuogroep zat beneden (§ V.2).200  

Er zijn veel partijen verloren gegaan, betoogt Koopman, en daar heeft hij gelijk in.201 Er 

zouden dus ook extra doubletten voor de violisten verloren kunnen zijn geraakt. Rifkin toont 

echter aan dat dat zou al te toevallig zijn. Er mogen dan veel partijen verloren zijn geraakt, vaak 

zijn ook complete sets partijen overgeleverd. En deze bevatten drie doubletten, namelijk voor 

de eerste viool, voor de tweede viool en voor het continuo.202 Er is nooit een tweede set dou-

bletten aangetroffen die voor dezelfde uitvoering bestemd was. Dat juist al deze extra sets ver-

loren zouden zijn gegaan is statistisch niet verklaarbaar, aldus Rifkin. 

Er zijn al met al geen redenen om aan te nemen dat Bachs orkest in Leipzig groter was 

dan hij in het memorandum beschreef. Er zijn evenmin aanwijzingen bekend waaruit blijkt dat 

hij grotere strijkersgroepen wenste,203 of men zou de laatste uitvoering (1749) van de Johannes-

                                                 
199 Melamed 2005, p. 61f.; de handschriften zijn te raadplegen via BDig. 
200 Hoewel de tweede versie van de Matthäus-Passion BWV 244 waarschijnlijk niet in de Thomaskirche 
werd uitgevoerd, maar in 1737 in de Nikolaikirche, ligt het niet voor de hand dat Bach de strijkersbe-
zetting toen drastisch vergrootte. Zelfs een eventuele verdubbeling tot twee ripiënisten (en dus in totaal 
twaalf violisten!) zal nauwelijks haalbaar zijn geweest. 
201 Koopman, 1997, p. 541f. 
202 Rifkin 1991, p. 8f. 
203 Ibid. 1991, p. 7f. 
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Passion met extra doubletten voor viool 1 en altviool als zodanig moeten opvatten.204 

 

* * * 

 

Het nut van meervoudige bezetting is niet primair gelegen in een verhoging van de geluids-

sterkte, maar in een verandering van het klankkarakter en een maskering van gebreken van 

individuele stemmen. Wanneer vocale ripiënisten apart werden geplaatst van de vocale concer-

tisten kan de opstelling zijn ervaren als een vergroting van de pracht en praal.  

Meervoudige bezetting van strijkers en continuospelers was in Duitsland ten tijde van 

Bach zeer gebruikelijk, ook in Leipzig. Daarbij was het mogelijk – maar niet vanzelfsprekend 

– dat meer spelers uit één partij speelden. Er is geen reden om aan te nemen dat de bezetting 

van Bachs orkest in Leipzig afweek van zijn mededelingen in het memorandum (1730). De 

vioolpartijen waren dubbel of drievoudig, de altviool-, cello- en soms de fagotpartijen dubbel 

bezet, mogelijk evenals soms die voor traverso en blokfluit; alle overige instrumentale partijen 

waren enkel bezet. Leerlingen en studenten moesten vaak samen uit één partij lezen, maar niet 

samen met de stadsmusici, die blijkbaar over het algemeen eigen partijen hadden; mogelijk uit 

statusoverwegingen, of omdat zij apart geplaatst waren. De continuospelers speelden waar-

schijnlijk soms zelfs met drie musici tegelijk uit één partij. 

 

                                                 
204 BC III, p. 986; BDig: D-B Mus. ms. Bach St 111, Faszikel 4. 
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IV. DE BEZETTING VAN DE VOCALE PARTIJEN 

In dit hoofdstuk wordt de vraag aan de orde gesteld hoeveel zangers de partijen van Bachs 

kerkmuziek in Leipzig vertolkten. Eerst wordt de discussie sinds 1982 hierover beschreven. 

Hierbij wordt het belang van een verschillende benadering van soorten muziek aan de orde 

gesteld. Vervolgens wordt aan de hand van iconografie, partituren en partijen aandacht besteed 

aan de centrale vraag of ripiënisten meelazen uit concertistenpartijen. Ten slotte worden het 

schoolreglement en het memorandum geraadpleegd in een poging, een antwoord te vinden op 

de vraag of Bach de mogelijkheid had om regelmatig vocale ripiënisten in te zetten en zo niet, 

of hij dat gewenst zou hebben. 

 

 

IV.1. De bezetting van vocale partijen in Duitse kerkmuziek  

Eén of meer stemmen per partij? 

Musicologen en musici verschillen van mening over het aantal zangers dat Bachs vocale par-

tijen vertolkte. In de 19e en een groot deel van de 20e eeuw werd het als vanzelfsprekend be-

schouwd dat Bachs ‘koren’ altijd werden gezongen door een groot aantal zangers, die samen 

eveneens een ‘koor’ werden genoemd.205 

In 1936 publiceerde Arnold Schering zijn onderzoek naar Bachs uitvoeringspraktijk, en 

kwam tot de conclusie dat die koren bij Bach zelf veel kleiner waren geweest.206 Daarbij beriep 

hij zich vooral op Bachs Entwurff (het eerder vermelde memorandum) uit 1730 [B.3], waarin 

‘koren’ van twaalf à zestien zangers worden genoemd. Hij beschreef het systeem van concer-

tisten en ripiënisten; de laatsten zouden alleen zijn ingezet in ‘koren’ wanneer hun partijen wer-

den begeleid door instrumenten. Hij noemde ook het beperkte aantal overgeleverde partijen 

voor de zangers, en nam aan dat uit één partij gemakkelijk drie zangers konden zingen, waarbij 

de concertist in het midden stond. Schering erkende weliswaar dat in de partijen in Leipzig 

nauwelijks aanwijzingen te vinden zijn, waaruit de inzet van ripiënisten blijkt, maar ging ervan 

uit dat ripiënisten zelf wel wisten wanneer ze moesten zwijgen: in ieder geval bij aria’s en 

                                                 
205 Onder ‘koren’ wordt hier verstaan (delen van) muziekstukken waarin sopraan, alt, tenor en bas tege-
lijkertijd zingen. 
206 Schering 1936, p. 39-48. 
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recitatieven. Sindsdien werd aangenomen dat Bach met kleine koren zou hebben gewerkt.207 

Sommige dirigenten gingen ook met kleine ensembles werken, maar grote koren bleven lang 

de norm. 

In 1976 inventariseerde Alfred Dürr niet alleen het aantal overgeleverde partijen voor 

instrumentalisten, maar ook die voor de zangers.208 Hij kwam tot de conclusie dat vrijwel steeds 

één partij per zangstem werd gemaakt; een set extra partijen (voor ripiënisten) is slechts over-

geleverd voor een klein aantal cantates. Vijf jaar later verzorgde Joshua Rifkin in Boston een 

lezing, waarin hij de hypothese poneerde dat de overgeleverde partijen voor zangers uitsluitend 

gebruikt werden door concertisten; ripiënisten zouden alleen ingezet zijn wanneer voor hen 

aparte partijen waren gemaakt – dus vrijwel nooit.209 Rifkins theorie, bekend geworden als 

OVPP (One Voice Per Part), kreeg in 1982 bredere bekendheid door de publicatie van zijn 

Preliminary report; een Duitstalige revisie verscheen in 1985.210 De theorie werd veelal gene-

geerd of als ongeloofwaardig terzijde geschoven, o.a. door Robert Marshall,211 Malcolm 

Boyd,212 Donal Henahan,213 Alfred Dürr214 en Günther Wagner.215 Samen uit één partij zingen 

(MVPP: Multiple Voices Per Part) was volgens hen de standaardpraktijk. Steevast antwoordde 

Rifkin met tegenargumenten op hun publicaties. 

Tien jaar lang bleef het betrekkelijk stil, maar daarna barstte de discussie in grote hevig-

heid los. In 1996 verklaarde Andrew Parrott zich een medestander van Rifkin,216 maar Ton 

Koopman verzette zich.217 Hij werd daarop hard aangevallen door Rifkin en Parrott.218 John Butt 

schaarde zich in het kamp der OVPP-voorstanders,219 Hans-Joachim Schulze en Christoph 

Wolff in dat der tegenstanders.220 In het Bach-jaar 2000 verscheen Parrotts boek The Essential 

                                                 
207 O.a. Hochreither 1983, p. 110-116; Schneiderheinze 1982 accepteert een klein ‘Figuralchor’, (p. 32-
39) maar meent dat er ook plaats moet zijn geweest voor een wellicht 100-koppig ‘Choralchor’ (p. 41-
44). 
208 Dürr 1976, p. 9. 
209 Rifkin 1981. 
210 Rifkin 1982; Rifkin 1985.  
211 Marshall 1983; Rifkins antwoord: Rifkin 1983, p. 161. 
212 Boyd 1984; Rifkins antwoord: Rifkin 1984, p. 591. 
213 Henahan 1983.  
214 Dürr 1986. 
215 Wagner 1986, p. 280f. 
216 Parrott 1996. 
217 Koopman 1996; Koopman 1997; Koopman 1998; Koopman 1998/II.  
218 Rifkin 1997 Rifkin 1997/II; Rifkin 1998; Parrott 1997; Parrott 1998. 
219 Butt 1998. 
220 Schulze 1998; Wolff 1998; Ibid. 1999. 
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Bach Choir,221 waarin Rifkins OVPP-theorie in elf hoofdstukken uitgebreid werd verdedigd. 

Martin Geck omarmde daarop de theorie.222 Opnamen van Bachs vocale muziek met OVPP 

verschenen steeds meer op cd. In een publicatie uit 2002 verdedigde Rifkin de theorie nog eens 

systematisch op grond van het eerste deel uit Bachs memorandum.223 In het daaropvolgende 

jaar beschreef hij, hoe de recente vondst van autografische partijen bij BWV 23 de OVPP-

theorie naar zijn mening ondersteunden, en de door Wolff gemaakte keuzes in zijn NBA-uit-

gave van deze cantate ondergroeven (§ IV.3).224 

Eveneens in 2003 verscheen in de vorm van een bespreking door Schulze van de Duitse 

vertaling van Parrots boek het eerste van een reeks pro-MVPP-artikelen uit Leipzig;225 drie vol-

gende artikelen in deze reeks (2004, 2006 en 2010) waren van de hand van Andreas Glöckner.226 

Zijn visie werd in 2009 opnieuw gesteund door Koopman.227 Een jaar later gingen Rifkin en 

Parrott ieder afzonderlijk in op Glöckners meest recente artikel. Zij verweten Glöckner dat hij 

in zijn artikel bewust de verkeerde vragen beantwoordde en nooit inhoudelijk inging op de door 

hen aangedragen argumenten voor OVPP.228 In zijn reactie uit 2011 beschreef Glöckner op-

nieuw voornamelijk dat Bach de mogelijkheid had om met MVPP te werken, op grond van de 

Schulordnung uit 1723 en overgeleverde bezettingslijsten voor onder meer de derde cantorij in 

Leipzig.229 In Rifkins reactie stelde deze dat de door Glöckner genoemde argumenten voor de 

uitvoering van Bachs cantates weinig bewijskracht hebben.230 In 2010 ten slotte voorzag Parrott 

zijn artikel over eventuele ripiënisten in Bachs Missa BWV 232 van een aanhangsel, waarin hij 

zijn boek nog eens in aangepaste vorm samenvatte.231 

Er lijkt reden te zijn om de door beide kampen gebruikte argumenten nader te bestuderen; 

daartoe zal thans een poging worden ondernomen. Om misverstanden te voorkomen moet op 

voorhand helder zijn, wat in Bachs tijd met veel gebruikte termen (concertist, ripiënist, capella, 

coro, solo, tutti) werd bedoeld. Zie daarvoor het Glossarium aan het begin van deze dissertatie. 

 

                                                 
221 Parrott 2000. 
222 Geck 2000, p. 193f.; Ibid. 2003/II, p. 561. 
223 Rifkin 2002. 
224 Ibid. 2003, p. 573f. 
225 Schulze 2003.  
226 Glöckner 2004, p. 86f.; Ibid. 2006, p. 9-36; Ibid. 2010, p. 215-222. 
227 Koopman 2009, p. 24f. 
228 Rifkin 2010, p. 437f., Parrott 2010, p. 231f. 
229 Glöckner 2011, p. 575-585. 
230 Rifkin 2012, p. 142f. 
231 Parrott 2010/II, p. 25-34. 
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Ontwikkelingen in de Duitse kerkmuziek  

De meerstemmige, in Duitse kerken gezongen motetten zijn qua vorm een fenomeen uit de 16e 

eeuw, ook al bleven ze in de 17e en 18e eeuw populair en zagen ook nieuwe motetten het licht. 

Kenmerkend waren het overwegend polyfone karakter en het facultatieve karakter van een con-

tinuopartij. Een meervoudige bezetting van de zangpartijen was niet ongebruikelijk, maar even-

min verplicht [A.IV.1 en 2].232 Bij een meervoudige bezetting was het vanzelfsprekend dat meer 

zangers samen lazen uit één partij. In steden, waar leerlingen op speciale scholen mede werden 

opgeleid om te zingen in de kerkdiensten, werden motetten in de 18e eeuw vaak nog op deze 

manier gezongen; zo ook in Leipzig. Zoals orgelbegeleiding was ook het colla parte meespelen 

van instrumentalisten facultatief.233  

 Omstreeks het begin van de 17e eeuw kwam vanuit Italië een andere soort muziek in 

zwang. De figurale kerkmuziek kreeg een continuopartij als basis en werd vaak geschreven 

voor één of een beperkt aantal solisten, maar ook vaak voor meer koren. Eén of meer van die 

koren werd(en) vertolkt door vocale en/of instrumentale concertisten, andere (Capella’s) waren 

bestemd voor ripiënisten, vocaal en/of instrumentaal, en waren uitdrukkelijk facultatief. De 

partijen voor concertisten konden op sommige plaatsen worden meegezongen en -gespeeld door 

deze Capella’s. Deze uit Italië afkomstige praktijk (concerto-stijl; concerterende muziek) werd 

in het begin van de 17e eeuw beschreven door Michael Praetorius [A.IV.3]. Daarbij beval hij in 

de tutti meervoudige bezetting aan bij de ripiënisten.234 Een ander belangrijk aspect was de 

optimale benutting van de ruimte. Concertisten die samen in één koor zaten, moesten bij elkaar 

staan; ripiënisten bevonden zich op andere plaatsen in de kerk. Ripiënisten, wier partijen veel 

consonanten opleveren, behoorden naast elkaar te staan (de sopraan naast de tenor, de alt naast 

de bas) teneinde onzuiverheden te voorkomen, waarbij ripiënisten van dezelfde stemsoort sa-

men uit één partij konden lezen.235 Praetorius en Heinrich Schütz vroegen dirigenten om partijen 

eventueel te dupliceren voor ripiënisten. Dat was noodzakelijk omdat zij niet naast de concer-

tisten stonden en dus niet mee konden lezen uit hun partijen. Deze praktijk werd nog door 

Wolfgang Caspar Printz en Martin Heinrich Fuhrmann beschreven in 1678 resp. 1706 [A.IV.2 

en 4, A.III.1].236 Ook Bachs voorgangers Sebastian Knüpfer, Johann Schelle en Johann Kuhnau 

                                                 
232 Wagner 1986, p. 286f. 
233 Ook bij Currende-singen, het langs de huizen gaan om te zingen, i.h.b. rond Nieuwjaar, werd kenne-
lijk samen gelezen uit één partij [A.III.14]. 
234 Praetorius 1619, p. 91f. 
235 Wagner 1986, p. 283f. 
236 Parrott 2000, p. 29-41. 
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maakten veel gebruik van Capella’s.237 Evenals Johann Mattheson [A.II.7] klaagde Kuhnau nog 

dat de schooljeugd minder geschikt was om als concertisten te zingen dan als ripiënisten in 

Capella’s [B.1, nr. 12]. Mattheson schreef in 1713 nog Stücke mit 3. à 4. Chören, met concer-

tistenkoren en Capella’s.238 Johann Gotfried Walther (1732) [A.III.2] en Johann Christoph en 

Johann David Stössel (1737) [A.III.3] noemden concertisten en ripiënisten nog in hun compen-

dia, evenals Bach in zijn memorandum (1730) [B.3, § 1]. De Capella-stijl bleef dus tot in de 

18e eeuw bestaan en kende overwegend enkele, maar in Capella’s ook wel meervoudige bezet-

ting. 

 In de loop van de 18e eeuw veranderde het karakter van de kerkmuziek opnieuw: aparte 

Capella’s werden minder vaak voorgeschreven, de ruimtelijke oriëntatie werd minder belang-

rijk en solozang in recitatieven en da-capo-aria’s kwam meer in zwang. De vraag in hoeverre 

ook in de ‘moderne’ 18e-eeuwse cantates ‘koren’ en koralen met meervoudige bezetting werden 

gezongen, kan niet altijd eenduidig worden beantwoord (zie hieronder). Er bestaan aanwijzin-

gen dat in de 18e-eeuwse ‘moderne’ kerkmuziek de partijen van zangers, ook in ‘koren’, vaak 

enkelvoudig werden bezet; hier volgen enkele. Johann Beer stelde in 1719 dat men aan vier 

zangers genoeg had om de kerkmuziek goed te kunnen uitvoeren [A.III.5], terwijl Mattheson 

negen jaar later in grote kerken wel graag veel instrumenten had, maar niet over extra zangers 

sprak [A.III.6]. Aan het Dresdener Hof werd in hoge mate solistisch gemusiceerd.239 Gotthold 

Ephraim Scheibel schreef in 1721 met betrekking tot de muzikale bezetting in de Neue Kirche 

in Leipzig dat een grote vocale bezetting verspilling was [A.IV.5].240 Hoogstens twee stemmen 

per partij waren voldoende. Elders noteerde hij dat ook in tutti’s ripiënisten niet nodig waren 

[A.IV.5]. In de Neue Kirche zong Bachs derde leerlingenkoor motetten en koralen, maar wer-

den de vocale partijen in de Concert-Musique inderdaad verzorgd door welgeteld vier studenten 

van de universiteit.241 Dit gebeurde onder leiding van de organist, maar onder verantwoorde-

lijkheid van Director Musices Bach.  

Kuhnau werkte in Leipzig nog wel met ripiënisten. Zijn voormalige leerling Christoph 

Graupner voorzag de muziek voor zijn sollicitatie in Leipzig van partijen voor ripiënisten. Maar 

                                                 
237 Glöckner 2004, p. 93, voetnoot 35. 
238 Parrott 2000, p. 33. 
239 Geck 2000, p. 195. 
240 Glöckner 1990, p. 85. 
241 Geck 2000, p. 195; Rifkin 2012, p. 128. 
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terug in Darmstadt maakt hij nauwelijks nog zulke ripiënistenpartijen.242 Datzelfde geldt overi-

gens ook voor Bach: bij zijn sollicitatie in Leipzig maakte hij ripiënistenpartijen, maar kort na 

zijn aanstelling stopte hij daar weer mee. In Eisenach had Georg Philipp Telemann slechts vier 

zangers tot zijn beschikking en in Frankfurt en Hamburg acht, waarbij ook de vier ripiënisten 

steeds aparte partijen hadden; zij werden vooral ingezet op feestdagen.243 Ook Bachs Collegium 

Musicum werkte overwegend met enkel bezette partijen voor de zangers.244 

Opmerkingen van Scheibe, die tot 1736 in Leipzig verbleef, worden wel geciteerd als 

argument voor de stelling dat in Leipzig MVPP werd gezongen. Maar deze citaten dienen niet 

uit hun context te worden gehaald: zo betreft één citaat [A.IV.1] uitdrukkelijk de uitvoering van 

motetten en een ander, over de koorgrootte [A.IV.6], een geïdealiseerde voorstelling van een 

koor met alleen Duitse vrouwen en mannen, zonder Italianen, geschikt voor theater en kerk;245 

het citaat beschrijft dus niet de actuele situatie in Duitse kerken. Wel vroeg Scheibe speciaal 

voor kerkmuziek met pauken en trompetten om een meervoudige vocale bezetting, anders zou 

de klank te weinig overkomen [A.IV.7]. Met andere woorden, Scheibe vroeg alleen voor mo-

tetten en werken met grote bezetting om ripiënisten.  

Er is dus niet van één kerkmuzikale praktijk geweest in geheel Luthers Duitsland ten tijde 

van Bach sprake geweest, zoals Schulze terecht opmerkt.246 Er was een veelkleurige praktijk, 

die verschilde van plaats tot plaats, van stadskerk tot hofkapel, met ensembles bestaande uit 

beroepszangers, amateurs, studenten en/of schoolknapen. Daarom zeggen praktijken op andere 

plaatsen niet zoveel over die in Leipzig en over de manier waarop Bach werkte. Voorlopig kan 

slechts worden geconstateerd dat enkel bezette zangpartijen, ook in ‘koren’, in 18e-eeuwse 

Duitse concerterende kerkmuziek niet ongebruikelijk waren; pas in de tweede helft van die 

eeuw werden grotere vocale ‘koren’ meer gemeengoed. 

 

De kwantitatieve verhouding tussen zangers en instrumentalisten 

Het Collegium Musicum in Leipzig onder Melchior Hoffmann (1715) en Telemann (1718) was 

groot: 40 à 60 musici.247 Mattheson wilde in grote kerken een grote instrumentale bezetting 

hebben [A.III.6 en A.IV.8]. Ook Johann Matthias Gesner noemde (bij Bach) 30 à 40 musici. 

                                                 
242 Rifkin 2002, p. 31. 
243 Poetzsch 2011, p. 28f. 
244 Pankratz 1983, p. 348. 
245 Wagner 1986, p. 286f. 
246 Schulze 2003, p, 269. 
247 Glöckner 2011, p. 583. 
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[B.4, § 2]. Opvallend is dat in al deze gevallen geen grote aantallen zangers worden genoemd. 

Verschillende onderzoekers benadrukken dat bij grote instrumentale bezettingen ook grote vo-

cale bezettingen horen, om een evenwichtige klank te bereiken. Zij menen dat bij een orkest 

van 20 tot 30 personen een ‘koor’ hoort van minstens twaalf zangers. De hoofdkerken in Leipzig 

zouden te groot zijn voor slechts vier zangers.248 Maar zoals al in § III.1 is betoogd, heeft een 

groter aantal zangers niet zo’n groot effect: belangrijker is dat de zangers luid zingen. Uit ver-

schillende bronnen kan worden geconcludeerd dat een aantal van vier à acht zangers genoeg 

kan zijn bij een flink bezet orkest. In zijn herinnering aan de uitvoeringen in de Neue Kirche 

onder leiding van Hoffmann (1705-1715) noemde Gottfried Heinrich Stölzel weliswaar een 

totaal van 40 musici, maar het daarbij behorende Singechor bestond blijkbaar uit slechts 4 bij 

name genoemde zangers, onder wie 2 falsettisten [A.IV.9].249 Bij de herdenking van de Augs-

burger Confession in Wittenberg in 1755 zongen acht zangers mee, op 33 instrumentalisten.250 

Volgens de bekende opstelling uit 1746-1748 van de Grosse Concert-Gesellschaft in Leipzig 

(afb. III.1) bestond deze uit 26 leden. Slechts één lid was exclusief zanger; vijf leden konden 

als zanger worden ingezet, maar ook als ripiënostrijkers.251 

Parrott heeft uit beschikbare gegevens uit geheel Duitsland ten tijde van Bach de verhou-

ding tussen het aantal zangers en het aantal instrumentalisten berekend.252 Deze ligt meestal 

tussen 1 : 2,5 en 1 : 7. Met andere woorden, ook bij een grote bezetting is het niet vanzelfspre-

kend dat het aantal zangers navenant groot was. Van zangers werd verwacht dat ze luid zongen 

(zie § II.2), en van de instrumentalisten dat ze de zangers niet overstemden.253 Dirigenten uit de 

eerste helft van de 18e eeuw zochten pracht en praal blijkbaar eerder in een groter aantal instru-

mentalisten dan in een groter aantal zangers. 

 

 

IV.2. Lazen vocale ripiënisten mee met concertisten? 

Probleemstelling 

In Mühlhausen, Weimar en Köthen had Bach (vrijwel) steeds enkel bezette zangpartijen. De 

                                                 
248 Wagner 1986, p. 278f.; Glöckner 2010, p. 220. 
249 Volgens Glöckner 2011, p. 583 zou Stölzel daarnaast nog namen zijn vergeten. Dit slaat echter uit-
sluitend op instrumentalisten. 
250 Parrott 2010, p. 231. 
251 Parrott 2000, p. 128. 
252 Parrott 1998, p. 640f.; Parrott 2000, p. 128; Parrott 2010, p. 229. 
253 Parrott 2000, p. 131f. 
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hofkapel in Weimar beschikte in 1714 over drie alten, twee tenoren en één bas,254 en in 1716 

over twee sopranen (Discantisten), één alt, twee tenoren en één bas.255 Inzet van vier ripiënisten 

naast vier concertisten was dus zonder hulp van buiten niet mogelijk. In Köthen werd van Bach 

geen kerkmuziek verwacht; zangers werden vaak ingehuurd.256 Ook de overgeleverde wereld-

lijke cantates die hij in Köthen componeerde en die hij deels in 1723 en 1724 in Leipzig op-

nieuw gebruikte als kerkcantates, waren kennelijk voor solisten bedoeld. BWV 173a en 184a 

hadden in Köthen überhaupt nog geen vierstemmig koor. De term tutti in de tekstboekjes bij 

deel 8 van BWV 134a kan een aanduiding zijn dat alle zangers en spelers hier tegelijk musi-

ceerden; dat hoeft niet te betekenen dat ripiënisten meededen naast de beide solozangers (Glos-

sarium).257 Met andere woorden, toen Bach in 1723 zijn functie als cantor en Music-Director in 

Leipzig aanvaardde, had hij waarschijnlijk alleen ervaring met enkel bezette vocale partijen. 

In 1708 maakt Bach in Mühlhausen van de meerkorige praktijk gebruik in zijn feestelijke 

cantate Gott ist mein König BWV 71. Alle vijf koren hadden een eigen basinstrument: de trom-

petten hadden pauken, de strijkers een violone, de hobo’s een fagot, de blokfluiten een (hoge) 

cello, en de zangers vanzelfsprekend een vocale bas. Op deze wijze klonken vanuit verschil-

lende hoeken van de kerk vijf volwaardige koren. De koren werden gecompleteerd met één 

orgelpartij. Alleen bij de zangers maakte Bach partijen voor ripiënisten, die slechts een beperkte 

hoeveelheid muziek meezongen met de concertisten. Een golflijn onderaan de pagina in de 

partituur geeft het meezingen van de ripiënisten aan. Bach vermeldde als volgt dat de ripiënisten 

optioneel waren: âb 18. è se piace 22. Deze terminologie maakt duidelijk dat de achttien partijen 

(de orgelpartij werd niet mee gerekend) enkel bezet waren. Door de zangers dubbel te bezetten, 

waren er tweeëntwintig musici: à 22 betekende in dit geval dus letterlijk: met tweeëntwintig 

musici (naast de organist). De ripiënisten zongen niet mee uit de partijen van de concertisten, 

ze hadden afzonderlijke partijen. Dat maakt aannemelijk dat de vier ripiënisten als een Capella 

op een afzonderlijke plaats zaten, als een soort zesde koor. Blijkbaar is BWV 71 een werk in 

de hierboven beschreven 17e-eeuwse Capella-traditie. 

Men kan BWV 71 leggen naast een goed vergelijkbare raadwisselingcantate uit Leipzig, 

Preise, Jerusalem, den Herrn BWV 119 uit 1723, waarvan het beginkoor eveneens voor vijf 

koren is geschreven. De trompetten hadden opnieuw pauken als bijbehorend basinstrument, en 

                                                 
254 BD II, nr. 69, p. 55. 
255 BD II, nr. 80, p. 62f. 
256 BD II, nr. 93, p. 72. 
257 Van BWV 66a is het autograaf niet overgeleverd; ook de muziek van alle overige Köthener cantates 
is verloren gegaan. 



IV. De bezetting van de vocale partijen 

115 

 

de zangers hun bas. Maar de blokfluiten hadden geen eigen cello, de hobo’s geen eigen fagot, 

en de strijkers geen eigen violone. Al deze basinstrumenten waren er wel (zelfs meervoudig 

bezet), maar speelden samen met het orgel en het klavecimbel (§ VI.2) één gemeenschappelijke 

continuopartij. De koren vormden blijkbaar geen afzonderlijke eenheden meer wat betreft hun 

verdeling over de ruimte. BWV 119 is, in tegenstelling tot BWV 71, een werk in de moderne 

18-eeuwse stijl.258  

Het kleinere belang van de benutting van de ruimte in de 18e eeuw roept onmiddellijk een 

nieuwe vraag op: werden vocale ripiënisten in de 18e eeuw nog steeds apart van de concertisten 

geplaatst? Zo ja, dan waren aparte partijen onvermijdelijk. Zo nee, dan konden ze meelezen uit 

de partijen van de concertisten. Omdat bij Bach in Leipzig gewoonlijk slechts één partij per 

zangstem is overgeleverd, is het van belang om te weten hoeveel zangers uit die ene partij 

hebben gezongen. Bij de instrumentalisten (§ III.2) is geconcludeerd dat Bach voor zijn con-

certisten, zeker als dat stadsmusici waren, altijd een eigen partij maakte, mogelijk omdat zij 

apart zaten van de ripiënisten. Ripiënisten (leerlingen en studenten) konden wel samen uit één 

partij spelen, maar niet samen met de concertisten. Om te onderzoeken of een vergelijkbare 

situatie gold voor Bachs zangers staan ons als bronnen afbeeldingen en Bachs partituren en 

partijen ten dienste. 

 

Informatie uit iconografie 

In hun pogingen te achterhalen of ripiënisten meelazen uit de partijen van concertisten, hebben 

onderzoekers naar aanwijzingen uit tekeningen, gravures en schilderijen van zulke uitvoeringen 

gespeurd. Afbeeldingen uit een andere periode, uit een ander land, of met alleen instrumentale 

muziek hebben in dit kader weinig informatiewaarde. Voorts moet duidelijk zijn om wat voor 

soort muziek het gaat: het loutere feit dat zangers samen lazen uit partijen bij het zingen van 

motetten, in een Capella, ter ondersteuning van de gemeentezang, bij wereldse muziek of bij 

het Currende-singen, is geen aanwijzing, laat staan bewijs, dat zij dat ook deden in koren in 

cantates. Op grond van dit alles konden Rifkin en Parrott veel door anderen genoemde afbeel-

dingen als irrelevant terzijde schuiven.259 Dat geldt ook voor twee afbeeldingen die vaker zijn 

                                                 
258 Van BWV 71 zijn facultatieve ripiënistenpartijen overgeleverd, van BWV 119 niet. Maar dat bete-
kent niet dat er geen ripiënisten meezongen. Van alle overgeleverde cantates uit Leipzig voor raadswis-
selingen zijn geen partijen overgeleverd, maar alleen een partituur – behalve van BWV 29. En juist van 
deze cantate zijn ook vocale ripiënistenpartijen bewaard gebleven. 
259 Boyd 1984, p. 431; Rifkin 1984, p. 591; Koopman 1996, p. 614; Rifkin 1997, p. 303; Parrott 1997, 
p. 298; Koopman 1998, p. 247; Ibid. 298/II, p. 116f.; Parrott 1998; p. 639, 642f. 
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genoemd; zij zijn echter de moeite waard om hier bij wijze van voorbeeld nader te bestuderen.  

Een afbeelding uit 1712 laat een uitvoering van concerterende muziek zien op de orgel-

galerij in Freiberg (afb. IV.1). Naast ongeveer elf instrumentalisten zijn er links van de dirigent 

(vanuit de toeschouwer gezien) drie zangers zichtbaar en rechts van hem vijf. Bij de vooraan 

staande zangers zijn partijen zichtbaar. Vier ripiënisten met één lange lessenaar zijn helemaal 

apart, rechts op de afbeelding geplaatst.  

Afb. IV.1. Gravure van J.G. Krügner, naar E. Lindner (detail). 

Orgelgalerij kathedraal van Freiberg met het nieuwe Silbermann-orgel, ca. 1712. 

Men kan veronderstellen dat de achterste zangers in het midden steeds ripiënisten zijn, die mee-

lazen met de voorste zangers. Maar of die achterste zangers echt meelazen of een eigen partij 

hadden, is niet zichtbaar. De ripiënisten geheel rechts vormen, mogelijk samen met de (even-

eens rechts geplaatste) groep trompettisten, een Capella. Het betreft blijkbaar muziek in de 17e-

eeuwse stijl. Dan is het heel goed mogelijk dat de links en rechts van de dirigent staande zangers 

samen een of twee concertistenkoren vormden. Hoe dan ook, ook uit deze gravure kan niet 

worden geconcludeerd dat in 18e-eewse ‘moderne’ muziek ripiënisten uit dezelfde partij mee-

zongen met concertisten. 

De in Leipzig uitgegeven gezangbundel Unfehlbare Engel-Freude uit 1710 (afb. IV.2a/b) 

bevat een gravure van een ensemble dat kerkmuziek uitvoert.260 Blijkbaar gaat het niet om de 

uitvoering van een motet, maar van concerterende Music, met groepen zangers en instrumenta-

listen. De afbeelding is echter niet duidelijk. Parrott ziet één groep van vier concertisten en twee 

Capella’s; Glöckner meent dat er vier groepen van drie zangers zijn, waarbij dezen samen uit 

één partij zingen. Op de uitvergroting van een detail van de gravure (afb. IV.2b) zijn rechts (in 

                                                 
260 Parrott 2000, p. 54f.; Glöckner 2004, p. 92; 119; Parrott 2010/II, p. 28 ; Glöckner 2011, p. 578. 
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overdreven perspectief) drie lessenaars te zien, waarop steeds vier partijen liggen. Om die les-

senaars staan steeds twee volwassenen, en (maar dat is niet altijd duidelijk) twee jongens. In de 

voorste groep is, achter de Director, een eveneens maatslaande prefect zichtbaar; ook het 

achterste viertal heeft een maatslaande prefect. 

Afb. IV.2a/b. Links: Friedrich Groschuff, gravure Frontispice Unfehlbare Engelfreude, 

Leipzig 1710. Rechts: detail, uitvergroot. 

De zangers lijken verdeeld te zijn in één viertal concertisten en twee viertallen ripiënisten. In 

de getekende opstelling zou slechts één zanger per viertal zijn partij kunnen lezen; dat is na-
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tuurlijk niet realistisch. Blijkbaar heeft de tekenaar gekozen voor een optisch meer bevredi-

gende verdeling van de zangers, en waarschijnlijk ook van de instrumentalisten, die trouwens 

geen van allen partijen hebben. Er lijken twee groepen ripiënisten apart te staan, of er zijn drie 

enkel bezette vocale koren. De conclusie moet zijn: samen lezen uit één partij blijkt niet uit 

deze gravure. 

Afbeeldingen uit Bachs tijd met daarop een koor van twaalf à zestien zangers, dat samen 

met instrumentalisten ‘moderne’ concerterende kerkmuziek uitvoert, zijn niet bekend. Er zijn 

ook geen afbeeldingen bekend van 18e-eeuwse concerterende kerkmuziek, waaruit duidelijk 

blijkt dat zangers samen lezen uit één partij.261  

 

Informatie uit Bachs partijen en partituren 

In 1976 constateerde Alfred Dürr dat een normaal compleet stel partijen van een Bach-cantate 

bestond uit enkelvoudige partijen, behalve voor de violen en het (ongetransponeerde) continuo: 

daarvan werden ook doubletten gemaakt (§ III.2). Van de partijen voor de zangers werden dus 

geen doubletten gemaakt, op enkele uitzonderingen na. Meer partijen dan de hierboven ge-

noemde komen in essentie nooit voor, minder daarentegen wel en zelfs vrij vaak. Vaak ontbre-

ken namelijk de viool- en continuodoubletten, vermoedelijk ten gevolgde van de wijze van 

overlevering: bij de boedelscheiding werden de partijen en de partituren kennelijk vaak zo ver-

deeld dat de doubletten bij de partituren werden gevoegd. Wanneer de partituren dan verloren 

gingen, trof de doubletten hetzelfde lot. En zelfs wanneer de partituren wel bewaard zijn, hoeft 

dat met de daarbij tamelijk nutteloze doubletten niet altijd het geval te zijn geweest. Niettemin 

zijn er veel meer strijkers- en continuodoubletten overgeleverd dan vocale ripiënopartijen: van 

92 werken zijn viooldoubletten bewaard gebleven, en van slechts 10 werken partijen voor vo-

cale ripiënisten.262 

Uit de partituren en partijen kan worden afgeleid dat Bach in ieder geval ripiënisten 

inschakelde bij de beide cantates Jesus nahm zu sich die Zwölfe BWV 22 en Du wahrer Gott 

und Davids Sohn BWV 23 die hij in 1723 uitvoerde ter gelegenheid van zijn sollicitatie in 

Leipzig. Daarmee sloot hij aan bij de traditie aldaar. Waarschijnlijk om dezelfde reden bleef hij 

ook ripiënisten inzetten bij de eerste vier cantates die hij na zijn benoeming uitvoerde: Die 

Elenden sollen essen BWV 75, Die Himmel erzählen die Ehre Gottes BWV 76 (Facs. IV.1, 2, 

3), Ich hatte viel Bekümmernis BWV 21 en waarschijnlijk Ein ungefarbt Gemüte BWV 24. 

                                                 
261 Parrott 1998, p. 542; Parrott 2000, p. 54f.; Parrott 2010/II, p. 28. 
262 Parrott 1997, p. 298. 
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Facs. IV.1. BWV 76, openingskoor, partituur, m. 62-68a. 

Inzet tenor solo in m. 68; aanduiding ‘solo’ ontbreekt. 

Facs. IV.2. BWV 76, openingskoor, concertistenpartij sopraan, vanaf m. 55.  

17 maten rust vanaf m. 60, vanaf m. 77 ‘solo’, vanaf m. 94 ‘tutti’. 

Facs IV.3. BWV 76, openingskoor, ripiënistenpartij sopraan, vanaf m. 55. 

34 maten rust vanaf m. 60; volgende inzet vanaf m. 94. 
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Hierna is Bach kennelijk gestopt met het systematisch inzetten van ripiënisten. Slechts in een 

vijftal cantates voor grote bezetting (trompetten, pauken) op hoogtijdagen,263 en verder in een 

aantal werken van andere componisten schreef hij bij een heruitvoering ripiënisten voor, althans 

voor zover daarvan sporen zijn bewaard. Daarnaast werden ripiënisten ingezet bij een heruit-

voering van de mis in A BWV 234 en in de Johannes-Passion BWV 245. Ten slotte kan het 

tweede vocale koor in de Matthäus-Passion BWV 244 worden beschouwd als een ripiënisten-

koor dat zo nu en dan een zelfstandige status krijgt.264 Uit drie verschillende soorten gegevens 

blijkt dat Bach in bovengenoemde werken ripiënisten gebruikte: 

(1) Het bestaan van partijen voor ripiënisten. Een volledige set partijen voor ripiënisten 

is overgeleverd voor BWV 23, 21, 29, 195 en 245; onvolledig overgeleverde sets partijen be-

staan voor BWV 63 (A,T), 76 (S,S,A), 134 (S) en 110 (S,A,T). Opvallend zijn de twee ripiëno-

sopraanpartijen bij BWV 76.265  

 (2) Aantekeningen in partijen voor concertisten. Bij een aantal cantates zijn in sommige 

delen solo- en tutti-vermeldingen genoteerd in overgeleverde concertistenpartijen. Het gaat 

daarbij steeds om differentiatie: de ripiënisten zongen niet alle noten mee. Tamelijk volledig 

zijn die vermeldingen voor BWV 76/1 en 21/6, 9, 11; onvolledig zijn ze voor BWV 24/3. In de 

concertistenpartijen van BWV 23, 110 en 195 ontbreken zulke vermeldingen. Dat zij ook in de 

partijen voor BWV 63, 29 en 245 ontbreken, is logisch: hier zingen de ripiënisten alle koordelen 

volledig mee. In alle koralen ontbreken logischerwijs eveneens tutti-aanduidingen, evenals in 

de koren BWV 21/2, 234/1 en 2. Blijkbaar zongen de ripiënisten die volledig mee. De aanteke-

ningen in de drie overgeleverde partijen voor BWV 234/6 zijn vrijwel alle later weer verwij-

derd, vermoedelijk voor een heruitvoering. Of toen geen ripiënisten meezongen of dat zij alles 

meezongen is niet duidelijk.266 

 (3) Aantekeningen in partituren. Van BWV 195 en 234 staan solo- en tutti-vermeldingen 

vrij volledig in de partituren. Onvolledig zijn de vermeldingen in de partituren van BWV 75/1 

en 76/1. In BWV 22/1 en 191/3 is de inzet van ripiënisten grofweg aangegeven met een of meer 

golflijntjes onder aan het balkensysteem (net zo als in de partituur van de vroege cantate 71). 

                                                 
263 BWV 63 (1723?), 110 (1727-1731), 29 (1731 en 1749), 195 (ca. 1742 en 1749) en 191 (1745). 
264 Melamed 2005, p. 29f. 
265 Een extra sopraanpartij voor BWV 121 kan niet voor een ripiënist bedoeld zijn: die partij bevat na-
melijk niet alleen de ‘koor’-gedeelten. 
266 Platen / Helms 1982, p. 78f. 
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In de partituren van BWV 23/3, 24/3, 110/1, 245 en 29/1 ontbreken aanwijzingen.267 

 

Van de genoemde dertien werken waarvan bekend is dat er ooit ripiënisten werden ingezet, zijn 

er dus tien waarin, minstens in één deel, differentiatie plaatsvond tussen concertisten en ripi-

ënisten. Van deze tien is dat bekend doordat uit partituur of concertistenpartijen differentiatie 

blijkt. En hiervan zijn er slechts vier waarvan ripiënistenpartijen bestaan. Vermoedelijk zijn van 

de overige zes werken de ripiënistenpartijen verloren gegaan; lang niet alle concertistenpartijen 

bevatten immers aanwijzingen voor de differentiatie.  

Bij de koralen en bij de koren BWV 21/2 en 234/1 en 2, waarin Bach wel ripiënisten 

inzette maar waarin hij geen differentiatie toepaste, is de deelname van ripiënisten niet af te 

leiden uit alleen de partituren en concertistenpartijen: daar ontbreken immers soli-/tutti-aanwij-

zingen. Van alle drie de genoemde werken zonder differentiatie (BWV 63, 29, 245) zijn ripi-

enistenpartijen bewaard gebleven. Dat is logisch: ook in deze werken blijkt nergens de deel-

name van ripiënisten als vanzelfsprekend uit de partituren en concertistenpartijen.268  

In de eerste plaats kan uit deze gegevens worden afgeleid dat Bach in heel weinig werken 

differentiatie toepaste, namelijk in niet heel veel meer dan de genoemde tien werken. Immers, 

anders zou dat moeten blijken uit ripiënistenpartijen, of uit solo-/tutti-vermeldingen in partituur 

of concertistenpartijen, en deze vermeldingen ontbreken geheel. Parrott meent uit de cijfers te 

                                                 
267 Men kan zich afvragen wat de bedoeling was van die solo- en tutti-aanwijzingen. Er zijn drie ant-
woorden denkbaar: 
1. Zij zijn een aanwijzing voor de kopiist, die met de partituur of concertistenpartij als uitgangspunt, de 
ripiënistenpartij moest schrijven. Deze mogelijkheid, aangehangen door Rifkin, heeft als bezwaar dat 
uit de vermelde getallen blijkt dat Bach nogal slordig was met deze vermeldingen (BWV 23, 75, 76, 24, 
234, 110, 195), zowel in partituur als concertistenpartijen. Het verwijderen van de aanwijzingen in de 
concertistenpartijen van BWV 234 zou ook volledig overbodig zijn geweest: de ripiënistenpartijen wa-
ren immers al klaar. 
2. Zij zijn bedoeld voor ripiënisten, die meelazen uit de concertistenpartij. Ook deze mogelijkheid heeft 
als bezwaar de slordigheid, waarmee de solo- en tutti-aanwijzingen zijn genoteerd. In BWV 21 werden 
oude concertistenpartijen voor sopraan en alt later gebruikt als ripiënistenpartijen. M.b.v. solo-/tutti-
aanwijzingen werden de partijen hiervoor geschikt gemaakt. Maar dat betekent nog niet dat de ripiënis-
ten meelazen met de concertisten: zij hadden hun eigen (nieuwe) partijen. 
3. Zij zijn (in de concertistenpartijen) aanwijzingen voor de concertist dat op deze momenten ripiënisten 
wel of niet gingen meezingen uit hun eigen partijen. Deze mogelijkheid lijkt de beste verklaring te ge-
ven: mogelijk was het een service voor de concertisten. Het was geen ramp wanneer die service ontbrak 
of onvolledig was. 
268 Op grond van het ontbreken van aanwijzingen in de partituur, het ontbreken van ripiënistenpartijen 
en de slordigheid in de concertistenpartijen van BWV 24, suggereert Rifkin dat Bach oorspronkelijk 
ripiënisten wilde inzetten, maar zich later bedacht heeft, nog vóór de eerste uitvoering van deze cantate. 
Rifkin 2002, p. 33f. 
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kunnen afleiden dat Bach vrijwel altijd, wanneer hij ripiënisten inzette, ook differentieerde.269 

Maar men kan ook andersom redeneren: alleen bij die werken, waarin Bach differentieerde, kan 

tot deelname van ripiënisten worden besloten op grond van de aanwijzingen in partituren en 

concertistenpartijen. Verondersteld zou kunnen worden dat Bach veel vaker ripiënisten inzette, 

maar dan zonder te differentiëren. In dat geval moeten ofwel ook ripiënistenpartijen zijn ge-

maakt, die verloren zijn geraakt, ofwel de ripiënisten hebben de koorpartijen meegelezen uit de 

concertistenpartijen. In tegenstelling tot wat Koopman veronderstelt,270 is het statistisch on-

waarschijnlijk is dat (vocale) ripiënistenpartijen op grote schaal verloren zijn geraakt: de ove-

rige doubletten zijn immers op veel grotere schaal bewaard gebleven. Alleen wanneer ripiënis-

ten meelazen uit de partij van de concertisten is te begrijpen dat ripiënisten standaard meezon-

gen. 

 

De plaats van ripiënisten 

Onderzoekers als Schering, Robert Marshall, Koopman, Wolff, Siegbert Rampe en Glöckner 

menen dat ripiënisten in Bachs cantates vrijwel altijd meelazen uit concertistenpartijen;271 Rif-

kin en Parrott denken dat dit nooit gebeurde. Hun argumenten, voor zover hierboven niet be-

sproken, zijn de volgende.  

 Glöckner merkt terecht op dat nergens is beschreven dat Bachs concertisten en ripiënis-

ten niet naast elkaar stonden.272 Anderzijds is ook nergens beschreven dat zij dat wel deden. 

Een argument tegen meelezen is een mogelijke analogie met de instrumentale partijen: hier 

waren de concertisten-partijen bestemd voor één speler (§ III.2).273 Wanneer men ervan uitgaat 

dat de ripiënisten alles meezongen behalve de aria’s en recitatieven, konden ripiënisten weten 

wat ze mee moesten zingen en wat niet, aldus MVPP-adepten. Maar dat gaat lang niet altijd op. 

                                                 
269 Parrott 1996, p. 562-567. Een punt dat in zijn voordeel spreekt is de recente historie van BWV 23, 
beschreven in Rifkin 2003, p. 573f. Tot 2002 ontbraken de ripiënistenpartijen nog, ook nog toen Wolff 
de NBA voor deze cantate verzorgde. Rifkin had voorspeld dat Bach voor deze cantate wel degelijk 
ripiënistenpartijen had gemaakt, omdat BWV 23 tot de eerste cantates behoorde, die Bach in Leipzig 
uitvoerde. Parrott had voorspeld dat in deel 3 (Aller Augen) het eerste vierstemmig gezongen thema 
waarschijnlijk solistisch moest worden bezet, omdat hier geen instrumenten colla parte meespelen. In 
2002 beschreef Wolff de vondst van de ripiënistenpartijen. Hieruit bleek dat zowel Rifkin als Parrott het 
bij het rechte eind had. 
270 Koopman 1998, p. 241f. 
271 O.a. Schering 1936, p. 30; Marshall 1983, p. 21; Koopman 1998, p. 245; Glöckner 2011, p. 580f.; 
Wolff 2002, p. 189f.; Rampe 2005, p. 143. 
272 Glöckner 2011, p. 583. 
273 Rifkin 1997, p. 303f. 
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In een aantal cantates worden koralen afgewisseld met recitatieven (BWV 27/1, 73/1, 95/1). 

Het begin van de recitatief-gedeelten wordt in de partijen meestal aangegeven met Recit. (niet 

in BWV 95). Maar bij de overgang naar de volgende regel van het vierstemmig gezongen koraal 

staat geen tutti of Chor o.i.d. In BWV 16/2 en 181/4 gaat een recitatief over in een koor. In 

BWV 16 staat bij de overgang na een dubbele streep Aria tutti (hetgeen solistische bezetting 

suggereert); in BWV 181 staat na een dubbele streep geen enkele waarschuwing dat hier een 

koor begint. In BWV 44/1 ten slotte gaat een duet voor tenor en bas over in een koor (deel 2). 

Op deze plek staat geen tutti of Chor; er is zelfs geen dubbele streep genoteerd (facs. IV.4). 

Facs. IV.4. BWV 44, tenorpartij, slot deel 1 (duet tenor en bas ‘Sie werden euch  

in den Ban thun’) en begin deel 2 (koor ‘Es kömmt aber die Zeit’). 

Er staat in deze gevallen dus meestal geen waarschuwing wanneer een koor begint. Hoe simpel 

was het geweest, om in de partij tutti o.i.d. te zetten op de momenten dat zo’n koor begint. De 

suggestie wordt gewekt dat Bach hier niet verwachtte dat ripiënisten meelazen uit de partijen. 

 Van Bachs Johannes-Passion bestaan ripiënistenpartijen, maar dat sluit niet op voor-

hand uit dat een deel van de ripiënisten meelas uit de concertistenpartijen. De partij voor de 

tenor (concertist) is echter getiteld Evangelista, dus kennelijk bedoeld voor de evangelist alleen. 

Ook alle recitatieven, aria’s, koren en koralen staan er in. In de concertistenpartij voor de bas, 

die ook de woorden van Christus bevat, staat voor nummer 32 (Mein Teurer Heiland) alleen de 

partij voor de aria. De baspartij van het tegelijkertijd gezongen koraal staat alleen in de ripi-

enistenpartij (de overige concertisten zingen dit koraal wel mee). Met andere woorden, uit deze 

concertistenpartij konden geen ripiënisten meezingen. In de concertistenpartijen bevinden zich 

geen aanwijzingen waaruit blijkt dat ripiënisten daaruit wellicht meezongen.274 

 In de Matthäus-Passion is de partij van de tenor uit het eerste koor getiteld Evangelista, 

Tenore 1. Chori, en die van de bas Jesus, Basso 1. Chori. Ook hier ligt een solistische bezetting 

dus voor de hand. De terminologie in de partituur aan het begin van deel 27b (Sind Blitze, sind 

Donner) is ook vermeldenswaard. Bij de instrumentale continuopartij staat: Tutti li Bassi in 

unisono (facs. IV.5). Maar bij de vocale baspartijen, die op deze pagina uit plaatsgebrek in één 

systeem staan genoteerd, staat bij de kantlijn: Basso Chori 1 en Basso 2. Chori [con]cord. Dus 

                                                 
274 Rifkin 1982, p. 748f.; Ibid. 1997, p. 305. 
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enkelvoud, niet: Bassi, of Tutti li Bassi.275 Bovendien werden beide tenorpartijen samengevat 

onder de titel due Tenori.  

Facs. IV.5. BWV 244, partituur, 

overgang 27a (sopraan en alt) naar 27b (alten, tenoren, bassen, continuo). 

Natuurlijk zou Basso de baspartij kunnen betekenen, en niet één baszanger, en zou due Tenori 

evenzo twee tenorpartijen kunnen betekenen, maar als deze partijen enkel bezet waren zijn de 

genoteerde formuleringen daar beter mee in overeenstemming. Deze gedachte krijgt steun door-

dat elders (§ III.2) ook instrumentale partijen in partituren soms in meervoud zijn genoteerd 

(Violoni, Fagotti etc.). Dat zou zinloos zijn geweest, als hiermee alleen de partij was aangege-

ven.  

Al deze argumenten leiden tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn voor de veron-

derstelling dat Bach ripiënisten liet meelezen uit de concertistenpartijen, terwijl er wel aanwij-

zingen zijn dat hij dat niet deed. Als concertisten en ripiënisten bij elkaar stonden, zou het van 

efficiëntie hebben getuigd als zij uit dezelfde partijen hadden gelezen; aantekeningen als solo 

en tutti zouden dan voldoende zijn geweest. Die aantekeningen zijn er niet (behalve in vier 

hierboven genoemde uitzonderingen). Harde bewijzen ontbreken echter.  

Ook wanneer wordt aangenomen dat ripiënisten niet meelazen uit de concertistenpartijen 

is daarmee de vraag nog niet beantwoord, of ripiënisten als groep apart stonden. Als er aparte 

ripiënistenpartijen zijn overgeleverd die afwijken van de concertistenpartijen (differentiatie), is 

het nut van zulke partijen direct duidelijk: deze partijen zeggen in dat geval niets over de plaats 

van de ripiënisten. Het lijkt echter toch waarschijnlijk dat de vraag of ripiënisten apart stonden 

bevestigend moet worden beantwoord. Immers, als aparte ripiënistenpartijen niet afwijken van 

de koren in concertistenpartijen (zoals in essentie overal in de Johannes-Passion) en de ripi-

                                                 
275 Butt 1998, p. 102. 
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enisten niet apart stonden, kan men zich afvragen waarom die partijen überhaupt zijn geschre-

ven. Meelezen was dan mogelijk geweest; statusoverwegingen zoals bij de instrumentalisten 

golden immers niet. 

 

 

IV.3. De bezetting van de vocale partijen bij Bach 

Argumenten voor een meervoudige bezetting  

Omdat niet kan worden uitgesloten dat Bach ripiënisten (soms) liet meelezen uit concertisten-

partijen, zal op een andere wijze gezocht moeten worden naar informatie over het aantal zangers 

per partij. Hieronder volgen zes argumenten die in de OVPP-discussie zijn aangedragen ter 

verdediging van de stelling dat Bach wel degelijk altijd MVPP toepaste, steeds gevolgd door 

mogelijke tegenargumenten. 

 (1) Sommige schrijvers menen (zonder enig bewijs) dat Bach ook na de eerste vier can-

tates uit 1723 ripiënisten bleef inzetten. Zij zouden dan hebben meegelezen uit de partijen van 

de concertisten, maar Bach zou het niet meer nodig hebben gevonden om dit in de partijen en 

partituur te noteren.276 Hiertegen kan worden aangevoerd dat Bach zulke aanwijzingen later wel 

noteerde bij heruitvoeringen van BWV 63, 110, 29, 195 en 191. Partijen bevatten verder vaak 

veel aanwijzingen (dynamiek, articulatie, versieringen), maar zelden solo-tutti-notities. Wan-

neer op grote schaal ripiënisten meededen, is het moeilijk verklaarbaar dat zulke aanwijzingen 

zo vaak ontbreken.277 Kan Bach na de eerste vier cantates in Leipzig zijn gestopt met het inzet-

ten van ripiënisten omdat dit organisatorisch veel werk opleverde, terwijl hij zijn hele leven 

gewend was geweest met solisten te werken? Het is denkbaar dat hij het resultaat met ripiënisten 

onbevredigend vond. 

 (2) Waarom staat bij sommige aria’s een opmerking als Aria Soprano solo, wanneer er 

maar één sopraan was? In het Glossarium is te lezen dat de term solo kan betekenen dat ripi-

enisten hier zwegen, maar ook dat er geen andere concertisten meezongen. In deze zin betekent 

Aria solo: aria voor slechts één zanger, dus geen duet of terzet. BWV 84 is een cantate voor 

sopraan solo, besloten met een vierstemmig koraal. De bezetting wordt aangeduid als: à So-

prano Solo è 3 Ripiëni. De koraalzangers worden ripiënisten genoemd, geen concertisten. Maar 

er is geen ripiënist bij de sopraanpartij. Dat kan alleen maar betekenen dat alle partijen solistisch 

                                                 
276 O.a. Dürr 1986, p. 257. 
277 Butt 1998, p. 102f.; Parrott 2000, p. 44. 
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waren bezet. Dergelijke formuleringen zijn ook te vinden in andere solocantates met slotkoraal 

(BWV 55, 56, 169).278 

 (3) Het zou absurd zijn, wanneer in de Johannes-Passion Christus zelf na zijn sterven 

de aria Mein teurer Heiland zou zingen.279 Dit argument getuigt van een romantische interpre-

tatie van de rol van de zangers. Bach koos ervoor, de Christuspartij en de ariapartij in dezelfde 

partij te noteren; hij had ook anders kunnen kiezen. Ook het koor kan allerlei tegenstrijdige 

functies vervullen, en zowel de evangelist als Christus maakten deel uit van dat koor.280 

 (4) Het zou onlogisch zijn dat Bach in koren met grote bezetting geen ripiënisten inzette, 

omdat de zangers in een grote kerk dan niet goed te horen zouden zijn.281 In § III.1 is al opge-

merkt dat meer zangers niet zorgen voor een veel sterker geluid. Daarnaast schreef Bach soms 

aria’s voor grote bezettingen, en daarin zong zeker maar één zanger.282 Overigens is het juist 

dat Bach af en toe bij grote bezettingen wél ripiënisten liet meezingen. 

 (5) Zangers zouden niet goed in staat zijn in een passie of in de grote mis BWV 232 

zowel solo- als koorpartijen achter elkaar te zingen.283 Dit vraagt inderdaad veel van zangers, 

maar de praktijk heeft uitgewezen dat goede professionele zangers hiertoe wel degelijk in staat 

zijn. 

 (6) Enkele onderzoekers kunnen zich niet voorstellen dat de stadsaad voor het eerste 

koor 17 alumni betaalde, terwijl Bach in zijn cantates daarvan maar vier liet zingen.284 De Raad 

had er echter zelf voor gekozen, leerlingen als alumnus toe te laten, die muzikaal niets te bieden 

hadden, en men had er ook voor gekozen, leerlingen op te laten leiden tot het kunnen bespelen 

van instrumenten, om zo kosten te besparen (zie § II.1). 

 Vooruitlopend op § V.2 kan hier tot slot worden meegedeeld dat het bij grote bezettin-

gen praktisch onmogelijk was om in de Nikolaikirche meer dan vier ripiënisten een plaats te 

geven. Toch werd bijvoorbeeld cantate BWV 29 in de Nikolaikirche met ripiënisten uitgevoerd. 

Blijkbaar werden dus zowel concertisten- als ripiënistenpartijen enkel bezet. 

 

                                                 
278 Parrott 2000, p. 39. 
279 Koopman 1998/II, p. 115. 
280 Butt 1998, p. 103f. 
281 Wolff 2002, p. 190; Koopman 2009, p. 25; Glöckner 2010, p. 220. 
282 Rifkin 2003, p. 576f. 
283 Koopman 2009, p. 25. 
284 Schulze 2003, p. 269; Glöckner 2010, p. 218. 
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Informatie uit het schoolreglement en het memorandum 

Het schoolreglement uit 1723 (Schulordnung) is door een aantal onderzoekers aangegrepen om 

te bewijzen dat alle beschikbare zangers in het eerste koor meewerkten aan de cantates en met 

meer personen uit één partij zongen.285 De taken van de leerlingen worden in Hoofdstuk XIII 

van dit reglement opgesomd. Daarbij zijn vooral de artikelen 1 – 5 hieruit [B.2, XIII.1-5] van 

belang. Glöckner meent hieruit te kunnen afleiden dat de zangers aan alle figurale muziek deel-

namen.286 Maar als deze regels de liturgie volgen (§ I.3), lijkt die conclusie onjuist.287 Belang-

rijker nog is dat de cantate en de figurale muziek na de preek in de Schulordnung niet voorko-

men. Het betreffende hoofdstuk is tamelijk ongewijzigd overgenomen uit de oude Schoolorde 

uit 1634 (nog in het Latijn), toen cantates nog helemaal niet bestonden.288 Het nieuwe reglement 

is gemaakt door de Raad, door bureaucraten dus, niet door deskundigen op het gebied van li-

turgie en kerkmuziek. Omdat daarin niet de zin lag van de vernieuwing die beschreven is in § 

II.1, is het te begrijpen dat zij dit onderdeel van de Ordnung niet opnieuw formuleerden. Vast-

gesteld moet worden dat de schoolorde niet geschikt is om conclusies te trekken over de bezet-

ting van cantates. 

 In Bachs memorandum [B.3] staat glashelder dat hij in zijn eerste koor graag twaalf, 

liever nog zestien zangers wilde hebben. Er staat echter niet dat hij in zijn eerste zondagskoor 

werkelijk over twaalf of zestien goede zangers beschikte. Er staat evenmin dat hij deze allen 

wilde inzetten bij de uitvoering van concerterende Music. Het memorandum (zie § II.1) is in de 

eerste plaats geschreven als protest tegen het nieuwe beleid betreffende de aanname van alumni 

door de Raad, waardoor het aantal muzikaal vaardige jongens verder dreigde verkleind te wor-

den. In de tweede plaats protesteerde Bach tegen het intrekken door de Raad van de vergoeding 

van studenten, die bij de uitvoering van cantates assisteerden door te spelen (vooral traverso en 

viool) of te zingen (vooral bas, soms tenor) [B.3, § 8, 9]. Bach voerde argumenten aan tegen 

deze dreigende maatregelen. Hij benadrukte dat hij veel goede muzikale alumni nodig had, 

zowel om te zingen als om te spelen, en hij probeerde aan te tonen dat hun aantal op dat moment 

onvoldoende was. Mede daarom had hij ook geld nodig om studenten te kunnen betalen. Wat 

het beeld vertroebelt, is dat de instrumentalisten in de diensten wel één heldere functie hadden 

(namelijk meespelen in cantates), maar dat de zangers meer taken hadden: het zingen van (1) 

                                                 
285 Koopman 1998, p. 245; Glöckner 2004, p. 91; Glöckner 2010, p. 218f. Antwoord van Rifkin: o.a. 
Rifkin 2012, p. 120f. 
286 Glöckner 2004, p. 91. 
287 Rifkin 2012, p. 121f. 
288 Maul 2013, p. 65-70. 
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koralen en responsen, (2) motetten en (3) cantates (concerterende muziek). Het uitvoeren van 

de laatste categorie noemde Bach musiciren. Het onderscheid tussen deze drie taken vermeldde 

Bach wel, maar werkte hij niet uit, zodat bij de lezer onduidelijkheid blijft bestaan. Daarom 

kunnen de gegevens over de zangers minder eenduidig worden geïnterpreteerd dan die over de 

instrumentalisten.289  

Het memorandum was niet in de eerste plaats bedoeld voor muzikaal onderlegden, maar 

voor de – wel intellectueel gevormde – leden van de Raad. Daarom begon Bach met een korte 

uitleg over de zangers, die hij tot zijn beschikking had: sopranen, alten, tenoren en bassen (me-

morandum § 1). Voor kerkstukken (Kirchen-Stücken) waren zij weer verdeeld in concertisten 

en ripiënisten. Het aantal concertisten was normaal vier, maar kon ook vijf, zes, zeven of acht 

zijn. Daarmee is duidelijk dat Bach het niet alleen over cantates had: die zijn vrijwel zonder 

uitzondering geschreven voor het ‘normale’ aantal van vier concertisten. Vijf, zes, zeven of 

acht concertisten moet slaan op de motetten uit de bundel van Bodenschatz, waaruit elk van de 

eerste drie zondagskoren aan het begin van de dienst één motet diende te zingen (§ II.1). 

De titel is veelzeggend (facs. IV.6): Florilegium Portense continens CXV Selectissimas 

Cantiones 4. 5. 6. 7. 8. Vocum. Dat zijn exact dezelfde getallen als die Bach noemde in het 

memorandum. Blijkbaar rekende hij (anders dan Rifkin en Glöckner290) deze motetten ook tot 

de kerkstukken. Dat is een belangrijke conclusie, zo blijkt uit het vervolg van het memorandum. 

Het aantal ripiënisten moest minstens acht zijn, namelijk twee per stemsoort, schreef Bach. Het 

ligt voor de hand dat hij het nog steeds over de dubbelkorige motetten had, en niet over cantates. 

Naast acht concertisten had hij dan immers inderdaad (minstens) acht ripiënisten nodig. Wel-

licht moet eigenlijk worden gelezen: bij elke concertist hoorde ook (minstens) een ripiënist. 

Veel onderzoekers interpreteren dit echter als: ook bij vier concertisten in cantates eiste Bach 

acht ripiënisten (of liever zelfs twaalf). De genoemde getallen moeten volgens Glöckner wel op 

Bachs cantates slaan, omdat de uitvoering daarvan Bachs enige belang was; de rest werd im-

mers overgelaten aan de prefect en de organist.291 Deze redenering lijkt onjuist. Dat Bach ook 

de andere taken van de zangers op het oog had, blijkt alleen al uit het feit dat hij het minimum 

aantal zangers koppelde aan het kunnen zingen van een 8-stemmig motet en dat hij ook inging 

op het tweede, derde en vierde koor. 

                                                 
289 Parrott 2000, p. 93f.; Küster 1999, p. 186f. 
290 Rifkin 2002, p. 16; Glöckner 2011, p. 575. 
291 Glöckner 2011, p. 575. 
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Facs. IV.6. Erhard Bodenschatz, Florilegium Portense, sopraanpartij, titelblad. 

Rifkin geeft van het memorandum een uitgebreide analyse in zijn studie uit 2002, waarin hij 

vooral ingaat op de door Bach gebruikte bewoordingen, en komt tot de conclusie dat Bach zijn 

cantates vrijwel steeds met enkelvoudige bezetting uitvoerde. Kern van zijn betoog is dat Bach 

zestien zangers in zijn eerste koor wilde hebben die in staat waren cantates te zingen, om in 

ieder geval de mogelijkheid te hebben een dubbelkorig stuk met ripiënisten uit te voeren. Hij 

maakt echter niet duidelijk, waarom Bach dit zou willen terwijl hij van deze mogelijkheid zel-

den of nooit gebruik maakte, en waarom Bach elders in het memorandum heel andere getallen 

gebruikte.292 

Men kan ook kiezen voor een benadering op basis van getallen. Bach moest 54 alumni 

(een 55e alumnus had een speciale status en hoefde niet te zingen) verdelen over vier koren: het 

eerste en tweede koor zongen om en om in de Thomas- en Nikolaikirche, het derde koor in de 

Neue Kirche, en het vierde in de Peterskirche (en soms in de Johanniskirche). De zangers van 

het eerste en tweede koor moesten alles kunnen zingen: concerterende muziek, motetten en 

                                                 
292 Rifkin 2002, p. 21f. 
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koralen.293 De zangers van het derde koor hoefden alleen motetten en koralen te zingen (con-

certerende muziek werd verzorgd door studenten), en de zangers van het vierde koor alleen 

koralen. Het tweede koor voerde alleen op hoogtijdagen concerterende kerkmuziek uit, maar 

dat waren geen Bach-cantates [B.3, § 3]. Voor de helderheid wordt hier voor de groepen die 

o.a. met Nieuwjaar en bij begrafenissen hun diensten verleenden weer de term cantorijen ge-

bruikt en voor de koren in de kerk op zon- en feestdagen de term (zondags)koren (§ II.1). Zodra 

Bach over de verschillende koren begon te schrijven, bracht hij de genoemde eisen terug: twaalf 

stemmen per koor voldeden (zestien was beter) om in geval van ziekte acht stemmen over te 

houden bij het zingen van dubbelkorige motetten. Ripiënisten noemde hij niet, over cantates 

had hij het niet expliciet [B.3, § 4]. In de drie zondagskoren voor de Thomas-, Nikolai- en Neue 

Kirche moesten de leerlingen allen musicalisch zijn [B.3, § 3]. Tot elk muzikaal koor behoorden 

minstens drie sopranen, drie alten, drie tenoren en drie bassen [B.3, § 4]. Geconcludeerd moet 

worden dat Bach niet alleen het zingen van cantates, maar ook van motetten rekende tot de 

taken van een muzikaal koor, al noemde hij zingen van motetten geen ‘musiceren’. Ook in 

ander verband schreef hij dat tot de eerste drie koren twaalf zangers behoorden [A.II.4 en 6]. 

Voor het vierde koor volstonden acht zangers (voor het zingen van koralen). Mogelijk wilde hij 

de mogelijkheid hebben, koralen meerstemmig te laten zingen, anders is het moeilijk te begrij-

pen dat hij voor zijn vierde koor om twee sopranen, twee alten, twee tenoren en twee bassen 

vroeg. 

Verder lezend in het memorandum telde Bach volgens eigen opgave in totaal zeventien 

‘bruikbare’ alumni die concerterende muziek konden zingen [B.3, § 10]; deze alumni zullen 

hier verder ‘cantatezangers’ worden genoemd. Bach had hen nodig in beide eerste koren, plus 

een prefect voor het derde koor; drie prefecten worden bij naam genoemd.294 Dat duidt per koor 

op ongeveer acht cantatezangers. Twaalf cantatezangers voor het eerste koor waren in de prak-

tijk dus niet mogelijk.295 De genoemde acht cantatezangers voor Bachs eigen eerste koor komen 

                                                 
293 Parrott 2000, p. 7f. Steeds wanneer Bach het over een koor heeft, moeten bedacht worden dat hij 
daarmee over het algemeen de complete groep musici bedoelt, inclusief eventuele instrumentalisten. De 
zangers zijn niet het koor, maar maken deel uit van het koor. 
294 Ook het vierde zondagskoor (voor de Peterskirche) had een prefect, maar deze hoefde geen cantate-
zanger te zijn. Rifkin 2012, p. 134f. 
295 Dat wordt nog duidelijker, wanneer wordt bedacht dat Bach volgens zijn revers verplicht was ook 
goede zangers in het derde zondagskoor te plaatsen [A.V.17, nr. 8], terwijl de Schulordnung voorschreef 
dat in het derde koor acht geoefende zangers opgenomen moesten zijn en in het vierde koor vier [B.2, § 
V.5.]. Deze geoefende zangers hoefden echter geen cantatezangers te zijn. 
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overeen met de acht zangers die samen de eerste cantorij vormden (het elitekoor voor de rond-

gang in de Nieuwjaarsperiode en bij bruiloften en begrafenissen; § II.1). Rifkin meent dat Bach 

echt twaalf of zelfs zestien cantatezangers voor het eerste koor claimde, om een pool of rostar 

te hebben, waaruit hij naar believen zangers kon kiezen.296 Dit zou mede mogelijk zijn doordat 

Bachs eisen aan de zangers van het tweede koor lager waren dan die voor het eerste koor, en 

dat de – alleen op hoogtijdagen gevraagde – concerterende muziek van het tweede koor een-

voudiger was dan Bachs eigen cantates [A.IV.10]. Niettemin, concerterende muziek had over 

het algemeen een hogere moeilijkheidsgraad dan motetten, zoals Bach zelf in zijn memorandum 

schreef, dus in het tweede koor waren echte cantatezangers nodig. Voor het tweede koor zou-

den, wanneer Bach voor zijn eerste koor twaalf cantatezangers zou claimen, maar vier cantate-

zangers over blijven. Daarmee zou dit tweede koor op hoogtijdagen nauwelijks zijn ambities 

waar kunnen maken in geval van ziekte. Het ligt ook meer voor de hand dat niet alleen de 

fameuze eerste cantorij als cantatekoor bijeen bleef in het eerste zondagskoor, maar dat de acht 

zangers uit de tweede cantorij eveneens bij elkaar konden blijven in het tweede zondagskoor.  

Naast de zeventien cantatezangers had Bach de beschikking over in totaal twintig zangers 

die wel motetten konden zingen, maar (nog) geen concerterende muziek. Voor het zingen van 

motetten had hij volgens eigen opgave twaalf zangers nodig [B.3, § 4], ook in het derde koor. 

Om in het eerste en tweede koor twaalf zangers voor de motetten beschikbaar te hebben, waren 

daar naast de acht cantatezangers per koor nog vier motettenzangers nodig; in het derde koor 

twaalf motettenzangers. In totaal waren zo alle twintig beschikbare motettenzangers ingedeeld 

(4 + 4 + 12). Van de zeventien untüchtige zangers, die alleen koralen konden zingen, waren er 

acht nodig voor het vierde koor. De overige negen konden over andere koren verdeeld worden; 

zij konden met de koralen en de responsoriegezangen meezingen. 

In 1731 waren in het derde koor slechts tien zangers opgenomen, verdeeld over twee 

sopranen, twee alten, twee tenoren en vier bassen.297 Een overgeleverde lijst van Carl Friedrich 

Trier met de namen van de verschillende koren uit het seizoen 1744/1745 laat zien dat de eerste 

twee koren toen elk beschikten over zeventien alumni (facs. IV.7). Het derde koor had dertien 

alumni, en het vierde koor zeven.298 Hierbij moet bedacht worden dat de verdeling niet vanzelf-

sprekend zo was dat in elk van de vier koren een even groot aantal leden van elke stemgroep 

beschikbaar was. In andere jaren konden ook de capaciteiten van de alumni anders uitvallen.  

                                                 
296 Rifkin 2002, p. 25; Ibid. 2012, p. 21f. 
297 Schneiderheinze 1982, p. 35. 
298 Glöckner 2010, p. 216f.; Rifkin 2012, p. 135f. 
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Facs. IV.7. Triers lijst uit 1744/1745 met de namen van de leden van de vier zondagskoren. 

Armin Schneiderheinze berekende een acceptabele verhouding voor o.a. het eerste koor in 

1744/1745 (drie à vier sopranen, vier alten, vier tenoren, vijf of zes bassen), maar daarbij ging 

hij er – ten onrechte – van uit dat alle zeventien alumni cantatezangers waren.299 Ons beperkend 

tot het eerste koor had Bach (in 1730) de beschikking over acht zangers die cantates konden 

zingen, een viertal als aanvulling voor het zingen van motetten, en dan nog een aantal extra 

voor de koralen en responsoriegezangen.300  

                                                 
299 Schneiderheinze 1982, p. 36. 
300 In de praktijk zullen deze getallen vermoedelijk niet zo hard zijn geweest. Waar Bach schreef dat hij 
voor elk van de eerste drie koren minstens twaalf zangers nodig had, verdedigde hij dit door erop te 
wijzen dat motetten soms dubbelkorig zijn (per choros), en dat er nogal eens zieken waren. Met andere 
woorden, de partijen in deze motetten werden dan in enkele bezetting gezongen. Natuurlijk was het bij 
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Maar Bach ging verder in zijn memorandum. Een substantieel deel van zijn zangers in 

het eerste koor bespeelde tijdens de cantates een instrument; in het tweede koor gold dat alleen 

op feestdagen. Zoals vermeld in § II.1 kreeg Bach als opdracht om de alumni niet alleen vocaal, 

maar ook instrumentaal muziekonderricht te geven, opdat bespaard kon worden op de uitgaven 

voor instrumentalisten [A.II.5]. Blijkbaar betrof dit in totaal vijf à zeven alumni [B.3, § 7]. Van 

de maximaal twaalf capabele zangers die Bach tot zijn beschikking had (naast studenten als 

fluitisten, violisten, een baszanger en mogelijk een tenor) was dus de helft aan het spelen. 

Slechts de andere helft was dus beschikbaar voor het zingen. Rector Johann August Ernesti 

merkte in 1736 op dat tot dan toe een van de elite-acht, namelijk de (vorige) eerste prefect 

Maximilian Nagel, “nie was anders [hat] gethan, als die Violine gestrichen”.301 Het is verhelde-

rend om te constateren dat een prefect, die de zangers leidde in motetten, koralen en responsies, 

in de cantate blijkbaar een heel andere functie kon hebben. Bach zette zijn acht cantatezangers 

blijkbaar niet steeds als zangers in. Als bovendien ziekte vaak het aantal beschikbare alumni 

nog verkleinde [B.3, § 4], dan is het nauwelijks denkbaar dat Bach regelmatig ripiënisten kon 

inzetten.  

Nergens vroeg Bach in zijn memorandum om een groter aantal zangers, of om de verhou-

ding zangers : instrumentalisten te corrigeren. Wel klaagde hij over een te klein aantal muzikaal 

capabele alumni. Hij stelde zich in het memorandum op als de hofkapelmeester, die hij in zijn 

vorige werkkring was, niet als cantor. Hij refereerde aan de ideale situatie in Dresden, waar 

door professionals overwegend solistisch werd gezongen [B.3, § 9]. Zijn concerterende muziek 

vroeg andere vaardigheden dan die van de meeste alumni [B.3, § 8, 9]. Zelfs het niveau van de 

stadsmusici vond hij eigenlijk beneden de maat [B.3, § 6]. Hij noemde ook de door Schelle en 

Kuhnau ingehuurde studenten [B.3, § 8]. Hoeveel temeer had Bach zulke studenten dan nodig, 

omdat zijn muziek (met recitatieven en da-capo-aria’s) toch veel ingewikkelder was dan de 

muziek van deze vroegere Thomascantores.302 Omdat bij het zingen van motetten geen alumni 

werden ingezet als instrumentalisten, waren ripiënisten hier mogelijk wel haalbaar. Mogelijk 

werden alle 17 leerlingen in het eerste zondagskoor wel ingezet voor het ondersteunen van de 

gemeentezang. 

                                                 
motetten voor vier, vijf of zes stemmen vaak mogelijk deze dubbel te bezetten; uit de bovengenoemde 
opmerkingen over ripiënisten zou je kunnen afleiden dat Bach dat inderdaad deed. Er was slechts één 
stemboek beschikbaar per stem, maar hieruit konden goed twee zangers lezen.  
301 BD II, 383, p. 275. 
302 Geck 2003/II, p. 563; Glöckner 2004, p. 90. 
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De conclusie die uit het memorandum kan worden getrokken, is dat Bach voor de uitvoe-

ring van zijn cantates niet genoeg capabele zangers beschikbaar had om regelmatig met vocale 

ripiënisten te werken. Het moge waar zijn dat nergens letterlijk in het memorandum staat dat 

Bach zijn cantates enkel bezet uitvoerde, maar Glöckner heeft ongelijk wanneer hij impliceert 

dat dit niet uit het memorandum kan worden afgeleid.303  
 

Bachs wensen 

Een aantal onderzoekers stelt de (terechte) vraag, of het wel Bachs wens wel was, om zo zelden 

ripiënisten mee te laten zingen. Wellicht zou hij liever altijd ripiënisten hebben laten meezin-

gen, als hij daarvoor voldoende capabele musici ter beschikking had. Het memorandum laat 

immers zien dat Bach zich verzette tegen het tekort aan zulke musici.304 Rampe vraagt zich af 

of Bach, vanwege de moeilijkheidsgraad van zijn muziek, kwaliteit had gekocht met een klei-

nere bezetting. Rifkin suggereerde in antwoord hierop dat Bach zijn composities wellicht beter 

vond klinken wanneer ze uitsluitend werden uitgevoerd door concertisten: ripiënisten werden 

dan met opzet vermeden. Of misschien was Bach ontevreden over de kwaliteit van zijn ripi-

enisten. Een andere mogelijkheid is dat het inschakelen van voldoende musici organisatorisch 

te veel werk, dan wel te duur was. Rifkin vermoedt dat Bach ripiënisten niet nodig vond, maar 

concludeert dat deze vraag op grond van de beschikbare aanwijzingen uiteindelijk niet kan wor-

den beantwoord.305  

Wanneer partituur en partijen geen aanwijzingen bevatten voor de medewerking van ripi-

enisten, is het niet uitgesloten dat Bach ze wel zou hebben laten meezingen als hij over vol-

doende goede zangers zou hebben beschikt. Wat zouden zij dan hebben gezongen? Parrott ana-

lyseerde de partituren en partijen van werken met ripiënisten, op zoek naar regels voor de wijze 

waarop Bach differentiatie vorm gaf. Deze paste hij vervolgens toe op de Missa BWV 232I.306 

Hij concludeert dat Bach zijn ripiënisten liet meezingen in (1) polyfone stukken alleen waar 

instrumenten colla parte spelen; in fuga’s is dat vaak bij latere inzetten (dat blijkt bijvoorbeeld 

uit BWV 22/1, 75/1, 76/1, 24/3); (2) koralen (ook koraalmelodieën in een koorstuk, BWV 21/9); 

(3) muziek in stile antico en alla breve (BWV 21/6, 23/4, 29/2) en (4) turbakoren (BWV 244, 

245). Hieraan zou men nog kunnen toevoegen: homofone tuttigedeelten (BWV 21/1, 76/1). 

Maar de ripiënisten zwegen wanneer een partij voor het eerst een thema poneert (BWV 21/6, 

                                                 
303 Glöckner 2011, p. 578. 
304 Wagner 1986, p. 290f.; Schulze 2005, p. 199: Geck 2000, p. 193f.; Rampe 2005, p. 143f. 
305 Rifkin 2002, p. 40f. 
306 Parrott 2010/II, p. 9-25. 
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23/3, 75/1, 76/1), alsmede in duidelijk voor solisten bedoelde passages, geschreven voor maxi-

maal twee stemmen (BWV 23/3), of in passages met lichte begeleiding of een intiem karakter. 

Bach ging met deze uitgangspunten soepel om: ze gaan lang niet altijd op. Zo liet Bach het 

monumentale blok Cum sancto Spiritu in BWV 234/6 kennelijk door de solisten zingen. En de 

koorpartijen zonder begeleiding vanaf maat 120 in BWV 63/1 liet hij juist wel meezingen door 

de ripiënisten. Ook de keuzes die hij maakte in BWV 191/3 zijn lang niet altijd met boven-

staande regels in overeenstemming.  

 

* * * 

 

In de Duitse kerkmuziek uit de 18e eeuw moet onderscheid worden gemaakt tussen (1) motetten 

in 16e-eeuwse stijl, die zowel enkel als meervoudig bezet konden worden uitgevoerd, al dan 

niet samen met instrumentalisten, (2) muziek in 17e-eeuwse stijl met enkel bezette vocale en 

instrumentale koren van concertisten en vaak daarnaast facultatieve Capella’s met ripiënisten, 

die enkel- of meervoudig bezet konden zijn, en (3) muziek in ‘moderne’ 18e-eeuwse stijl, zon-

der Capella’s, waarbij enkele bezetting niet ongebruikelijk was. Zelfs een grote instrumentale 

bezetting werd vaak gecombineerd met een kleine vocale bezetting. Er bestaan geen aanwijzin-

gen voor de veronderstelling dat Bach ripiënisten liet meezingen uit de partijen van concer-

tisten, maar wel voor het tegendeel. Het lijkt aannemelijk dat bij Bach eventuele ripiënisten als 

groep apart stonden, zoals in de 17e eeuw gebruikelijk was. 

Uit de formulering in het memorandum kan worden gededuceerd dat Bach niet beschikte 

over genoeg goede musici om regelmatig vocale ripiënisten te kunnen inzetten. Hij deed dit 

alleen bij zijn allereerste cantates in Leipzig, bij zijn passies en verder bij een beperkt aantal 

cantates voor grote bezettingen op hoogtijdagen. Het is niet uitgesloten dat Bach vaker ripiënis-

ten heeft ingezet buiten de veertien gevallen waarin daarvan sporen zijn bewaard gebleven. Dat 

kan vooral het geval zijn geweest wanneer de viool- en continuodoubletten verloren zijn ge-

gaan; datzelfde lot kan dan ook eventuele ripiënistenpartijen hebben getroffen. De vraag of 

Bach vaker met ripiënisten zou hebben gewerkt, als hij daartoe goede mogelijkheden had, kan 

niet worden beantwoord. Blijkbaar hanteerde hij een aantal regels op grond waarvan hij met de 

nodige souplesse besloot, wat eventuele ripiënisten al dan niet meezongen. 
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V. BACHS DIRECTIE EN DE OPSTELLING VAN ZIJN MUSICI 

In dit hoofdstuk komen twee thema’s aan de orde. In de eerste plaats wordt getracht een beeld 

te schetsen van het functioneren van een dirigent in Bachs tijd, toegespitst op Bach zelf. Be-

langrijke vragen zijn hoe een 18e-eeuwse dirigent het oproepen van het gewenste affect bij de 

luisteraars kon overbrengen op zijn musici, en hoe hij dat deed tijdens de uitvoering zelf. Een 

van de taken van een dirigent was de zorg voor een goede opstelling van de musici; dit is het 

tweede thema in dit hoofdstuk. Bach moet optimale opstellingen hebben gezocht in beide 

hoofdkerken in Leipzig. Aan de hand van 18e-eeuwse Duitse traktaten, de in Hoofdstuk I be-

schreven ruimtelijke bouw van de Musikchoren en de in Hoofdstuk III en IV beschreven bezet-

ting van Bachs partijen zal worden gepoogd, Bachs opstelling van zijn musici te reconstrueren. 

 

 

Afb. V.1. Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majer,  

Neu-eröffneter Theoretisch- und Practischer Music-Saal (Nürnberg 21741). 

Musicerende muzen, van wie één de maat slaat met een papierrol. 
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V.1. Bachs directie 

De taken van een dirigent volgens 18e-eeuwse Duitse traktaten 

Zo veel als er in 18e-eeuwse Duitse traktaten is geschreven over zingen en spelen, zo weinig 

over dirigeren. Waar de uitvoerende musici alle fijne kneepjes van het vak werd bijgebracht, 

moest de dirigent of kapelmeester het met wat algemeenheden doen. Hoewel de titel Der voll-

kommene Capellmeister anders doet vermoeden, schreef Johann Mattheson daarin niet primair 

over dirigeren, maar over kennis van de muziek(praktijk) waarover een volmaakte kapelmeester 

diende te beschikken. Misschien was er niet veel behoefte aan handleidingen voor het dirigeren. 

Men zou kunnen vermoeden dat het dirigeren niet veel meer inhield dan het slaan van de maat, 

hetgeen blijkbaar zo eenvoudig was dat de dirigent dit desnoods kon overlaten aan onderge-

schikten. Dit gold inderdaad voor een leerlingenkoor, aldus Wolfgang Caspar Printz’ Musica 

Modulatoria vocalis (1678) [A.V.1]: 

 

Ein andrer möchte sagen: was es notwendig wäre, von der Direction eines solchen Schüler-Chores 

viel Wort zu machen; weil es doch nicht grosse Kunst erforderte, selbigen zu dirigiren? Ich ge-

stehe zwar gerne zu, daß es keine grosse Kunst ist, einen so schlechten Chor zu regiren. 

 

Musica Modulatoria vocalis, bedoeld voor schooljongenskoren die muziek tijdens de kerkdien-

sten verzorgden, is voor deze studie relevant omdat Bach in Leipzig zulke koren onder zijn 

hoede had. De meeste opmerkingen van Printz betroffen de zangers zelf; terloops werden in-

strumentalisten genoemd. Maar ook voor dirigenten (Directores) heeft hij behartenswaardige 

woorden geschreven.  

Printz ging uit van kerkmuziek in Italiaanse stijl met Capella’s (§ IV.1). Er was een 

hoofddirigent (Director summus) die verantwoordelijk was voor het goede verloop van het ge-

heel, de muziek koos en voor partijen en sub-dirigenten zorgde. Ieder (sub)koor had een eigen 

dirigent (Sub-Director) die de maat sloeg. Deze functie werd meestal waargenomen door een 

daarvoor geschikte schooljongen, de prefect. Deze had de zorg voor het ordentelijk gedrag van 

de (jongens)zangers; daarnaast repeteerde hij met hen. Hij was verantwoordelijk voor het mu-

siceren van zijn eigen ‘koor’ en zijn slag moest volmaakt overeenkomen met die van de 

(hoofd)dirigent. Voor de aanvang van een homofoon vocaal muziekstuk moesten de prefecten 

niet slechts de toon aangeven, maar de volledige drieklank. De zangers moesten goed op de 

slag letten, omdat de dirigent de vrijheid moest hebben om een maat te verlengen of om het 

tempo te vertragen of versnellen, als het affect daarom vroeg. Printz schreef zijn tekst een halve 
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eeuw eerder dan Bach zijn cantates in Leipzig componeerde. Zijn aanwijzingen zijn niet zonder 

meer van toepassing op de muziek van Bach, omdat deze, zeker na zijn aanstelling in Leipzig, 

de Capella-stijl blijkbaar als ouderwets beschouwde. In 1713 beschreef Mattheson nog een si-

tuatie met meer koren [A.V.2]. De directie werd bij hem gevoerd vanuit het koor met vocale 

concertisten. Een organist op het hoofdorgel in een ander koor, die de dirigent niet kon zien, 

werd ter plaatse geholpen door een extra dirigent met de fraaie titel Direttore del Organo mag-

giore.  

Volgens Daniel Speer (1697) [A.V.3] was het de belangrijkste taak van de dirigent, de 

musici in de maat te houden, in goede orde, zonder fouten en in welluidende harmonie. De 

dirigent voerde de muziek uit en leidde die, aldus Georg Falck (1688) [A.V.4] en Johann Gott-

fried Walther (1732) [A.V.5]. Mattheson [A.V.6] sloot in 1739 aan bij Printz door te vermelden 

dat de dirigent (die hij Regierer noemde) voorafgaande aan de uitvoering een aantal taken had:  

 

- de keuze van de muziek, vaak van zijn eigen hand;  

- verantwoordelijkheid voor voldoende repetitietijd; 

- zorg voor de beste opstelling van zijn musici; 

- bepalen van de plaatsen in een compositie vanaf welke iedereen tegelijk verder zou gaan 

in geval van een ongelukje.  

 

In hedendaagse termen was hij dus zowel directeur als regisseur. De uitgebreidste beschrijving 

van eisen aan een goede dirigent, is te vinden in het 78e ‘Stück’ van Johann Adolph Scheibes 

Der Critische Musicus (1740) [A.V.7]. Aan een goede dirigent konden volgens hem de vol-

gende eisen worden gesteld: hij moest  

 

- gezag hebben; 

- de uitvoerenden van zijn visie kunnen overtuigen; 

- alle uitvoerenden kennen, inclusief hun capaciteiten; 

- oog hebben voor de locatie en de beste opstelling van de musici;  

- muziek-technisch goed zijn onderlegd en stukken kunnen beoordelen; 

- de uit te voeren muziek door en door kennen; 

- in staat zijn deze naar de zin van de componist uit te voeren; 

- bij voorkeur zelf musicus zijn: klavecinist, organist, zanger of violist. 

 

Van groot belang noemt Scheibe de repetities (zijn opmerkingen over de uitvoering zelf worden 
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verderop besproken). De dirigent moest zorgen voor voldoende repetitietijd, en eisen dat iedere 

uitvoerende op de repetities aanwezig was. De dirigent moest tijdens de repetities 

 

- dezelfde opstelling gebruiken als tijdens de uitvoering; 

- alle fouten verbeteren; 

- letten op de duidelijkheid en de uitspraak; 

- zorgen voor een goede balans tussen de zangers onderling en de instrumentalisten on-

derling en erop letten dat de instrumenten de zang niet overstemden; 

- duidelijk en systematisch aanwijzingen geven over het bereiken van de grootst moge-

lijke schoonheid; 

- ervoor zorgen dat alle musici tegelijkertijd dynamische overgangen toepasten; 

- zorgen voor een duidelijk en door iedereen gevolgd tempo; 

- ervoor zorgen dat ripiënisten dezelfde versieringen maakten als de concertisten of, als 

dat niet haalbaar was, geheel afzien van versieringen. 

 

Het maatslaan  

Het slaan van de maat was gebruikelijk in de kerk en bij grootschalige muziekuitvoeringen.307 

Wanneer de maat met de hand werd geslagen, was de basisbeweging steeds één neerslag en één 

opslag per maat. Het aantal tellen in de neer- en opslag hing af van de teller in de maataandui-

ding (tabel V.1). Afhankelijk van het tempo konden neer- en opslag worden onderverdeeld. 

Daarvoor ontwikkelden zich ruwweg twee systemen, die Georg Schünemann in 1913 aan-

duidde als het Italiaanse en het Franse systeem.308 In het Italiaanse systeem waren de slagbewe-

gingen uitsluitend verticaal (tabel V.2; hierin wordt met 1,2↓ een in tweeën verdeelde neerslag 

bedoeld). In het Franse systeem werden daarnaast horizontale bewegingen gemaakt, hetgeen de 

duidelijkheid ten goede kwam. In de maatsoort  bijvoorbeeld werden de tweede en derde 

kwart resp. naar links en rechts geslagen. De voorbeelden in tabel V.3 mogen dat verduidelij-

ken. 

 

 

  

                                                 
307 Spitzer / Zaslaw 2001, p. 262f.; Schünemann 1913, p. 154. 
308 Schünemann 1913, p. 141ff. 
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Tabel V.1. Neer- en opslag in verschillende maatsoorten. 

Teller Zoals in … Aantal tellen in 

de neerslag 

Aantal tellen in 

de opslag 

2  ( ),  1 1 

3  ,  ,  2 1 

4  ,  () 2 2 

6  ,  3 3 

9  ,  6 3 

12  ,  6 6 

 

Tabel V.2. Verdeling van neer- en opslag in het Italiaanse systeem. 

 

Tabel V.3. Verdeling van neer- en opslag in het Franse systeem. 

 

     4↑  

2←   →3  

     1↓  

3↑ 

     →2 

1↓ 

 

In Duitsland werd blijkbaar vooral volgens het Italiaanse systeem geslagen, maar enkele Duitse 

theoretici propageerden varianten van het Franse system.309 

 

                                                 
309 Schünemann 1913, p. 151f.; Bowen 2003, p. 95. 

     
1,2↓   3,4↑ 

 

1,2↓      3↑ 1,2,3↓  4,5,6↑ 1,2,3↓ 

4,5,6↓  7,8,9↑ 

1,2,3↓  10,11,12↑ 

4,5,6↓  7,8,9↑ 
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Afb. V.2. Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon (Leipzig 1732), frontispice. 

Dirigent met twee papierrollen in de hand. 

 Speer was blijkbaar de eerste die het Franse systeem voor de -maat als te verkiezen alternatief 

voorstelde [A.V.8]. De Bohemer Tomáš Baltazar Janowka lichtte in 1701 zijn variant van het 

Franse systeem toe voor alle bekende maatsoorten.310 Daarbij beschreef hij tevens het dirigeren 

met beide handen, die daarbij spiegelbeeldig sloegen: waar de rechterhand naar links sloeg, 

sloeg de rechterhand tegelijkertijd naar rechts. Dit slaan met beide handen is meermalen afge-

beeld (afb. V.2 en V.3b). Het Italiaanse systeem bleef in Duitsland populair tijdens Bachs leven. 

Mattheson [A.V.6 en 11] was een tegenstander van het Franse systeem, blijkbaar vooral van-

wege de daarbij behorende gebaren, die als onnet en pedant werden gekenschetst.  

                                                 
310 Janowka 1701, beschreven in Schünemann 1913, p. 145f. 
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Afb. V.3a/b. Johann Christoff Weigel, uit Abbildung der gemein-nützlichen Haupt-Stände (Nürnberg 

1698): “Der Cantor”, met baculus [roede] (links); uit Musicalisches Theatrum (Nürnberg 1723): 

“Music-Director”, met twee papierrollen (rechts).  

Prefecten moesten volgens Printz de maat op een eenvoudige manier slaan, zonder overbodige, 

dwaze en ijdele gebaren. Het was verder uit den boze, wanneer de dirigent zijn slag duidelijk 

hoorbaar maakte, bijvoorbeeld door met zijn roede op een lessenaar te slaan [A.V.1]. Ook Mar-

tin Heinrich Fuhrmann (1706) moest niets hebben van hoorbare slagen of overdreven gebaren; 

de maat diende bescheiden en matig geslagen worden, en niet met “Fechter-Streiche” [A.V.9]. 

Dat er hier en daar echter wel degelijk hoorbaar werd geslagen is te lezen bij Speer. Bij een 

meerkorig stuk konden musici de dirigent vaak niet zien. Speer beval aan om dan met een sleu-

tel de maat te tikken op de orgelbank. Maar, schreef hij er in navolging van Printz bij, met goede 

musici was dat niet nodig, omdat deze de slag in hoofd en gedachten voelden. De maat werd 

veelal geslagen met de losse hand, met een verticaal bewogen staf of met een lange stok of 

roede (baculus, afb. V.3a), maar in Duitsland meestal met een rol papier in één of beide handen 

(afb. IV.1 en V.1, 2, 3b); [A.V.3 en 10]. 

In 1719 hekelde Mattheson de ‘Franse’ overdreven gebaren [A.V.11], die ook door de 

musici zelf werden gebezigd: van musici die de maat met de voet meesloegen veronderstelde 

hij dat hun voet slimmer was dan hun hoofd. Maatslaan was volgens hem alleen nodig bij de 
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grootste bezettingen (“grosten Concerten”): degenen die de maat sloegen noemde hij ‘hulpver-

leners’ (Nothelffer). In 1739 achtte hij grote gebaren en tikken nog steeds overbodig: een klein 

gebaar met de hand, of zelfs contact met de ogen moest voldoende zijn. Het maatslaan diende 

verder zeer gelijkmatig te gebeuren. Scheibe sloot zich in 1740 bij hem aan [A.IV.7]. Over de 

rol van de dirigent tijdens repetities merkte Scheibe op: 

 

Zugleich muß er auch […] die Taktarten aller Sätze in einer richtigen Ordnung angeben und deut-

lich machen. Ich verlange hierbey nicht, daß er ein ungeschicktes und polterndes Taktschlagen 

und Stampfen mit den Füßen anwenden soll. Es ist genug, wenn er die Mensur im Anfange der 

Sätze ein oder zweymal stark anschläget, und dann mit der Hand, bis zum Schlusse, durch eine 

mäßige Bewegung bemerket. Wenn er endlich seinen Chor [=groep musici] so gewöhnen kann, 

daß er das erste nicht nöthig hat, sondern daß er sich bloß nach dem letztern beständig richtet, so 

wird es desto besser seyn.311 

 

Bij uitvoeringen raadde Scheibe het maatslaan zelfs af. Hij verdacht dirigenten die de maat 

sloegen met grootse gebaren van ondeskundigheid: 

 

Wie oft geschieht es nicht, daß man Musiken aufführen will, da doch weder der Director, noch 

die andern, eine gehörige Geschicklichkeit besitzen; oder da auch der erste oft nicht die geringste 

Kenntniß davon hat. Man bedienet sich dazu eines gewissen lahmes Hülfsmittel: man will näm-

lich aus Leibeskraften den Takt schlagen. Daraus entsteht ein unnützes und verdrießliches Gepol-

ter.312 

 

Jakob Adlung (1758) verzette zich eveneens tegen de “Pedanterie” van sommige dirigenten, 

die belachelijke grote gebaren maakten of hoorbaar sloegen met grote staven [A.V.12]. Hij 

veroordeelde ook het meetikken of meeknikken van de slag door de musici zelf: de slag hoorde 

in de gedachten te zitten. Virtuozen hadden daarom alleen aan het begin even het slaan van de 

maat nodig; daarna niet meer. Na 1750 meldden Carl Philipp Emanuel Bach (1753) (zie onder) 

en Scheibe (1773) opnieuw dat maatslaan alleen nodig was bij de grootste bezettingen. Scheibe 

voegde toe: maatslaan was tevens nodig als de groep bestond uit musici van ongelijke kwaliteit, 

die niet gewend waren met elkaar te musiceren [A.V.13]. 

                                                 
311 [A.IV.7], p. 715. 
312 Ibid., p. 717. 
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Dirigeren met een instrument 

De term maestro al cembalo duidt op directie van het ensemble vanachter het klavecimbel, 

vooral bij de opera, zoals dat in Italië in de 17e en 18e eeuw gebruikelijk was. De directie vond 

daarbij primair plaats door de manier van spelen, niet door gebaren of andere geluiden, hoewel 

beschrijvingen van bewegende klavecinisten wel bekend zijn.313 In een aantal Duitse traktaten 

werd directie vanaf het klavecimbel eveneens beschreven. Mattheson (1739) beval aan om tij-

dens het dirigeren van kerkmuziek mee te zingen en/of (?) op het klavecimbel mee te spelen 

[A.V.14]: 

 
Ich bin allzeit besser dabey gefahren, wenn ich sowol mitgespielt, als mitgesungen habe, als wenn 

ich bloß des Tacts wegen nur da gestanden bin. Der Chor wird durch solches mitspielen und 

Mitsingen sehr ermuntert, und man kann die Leute viel besser anfrischen. 

 

De door Scheibe beschreven dirigent (1740) kon bij voorkeur eveneens een instrument bespe-

len, maar deed dat (kennelijk) niet tijdens de uitvoering. Carl Philipp Emanuel Bach was een 

groot voorstander van directie vanaf het klavecimbel (1753) [A.V.15]:  
 

Es können ein Haufen Fälle vorkommen, wobey ein deutlicher und in beyden Händen gleicher 

Anschlag nicht nur nützlich, sondern auch höchst nothwendig ist. Das Clavier, welchem unsere 

Vorfahren schon die Anführung anvertrauten, ist solchergestalt am besten im Stande, nicht allein 

die übrigen Bässe sondern auch die ganze Musick in der nöthigen Gleichheit vom Tacte zu erhal-

ten. 

 

Hier sprak hij blijkbaar uit ervaring. Wellicht keek hij terug op de cantate-uitvoeringen waaraan 

hij meedeed in Leipzig o.l.v. zijn vader. Hij vervolgde: 

                                                 
313 Spitzer / Zaslaw 2001, p. 263; Bowen 2003, p. 95f. 
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Steht der erste Violinist folgends, wie es sich gehört, nahe am Flügel so kan nicht leicht eine 

Unordnung einreissen. Bey Singe-Arien, worinnen das Zeit-Maas sich schleunig verändert, oder 

worinnen alle Stimmen gleich lärmen, und die Singe-Stimme allein lange Noten oder Triolen hat, 

welche wegen der Eintheilung einen deutlichen Tact-Schlag erfordern, haben die Sänger auf diese 

Art eine grosse Erleichterung. Will jemand anfangen zu eylen oder zu schleppen, so kan er durchs 

Clavier am deutlichsten zu rechte gebracht werden. 

 

Het leiden vanaf het klavecimbel maakte maatslaan dus overbodig. Door met een van de par-

tijen mee te spelen, kon de klavecinist spelers weer op het rechte pad brengen. Een ander voor-

deel van directie vanaf het klavecimbel was dat kleine wijzigingen van het tempo goed hoorbaar 

konden worden gemaakt. Door eenvoudig de maat te slaan, waarbij één (onderverdeeld) totaal-

gebaar per gehele maat standaard was, was dit veel moeilijker realiseerbaar,314 zoals moge blij-

ken uit het volgende voorbeeld.  

 De neerslag in een -maat omvatte twee achtsten en de opslag één achtste, maar de 

neerslag en de opslag in een -maat omvatten ieder zes achtsten. Met andere woorden, in 

een -maat was een tempowijziging goed aan te geven, maar in een -maat niet; de slag was 

daar ruwweg vier keer zo langzaam. Bij operamuziek (en meermalen bij kerkmuziek) was di-

rectie vanaf het klavecimbel standaard, maar in de concertpraktijk speelde de dirigent liever 

viool.315 Carl Ph. E. Bach memoreert dat ook zijn vader een orkest liever leidde met een viool, 

dan vanachter het klavecimbel (op deze opmerking wordt hieronder teruggekomen). De dirigent 

met viool werd overigens pas echt gebruikelijk in de tweede helft van de 18e eeuw. Aanvanke-

lijk was toen bij grote bezettingen een dubbele directie in zwang: de klavecinist en de – naast 

hem opgestelde – eerste violist leidden toen samen de uitvoeringen.316  

Directie vanaf het (grote) orgel werd in Bachs omgeving als onmogelijk beschouwd. Im-

mers, de dirigent zat dan met zijn rug naar de overige musici en had op deze manier te weinig 

contact. Carl Gotthelf Gerlach, verantwoordelijk voor de kerkmuziek in de Neue Kirche in 

Leipzig, klaagde in 1744 dat er te weinig geld beschikbaar was voor bespelers van de violone 

en het orgel, met als gevolg dat hij zelf “zu unterschiedenen mahlen genöthiget worden, die 

Orgel zu spielen, ohne die Music dirigiren zu können” [A.V.16]. 

                                                 
314 Schünemann 1913, p. 122. 
315 Gülke 1995, p. 1259. 
316 Schünemann 1913, p. 170f. 
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 Meer dan eens werd opgemerkt dat het grootste probleem tijdens de uitvoering was ge-

legen in de eerste maten. Blijkbaar was het niet eenvoudig om iedereen tegelijk in hetzelfde 

tempo te laten beginnen. Georg Philipp Telemann sprak van de “Hundetakte”.317 Om dit pro-

bleem aan te pakken was directie vanachter het klavecimbel eveneens een verbetering. Daarbij 

kon de klavecinist/dirigent via het accompagnement duidelijkheid scheppen, bijvoorbeeld door:  

 

- het duidelijk betonen van de zware maateenheden;  

- het tijdig spelen van de harmonie in de rechterhand, ook als de baspartij pauzeerde, of 

wanneer deze na de eerste tel van een maat startte; 

- het herhalen van akkoorden op elke tel wanneer het continuo met een lange noot be-

gon.318 

 

Scheibe beval aan om de eerste maten zo nodig zeer duidelijk te slaan [A.V.7, p. 715]. 

 

Het overbrengen van affecten tijdens de uitvoeringen  

Opvallend is dat het volgens een aantal traktaten tot de taak van de dirigent behoorde, te onder-

zoeken wat het beoogde affect van elk uit te voeren muziekstuk was. Vanzelfsprekend moest 

hij de verkregen inzichten vervolgens delen met zijn musici. Maar geen van deze bronnen ver-

meldt dat het tot de taak van de dirigent behoorde, aanwijzingen te geven omtrent het affect 

tijdens de uitvoering.319 Affecten waren mede een verantwoordelijkheid van de individuele mu-

sici, in het bijzonder van de concertisten. Zij waren op dit gebied getraind en konden gemoeds-

toestanden bijvoorbeeld oproepen door middel van het aanbrengen van versieringen, het kiezen 

van de dynamiek en – op bijzondere plaatsen – het aanpassen van het tempo. Uit de traktaten 

komt het beeld naar voren dat de dirigent tijdens de uitvoering voornamelijk bezig was met de 

maat en de orde: als die tijdens een uitvoering verstoord dreigden te raken, was het zijn taak om 

zo in te grijpen dat deze weer hersteld werden, al dan niet van achter het klavecimbel. Blijkbaar 

werden bij het maatslaan geen aanwijzingen over de musiceerwijze verwacht. Een dirigent in 

de hedendaagse stijl met baton, die tijdens de uitvoering zulke aanwijzingen wel geeft, is pas 

bekend uit de 19e eeuw.320 Bij Scheibe kan impliciet gelezen worden dat de dirigent zijn wensen 

op dit gebied kon overbrengen gedurende de repetities [A.V.7, p. 714ff]. 

                                                 
317 Ibid., p. 162. 
318 Ibid., p. 162f. 
319 Donington 1963, p. 521. 
320 Spitzer / Zaslaw 2001, p. 263f. 
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Es soll der Director ferner bey der Probe alles deutlich und ordentlich erinnern, was die Schönheit 

des Stückes befördern kann, oder was sonst dabey zu bemerken ist. 

 

Over de uitvoering zelf schreef Scheibe weinig meer, dan dat de dirigent (voorafgaande daar-

aan) alle aanwijzingen moest herhalen en ervoor moest zorgen dat de opstelling dezelfde was 

als tijdens de repetities  

 

und im übrigen alle Vorsicht und allen Fleiß anwenden, damit das Stück deutlich, geschickt und 

mit allem gehörigen Nachdrucke aufgeführet werde. 

 

Hoe de dirigent dit tijdens de uitvoering kon bereiken liet Scheibe in het duister. Wel werd 

vermeld hoe het niet moest: door de maat te slaan met grote gebaren (zie hierboven). Dan bleven 

er weinig middelen over om die voorzorg en ijver tijdens de uitvoering in daden om te zetten. 

In 1773 was Scheibe duidelijker: bij grote bezettingen konden tijdens een uitvoering partijen 

die dat nodig hadden met ‘nette’ bewegingen van hand, lichaam en hoofd op het rechte pad 

gehouden worden, zolang de tactus maar duidelijk zichtbaar bleef. Het lijkt erop dat Scheibe 

vooral bedoelde dat hij de inzetten van de verschillende partijen duidelijk moest aangeven 

[A.V.13]. Misschien hingen deze inzichten echter samen met een veranderende directiecultuur 

in de tweede helft van de 18e eeuw. 

 

Bachs taken als cantor; zijn prefecten 

In 1723 ondertekende Bach een zogenaamd revers, waarin hij zich als cantor aan veertien op-

drachten bond [A.V.17]. De items zijn ofwel heel algemeen geformuleerd, ofwel juist bijzonder 

voor de positie van de cantor in Leipzig. Bach beloofde o.a. dat hij de muziek in de beide 

hoofdkerken van de stad naar beste vermogen zou verzorgen. Hij zou verder bij het aannemen 

van nieuwe alumni letten op hun muzikale vaardigheden en mogelijkheden. Bach zegde toe dat 

hij de leerlingen niet alleen vocaal, maar evenzeer instrumentaal zou opleiden, zodat de kerk 

niet op onnodige kosten werd gejaagd. Zijn cantates, beloofde hij, zouden niet te lang zijn en 

niet opera-achtig klinken; hij moest ervoor zorgen dat ook in het zondagskoor van de Neue 

Kirche voldoende capabele scholieren waren opgenomen. 

Verdere details waren opgenomen in de Schulordnung 1723, en dan in het bijzonder in 

Hoofdstuk V, dat de cantor en de muziek als onderwerp had. Omdat dit een fraaie inkijk geeft 
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in de verantwoordelijkheden van de cantor, is dit hoofdstuk in zijn geheel afgedrukt in Appendix 

[B.2, V].  

Tot de taken van de prefect van het eerste koor behoorde: 

 

- het dirigeren van de motetten, die aan het begin van de dienst gezongen werden uit de 

motettenbundel Florilegium Portense van Erhardt Bodenschatz [A.V.18, 19]. 

- het kunnen voorzingen, d.w.z. het zingen van de eerste regel(s) van gezangen, zodat de 

gemeente daarbij kon aansluiten. Dat was vooral van belang bij niet door het orgel be-

geleide gezangen. Daartoe moesten prefecten een goede en heldere stem hebben 

[A.V.18, 20].321  

- het slaan van de maat [A.V.21]. 

- het leiden van de Music wanneer Bach zelf afwezig was [A.V.22, 23, 24], hoewel Bach 

daartoe blijkbaar ook de hulp kon inroepen van de organist van de Neue Kirche 

[A.V.25]. 

- Mee-musiceren tijdens de cantate. Dat kon zowel vocaal als instrumentaal zijn 

[A.V.26]. 

 

Hieruit volgt niet als vanzelfsprekend de conclusie dat de prefect de maat sloeg tijdens de uit-

voeringen van de cantates [A.V.18]: dit maatslaan betrof naar het zich laat aanzien de Boden-

schatz-motetten, die hij immers moest dirigiren. 

 

Bachs directie 

Bach leidde zijn ensemble vaak zelf vanaf het klavecimbel (zie § VI.3). Johann Matthias Ge-

sner, oud-rector van de Thomasschule, gaf een beschrijving van Bachs leiding vanaf het klave-

cimbel aan een grote groep musici, waaruit vooral zijn bewondering voor Bachs multifunctio-

nele optreden bleek [B.4]. Bach hielp zijn musici vanaf het klavecimbel weer in de maat te 

komen door met zijn hoofd te knikken, met zijn voet te stampen of met zijn vinger te wenken; 

met zijn mond kon hij de inzetten van de zangers aangeven, terwijl hij “unter allen die schwerste 

Rolle hat” [B.4, § 2, 3]. Gesner beschreef dit als een grote prestatie, maar het ligt niet voor de 

hand dat het tijdens de uitvoering in een kerkdienst ook zo zou worden ervaren: men mag hopen 

                                                 
321 Onduidelijk is hoe zich dit verhoudt tot de hierboven genoemde regel 6 uit de Schulordnung, waarin 
dit voorzingen aan de cantor is opgedragen. 
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dat hij een repetitie beschreef. Te midden van het lawaai hoorde Bach alle fouten en onzuiver-

heden, aldus Gesner.  

Dit laatste werd in een brief aan Johann Nikolaus Forkel beaamd door Carl Ph. E. Bach 

[A.V.27]. Deze schreef dat zijn vader het liefst altviool speelde om de samenklank goed te 

kunnen beoordelen, en dat hij het orkest beter kon leiden met de viool dan met het klavecimbel: 

van zijn vroege jeugd tot op tamelijk hoge ouderdom speelde hij zuiver en doordringend viool 

[A.V.27]. Het is echter niet waarschijnlijk dat hij tijdens cantate-uitvoeringen viool speelde: 

daarvoor had hij immers de stadsmusici. In de Thomaskirche zaten de strijkers bovendien op 

een aparte hoger gelegen galerij (§ I.1. en V.2). Het zou niet logisch zijn dat Bach daar tijdens 

uitvoeringen naartoe klom: de directie werd gewoonlijk gevoerd vanaf of vlakbij het klavecim-

bel, dat samen met de rest van het continuo en de zangers beneden stond op het Schülerchor. 

Wellicht sprak de Bach-zoon over zijn ervaringen in het Collegium Musicum onder leiding van 

zijn vader, waarin hij de laatste vijf jaar dat hij in Leipzig woonde meespeelde. En waar hij 

Bachs jeugd noemde, bedoelde hij mogelijk diens eerste aanstelling in 1703 als violist in Wei-

mar. 

Bach dirigeerde dus vanaf het klavecimbel, waarschijnlijk vooral tijdens de beginperiode 

in Leipzig. Maar tevens is zeker dat Bach vooral later tijdens zijn aanstelling in Leipzig het 

klavecimbelspelen overliet aan goede leerlingen. Dat blijkt niet alleen uit getuigschriften voor 

meespelende klavecimbelleerlingen en uit becijferde continuopartijen (§ VI.2 en 3), maar ook 

uit het relaas van leerling Johann Christian Kittel, die tijdens cantate-uitvoeringen klavecimbel 

speelde van 1748 tot 1750. Als zijn accompagnement te “mager” was, herinnerde deze zich in 

1808, dan moest hij erop bedacht zijn dat Bachs handen zich mengden in zijn klavecimbelspel 

en dit aanvulden met “Massen von” imponerende “Harmonien” [A.V.28]. Dat betekent dat 

Bach de handen vrij had om op deze manier in te grijpen. Dan kon hij vanzelfsprekend niet op 

hetzelfde moment de maat slaan. Dat was kennelijk niet nodig, waarschijnlijk vooral niet bij 

recitatieven en aria’s. Wellicht gebruikte hij zijn vrijheid dan om inzetten aan te geven en in te 

grijpen bij fouten of onvolkomenheden, zoals bij Kittel. Maatslaan gebeurde vooral bij grote 

bezettingen (zie hierboven), dat wil zeggen in ‘koren’. Het is mogelijk dat Bach bij de uitvoe-

ring hiervan de maat sloeg als hij niet leidde vanaf het klavecimbel.  

De uitspraak “Im dirigiren war er sehr accurat” in de Necrolog uit 1754 is nogal vaag 

[A.V.29], en kan betrekking hebben op het maatslaan, op het vermijden van fouten, en op het 

ijveren voor perfectie in het algemeen. Van Bachs eventuele maatslaan zijn geen beschrijvingen 

overgeleverd; het is bijvoorbeeld niet bekend of hij dan Italiaans of Frans sloeg. Er is geen 
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reden om te vermoeden dat Bach dat anders deed dan zijn collega-tijdgenoten. Affect-over-

dracht werd derhalve vermoedelijk alleen tijdens de repetities aan de orde gesteld. Bij vrije 

recitatieven werd waarschijnlijk helemaal geen maat geslagen, omdat deze geen vaste maat 

hadden; wel was sturing mogelijk wanneer Bach leidde vanaf het klavecimbel.322 Het is moge-

lijk dat de maat wel werd geslagen bij accompagnato’s. Een aanwijzing hiervoor zou kunnen 

zijn de aanduiding a battuta (op de slag), die soms aangetroffen wordt bij accompagnato-reci-

tatieven (bijvoorbeeld “Ja freilich” uit de Matthäus-Passion). Overigens noemde Carl Ph. E. 

Bach de genoteerde maat in accompagnato’s slechts een formaliteit [A.V.31].  

 

 

V.2. De opstelling van de musici in beide kerken 

De opstelling van de musici in 18e-eeuwse Duitse kerken 

In weinig traktaten komt de opstelling van instrumentalisten nader ter sprake. Mattheson 

schreef in 1739 dat de opstelling belangrijk was, maar afhankelijk van de plaats van uitvoering. 

Gelijksoortige instrumenten moesten bij elkaar worden gezet [A.V.32]. Scheibe verschafte een 

jaar later uitgebreidere informatie [A.V.33]. De basinstrumenten moesten bij het klavecimbel 

staan (als dat aanwezig was). De instrumenten mochten de zang niet onverstaanbaar maken en 

konden daarom het beste achter de zangers worden geplaatst. Trompetten en pauken moesten 

eigenlijk verborgen worden achter de andere instrumenten, zo ver mogelijk verwijderd van de 

zangers, omdat zij hen in verwarring konden brengen. De plaats van zachte blaasinstrumenten 

(fluiten), gamba’s en luiten moest net als van de zangstemmen zorgvuldig gekozen worden. 

Scheibe noemde de zangers het belangrijkst. Zij moesten, vooral in de kerk, met het gezicht 

naar de toehoorders staan, vooraan, dicht bij het klavecimbel. 

Hoewel de Große Concert-Gesellschaft in Leipzig geen kerkelijke muziek uitvoerde en 

voor zover bekend geen band had met Bach, is de eerder besproken plattegrond van de opstel-

ling, overgeleverd uit 1746-1748, wel verhelderend (afb. III.1). Hieruit blijkt dat, gerekend van-

uit de Director, de blazers samen aan de rechterkant stonden, de strijkers samen links, het kla-

vecimbel midden voor en de overige continuospelers daarachter. De zangers stonden geheel 

rechts vooraan en de dirigent links vooraan. Er waren lange lessenaars, voor tot zes instrumen-

talisten. De zangers moesten in ieder geval vooraan staan, bevestigde Mattheson. Minder dan 

zes zangers moesten naast elkaar staan, zes of meer zangers konden gesplitst worden in twee 

                                                 
322 Daniel Gottlob Türk hekelde in 1787 nog het dirigeren van vrije recitatieven [A.V.30]. 
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groepen, die elk aan een kant stonden. De sterkste zangstemmen, zoals bassen, moesten aan de 

buitenkant staan [A.V.33]; zie afb. V.3a en V.4. Ripiënisten waren altijd optioneel; als zij mee-

deden, vormden zij waarschijnlijk een apart opgestelde groep zangers (zie § IV.2). 

  

Afb. V.4. Christian Fritsch, Jubelmahl der Hamburger Burgerkapitäne (Hamburg 1719),  

gravure, detail. Vier concertisten en dirigent vooraan, geen ripiënisten. 

De opstelling van de musici in de Thomaskirche 

In § I.1 is de bouw van het Musikchor van de Thomaskirche beschreven. In de in afb. V.5 

weergegeven doorsneetekeningen van beide verdiepingen van het Musikchor is een mogelijke 

opstelling van de musici uitgewerkt, gebaseerd op de volgende gegevens en overwegingen: 

  

- de in § I.1 gegeven beschrijving van het Musikchor; 

- de hierboven beschreven traktaten van Mattheson en Scheibe en de plattegrond van de 

opstelling van de Große Concert-Gesellschaft; 

- de bezetting van Bachs partijen zoals besproken in § III.2 en IV.3;  

- van alle getekende elementen is de aanwezigheid zeker, behalve van banken voor de 

instrumentalisten; het is aannemelijk dat deze er wel zijn geweest zijn (posities zijn 

meestal onbekend);  

- er stonden lessenaars op of langs de balustrade; voor de zangers waren treden aange-

bracht; 

- de twee banken voor de leraren stonden achter elkaar aan de noordelijke wand van het 
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Schülerchor;  

- het orgel was vlak tegen de westelijke achterwand op pilaren geplaatst; 

- de zijkoren aan beide zijkanten stonden waarschijnlijk eveneens op pilaren,  

- of de zijkoren en het orgelplateau op dezelfde hoogte lagen en in elkaar overliepen is 

niet zeker; daarvan is hier wel uitgegaan;  

- onzeker is ook de plaats van de Stühle 5 en 6 (zie § I.1); de meest logische plaats is 

naast die van de leraren. 

 

Maten zijn meestal geschat, maar de volgende waarden konden door meting ter plekke worden 

vastgesteld:  

 

- de diameter van de zuilen was 109 cm; 

- de afstand tussen twee zuilen richting noord-zuid, ofwel de breedte van het Schülerchor 

(tussen de zuilen, dus niet hart op hart) was 830 cm; 

- de afstand van de achterwand tot de beide eerste zuilen was 393 cm;  

- de afstand tussen het eerste en tweede zuilenpaar (richting west-oost) was 413 cm;  

- de balustrade was midden tussen twee zuilen ingeklemd, 38 cm diep, maar ter hoogte 

van de risalieten 62 cm; deze drie verdiepingen waren 82 cm breed;  

- de balustrade was op het Schülerchor 94 cm hoog, 

- de diepte van het Schülerchor van de achtermuur tot aan de balustrade was dus totaal 

393 + 109 + 413 + ½ x 109 cm – ½ x 38 cm = 950 cm. 

 

Afgezien van de plek van de organist is weliswaar niets helemaal zeker, maar de logica helpt 

om tot een waarschijnlijke opstelling te komen. De vier vocale concertisten stonden op de ste-

nen galerij op een trede achter de lessenaars aan de balustrade. Waarschijnlijk stonden zij, wan-

neer geen ripiënisten meezongen, samen in het midden of aan één zijkant. Wanneer vier ripi-

enisten werden ingeschakeld, stonden de concertisten waarschijnlijk aan de ene kant en de ripi-

enisten aan de andere zijde. Meer dan vier ripiënisten was getalsmatig waarschijnlijk niet haal-

baar, zoals besproken in § IV.3.323  

                                                 
323 Wanneer de in § I.2 genoemde derde en vierde lessenaar niet op de balustrade, maar achter de beide 
andere lessenaars stonden, kunnen deze zijn gebruikt bij het zingen van de liturgische kerkmuziek, waar-
onder de motetten. 



V. Bachs directie en de opstelling van zijn musici 

154 

 

Afb. V.5a/b. Schematische weergave van een mogelijke opbouw van het Musikchor. 

Boven: orgelgalerij met zijkoren; beneden: Schülerchor.  

Ontwerp: Rens Bijma, uitvoering: Margreet Bijma-Bosch. 
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Het klavecimbel stond vanzelfsprekend eveneens beneden; de klavecinist (meestal Music-Di-

rector Bach zelf; zie § VI.3) zal waarschijnlijk met het gezicht naar het orgel hebben gezeten; 

zo had hij immers contact met alle instrumentalisten. Met de zangers had hij geen oogcontact, 

hoe het klavecimbel ook was geplaatst. De overige continuo-instrumenten, dus de celli, violone 

en fagot(ten), moeten eveneens beneden worden gedacht, rond het klavecimbel; dit komt over-

een met de hierboven gegeven beschrijvingen van Scheibe en de opstelling van de Große Con-

cert-Gesellschaft (afb. V.5b). De organist had vanzelfsprekend zijn plaats boven op de orgel-

bank; zijn accompagnement vond grotendeels plaats op het rugwerk (zie hiervoor § VII.3). 

De strijkers en blazers zaten in hun zijkoren. Naast het Schülerchor, “neben demselben 

linker Hand”, schreef koster Gottlob Friedrich Rothe, hadden de vier bovenbouwleraren (inclu-

sief rector en cantor) hun zitplaatsen, en achter hen, tegen de noordelijke wand (“an der Wand 

gegen Mitternacht”), de vier onderbouwleraren [A.I.2]. Het ligt voor de hand dat de leraren met 

hun gezicht naar de leerlingen zaten. Daaruit volgt dat de linkerkant werd aangewezen met het 

zicht naar de kerk. Johann Kuhnau vroeg voor zijn instrumentalisten “auff ihrem Chörgen zur 

rechten Hand” een plank, waaraan zij hun strijkinstrumenten konden ophangen [B.1, nr. 5]. 

Omdat de strijkers kennelijk rechts zaten, was hun positie – opnieuw redenerend met het gezicht 

naar de kerk – aan de zuidzijde,324 en die van de blazers aan de noordzijde (en niet andersom, 

zoals Arnold Schering en Armin Schneiderheinze meenden).325 Dit komt overeen met de boven 

besproken opstelling bij de Große Concert-Gesellschaft. Wanneer trompetten en pauken mee-

speelden, kan de paukenist naast de orgelbank op het orgelplateau hebben gestaan, met de drie 

trompettisten vlak naast hem in het noordelijke zijkoor, dat immers voor de blazers was bestemd 

(afb. V.5a). Het Musikchor is schematisch weergegeven als 3D-model in afb. V.6. 

 

                                                 
324 Ook volgens Wolff 2005, p. 15. 
325 Schering 1936, p. 154; Schneiderheinze 1982, p. 44. 
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Afb. V.6. Schematische weergave van de opstelling van de musici in het Musikchor van de 

Thomaskirche, gebaseerd op afb. V.5. Ontwerp: Rens Bijma; 3D-model: Bartosz Animucki. 
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In deze studie zal de opstelling verder steeds worden bezien vanuit de kerk en de positie van de 

dirigent. Er was ruimschoots plaats voor een grote bezetting. Wanneer wordt uitgegaan van een 

cantate met grote bezetting kan de volgende opstelling worden verondersteld. De drie trompet-

tisten stonden in het rechter zijkoor naast de paukenist op het orgelplateau. Er waren in het 

rechter zijkoor dan nog maximaal zeven plaatsen beschikbaar voor drie hoboïsten en twee flui-

tisten. In het linker zijkoor zaten zes violisten en twee altviolisten; hier bleven eveneens twee 

plekken onbezet. Beneden stonden twee cellisten, de violonist en twee fagottisten achter twee 

lessenaars rond het klavecimbel.  

Bach had aan het klavecimbel rechtstreeks contact met alle instrumentalisten, behalve 

met de organist.326 Wanneer Bach het klavecimbelaccompagnement overliet aan een leerling, 

had deze een van de beide ongetransponeerde continuopartijen nodig waaruit andere continuo-

spelers konden meelezen. Misschien werd het klavecimbel dan een halve slag gedraaid; Bach 

kon dan eventueel op zijn oude positie blijven staan als dirigent. Aan de balustrade stonden 

links en rechts elk vier zangers met hun gezicht naar de kerk. Direct contact was daardoor 

moeilijker, maar de zangers zaten wel in de directe nabijheid van Bach. Zoals opgemerkt moet 

men hopen dat Gesners beschrijving [B.4, § 1,2] betrekking heeft op een repetitie. Ook dan is 

echter begrijpelijk waarom Bach instrumentalisten met de hand aanwijzingen gaf, maar zangers 

door de toon aan te geven: deze laatsten konden Bach immers niet goed zien, maar wel horen.  

Niet alles kan met zekerheid worden vastgesteld, maar de beschreven opstelling lijkt in 

overeenstemming te zijn met de gegevens die op grond van deductie aan de bronnen kunnen 

worden ontleend. Een impressie van deze opstelling is weergegeven in afb. V.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
326 Of een Direttore del Organo maggiore voor dit contact zorgde, zoals door Mattheson is gesuggereerd, 
is onbekend. 
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Afb. V.7. Impressie van de opstelling van de musici in de Thomaskirche,  

gebaseerd op afb. V.6. Ontwerp: Rens Bijma; artistieke vormgeving: Cobi Brak. 
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De opstelling van de musici in de Nikolaikirche 

Het Musikchor van de Nikolaikirche is besproken in § I.2. Zoals bij de Thomaskirche is ook 

over de opstelling in de Nikolaikirche vrijwel niets met zekerheid bekend, maar op grond van 

de tekeningen (zie afb. I.15 en 16) en de hierboven gesuggereerde opstelling in de Thomas-

kirche kunnen beargumenteerde veronderstellingen worden gedaan. Omdat zangers vooraan 

stonden vanwege de beoogde verstaanbaarheid, moeten zij aan de balustrade hebben gestaan. 

De schuine zijden waren ca. 1,6 en 1,9 m lang, het middendeel 1,9 m. Daaraan konden acht 

zangers een plaats vinden. Een nadeel van deze opstelling met ripiënisten lijkt dat de zangers 

links het contact tussen Bach en de organist blokkeerden. Maar Scherings opmerking dat in 

1739/40 een nieuwe stellage voor het klavecimbel werd gebouwd (§ I.2) doet vermoeden dat er 

mogelijk al veel eerder een plateau onder het klavecimbel was aangebracht, waardoor Bach 

ondanks zijn zittende positie beter contact had met o.a. de organist. 

Het klavecimbel zal waarschijnlijk ca. 2 m lang zijn geweest, gedeeltelijk op het balkon 

hebben gestaan en gedeeltelijk in het overwelfde gedeelte van het Schülerchor. Omdat de bla-

zers hun plek hadden op de treden (§ I.2) en deze door Johann Gottfried Döring achter in het 

Schülerchor zijn getekend (afb. I.16), was een verdeling met de strijkers links en de blazers 

rechts, zoals in de Thomaskirche, niet goed mogelijk. Achter in het Schülerchor zal het, vooral 

in de winter, donker zijn geweest. De instrumentalisten moesten het dan met kaarsverlichting 

doen. 

Bach heeft een aantal stukken voor grote bezetting specifiek gecomponeerd voor de Ni-

kolaikirche, zoals de Raadwisselingscantates BWV 29, 69, 119, 120 en 193. Ook de relatief 

sterk bezette Johannes-Passion klonk hier voor het eerst. Om na te gaan hoe grote ensembles 

hier een plaats konden krijgen, zal opnieuw worden uitgegaan van een bezetting met acht zan-

gers, zes violen, twee altviolen, drie trompetten, pauken, drie hobo’s, twee fluiten, twee celli, 

violone, twee fagotten, klavecimbel en orgel: in totaal 32 personen. Een mogelijke opstelling is 

dan als volgt: de organist zat aan het orgel, Bach zat met zijn klavecimbel middenvoor. Acht 

zangers stonden aan de balustrade, verdeeld in een groep van vier concertisten en een groep van 

vier ripiënisten. Vóór in de overwelfde ruimte zaten of stonden waarschijnlijk aan de ene kant 

van het klavecimbel de overige continuospelers; aan de andere kant van het klavecimbel en 

direct daarachter de violisten en altviolisten.327 Achter in deze ruimte, op de (voorste) treden, 

stonden de hoboïsten en daarnaast de fluitisten. Daarachter, op de hooggelegen doorgang van 

                                                 
327 Een opstelling met alle continuo-instrumenten links en rechts van het klavecimbel en alle strijkers 
daarachter is praktisch niet goed mogelijk. Bovendien is het contact met de aanvoerende violisten op de 
getekende manier beter gewaarborgd, zoals werd aanbevolen door Carl Philipp Emanuel Bach [A.V.15]. 
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de ene toren naar de andere konden de trompettisten en de paukenist een royale plaats vinden. 

Afb. V.8 geeft een impressie van deze opstelling. De tekening is een vereenvoudigde weergave 

van een deel van Dörings plattegrond (afb. I.16), met een schaal in meters.328 Hieruit afgeleide 

maten zijn:  

 

- de diepte van het Schülerchor vanaf de balustrade tot aan de eerste trede was ca. 5,2 m;  

- de bruikbare breedte was ca. 4,5 m; 

- de treden waren ca. 34 cm diep; voldoende om personen op te laten staan;  

- de doorgang achter in het Schülerchor van de ene toren naar de andere was ca. 1,2 m 

breed;  

- de balustrade had een diepte van ca. 28 cm. Op de tekening van Carl Benjamin Schwartz 

(afb. I.15) ontbreken lessenaars voor de zangers, maar die zullen er ten tijde van Bach 

waarschijnlijk wel zijn geweest. 

 

De ingetekende musici zijn aangeduid met de volgende codes: 

 

Sc sopraan, concertist (alumnus) 

Ac  alt, concertist (alumnus) 

Tc tenor, concertist (student) 

Bc  bas, concertist (student) 

Sr sopraan, ripiënist (alumnus) 

Ar alt, ripiënist (alumnus) 

Tr tenor, ripiënist (alumnus) 

Br bas, ripiënist (alumnus) 

Kl dirigent / klavecinist (Bach) 

Or organist (vaste organist van de Nikolaikirche) 

V1.1,2 eerste violisten (Kunstgeiger) 

V1.2 tweede violist (Kunstgeiger) 

V1.3 eerste violist (student?) 

V2.2,3  tweede violisten (studenten of alumni)  

Va.1,2 altviolisten (alumni) 

 

 

                                                 
328 Een eerdere poging van Arnold Schering lijkt te zeer vereenvoudigd; zie Schering 1936, p. 148. 
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Afb. V.8. Impressie van een mogelijke opstelling in de Nikolaikirche op basis van afb. I.16. 

Ontwerp Rens Bijma; uitvoering Margreet Bijma-Bosch. 
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Vc.1,2 cellisten (alumni) 

Vn violonist (alumnus) 

Fg.1,2 fagottisten (Gesellen?) 

Hb.1,2,3 hoboïsten (Stadtpfeiffer en Geselle?) 

Fl.1,2 fluitisten (studenten) 

Tr.1-3 trompettisten (Stadtpfeiffer en Geselle?) 

Pk paukenist (Geselle?) 

 

Bij de gepresenteerde opstelling dient het volgende te worden opgemerkt:  

- In navolging van o.a. afb. IV.1 en V.4 is gekozen voor langere lessenaars waar dat mogelijk 

is; daarbij is rekening gehouden met wat in § III.2 is opgemerkt over de instrumentale be-

zetting en het aantal beschikbare partijen in een volledig overgeleverde set. Voor de diepte 

van de lessenaars is 30 cm aangehouden; de lessenaars op de balustrade zijn niet ingetekend. 

De musici zijn aangegeven met cirkels met een diameter van 55 cm; hun instrumenten zijn 

weggelaten. Bij de cellisten en de violonist is daarom in de tekening ruimte vrijgelaten. 

- De drie Kunstgeiger zijn vooraan geplaatst, naast elkaar aan één lessenaar waarop twee 

partijen konden staan. Op deze wijze hoefden anderen niet mee te lezen uit hun partijen. 

Evenals in de Thomaskirche zijn de strijkers links geplaatst. Daardoor kregen de continuo-

instrumenten een plaats aan de rechterkant.  

- De aanbeveling van Scheibe om de trompetten en pauken helemaal achteraan te plaatsen is 

gevolgd. Of dat het beoogde effect had, is echter onzeker: de instrumenten binnen in de 

overwelfde ruimte hadden akoestisch gezien baat bij die overwelving. Scheibes aanbeveling 

om de fluitisten verder vooraan te plaatsen is, mede om dezelfde reden, niet gevolgd. 

- Uit de tekening wordt duidelijk dat de musici dicht op elkaar stonden: van zitplaatsen was 

waarschijnlijk geen sprake (behalve voor de klavecinist). Deze situatie is vergelijkbaar met 

die op afb. V.4. Een ‘koor’ met meer dan acht zangers was in deze kerk praktisch onmoge-

lijk; zelfs een enkel bezette groep ripiënisten leidde al tot ruimteproblemen. Ruimtegebrek 

werd als probleem genoemd bij de eerste uitvoering van de Johannes-Passion in 1724 (§ 

I.2). Bach hoorde pas laat dat de uitvoering plaats moest vinden in de Nikolaikirche; hij 

klaagde o.a. over gebrek aan ruimte. Hij had immers ripiënisten voor de zangers nodig (aria 

“Mein teurer Heiland”) en wilde mogelijk een groter aantal instrumentalisten inzetten dan 

normaal; voor de uitvoering in 1749 schreef Bach extra doubletten voor viool en altviool.  

- Meer nog dan in de Thomaskirche bestond de noodzaak om het klavecimbel een halve slag 

te draaien wanneer een leerling klavecimbel speelde. Er zou anders geen ruimte zijn voor 
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meelezende continuospelers. 

- De getekende posities blijven suggesties. Er zijn alternatieven denkbaar, maar de in dit 

hoofdstuk gepresenteerde voorstellen lijken het meest recht te doen aan alle ter sprake ge-

brachte feiten en overwegingen.  

 

* * * 

 

De dirigent van kerkmuziek in Bachs tijd was verantwoordelijk voor de goede gang van zaken 

voor en tijdens de uitvoering. De belangrijkste werkzaamheden vonden plaats tijdens de voor-

bereidingen en vooral tijdens de repetities, gedurende welke de dirigent afspraken maakte over 

de opstelling, de onderlinge balans en de gewenste affecten; daarnaast moest hij gemaakte fou-

ten corrigeren. Tijdens de uitvoeringen kon hij het tempo handhaven en sturen door – zonder 

grote gebaren – de maat te slaan of door klavecimbel te spelen. 

De taken van Bach als cantor zijn vrij nauwkeurig omschreven, maar hoe hij zijn cantates 

en passies dirigeerde niet. Vaak zal hij hebben gedirigeerd vanaf het klavecimbel, maar vooral 

in zijn laatste jaren heeft hij vermoedelijk leerlingen klavecimbel laten spelen, zodat hij zelf 

inzetten kon aangeven en in delen voor grote bezetting de maat kon slaan.  

Op grond van constateringen uit dit hoofdstuk en de vorige hoofdstukken konden – met 

enige voorzichtigheid – opstellingen worden bepaald in beide kerken. Een waarschijnlijke op-

stelling in de Thomaskirche zag er als volgt uit: Bach zat meestal middenvoor als dirigent aan 

het klavecimbel op het Schülerchor. De overige continuo-instrumenten waren om hem heen 

geplaatst, voor het rugwerk van het orgel. De zangers stonden in het midden of aan één zijde 

aan de lessenaars bij de balustrade, met hun gezichten naar de kerk; wanneer ripiënisten mee-

zongen stonden de zangers links en rechts. Boven zaten, vanuit de kerk gezien, de strijkers links 

en de blazers rechts in hun zijkoren. Voor pauken was o.a. plaats op het orgelplateau, vlakbij 

de trompettisten. 

Waarschijnlijk was de opstelling bij een grote bezetting in de Nikolaikirche als volgt: de 

zangers stonden aan de balustrade van het Schülerchor. Direct daarachter zat Bach middenvoor 

als dirigent aan het klavecimbel, waarschijnlijk op een verhoogd plateau. Samen met de zangers 

bezette hij het balkon. Links en achter het klavecimbel hadden de strijkers een plaats; rechts 

van het klavecimbel de overige continuo-instrumenten. Geheel achteraan, op een van de treden, 

stonden de hoboïsten en fluitisten. De trompettisten en de paukenist kunnen op de hooggelegen 

doorgang achter in het Schülerchor hebben gestaan. In deze kerk was een groter aantal zangers 

dan acht tijdens de uitvoering van de Music praktisch uitgesloten. 
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VI. HET KLAVECIMBEL 

In dit hoofdstuk wordt aan de orde gesteld in hoeverre het klavecimbel een rol speelde in Bachs 

kerkmuziek in Leipzig. Berichten uit geheel Duitsland over klavecimbelgebruik bij de kerkmu-

ziek lijken een onderzoek daarnaar te rechtvaardigen. Na een uiteenzetting over het nut van de 

inzet van een klavecimbel volgt een overzicht van de huidige stand van kennis met betrekking 

tot Duitse klavecimbels die in Bachs tijd werden gebruikt. In de tweede paragraaf wordt infor-

matie besproken over de klavecimbels in de beide hoofdkerken in Leipzig en in Bachs geschre-

ven partijen en partituren. Omdat de vraag naar het gebruik van het klavecimbel aanleiding is 

geweest voor een heftige discussie onder musicologen wordt een overzicht gegeven van de 

gebruikte argumenten in die discussie. De laatste paragraaf is gewijd aan de klavecinisten die 

het accompagnement verzorgden en de mate waarin Bach het klavecimbel inzette. Ten slotte 

wordt het klavecimbel als solo-instrument besproken. Hoe de generale-baspartij aan de hand 

van de becijfering werd uitgewerkt, is geen onderwerp van onderzoek in deze dissertatie. 

 

VI.1. Klavecimbels in Duitse 18e-eeuwse kerken  

Berichten over het klavecimbel in Duitse kerken en kerkmuziek 

Algemeen wordt het orgel beschouwd als het belangrijkste, soms zelfs als het enige akkoorden 

spelende continuo-instrument in de Duitse 18e-eeuwse kerkmuziek. Maar reeds Michael Prae-

torius noemde in de vroege 17e eeuw het klavecimbel als alternatief instrument van de orga-

nist.329 Ook in de 18e eeuw werd blijkbaar, verspreid over heel Duitsland, het klavecimbel in de 

kerk gebruikt naast het orgel. Zo bevestigen rekeningen uit 1711 de medewerking van een kla-

vecinist bij een passie-uitvoering in Danzig;330 bovendien zijn naast orgel- ook klavecimbelpar-

tijen overgeleverd van kerkmuziek van verscheidene componisten, onder wie Johann Theodor 

Roemhildt.331 Opvallend bij zijn muziek is dat hij het klavecimbel in 1735 gedifferentieerd in-

zette. Voor een aantal cantates is er een volledig becijferde klavecimbelpartij gemaakt, terwijl 

de orgelpartij ontbreekt: het orgel werd dan kennelijk niet ingezet. In andere cantates ontbreekt 

juist de klavecimbelpartij en begeleidde kennelijk alleen het orgel. Dubbel accompagnement 

                                                 
329 Praetorius 1619/III, p. 117. 
330 Ahrens 2008, p. 119. 
331 Langrock 2008, p. 156-160. 
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(orgel en klavecimbel tegelijkertijd) komt ook vaak voor bij Roemhildt, maar de klavecimbel-

partij wijkt dan nogal eens af van de orgelpartij. Soms ontbreekt de becijfering in de klavecim-

belpartij. Ook speelde de klavecinist soms door waar het orgel zwijgt. In de klavecimbelpartijen 

staan verder voorschriften voor de dynamiek (f en p), die er mogelijk op wijzen dat het klave-

cimbel twee klavieren had. Ook voor muziek van Gottfried Heinrich Stölzel zijn in Gotha en 

Sondershausen klavecimbelpartijen overgeleverd naast orgelpartijen.332 In Sondershausen doen 

reparatierekeningen vermoeden dat er in de hofkapel zelfs twee klavecimbels stonden, terwijl 

in Gotha sinds 1713 een tweemanualig klavecimbel werd gebruikt. Klavecimbels in de kerk-

muziek – naast het orgel – werden genoemd en geroemd door Johann Mattheson [A.VII.25 en 

26], Georg Philipp Telemann [A.VI.1] en Stölzel [A.VI.2].  

Op 3 oktober 1724 moest Gottlob Christian Springsfeldt in Weißenfels in het kader van 

een sollicitatie op proef dirigeren.333 Na afloop beklaagde hij zich erover dat  

 
[…] das accompagnirende fundamental Instrument, so sonst außer der Orgel, weil daher der Tact 

nicht kann gesehen und observiret werden, den Sängern oder Musicirenden beygestellet wird, 

[…] von mir weg, und auff die Orgel gestellet worden. 

 

Onder een accompagnirendes instrument moet volgens Johann Gottfried Walther een continuo-

instrument verstaan worden dat akkoorden kan spelen, zoals een orgel of klavecimbel: een Ge-

neralbaß-instrument.334 Blijkbaar bedoelt Springsfeldt een klavecimbel, dat zich in Weißenfels 

op het orgelplateau bevond in plaats van te midden van de overige uitvoerenden, waar een di-

recter contact mogelijk zou zijn geweest. Dat dit gebruikelijk was blijkt uit het woordje sonst.  

Musicdirector Johann Samuel Beyer vroeg – en kreeg – in 1726 een klavecimbel voor 

oratoriumuitvoeringen in de Dom van Freiberg.335 Hij wilde 

 

                                                 
332 Ahrens 2008, p. 119-121. 
333 Dreyfus 1987, p. 24f., Rifkin 1989, p. 227f.; Schulze 1989/II, p. 231f.; Emans 2008, p. 144. 
334 Walther 1732, p. 7 (‘Accompagnare’). 
335 Dreyfus 1987, p. 227. 
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ein apartes Accompagnement mit einem Clavicimbel […] wie es in Leipzig und anderen vorneh-

men Orten gebräuchlich sei, auch für Passions-, Auferstehungs- und die meisten solennen Musi-

ken für höchst nötig hielt.  

 

Blijkbaar speelde het klavecimbel in ‘voorname’ plaatsen in Duitsland, zoals Leipzig, een be-

langrijke rol, en was dat zelfs gebruikelijk. Dat blijkt ook uit het feit dat Thomascantor Johann 

Friedrich Doles na Bachs dood in 1756 nog een nieuw klavecimbel liet kopen voor de Tho-

maskirche,336 met als argument: 

 

Weil ein gutes Clavecin zur Unterstützung sowohl als der übrigen Instrumente in der Kirche 

höchstnöthig ist.337 

 

Carl Philipp Emanuel Bach, die het vak leerde bij vader Bach in Leipzig, schreef over het kla-

vecimbel in kerkmuziek [A.VI.3], dat hij dat vooral in aria’s en recitatieven onontbeerlijk vond 

naast het orgel, als men het woord “dabey” tenminste op deze manier moet opvatten. Ook Jo-

hann Samuel Petri besprak in 1767 en 1782 nog de rol van het klavecimbel in de kerk [A.VI.4]. 

De inzet van een klavecimbel was dus geenszins ongebruikelijk in de Duitse kerkmuziek. 

 

De functie van het klavecimbel in Duitse kerkmuziek 

Voor een aantal kerkmusici in Bachs tijd, zoals Mattheson, Stölzel en Carl Philipp Emanuel 

Bach was het klavecimbel onontbeerlijk. Zij moeten daar een goede reden voor hebben gehad. 

Vanzelfsprekend is er een groot verschil in klank tussen het orgel en het klavecimbel, hoewel 

beide Generalbaß-instrumenten zijn. Carl Philipp Emanuel Bach is duidelijk over de rol van 

het orgel: dat zorgt voor de harmonische Bindung, de Pracht en de Ordnung, en dan vooral bij 

grote bezettingen [A.VI.3]. Tegelijk had het (grote) orgel drie nadelen: (1) de speeltafel bevond 

zich meestal op afstand van de overige uitvoerenden; (2) de organist zat met zijn rug naar de 

uitvoerenden toe en (3) het instrument was met zijn milde attaque minder geschikt om de in-

strumentalisten ritmisch bij elkaar te houden. Om deze drie redenen was het als directie-instru-

ment ongeschikt. Dit blijkt ook uit een opmerking van Carl Gotthelf Gerlach, organist van de 

Neue Kirche in Leipzig, die in 1744 tijdens de Music zelf orgel moest spelen, omdat er te weinig 

                                                 
336 Schulze 2005, p. 205. 
337 Banning 1939, p. 56f. 
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geld beschikbaar was voor een violonist en een organist: 

 

[…] und ich selbst zu unterschiedenen mahlen genöthiget worden, die Orgel zu spielen, ohne die 

Music dirigiren zu können.338 

 

In tegenstelling tot het orgel kon het klavecimbel een centrale plaats innemen tussen de musici; 

de dirigent had vanaf het klavecimbel een goed zicht op de overige instrumentalisten. Het kla-

vecimbel had nog een ander belangrijk voordeel: met zijn scherpe attaque kon het te midden 

van de musici voor ritmische precisie zorgen en daardoor de musici in de maat houden.339 Ook 

wanneer de kapelmeester tijdens een aria of recitatief een plotselinge tempo- of affectverande-

ring wilde, was klavecimbelbegeleiding een uitgelezen middel. Daarom was het in Duitsland 

gebruikelijk dat een kapelmeester zijn musici leidde vanaf het klavecimbel (zie § V.1). Zoals 

bekend schreef Carl Philipp Emanuel Bach dat vader Bach met de viool zijn orkest “in einer 

grösseren Ordnung” kon houden dan met het klavecimbel [A.V.27]. Uit deze formulering blijkt 

dat directie vanaf het klavecimbel de standaard was. Mattheson beveelt deze werkwijze ook 

voor de kerkmuziek aan [A.V.6 en 14]. Om de genoemde doelen te kunnen verwezenlijken 

moest het klavecimbel wel goed hoorbaar zijn voor de musici. 

Daarnaast had ook het klavecimbel een esthetische en harmonische functie: het had vol-

gens Mattheson met zijn “säußelnde und lispelnde Harmonie” een mooi effect “auff dem Chor” 

(= in de ruimte waar de musici zich ophielden) [A.VII.25]. Christian Carl Rolle stelde in 1784 

dat het meespelen van het klavecimbel weliswaar met het oog op de musici gewenst was, maar 

beneden in de kerk weinig aan de klank bijdroeg [A.VI.5]. Eerdere schrijvers als Mattheson 

[A.VI.6] en Carl Philipp Emanuel Bach [A.VI.7] verzekerden hun lezers echter dat het klave-

cimbel wel degelijk goed hoorbaar was, zelfs in een volle kerk. Eenn luide toon op het klave-

cimbel werd zelfs gewaardeerd in kamermuziekbezetting, zoals blijkt uit onderstaande adver-

tentietekst (Leipzig 1762): 

 

                                                 
338 Schering 1936, p. 72. 
339 Dreyfus 1987, p. 12. 
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[…] Ein großes extra-schönes Clavier vom alten Hildebrandt, so von Contra F. bis E. gehet, und 

wegen seiner Stärke zu mehrern Instrumenten und vollständiger Cammer-Music zu gebrauchen 

[…]340 

 

Het ligt voor de hand dat Bach de solopartij in deel 19 (Betrachte meine Seel) uit de laatste 

versie van zijn Johannes-Passion BWV 245 (1749) niet aan het klavecimbel zou hebben toe-

bedeeld, als dat voor de toehoorders onhoorbaar was geweest.  

 

Klavecimbels in Duitsland ten tijde van Bach 

Uit bovenstaande informatie blijkt dat het klavecimbel in de kerkmuziek een belangrijke rol 

kon spelen, ook in Leipzig. Het is daarom zinnig, te onderzoeken wat voor klavecimbels in de 

18e eeuw in Midden-Duitsland werden gebruikt en of deze een luide en doordringende toon 

hadden.  

In de 17e en 18e eeuw werden klavecimbels in Duitsland soms geïmporteerd (voorname-

lijk uit Italië en Vlaanderen, later ook uit Frankrijk), maar ook vaak ter plaatse gemaakt.341 

Weinig Duitse instrumenten uit die tijd zijn echter bewaard gebleven: uit de eerste helft van de 

17e eeuw nog geen handvol en uit de tweede helft nog minder. Uit de 18e eeuw zijn meer in-

strumenten overgeleverd. Uit de weinige bewaard gebleven instrumenten blijkt meermalen dat 

de Duitse bouwers een groot verschil in klankkarakter tussen de verschillende registers zochten 

door de aantokkelplaatsen van de registers ver uit elkaar te leggen. In de loop van de tijd werden 

de klavecimbels steeds groter: hadden zij aanvankelijk één manuaal, één of twee registers (twee 

maal 8’ of 8’ en 4’) en een omvang van ca. vier octaven, later werden ook grotere instrumenten 

gebouwd met twee manualen, meestal drie registers (8’ en 4’ op het ene manuaal, 8’ op het 

andere) en een omvang van vier en een half tot vijf octaven. Ook de meeste klavecimbels in de 

late 17e en 18e eeuw uit Bachs omgeving hadden zo’n omvang. Volgens Georg Falck, die in 

1688 specifiek over kerkmuziek schreef, had een klavecimbel gewoonlijk drie registers 

[A.VI.8]. De klavecimbels in de beide hoofdkerken in Leipzig stamden uit deze tijd. 

Hoewel er in de 17e en 18e eeuw geen belangrijke centra van klavecimbelbouw waren in 

Duitsland, werden wel veel klavecimbels gebouwd, verspreid over allerlei plaatsen. Er werd 

                                                 
340 Ahrens 2008, p. 125. 
341 Informatie in deze paragraaf is, voor zover niet anders vermeld, ontleend aan Stauffer 1995, p. 306f., 
Koster 1999, p. 64f. en Kottick 2003, p. 191f. en 350f. 
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vaak geëxperimenteerd, met als gevolg het ontbreken van een uniforme nationale stijl; de in-

strumenten konden naast Duitse ook Vlaamse, Italiaanse en Franse kenmerken hebben.342 Uit 

beschrijvingen en overgeleverde instrumenten leidden John Koster en Edward Kottick enkele 

mogelijk gemeenschappelijke kenmerken af. De kammen zouden vaak zeer hoog zijn geweest, 

snaren meestal vervaardigd van messing en de kielen van vogelveren. Midden-Duitse instru-

menten, zoals die waarschijnlijk ook in Leipzig aanwezig waren, hadden geen beschildering. 

De dunwandige kasten zouden vaak van gefineerd hout zijn gemaakt (afb. VI.1), waardoor de 

constructie tamelijk licht was. De klankbodem was – anders dan in de Ruckers-traditie – van 

onderen voorzien van veel dwars op de kammen geplaatste ribben, die bijdroegen aan de stevig-

heid van de zangbodem, maar de klank korter maakten.343  

Afb. VI.1 Johann Heinrich Harraß, Breitenbach, ca. 1695.  

Schloßmuseum Sondershausen, klavecimbel met twee manualen van F1 tot f3; I 8’, 4’, II 8’. 

Dat Duitse klavecimbels vaak als producten van nevenactiviteiten werden gebouwd door orgel-

bouwers, blijkt ook uit de namen van laat-18e-eeuwse klavecimbelregisters: bijvoorbeeld op het 

onderklavier Flöte 8' en Octav 4', op het bovenklavier boven Cornet 8' en Spinet 8' (met leren 

dempertjes als optie op de Cornet). Daarbij maakten twee registers soms gebruik van dezelfde 

set snaren. Zo konden kleurrijke registraties worden gerealiseerd tegen tamelijk lage kosten. 

                                                 
342 Koster 1999, p. 58f.; Kottick 2003, p. 176f., 191f., 301f. en 350f. 
343 Kottick 2003, foto p. 184. 
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Pedaalklavieren kwamen weinig voor (maar wel vaak bij klavichords, de standaard-oefenin-

strumenten voor organisten); ook 16’-registers waren voor 1750 uitzonderlijk. Vaak was wel 

een luitregister aangebracht.344 Uit de beschrijvingen en bouw van overgeleverde grote instru-

menten en uit reconstructies van overgeleverde klavecimbels met messing snaren leiden som-

mige onderzoekers af dat de klank vol en doordringend was en de attack scherp: meer sprekend 

dan zingend.345  

Aan klavecimbels voor begeleiding werden andere eisen gesteld dan aan instrumenten 

voor solospel. Voor solospel volstonden doorgaans eenvoudige instrumenten: er bestaat een 

groot repertoire aan klavecimbelmuziek dat op één manuaal kan worden uitgevoerd. Maar de 

begeleidingsinstrumenten moesten groot en vooral luid zijn. Dit wordt geïllustreerd in tientallen 

18e-eeuwse advertentieteksten, waarin meestal tweedehands, dus al wat oudere, klavecimbels 

te koop werden aangeboden.346 ‘Kleine’ klavecimbels hadden slechts één manuaal. Het over-

grote deel van de geadverteerde klavecimbels was tweemanualig en had de standaarddispositie: 

I 8’, 4’; II 8’.347 Deze instrumenten werd steeds “groß” genoemd. Hieronder volgt een aantal 

van zulke beschrijvingen:348 
 

Zwo wohlconditionirte Flügel […] einer ist auff Französiche Art mit versilberten Beschlag, der 

andere auff Berlinsche in grossen Concerten zu gebrauchen (Hamburg 1717) 

 

[…] ein großes Clavicymbel von vier Registern […], mit zwey Clavieren […] und Koppelung, 

welches in Concerten sehr gute Dienste thun kann […] (Hamburg 1758) 

 

[…] und wegen seines starken Klanges bey einem großen Orchester sehr wohl gebraucht werden 

kann (Gotha 1796) 

 

[…] Der Ton ist so prompt und stark, daß er sich zum Accompagnement ganz vorzüglich quali-

ficirt (Leipzig 1799) 

  

                                                 
344 Henkel 1977, p. 361f.; Koster 1999, p. 70f.; Rampe 2008/II, p. 35f., 293f. en 303f. 
345 Stauffer 1995, p. 317f..; Ahrens 2008, p. 126. 
346 Ahrens 2008, p. 128. 
347 Ibid., p. 130. 
348 Ibid., p. 124, 126, 135, 135. 
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Het klavecimbel bleef buiten de kerk tot ver na Bachs dood het gebruikelijke begeleidingsin-

strument. Pas rond 1800 werd het geleidelijk als zodanig verdrongen door de pianoforte.349 De 

vraag aan het begin van deze paragraaf, of klavecimbels die in de 18e eeuw in Midden-Duitsland 

werden gebruikt een luide en doordringende toon hadden, lijkt wat betreft de instrumenten die 

werden ingezet voor begeleiding bevestigend te kunnen worden beantwoord.  

 

 

VI.2. ‘Die Cembalo-Frage’  

Klavecimbels in Bachs kerken 

Voor het gebruik van een klavecimbel bij de uitvoering van Bachs kerkmuziek in Mühlhausen 

zijn geen aanwijzingen voorhanden. De continuopartij werd vaak Organo genoemd. In Weimar 

was wel een klavecimbel aanwezig op de orgelgalerij;350 het ligt voor de hand dat dit instrument 

werd bespeeld door de kapelmeester, lezend uit de partituur. Ook hier heet Bachs continuopartij 

soms Organo.  

In Leipzig waren klavecimbels aanwezig in de Musikchöre van beide hoofdkerken.351 Het 

klavecimbel in de Thomaskirche werd gebouwd door Ludovico Compenius uit Halle in 1672, 

tijdens het cantoraat van Sebastian Knüpfer. Meestal werd het Clav(i)cymbal of Clavicymbel 

genoemd. In 1675 werd het betiteld als das große Instrument, in 1678 als Spinetto, in 1702 als 

ein großes Spinet, en in 1710 (samen met het instrument uit de Nikolaikirche) als “die in beyden 

Kirchen befindlichen großen Clavicymbeln”.352 In 1723 / 1724, dus bij het begin van Bachs 

aanstelling in Leipzig, werd het gerepareerd. Het werd trouwens tijdens Bachs leven steeds 

gerepareerd en opnieuw besnaard. Elk jaar, half jaar of kwartaal werd het, volgens bewaard 

gebleven rekeningen, onderhouden (“accomodirt”) en gestemd.353 In 1756 werd het tijdens het 

cantoraat van Johann Friedrich Doles vervangen door een nieuw – relatief goedkoop – klave-

cimbel, omdat het oude een kapotte zangbodem had, een kast met houtworm en versleten dok-

ken.354  

                                                 
349 Rampe 2008, p. 62f., 89f. 
350 Schrammek 1988, p. 105. Voor de uitvoering van een Markus-Passion (toegeschreven aan Reinhard 
Kaiser) in 1713 is een continuopartij in kamertoon geschreven met het opschrift Cembalo (Haynes 2002, 
p. 234). 
351 Heyder 2007/II, p. 146. 
352 Schering 1936, p. 61f. 
353 Ibid., p. 61-68. 
354 Stauffer 1995, p. 296. 
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In de Nikolaikirche was een vergelijkbaar klavecimbel aanwezig, in ieder geval sinds 

1693, maar mogelijk al veel langer. In 1724 liet Bach dit klavecimbel repareren. Aangetoond 

is dat het in ieder geval sinds 1732 regelmatig werd gestemd en onderhouden.355 Volgens Ar-

nold Schering werd het pas in 1790 vervangen;356 Hans-Joachim Schulze noemt 1769 als jaar-

tal.357 In 1709 vroeg Johann Kuhnau om een fonds voor het onderhoud van de großen Clavi-

cymbeln in beide kerken [B.1, nr. 7]. Het stemmen tijdens Bachs leven werd gedaan door Chris-

tian Lehmann, Carl Philipp Emanuel Bach, Zacharias Hildebrandt, Johann Gottlob Neuhaus en 

soms door Bach zelf.358 De klavecimbels in Leipzig werden veelal uitdrukkelijk ‘groot’ ge-

noemd. Zoals hierboven in § VI.1 beschreven waren zij vermoedelijk tweemanualig en was de 

klank vol en doordringend. 

 

Het klavecimbel in Bachs continuopartijen  

Wanneer van een cantate een kennelijk complete set partijen is overgeleverd, bevinden zich 

daaronder de volgende drie continuopartijen:  

(1) één getransponeerde en meestal becijferde partij. Deze een hele toon naar beneden getrans-

poneerde partij was altijd bestemd voor het orgel. Dit stond in koortoon, d.w.z. een hele toon 

hoger dan kamertoon. Toch dragen deze partijen, die daarom verder in deze dissertatie orgel-

partijen genoemd zullen worden, bijna altijd gewoon de naam Continuo (facs. VI.1). 

Facs. VI.1. BWV 136 (Erforsche mich Gott), begin, orgelpartij,  

becijferd, omlaag getransponeerd van A naar G. 

Van de overgeleverde orgelpartijen is 11 % onbecijferd en 29 % gedeeltelijk becijferd.359 Blijk-

                                                 
355 BD II, nr. 161, p. 122f. en nr. 190, p. 148; Emans 2008, p. 145. 
356 Schering 1936, p. 66. 
357 Schulze 1989/II, p. 233. 
358 Stauffer 1995, p. 295. 
359 Gecontroleerd m.b.v. BC en Bdig. 
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baar was begeleiden uit een onbecijferde partij mogelijk, zij het natuurlijk niet ideaal. Verschei-

dene schrijvers uit Bachs tijd beaamden dat.360 Vaak staat in koralen of recitatieven boven de 

orgelpartij een aparte balk met de zangmelodie, al dan niet samen met becijfering (facs. VI.2). 

In gedeeltelijk becijferde partijen ontbreken cijfers of melodieën zelden in recitatieven. 

Facs. VI.2. BWV 136, orgelpartij, begin deel 2,  

recitatief met zangmelodiebalk en becijfering. 

(2) één ongetransponeerde en onbecijferde partij. Deze was klaarblijkelijk bestemd voor conti-

nuo-instrumenten waarop men geen akkoorden kan spelen: cello, violone en/of fagot (facs. 

VI.3). 

Facs. VI.3. BWV 136, continuopartij, onbecijferd, ongetransponeerd in A, begin. 

(3) één ongetransponeerde en – soms – becijferde partij. De vraag dringt zich op voor welke 

instrumenten deze bedoeld was. Zes partijen hebben expliciet het opschrift Cembalo.361 Daar-

naast hebben tien partijen bij door Bach uitgevoerde werken van andere componisten eveneens 

het opschrift Cembalo. Opvallend is dat vrijwel steeds, naast deze klavecimbelpartijen, ook 

orgelpartijen zijn overgeleverd. Naast de zes expliciet voor klavecimbel bedoelde partijen zijn 

er 48 (deels) becijferde in Leipzig geschreven partijen van kerkelijke werken met het opschrift 

                                                 
360 Niedt 1700, Cap. VII; Heinichen 1711, p. 184 ff.; Kellner 1737, p. 29. Anderen beschouwden becij-
fering als essentieel: Werckmeister 1698, p. 11ff.; Mattheson 1735, p. 42; Bach 1762, p. 11ff. 
361 Deze partijen dateren deels uit Bachs eerste jaren in Leipzig (BWV 6, 23, 109 [omslag]), en deels uit 
zijn laatste jaren (244 [na 1740, voor koor 2], 245 [versie 4, 1749], 8 [versie 1750]). 
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Continuo (facs. VI.4).362  

Facs. VI.4. BWV 136, klavecimbelpartij, becijferd, ongetransponeerd in A, begin. 

In totaal zijn van 141 in Leipzig uitgevoerde kerkmuzikale composities van Bach ongetranspo-

neerde continuopartijen overgeleverd, waarvan 6 + 48 = 54 met becijfering, ofwel 38 %. Daar-

naast heeft het overgrote deel (19) van de overgeleverde, door Bach uitgevoerde (al dan niet 

bewerkte) werken van andere componisten (vooral van Johann Ludwig Bach), expliciete kla-

vecimbelpartijen of becijferde ongetransponeerde continuopartijen. Ook van deze werken zijn 

bijna zonder uitzondering daarnaast orgelpartijen overgeleverd.  

Zoals vastgesteld (§ III.2) liet Bach gewoonlijk kopieën uitschrijven voor viool 1, viool 

2 en ongetransponeerd continuo (doubletten) Veelal werden de drie doubletten samen met de 

partituren overgeleverd, los van de overige partijen. In de eerste jaargang met cantates uit Leip-

zig zijn waarschijnlijk verreweg de meeste doubletten verloren gegaan en in jaargang 2 onge-

veer de helft (namelijk die uit de Trinitatistijd). Uit jaargang 3 daarentegen zijn vrijwel alle 

doubletten bewaard gebleven.363 Men zou kunnen vermoeden dat met die verdwenen doubletten 

uit jaargang 1 en 2 in het bijzonder ook de becijferde continuopartijen zouden zijn verdwenen. 

Het tegendeel is echter waar: het aantal overgeleverde becijferde partijen is procentueel nu juist 

het grootst in jaargang 1 en het laagst in jaargang 3. Het aandeel becijferde continuopartijen in 

de cantates uit de Trinitatistijd van de tweede jaargang is ook niet afwijkend laag. Blijkbaar 

waren dus juist de doubletten meestal onbecijferd (maar niet altijd). Geconcludeerd kan worden 

dat het genoemde aandeel cantates met een (gedeeltelijk of geheel) becijferde continuopartij 

van ongeveer 38 % algemeen zou kunnen gelden, ook wanneer doubletten tegenwoordig ont-

breken.  

                                                 
362 BWV 3, 7, 10, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 33, 34a, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 60, 62, 67, 69a, 78, 81, 88, 91, 
96, 101, 103, 112, 114, 120a, 124, 133, 134, 136 (facs. VI.4), 147, 154, 166, 168, 169, 176, 178, 183, 
195, 199, 248IV. Ook twee Violoncello-partijen van in Leipzig uitgevoerde cantates uit Weimar, namelijk 
BWV 31 en 172, zijn becijferd. Bronnen: Kritische Berichte bij de NBA; BC, Website Bach-Digital; 
Dreyfus 1987, p. 32f. Dreyfus‘ lijst met (gedeeltelijk) becijferde partijen (p. 49f.) is zeer onvolledig. 
363 Gecontroleerd m.b.v. BC en Bach-Digital.de. 
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Er kan geen twijfel bestaan over het instrument, waarvoor de becijferde continuopartijen 

bestemd waren. Naast de overgeleverde orgelpartijen was er geen behoefte aan een extra orgel-

partij, en dan bovendien in kamertoon; in § VII.2 wordt aannemelijk gemaakt dat alle orgels in 

Leipzig, ook het Trauungspositiv, in koortoon stonden. In § X.2 zal blijken dat ook de luit niet 

in aanmerking komt. Dan blijft slechts het klavecimbel over als mogelijkheid. De becijferde 

ongetransponeerde continuopartijen zullen daarom verder klavecimbelpartijen worden ge-

noemd, ook al is het waarschijnlijk dat vanaf het klavecimbel de muziek meegelezen werd door 

de bespelers van andere continuo-instrumenten als cello, violone en fagot (§ III.2). 

De zes van het opschrift Cembalo voorziene partijen zijn alle volledig becijferd. Ook een 

deel van de 48 ongetransponeerde continuopartijen met becijfering is volledig of grotendeels 

becijferd.364 Veel vaker dan bij de orgelpartijen zijn klavecimbelpartijen echter slechts deels 

becijferd, soms slechts één deel.365 Andere continuopartijen zijn alleen aan het begin becijferd: 

soms al na een klein aantal systemen stopt de becijfering, mogelijk uit tijdgebrek.366 Het frap-

pantst zijn echter de continuopartijen, waarin slechts enkele noten zijn becijferd, of zelfs maar 

één noot.367 Het gaat hier duidelijk niet om vergissingen. Zelfs één becijferde basnoot wijst op 

akkoordbegeleiding, en dan natuurlijk niet alleen op die ene noot (facs. VI.5 en 6). 

Facs. VI.5. BWV 120a, Continuopartij, deel 1, m. 35-46. 

Facs. VI.6. BWV 154, partij continuo, recitatief deel 2, m. 6-8 (met noten tenor). 

                                                 
364 BWV 7, 10, 19, 29, 31, 33, 40, 42, 67, 81, 96, 124, 136, 147, 168, 169, 172, 176, 199 en 248IV. 
365 BWV 20, 28, 30, 38, 48, 60, 62, 91, 101, 114, 134, 178, 183 en 195. 
366 BWV 3, 24, 44, 48 [beginkoor], 112 en 166. 
367 BWV 34a (4 akkoorden in het eerste recitatief), 69a (5 maten van deel 1), 78 (5 akkoorden in recitatief 
deel 3), 88 (1 akkoord in recitatief deel 6), 103 (2 akkoorden in recitatief deel 4), 120a (2 maten in deel 
1), 133 (3 akkoorden, verdeeld over beide recitatieven) en 154 (1 akkoord in recitatief  deel 2). 
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Blijkbaar moesten Bachs klavecinisten het vaak met beperkte becijfering doen; soms zelfs vrij-

wel zonder enige becijfering. Dan ligt het voor de hand dat zij ook – evenals organisten – kon-

den spelen uit volledig onbecijferde continuopartijen.  

Sommige onderzoekers menen dat het aantal klavecimbelpartijen te klein is om defini-

tieve conclusies te kunnen trekken over Bachs inzet van het klavecimbel. Maar 38 % is geen 

klein aantal. Als klavecimbelpartijen blijkbaar bovendien ook onbecijferd konden zijn, is de 

stelling dat dit aantal klein zou zijn onhoudbaar: elke continuopartij kon dan immers door een 

goede klavecinist worden gebruikt. Continuopartijen zijn daarnaast vaak pas na 1740 becij-

ferd.368 Dat doet veronderstellen dat Bach aanvankelijk meestal dirigeerde vanuit de partituur 

vanaf het klavecimbel, maar later in zijn leven het klavecimbelaccompagnement meer en meer 

overliet aan een student. Het is goed mogelijk dat Bach een deel van zijn cantates in deze latere 

periode helemaal niet meer heeft uitgevoerd, en dan is het ontbreken van becijferde continuo-

partijen nog begrijpelijker. 

In zestien gevallen, merendeels bij heruitvoeringen in de periode 1732-1735, heeft Bach 

bij een aantal delen van cantates het orgel laten zwijgen. Als reden is wel genoemd een pro-

bleem met het orgel of de organist, maar een esthetische overweging is waarschijnlijker: het 

gaat bijna steeds om aria’s voor een kleine bezetting. Blijkbaar begeleidde de klavecinist hier 

alleen, zonder organist. Dat geen enkel toetsinstrument zou hebben meegespeeld druist in tegen 

de diepgewortelde overtuiging dat een generale bas-instrument in het continuo onontbeerlijk 

was. Bij nog latere uitvoeringen van de genoemde werken werd het orgel in een aantal gevallen 

in ere hersteld.369 Aanwijzingen dat het klavecimbel in een of meer delen van de Music niet 

werd ingezet (zoals een vermelding Cembalo tacet) ontbreken.  

 

Het klavecimbel in Bachs partituren 

In een groot aantal partituren bevat de continuolijn, vaak slechts op één noot of een klein aantal 

noten, enige summiere becijfering (facs. VI.7a-d). De cijfers worden vooral, maar niet uitslui-

tend, gevonden in recitatieven, en staan voornamelijk op plaatsen waar de harmonie niet van-

zelfsprekend is.370 76 van de in totaal 109 geraadpleegde partituren bevatten zulke summiere 

                                                 
368 Kobayashi 1998, p. 99. 
369 Voor details en andere vormen van differentiatie zie § VII.3.  
370 24 cantates uit de eerste jaargang (facs. VI.7a): BWV 75/2,4,9; 76/1,2,6,9,13; 24/3,4; 186 (volledig); 
105/2; 77/1,2,4,5; 138/2; 48/1,2,5,7; 109/1,2,3; 163/1,2,5,6; 90/4; 154/1 (volledig),2; 155/1 (volle-
dig),2,3; 81/2; 144/1; 66/2,4; 134/1,3,5,6; 67/1,5; 12/1,3,4,6; 44/5, 147/1,3,5; 182 (volledig); 152?/3,5,6; 
59?/1. 
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becijfering; dat komt neer op 67 %. Kopiisten maakten van deze becijfering geen gebruik: een 

nette becijfering maakte Bach zelf op de gekopieerde partijen.371 Het antwoord op de vraag, 

waarom die summiere becijfering dan wel in de partituur staat, ligt voor de hand. De partituur 

werd blijkbaar gebruikt voor het klavecimbelaccompagnement. 

   Facs. VI.7a. BWV 76 (eerste jaargang),                     Facs. VI.7b. BWV 2 (tweede jaargang),                  

partituur, recitatief deel 13.                               partituur, recitatief deel 2.  

Becijfering (4# 2#) op slotnoot.          Becijfering op een reeks noten. 

          Facs. VI.7c. BWV 88 (derde jaargang),       Facs. VI.7d. BWV 245 (Johannes-Passion) 

   partituur, recitatief deel 2, m. 5.   partituur, recitatief deel 8, m. 1. 

    Becijfering (4) op eerste noot .                     Becijfering (6) op eerste noot. 

                                                 
     17 cantates uit de tweede jaargang, inclusief de niet-koraalcantates (facs. VI.7b): BWV 2/2; 135/2; 
177/1,5; 99/2; 96/3; 91/2,4,5; 121/1,3,5; 133/3,5; 41/3,5; 14/2; 92/2,5,7; 127/1,3?; 249/4,6,7; 42/1; 
103/1; 87/2,3; 175/3. 
     24 cantates uit de derde jaargang (facs. VI.7c): BWV 39/1; 88/2; 187/1?,5; 168/4; 102/2,5; 51/3; 
27/1; 47/1,3,4; 49/3,5; 55/2,4?; 52/2; 36/2; 57/2; 28/2,4; 16/2; 58/1,2,4; 32/4; 13/4; 43/2; 34/2,3; 
30/2,4,11; 19/1,3; 79/4; 82/1,2,3. 
     11 overige werken (facs. VI.7d): BWV 119/1,6; 197/2, 195/6, 120a/5, 11/3,9; 248-I/4; 248-II/15, 
248-IV/39,40; 248-VI/55,58; 243/1,3; 245/8,10,18a,21g,25a,27c.  
Zelfs in de eerste versie van het motet BWV 118 (ca. 1737, met trombones) komt in de partituur becij-
fering voor bij de in kamertoon genoteerde derde trombone; deze speelt de baslijn en vervult dus eigen-
lijk de continuo-functie. 
Van een groot aantal cantates zijn de partituren niet overgeleverd. Een aantal partituren is daarnaast niet 
te raadplegen via Bach-Digital; deze zijn in deze telling niet meegenomen. Ook partituren waarin i.p.v. 
een continuolijn een getransponeerde orgelpartij is opgenomen zijn overgeslagen. 
371 Dreyfus 1987, p. 32-38. 
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‘Die Cembalo-Frage’ 

De opvatting dat Bach naast het orgel ook het klavecimbel als continuo-instrument in zijn kerk-

muziek zou hebben gebruikt, is heftig omstreden geweest. De belangrijkste meningen uit deze 

discussie, bekend als die Cembalo-Frage, worden hieronder vermeld. 

In 1872 ging Heinrich Bellermann er (op grond van zijn waarnemingen bij Georg Frie-

drich Händel) van uit dat het orgel bij de koren en koralen klonk, maar het klavecimbel bij de 

recitatieven en aria’s, dus zoals Carl Philipp Emanuel Bach schreef.372 Philipp Spitta verwierp 

deze gedachte al in 1873: volgens hem kon alleen het orgel de ziel van de Duitse kerkmuziek 

vertolken; als het klavecimbel al werd gebruikt, moet dat tijdens repetities zijn geweest.373 Hier-

tegen kwam Max Seiffert in 1904 in het geweer. Orgel en klavecimbel zouden samen moeten 

klinken in de koren en koralen, maar alleen het klavecimbel in recitatieven en aria’s. Seiffert 

baseerde dit op de genoemde passage van Carl Philipp Emanuel Bach en op een tweetal van de 

hierboven besproken cantates waarin Bach in de middendelen het orgel liet zwijgen. Seiffert 

suggereerde dus voor het eerst (gedeeltelijk) ‘dubbel accompagnement’.374 Ook Max Schneider 

was in 1915 van mening dat orgel en klavecimbel beide moesten worden ingezet om de musici 

bijeen te houden (of beide tegelijkertijd klonken liet Schneider in het midden).375 Charles San-

ford Terry onderschreef het gebruik van beide instrumenten in 1932, maar ging ervan uit Bach 

het klavecimbel voornamelijk inzette wanneer het orgel werd gerepareerd.376 

Zeer veel invloed heeft Arnold Schering gehad.377 Het klavecimbel was kenmerkend voor 

de Italiaanse operastijl, en dat zou niet passen bij de Duitse kerkmuziek, aldus Schering. In 

1936 zocht hij naar mogelijke argumenten om aanwijzingen voor klavecimbelgebruik te ont-

krachten. Zo moest men becijferde ongetransponeerde continuopartijen beschouwen als par-

tijen voor repetities, of voor een orgelpositief in kamertoon. De klavecimbels in de kerken zou-

den alleen zijn gebruikt voor de Bodenschatz-motetten aan het begin van de diensten en tijdens 

orgelreparaties. Wanneer alleen de recitatieven becijferd zijn, speelden de cellisten wellicht 

akkoorden. Expliciet aan klavecimbel toegewezen partijen zouden uitzonderingsgevallen zijn. 

Twee jaar later ontkrachtte Fritz Müller de ideeën van Schering.378 Hij herinnerde eraan, dat het 

                                                 
372 Bellermann 1872, p. 489-495, 505-510, 521-526, vooral p. 508f. 
373 Spitta I, p. 717, 827-830. 
374 Seiffert 1904, p. 64ff.  
375 Schneider 1915, p. 27-32. 
376 Terry 1932, p. 164f. 
377 Schering 1936, p. 48-53, 76-89, 96-137, vooral p. 48-53. 
378 Müller 1938, p. 46-48.  
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kerkelijke Weihnachtsoratorium uit wereldlijke cantates was samengesteld, dat de continuopar-

tij bij de motetten van Bodenschatz uitdrukkelijk voor orgel was bestemd en dat Bach bij de 

uitvoering van de Trauerode zelf klavecimbel speelde. Het akkoordspel op celli achtte Müller 

gezocht. Dat er voor de Matthäus-Passion alleen een klavecimbelpartij is overgeleverd voor 

het tweede koor, en dat dit zou bewijzen dat het eerste koor alleen op orgel zou zijn begeleid 

(volgens Schneider) noemt Müller onlogisch: Bach kon immers zelf klavecimbel spelen bij het 

eerste koor. 

Toch lijken de opvatting van Spitta en Schering debet aan het feit dat tegenwoordig in het 

merendeel van de uitvoeringen (inclusief ‘historically informed performances’) van Bachs 

kerkmuziek het klavecimbel ontbreekt. Ook in de tweede helft van de 20e eeuw hielden velen 

vast aan begeleiding door het orgel alleen; zo ook musicologen die verantwoordelijk waren 

voor de NBA. Zij suggereerden regelmatig dat het klavecimbel alleen in noodgevallen moet zijn 

ingezet, bijvoorbeeld als het orgel werd gerepareerd.379 In 1987 verkondigde Laurence Dreyfus 

in zijn studie Bach’s Continuo Group de opvatting dat dubbel accompagnement bij Bach vaker 

voorkwam dan werd aangenomen.380  

 

Argumenten contra / pro dubbel accompagnement 

In deze discussie is men het erover eens dat de organist in principe altijd meespeelde. Anders 

ligt het met de inzet van het klavecimbel. Hieronder worden achtereenvolgens de argumenten 

contra en pro dubbel accompagnement besproken.  

 

Contra: 

 

(1) Alleen het orgel kan de ziel van de Duitse kerkmuziek vertegenwoordigen; het kla-

vecimbel is Italiaans en werelds (Spitta, Schering).381 Dit argument is niet gebaseerd op trakta-

ten uit Bachs tijd, maar op filosofieën uit de Romantiek.382 

 (2) Het klavecimbel werd alleen gebruikt bij repetities (Spitta).383 Hiervoor ontbreken 

aanwijzingen. Voor repetities in de Thomasschule kan het niet gelden: de school bezat geen 

                                                 
379 Bijvoorbeeld Dürr 1974/II, p. VIII; Mendel 1974, p. VI. 
380 Dreyfus 1987, p. 10-71. 
381 Spitta I, p. 827f.; Schering 1936, p. 51-53; Dreyfus 1987 p. 14f. 
382 Dreyfus 1987, p. 20f. 
383 Spitta I, p. 830. 
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klavecimbel (wel orgels).384 

 (3) Het klavecimbel werd alleen gebruikt bij het begeleiden van motetten uit de bundel 

van Bodenschatz (Schering).385 Dit is zowel onlogisch als zuiver speculatief. 

 (4) Het orgel dat bekend stond als het Trauungspositiv (§ VII.2) zou in kamertoon staan, 

dus de becijferde kamertoonpartijen waren voor een orgelpositief bestemd (Schering).386 In 

1769 meldt een anonymus: “Zu Leipzig stehen die Orgeln, die zu Herrn J.S. Bachs Zeit vor-

handen waren, ganz gewiss alle im Chortone”.387 Dit positief moet bovendien zijn gebruikt voor 

het tweede koor in de Matthäus-Passion BWV 244 (§ VII.2); deze partij staat in koortoon. 

Wellicht is het ook gebruikt voor de Kleine Brautmesse BWV 250-252; de orgelpartij hiervan 

staat eveneens in koortoon. 

 (5) Het mee laten spelen van een klavecinist zou een extra speler kosten. Bach was hier-

voor veel te praktisch (Schering).388 Wanneer Bach het klavecimbel belangrijk genoeg vond, 

had hij daarvoor echter ongetwijfeld ook de inzet van een extra speler over – voor zover hij 

deze taak al niet zelf vervulde. 

 (6) Het klavecimbel werd alleen ingezet wanneer het orgel werd gerepareerd (Schering, 

Dürr, Mendel).389 Dat is slechts viermaal gebeurd: in de Nikolaikirche in 1725 (juli-november) 

en in 1726-1727 (onbepaalde tijd) en in de Thomaskirche in 1730 (vastentijd) en 1747 (juli-

oktober). Over de orgelreparatie in 1725 meldt Riemers Chronik: “Man hat doch continuirlich 

darauf gespielt ohngeacht fortgebaut worden“.390 Bovendien kan het Trauungspositiv de functie 

van het grote orgel beter hebben waargenomen dan het klavecimbel. 

 (7) Bach zette het klavecimbel vooral in bij composities van anderen. Blijkbaar hadden 

de musici daarbij meer steun nodig (Reinmar Emans).391 Bach zette het klavecimbel – in abso-

lute aantallen – vaker in bij zijn eigen muziek, die doorgaans ingewikkelder is. 

 (8) Het klavecimbel werd niet genoemd in de lijst met instrumenten in het memorandum 

van 1730 [B.3, § 5] (Emans).392 Dat zegt echter niets, vooral wanneer het klavecimbel door 

Bach zelf, of door privéleerlingen werd bespeeld. Het orgel en de organist werden immers ook 

                                                 
384 Spitta II, p. 774. 
385 Schering 1936, p. 129-137. 
386 Ibid., p. 70f. 
387 BD III, nr. 755, p. 204. 
388 Schering 1936, p. 89. 
389 Ibid., p. 89-96; Dürr 1974/II, p. 116; Mendel 1974, p. 98. 
390 Dreyfus 1987, p. 26f. 
391 Emans 2008, p. 143f. 
392 Ibid., p. 145. 
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niet genoemd in die lijst, omdat een organist, evenals een klavecinist, niet onttrokken hoefde te 

worden aan de groep stadsmusici of aan de groep leerlingen van de Thomasschule. 

 (9) Hedendaagse musici hebben soms bezwaar tegen dubbel accompagnement, omdat 

de klavecimbeltoon zonder deksel in de zaal onvoldoende hoorbaar zou zijn, en omdat orgel en 

klavecimbel op een verschillende wijze gaan ontstemmen, wanneer zij in een verwarmde con-

certzaal zijn geplaatst.393 Dit zou kunnen duiden op een in vergelijking met de door Bach ge-

bruikte instrumenten (te) mild geïntoneerd klavecimbel, op een te zachte registratie of op een 

afwijkende akoestiek van de ruimte. Voor de kerken in Bachs tijd was ontstemming t.g.v. tem-

peratuurverloop minder een probleem, omdat deze vrijwel onverwarmd waren. 

 (10) De zuiverheid in stemming van orgel en klavecimbel in samenspel liet te wensen 

over (Schering).394 Dit was echter voor veel musici uit Bachs tijd kennelijk geen probleem, 

terwijl toch het klavecimbel in kamertoon was gestemd en het orgel in koortoon. Zelfs wanneer 

orgel en klavecimbel een verschillende stemming hadden vond Bach dat blijkbaar niet door-

slaggevend.  

(11) Er is gewezen op het gevaar van clashes, wanneer orgel en klavecimbel op ver-

schillende wijze tegelijkertijd begeleiden.395 Mattheson [A.VII.25] beval naast het orgel bij 

grote bezettingen zelfs twee klavecimbels aan; in de opera was dit blijkbaar gebruikelijk.396 

Blijkbaar speelde ook dit probleem destijds niet. 

 

Pro: 

 

(1) Het feit dat dubbel accompagnement vaker voorkwam in Duitsland en dat de praktijk 

in Leipzig zelfs als voorbeeld werd gesteld, zoals hierboven genoemd. 

 (2) De voordelen van klavecimbelbegeleiding, zoals genoemd in § VI.1. 

 (3) De aanwezigheid en het doorlopende onderhoud van de klavecimbels in de kerken 

in Leipzig, zoals hierboven genoemd. 

 (4) De overgeleverde klavecimbelpartijen, samen met vaak identieke orgelpartijen, 

eveneens hierboven genoemd. Dat aantal is groter dan vaak is aangenomen. Maar misschien 

paste Bach dubbel accompagnement pas toe bij heruitvoeringen in de laatste tien jaar van zijn 

leven, zo menen Yoshitake Kobayashi en Emans, omdat de partijen vaak pas toen becijferd 

                                                 
393 Koopman 1996, p. 612. 
394 Schering 1936, p. 88f. 
395 Dreyfus 1987, p. 69. 
396 Bijv. Joachim Quantz [A.X.25] en Carl Philipp Emanuel Bach (Bach 1762, p. 315). 
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werden.397 In deze visie wordt de mogelijkheid dat Bach zelf vanuit zijn partituur speelde 

buiten beschouwing gelaten. 

 (5) De hierboven genoemde summiere becijfering bij de in kamertoon genoteerde bas-

partijen in veel partituren, die gebruikt moeten zijn om klavecimbel uit te spelen. 

 (6) De eveneens hierboven genoemde partijen met de aanduiding tasto solo, of waaruit 

blijkt dat de organist een aantal delen niet meespeelde. 

 (7) Het enige overgeleverde verslag van een uitvoering door Bach van een Music in een 

kerk (Trauerode BWV 198, 1727), waarin is vermeld dat Bach zelf klavecimbel speelde 

[A.VI.9]. Misschien was dit een bijzonder geval: het betrof geen gewone kerkdienst; de uit-

voering vond bovendien niet plaats in de Thomaskirche of Nikolaikirche. Het krantenbericht 

vermeldt dat de muziek in Italiaanse stijl was; misschien dat daarom de klavecinist begeleidde 

i.p.v. de organist. Bovendien maakte de verslaggever fouten in zijn verslag; wellicht kon hij 

Bach niet zien op de orgelgalerij.398 

 (8) Op de omslag van het door Bach bewerkte Sanctus uit de Missa Superba van Johann 

Kaspar Kerll (BWV 241, versie in E) staan bij wijze van uitzondering alle deelnemende in-

strumenten vermeld, i.p.v. het allesomvattende Continuo. De continuogroep bestond volgens 

dit omslag uit: Bassono, Violoncello, Violono, Cembalo e l'Organo. Van dit stuk bestaan o.a. 

partijen voor Cembalo en voor Organo. Dubbel accompagnement was Bachs idee: op het ori-

gineel van Kerll staat slechts con Organo e Violone.399 Dit is een heel late bewerking (1749). 

Misschien dat Bach toen wel dubbel accompagnement wenste (zie hierboven bij commentaar 

op argument nr. 4). 

 (9) Carl Philipp Emanuel Bach meldde dat Bach graag het orkest leidde met de viool en 

dat hij de musici daarmee beter in de hand kon houden dan met het klavecimbel [A.V.27]. 

Deze melding laat zien dat directie vanaf het klavecimbel gebruikelijk was. Directie als violist 

is moeilijk te combineren met de opstelling in de Thomaskiche. Zoals al werd gesuggereerd 

(§ V.1) had Bachs zoon het hier mogelijk vooral over Bachs directie van het Collegium Mu-

sicum; hij noemt immers het orkest. 

 (10) In 1724 wilde Bach de Johannes-Passion uitvoeren in de Thomaskirche, maar hij 

kreeg te horen dat dit volgens het jaarlijks rooster in de Nikolaikirche moest gebeuren. Bach 

protesteerde, o.a. omdat het klavecimbel in de Nikolaikirche “etwas reparirt” moest worden. 

                                                 
397 Kobayashi 1998, p. 99; Emans 2008, p. 146f. 
398 Rifkin 1995, p. 143f. 
399 Dreyfus 1987, p. 48. 
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Blijkbaar vond hij de inzet van het klavecimbel essentieel [A.VI.10]. Van latere uitvoeringen 

van de Johannes-Passion is bovendien een becijferde klavecimbelpartij overgeleverd. 

 (11) Er bestaan verschillende getuigenissen van en voor leerlingen, die de kerkdiensten 

opluisterden met klavecimbelspel, zoals Friedrich Gottlob Wild, die in 1727 een getuigenis 

kreeg, waarin uitdrukkelijk zijn medewerking als klavecinist in de diensten wordt genoemd 

[A.VI.11];400 Johann Friedrich Agricola, die bij Bach studeerde in 1738-1741 en in 1752 

meldde dat hij klavecimbel speelde tijdens Bachs uitvoering van kerkmuziek van Telemann 

[A.VI.12] en Johann Christian Kittel, leerling van Bach in 1748-1750, die zich op 76-jarige 

leeftijd herinnerde dat Bach altijd (!) een van zijn beste leerlingen, onder wie Kittel zelf, kla-

vecimbel liet spelen tijdens de uitvoering van cantates [A.V.28]. 

 (12) Johann Matthias Gesner, van 1729 tot 1734 Rector van de Thomasschule, gaf in 

1738 een lyrische beschrijving in het Latijn van dirigent Bach. Deze passage kan alleen begre-

pen worden als Bach dirigeerde vanaf het klavecimbel, omdat Gesner eerst zegt dat het klave-

cimbel vele citers in zich bergt, en vervolgens Bachs directie beschrijft als zanger die zichzelf 

op de citer begeleidt en tegelijkertijd alles en iedereen om hem heen stuurt. De passage slaat 

blijkbaar op een werk in grote bezetting met amateurmusici, ingewikkelde muziek en weinig 

repetitietijd [B.4]. Misschien is dit een beschrijving van een repetitie. Maar ook dan speelde het 

klavecimbel in de kerk mee; de school bezat geen klavecimbel. 

 Alles overziende kan men vaststellen dat de argumenten pro sterker zijn dan de argu-

menten contra. 

 

 

VI.3. Bachs inzet van het klavecimbel in zijn kerkmuziek in Leipzig 

Bachs klavecinisten 

Voor het klavecimbelaccompagnement in Bachs cantates komen Bach zelf, zijn Thomasschule-

leerlingen en zijn privé-leerlingen in aanmerking. 

 Dat Bach zelf het klavecimbel bespeelde, is bijna vanzelfsprekend. Kapelmeesters leid-

den hun orkest gewoonlijk vanachter hun klavecimbel. Zij zaten centraal tussen de musici en 

konden hen zo het beste sturen. Bovendien bestaan beschrijvingen van Bachs directie vanaf het 

                                                 
400 Ook in getuigenissen voor andere leerlingen wordt het klavecimbel genoemd, maar niet expliciet de 
medewerking in de diensten: Johann Adoph Scheibe, 1731, BD I, nr. 68, p. 136f.; Johann Christoph 
Dorn, 1731, BD I, nr. 69, p. 138; Johann Ludwig Krebs, 1735, BD I, nr. 71, p. 139; Christian Gottlob 
Wunsch, 1743, BD I, nr. 78, p. 145. 
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klavecimbel (zie boven, argumenten pro dubbel accompagnement 7 en 12). De aanbevelingen 

van Mattheson over een tegelijkertijd spelende en zingende Director [A.V.14] zijn één op één 

terug te vinden in de beschrijving van Gesner [B.4, § 2, 3]. Bach zal daarbij vanuit zijn partituur 

hebben gespeeld. Een aanwijzing daarvoor is de in § VI.2 genoemde summiere becijfering in 

maar liefst 67% van zijn partituren. Bach noteerde alleen op cruciale plaatsen een akkoord. Uit 

het aantal partituren met zulke becijfering kan geconcludeerd worden dat Bach minstens 67% 

van deze werken ooit leidde vanaf het klavecimbel. Minstens, want in overige partituren had 

hij wellicht geen behoefte aan zulke indicaties. Dat zou ook kunnen gelden voor de Matthäus-

Passion BWV 244: in de partituur is geen becijfering aanwezig. De partituur is een nieuwe 

versie van een werk dat hij al vaker uitvoerde. Bach kende het dus goed en becijfering was 

overbodig. Of er ook becijfering stond in de autografische partituren van eerdere versies van de 

Matthäus-Passion is niet na te gaan: deze zijn verloren gegaan. Ook uit een aantal cantates met 

orgelsoli blijkt dat Bach waarschijnlijk uit de partituur speelde: die soli staan in koortoon ge-

noteerd in de partituur. Wanneer bijvoorbeeld één van zijn zonen deze partij zou hebben ge-

speeld, moest Bach het doen zonder partituur, en dat lijkt niet waarschijnlijk.401 

 De inzet van Thomasschule-leerlingen is een belangrijk item in het memorandum (1730) 

[B.3]. Daarin wordt het klavecimbel echter niet genoemd. Dat is ook wel logisch: de klavecinist 

had een centrale rol en moest dus een behoorlijke opleiding hebben genoten in klavecimbelspel 

en in het spelen met becijfering – en vaak ook zonder becijfering. Bovendien moest hij ritmisch 

overwicht hebben om de musici bijeen te houden. Thomasschule-leerlingen waren daartoe 

waarschijnlijk – nog – niet in staat. En mocht Bach ooit een Thomasschule-leerling hebben 

gehad die daartoe wel in staat was, dan geldt daarvoor hetzelfde als voor zijn klavecimbelleer-

lingen (zie hieronder). 

 Ten slotte staat vast dat Bach soms klavecimbelleerlingen liet begeleiden. Men kan spe-

culeren over zijn beweegredenen. (1) Bach was verantwoordelijk voor de opleiding van deze 

leerlingen: zij moesten voorbereid worden op een later kapelmeesterschap en daarvoor was er-

varing nodig. Het hierboven in pro-argument nr. 11 genoemde getuigenis voor Wild uit 1727 

ondersteunt deze hypothese. (2) Het is mogelijk dat Bach later in zijn leven in toenemende mate 

leed aan beven en verkramping van zijn handen (Zitterkrampf), waardoor klavecimbelspel hem 

steeds moeilijker viel. Geleidelijke veranderingen in Bachs handschrift sinds 1735 zijn hiervoor 

aanwijzingen.402 Zo is verklaarbaar dat juist in deze jaren veel continuopartijen alsnog becijferd 

                                                 
401 Rifkin 1995, p. 147f. 
402 Dadelsen 1958, p. 107-118; Kobayashi 1988, p. 457. 
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werden en dat een aantal partijen met het opschrift Cembalo uit deze tijd stamt.403 Kobayashi 

laat aan de hand van Bachs handschriftontwikkeling zien dat Bach in augustus of september 

1748 mogelijk een beroerte heeft gehad, waardoor de directie vanaf het klavecimbel zeer werd 

bemoeilijkt.404 De herinnering van Kittel over de jaren 1748-1750 (zie boven) ondersteunt deze 

hypothese. (3) Wellicht leidde Bach zijn musici liever als violist (zie boven, pro-argument 9). 

In de Nikolaikirche zou dat kunnen, in de Thomaskirche echter heel moeilijk, vanwege de af-

stand tussen strijkers en continuo (§ V.2). (4) Het is denkbaar dat Bach liever de handen vrij 

had om de maat te slaan (§ V.1). 

 Dat Bach zijn leerlingen klavecimbel liet spelen, wordt aannemelijk uit de 38 % conti-

nuopartijen, die minstens enige becijfering bevatten (§ VI.2). De gedachte zou kunnen rijzen 

dat hij bepaalde cantates zelf begeleidde en andere liet begeleiden op klavecimbel. Dat blijkt 

echter niet uit de overgeleverde partituren en partijen. Er is geen statistisch verband te vinden 

tussen becijferde partituren en becijferde partijen. Van veel cantates zijn zowel (deels) becij-

ferde partituren als partijen overgeleverd.405 De veronderstelling dat Bach in de eerste jaren in 

Leipzig vooral zelf begeleidde en in latere jaren vooral leerlingen inzette hiervoor, wordt hier-

door gesteund. 

 

De mate waarin de klavecinist bij Bach meespeelde. 

Dreyfus veronderstelde dat Bach het klavecimbel af en toe gebruikte,406 maar het ligt meer voor 

de hand dat Bach het altijd mee liet spelen. Het lijkt immers onlogisch dat Bach werkte zonder 

klavecimbel, als hij de inzet daarvan zo essentieel vond dat hij zonder een volwaardig klave-

cimbel zijn Johannes-Passion niet wilde uitvoeren (zie boven, pro-argument 10). Bovendien is 

het moeilijk om argumenten te bedenken, op grond waarvan hij zou besluiten het klavecimbel 

de ene keer wel en de andere keer niet te gebruiken. Het argument dat hij geen goede speler ter 

beschikking had gaat niet op, omdat hij altijd zelf kon spelen. En Kittel geeft aan dat hij, in 

ieder geval in de jaren rond 1749, de keuze had uit een aantal goede leerlingen en dat hij altijd 

zo’n goede leerling klavecimbel liet spelen. 

Dat er niet meer klavecimbelpartijen zijn overgeleverd, is dan op twee manieren te ver-

klaren. In de eerste plaats was de standaardpraktijk waarschijnlijk dat Bach zelf uit zijn partituur 

speelde. In de tweede plaats konden goede leerlingen kennelijk ook uit onbecijferde partijen 

                                                 
403 Kobayashi 1998, p. 99. 
404 Ibid., p. 461. 
405 Gecontroleerd m.b.v. BC en Bdig. 
406 Dreyfus 1987, p. 68f. 
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spelen, zoals blijkt uit veel deels of vrijwel niet becijferde klavecimbelpartijen. Ook de organist 

moest het (minstens) vijftien maal doen met een volledig onbecijferde partij, en daarnaast met 

veel deels becijferde partijen.  

Volgens Dreyfus bestaan er geen aanwijzingen dat Bach het klavecimbel inzette in de 

Matthäus-Passion (dit in tegenstelling tot de Johannes-Passion). De late klavecimbelpartij voor 

het tweede koor zou laten zien, dat hij in de laatst bekende uitvoering van het werk (waarschijn-

lijk in 1743) het orgel van het tweede koor verving door een klavecimbel (facs. VI.8).407 

 Facs. VI.8. BWV 244, partij klavecimbel 2e koor, begin. 

Deze redenering behoeft enige nuancering. Als Bach het klavecimbel in de Johannes-Passion 

essentieel vond (zie § VI.2, pro-argument 10), is onduidelijk waarom dit voor de Matthäus-

Passion niet zou gelden. Omdat Bach voor zijn nieuwe versie naast twee instrumentale groepen 

ook twee continuogroepen moest bemensen, kan het vinden van voldoende medewerkers pro-

blematisch zijn geweest. Maar dit betrof niet de klavecinist van het eerste koor: het ligt voor de 

hand dat Bach dit zelf was. Het klavecimbel van het tweede koor kan in 1737 door een goede 

leerling zijn bespeeld vanuit een onbecijferde continuopartij. Wellicht had Bach in 1743, na het 

bezetten van de andere partijen, niet meer zo’n goede leerling beschikbaar, en moest hij voor 

becijfering zorgen. Het is ook mogelijk dat Bach in 1737 nog geen klavecinist beschikbaar had 

voor het tweede koor maar in 1743 wel. Ten slotte is het mogelijk dat het Trauungspositiv, 

waarmee het tweede koor óók werd begeleid, bij deze late heruitvoering niet beschikbaar was 

(aanwijzingen daarvoor ontbreken); in dat geval was het klavecimbel onontbeerlijk. Een aan-

wijzing hiervoor zou de inzet van een akkoorden spelende gamba in het accompagnato-recita-

tief “Mein Jesus schweigt” kunnen zijn. Maar dit blijft slechts één van de mogelijke redenen 

voor de nieuwe klavecimbelpartij voor het tweede koor. 

 

Het klavecimbel als solo-instrument in de kerkmuziek 

Bach zette het klavecimbel nooit in als solo-instrument in zijn kerkmuziek. In twee gevallen 

                                                 
407 Dreyfus 1987, p. 40. 
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kan men klavecimbel-‘soli’ beschouwen als een uitwerking van de continuopartij in gebroken 

akkoorden. In de eerste versie van de Johannes-Passion BWV 245 (1724) werd de instrumen-

tale solopartij in het arioso “Betrachte meine Seel” (deel 19) door een luit gespeeld; voor de 

derde versie (ca. 1730) werd een inlegblad gemaakt met deze partij voor orgel. Voor de vierde 

versie (1749) werd een nieuw inlegblad gemaakt voor dezelfde solo, maar nu gespeeld door 

klavecimbel (naast de becijferde klavecimbel-continuopartij). Ook voor de klavecimbelsolo in 

de aria “Willkommen will ich sagen” uit Wer weiß wie nah emir mein Ende BWV 27 is een 

apart inlegblad overgeleverd dat later, waarschijnlijk ten onrechte, het opschrift Organo obli-

gato kreeg. De partij is ongetransponeerd en is dus voor klavecimbel bedoeld (facs. VI.9). 

Facs. VI.9. BWV 27, inlegblad klavecimbelpartij, begin. 

Dit wordt met het autografische opschrift Cembalo obligato bevestigd in de partituur (facs. 

VI.10). 

Facs. VI.10. BWV 27, partituur, titel aria 3; de aria zelf volgt op de volgende bladzijde. 

Op de omslag van de partituur is echter de kennelijk foute aanduiding Organo oblig. overgeno-

men. De organist speelde deze aria tegelijkertijd uit de (onbecijferde) getransponeerde conti-

nuopartij. De klavecinist zal in de overige delen van deze werken uit een continuopartij hebben 

gespeeld. In beide gevallen kan men de klavecimbelsoli ook beschouwen als een uitwerking 

van de continuopartij in gebroken akkoorden. 
 

* * * 
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Het orgel was het standaard-continuo-instrument in de Duitse kerkmuziek, maar in verschil-

lende plaatsen, waaronder Leipzig, werd naast het orgel ook het klavecimbel gebruikt. Het werd 

vaak bespeeld door de dirigent zelf. Te midden van zijn musici kon hij hen met zijn duidelijke 

aanslag in de maat houden; bovendien kon hij eventuele tempoveranderingen met zijn accom-

pagnement duidelijk aangeven. Deze voordelen bezat het orgel niet.  

In Duitsland werden in de 18e eeuw vaak Duitse klavecimbels gebruikt die veelal ge-

bouwd waren door orgelmakers. Hun toon was waarschijnlijk doordringend, en de attaque 

scherp. Het klankkarakter van de registers kon zeer verschillend zijn. Voor begeleidingsdoel-

einden werden vooral grote tweemanualige instrumenten gebruikt.  

In beide hoofdkerken in Leipzig stonden zulke ‘grote’, waarschijnlijk tweemanualige kla-

vecimbels. Zij werden meestal bespeeld door Bach zelf uit de partituren, getuige vele summiere 

becijferingen daarin. Vooral in latere jaren speelde vaak één van Bachs privéleerlingen uit een 

becijferde, deels becijferde of helemaal niet becijferde continuopartij. Uit de partijen en parti-

turen van Bachs kerkmuziek kan worden afgelezen dat de generale bas waarschijnlijk vrijwel 

altijd gerealiseerd werd door orgel en klavecimbel tegelijk (‘dubbel accompagnement’), in alle 

delen van de cantates en passies. De partijen van de klavecinist en de organist verschilden alleen 

bij uitzondering van elkaar, bijvoorbeeld wanneer een van hen een solo speelde. Solopartijen 

voor klavecimbel ontbreken; de beide als zodanig te beschouwen overgeleverde partijen zijn 

eerder uitgewerkte begeleidingen. 
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VII. HET ORGEL 

Het orgel vervulde in de kerkdienst verschillende rollen ten tijde van Bach. Twee daarvan zijn 

voor deze studie van belang: het accompagneren tijdens de figurale kerkmuziek, en soms het 

spelen van een orgelsolopartij daarbij. In dit hoofdstuk wordt in het bijzonder aan de keuze van 

manualen en registers aandacht besteed. Daarvoor worden eerst de adviezen van Bachs tijdge-

noten bestudeerd. Vervolgens worden de orgels in de hoofdkerken in Leipzig besproken, als-

mede het Trauungspositiv uit de Thomasschule, dat soms ook in de diensten moet zijn gebruikt. 

Ten slotte worden het gebruik van de manualen en het pedaal en de keuze van de registers door 

de organist tijdens de uitvoeringen van Bachs kerkmuziek in Leipzig aan de orde gesteld.408  

 

VII.1. Het orgel in de Duitse kerkdiensten ten tijde van Bach 

De verschillende functies van het orgel tijdens de Duitse protestantse kerkdiensten 

Het orgel wordt om verschillende redenen vaak beschreven als het volmaakste instrument (bij-

voorbeeld door Martin Heinrich Fuhrmann [A.VII.1] en Johann Mattheson [A.VII.2]). Dat 

wordt weerspiegeld in de verschillende rollen die de organist in kerkdiensten vervulde. Deze 

worden o.a. uitgebreid beschreven door Daniel Gottlob Türk [A.VII.3]: 

 

- Het preluderen op de gemeentezang, de liturgische gezangen en de figurale muziek. Het 

voorspel op de gemeentezang gaf de gemeente de gelegenheid het lied op te zoeken in 

de gezangbundels en bereidde de gemeente voor op de melodie en de toonhoogte van 

het gezang. Tijdens het voorspel op de figurale muziek (doorgaans een cantate) konden 

de uitvoerenden hun plaatsen innemen; zie hiervoor § I.3 en [A.VII.4].  

- Het begeleiden van de gemeentezang. De organist improviseerde de begeleiding van de 

gemeentezang geheel, of begeleidde deze vanuit een becijferde bas; vierstemmige uit-

werkingen waren ongebruikelijk. Zoals is besproken in § I.3 was het in de hoofdkerken 

in Leipzig ook tijdens de hoofddiensten niet vanzelfsprekend dat alle gemeentezang al-

tijd werd begeleid. In het bijzonder als de organist de gemeentezang niet begeleidde, 

werd deze geleid door de cantor of de prefect en ondersteund door een vocaal koor. 

                                                 
408 De uitwerking van de generale bas-partij door de organist aan de hand van de becijfering is geen 
onderwerp van onderzoek in deze dissertatie. 
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Vooral in grote kerken in steden kon tijdens de diensten op zondagen en met name op hoogtij-

dagen ook figurale muziek worden uitgevoerd. In dat geval behoorde tot de taken van de orga-

nist bovendien: 

 

- Het begeleiden van de figurale muziek. In de kerk was het orgel bijna steeds het belang-

rijkste lid van de generale bas [A.VII.5], vaak zelfs het enige lid. Volgens Carl Philipp 

Emanuel Bach (1762) was het orgel onontbeerlijk in de kerkmuziek om te zorgen voor 

samenhang en luister (Bindung, Ordnung, Pracht) [A.VII.6].  

- Soms: het spelen van een obligate partij in de concerterende muziek.409 

 

Aan grote kerken was meestal een aparte organist verbonden, die alle genoemde rollen kon 

vervullen.  

 

Adviezen over de registratie bij figurale muziek 

Over de wijze van registreren bij de begeleiding van figurale kerkmuziek vindt men adviezen 

bij tijdgenoten van Bach, waarvan er hieronder enkele worden genoemd.410 

Matthäus Hertel [A.VII.7] beval in 1666 het gebruik van twee manualen aan, het ene 

met alleen bijv. Gedackt 8’, het andere, voor tutti-delen, met twee of drie registers, bijvoorbeeld 

Principal 8’, Quintadehn 8’ en Kleingedackt 4’. Op deze manier kon men gemakkelijk wisselen 

van klanksterkte. Ook Daniel Speer (1687/1697) [A.VII.8] achtte het gebruik van één register 

(een Copel, een Zuid-Duitse benaming voor een Gedackt) voldoende voor kleine bezettingen; 

bij tutti’s konden een Principal en Mixtur (!) bijgetrokken worden. In 1708 was Johann Sebas-

tian Bach adviseur bij de verbouwing van het orgel in de Blasiuskirche in Mühlhausen 

[A.VII.9]. Op het Obermanual stelde hij voor de Trompette 8’ te vervangen door een Fagotto 

16’, o.a. omdat deze “in die Music sehr delicat klinget”.411 Verder wilde Bach graag een houten 

Gedackt 8’ (Stillgedackt) op het Brustpositiv hebben omdat deze goed zou mengen in de Music, 

anders dan een luider klinkend metalen register (Grobgedackt).  

Friderich Erhard Niedt schreef zijn Musicalische Handleitung in drie delen, waarvan 

                                                 
409 Zoals blijkt uit de obligate orgelpartijen in een aantal cantates van Bach. 
410 De wijze waarop de organist zijn accompagnement verzorgde op grond van een (meestal becijferde) 
baspartij valt buiten het kader van dit proefschrift. 
411 BD I, nr. 83, p. 152f.  
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het tweede uit 1706 alleen in een bewerking door Mattheson (1721) is overgeleverd. In het 

eerste deel (1700) was hij de eerste die schreef dat de organist bij grote bezettingen de baslijn 

ook met het pedaal kon spelen [A.VII.10]. In het tweede deel reageerde hij op zijn eigen advies 

met de waarschuwing dat de organist het pedaal niet moest misbruiken door het te pas en te 

onpas in te zetten [A.VII.11]. Ook vermeldde hij dat bij kleine bezetting een Still-Gedackt vol-

doende was: dit register zou het meest geschikt zijn voor de generale bas bij de Music. Bij 

middelgrote bezettingen kon de organist in het pedaal een zacht 16’-register zoals een Subbaß 

toevoegen; bij tutti’s kon een 8’-Principal worden getrokken in zowel het manuaal als het pe-

daal. Bij bezettingen met trompetten en pauken kon in het pedaal zelfs een 16’ Posaune worden 

toegevoegd, maar dan mocht elke pedaaltoon alleen kort gespeeld worden. De formulering zou 

erop kunnen duiden dat het pedaal steeds meeklonk, d.w.z. dat de organist met de voeten tege-

lijkertijd dezelfde tonen speelde als met de linkerhand op een manuaal. Als het pedaal dan werd 

losgelaten, klonk de baslijn voort in het manuaal. Verder schreef Niedt dat waar de bassleutel 

in de continuopartij wordt afgewisseld met andere sleutels, het pedaal moest zwijgen. In het 

derde deel van de Musicalische Handleitung (1720) volgde nogmaals een waarschuwing tegen 

overmatig pedaalgebruik: bij zestienden-loopjes moest de organist zich in het pedaal beperken 

tot het spelen van de eerste van elke groep van vier zestienden [A.VII.12]. 

Jacob Adlung schreef zijn Musica Mechanica Organoedi in 1726, hoewel het werk pas 

in 1768, zes jaar na zijn dood, werd uitgegeven [A.VII.13]. Bij kleine bezetting was de Gedackt 

8’ (of Quintatön 8’) volgens hem het aangewezen register voor het accompagnement. De baslijn 

zelf moest echter ofwel op het pedaal, of, bijvoorbeeld bij een lopende bas, op het hoofdmanuaal 

worden gespeeld met een 16’- plus een 8’-register. Wanneer op het ene manuaal alleen een 

Gedackt klonk en op het andere 8’- en 16’-registers, waaronder in ieder geval een Principal 8’ 

of 16’, kon de organist gemakkelijk tussen verschillende manualen schakelen wanneer hij 

zwakker of sterker moest spelen. De baslijn speelde hij weer zo mogelijk op het pedaal, al dan 

niet samen met het manuaal, maar kon ook alleen op het sterkere manuaal gespeeld worden. 

“Man braucht ordentlich das Gedackt; im geringen Claviere, damit die großen Register im 

Hauptwerke den Baß mit hören lassen können.” Hoewel o.a. tijdens dorpskermissen (!) bij grote 

bezetting vaak het volle werk werd gebruikt, raadde Adlung dat niet aan, anders zou het de 

zangers of instrumentalisten overstemmen, “welche zusammen doch die Musik ausmachen” 

[A.VII.13]. 

Johann Gottfried Walther toonde zich eensgezind met Bach (1708) in zijn suggestie 

(1727) om de Fagott te gebruiken wanneer de baspartij loopjes heeft, maar wel samen met een 
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ander register, wellicht om de klank helderder te maken [A.VII.14]. In 1732 maakte hij, evenals 

Bach in 1708 en Niedt in 1710 onderscheid tussen de Stillgedackt van hout en de Grobgedackt 

van tin. In 1739 bezwoer ook Johann Mattheson zijn lezers keer op keer dat de solostem, vocaal 

of instrumentaal, belangrijker was dan de begeleiding, en dat men de sterkte moest aanpassen 

aan de bezetting [A.VII.15]. Bij een stuk met een vocale of instrumentale solostem was één 

Gedackt voldoende, bij een zeer grote bezetting mocht de organist van Mattheson zelfs op het 

volle werk (zonder tongwerken) spelen (!). Bachs zoon Carl Philipp Emanuel sloot zich in 1762 

bij vorige schrijvers aan: een 16’-register in het pedaal “thut seine guten Dienste”, maar wan-

neer noten te snel zijn, moet je terugvallen op het manuaal [A.VI.16]. Verdere registratieaan-

wijzingen zijn afkomstig uit de tijd na Bachs dood en vallen dus buiten het kader van dit proef-

schrift.412  

Over de registratie van het orgel bij de figurale muziek lijkt in het Duitsland van Bachs 

tijd een vrij grote mate van overeenstemming te hebben bestaan. De organist diende rekening 

te houden met de sterkte van de bezetting; bij aria’s en recitatieven diende minder zwaar gere-

gistreerd te worden dan bij tutti’s. De argumentatie was ook vaak dezelfde: de zangers en in-

strumentalisten mochten niet overstemd worden. 

Uit de geciteerde bronnen blijkt dat in grote kerken met meer-manualige orgels bij stuk-

ken met een grotere bezetting het accompagnement op het hoofdmanuaal gespeeld kon worden 

met meer registers, waaronder een Principal 8’, maar dat dit bij stukken met een kleine bezet-

ting (bijv. aria’s met solo-instrumenten) gespeeld diende te worden met een zachte Gedackt 8’ 

op een ander manuaal. Na 1700 werd aanbevolen, de baslijn te spelen op het pedaal (met 16’ 

en 8’-registers), ook bij een kleine bezetting. In stukken met snelle noten moest de baslijn op 

het hoofdmanuaal worden gespeeld, eveneens met 16’ en 8’-registers. Bij een grote bezetting 

kon het aantal registers worden uitgebreid. De meeste bronnen beperken zich daarbij tot 16’ en 

8’ registers; Hertel vond ook een 4’-register acceptabel. Slechts Speer en Mattheson vermelden 

ook een Mixtur, respectievelijk het volle werk zonder tongwerken.  

Volgens Bach in 1708 en Walther in 1727 kon een (zachte) Fagotto 16’ geschikt zijn voor 

figurale muziek. Niedt suggereerde bij grote bezettingen een Posaune 16’ in het pedaal. Reeds 

in 1647 bracht Ludwig Compenius speciaal voor de Musik op het pedaal van het orgel in de 

Predigerkirche in Erfurt tongwerken aan in twee verschillende sterktes.413 Registratieadviezen 

                                                 
412 Bijvoorbeeld Jacob Adlung in 1758 [A.VII.17]; Johann Samuel Petri in 1767 [A.VII.18]; Christoph 
Gottlieb Schröter in 1772 [A.VII.19]; Daniel Gottlob Türk in 1787 [A.VII.20].  
413 Namelijk een Posaune zur vollen Music, en een Fagott zur stillen Music. Williams 1969, part I, p. 
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over obligate orgelpartijen dateren van na Bachs dood en vallen buiten het kader van deze stu-

die.414  

 

VII.2. De orgels in de beide hoofdkerken te Leipzig  

Het grote orgel in de Thomaskirche 

Het grote orgel in de Thomaskirche kent een ingewikkelde historie.415 De orgelbouwer Blasius 

Lehmann bouwde in 1511 een orgel tegen de westelijke wand van de kerk; de kosten suggereren 

twee klavieren en pedaal. In 1525 werd een orgel overgenomen uit Eicha, gebouwd in 1356 

door Joachim Schund; het werd kennelijk op enigerlei wijze geïncorporeerd in Lehmanns orgel. 

In 1601 renoveerde Johann Lange uit Kamenz, leerling van Hans Scherer, het reeds bestaande 

orgel en breidde het uit. Op dat moment bevatte het orgel dus materiaal dat al bijna 250 jaar 

oud was. Lange wordt beschouwd als een uitstekende en conservatieve orgelbouwer. De dispo-

sitie van Langes orgel is bekend doordat deze in 1619 door Praetorius werd gepubliceerd. In 

1670 werd het gerepareerd, verbouwd en uitgebreid door Christoph Donat, waarbij het uiterlijk 

van het orgel met schilder- en beeldhouwwerk werd verfraaid. Blijkbaar heeft Donat de dispo-

sitie behoorlijk aangepast aan de nieuwere smaak, want de nieuwe dispositie, gepubliceerd rond 

1710 door Johann Jacob Vogel, wijkt in veel opzichten af van die van Praetorius. In onder-

staande tabel VII.1 zijn de oude en nieuwe dispositie naast elkaar opgenomen. 

  

                                                 
149f.; Wolff / Zepf 2012, p. 106f. 
414 Voorbeelden zijn Adlung 1768 en Schröter 1772, waarvoor naar de bijlagen A.VII.21-22 zij verwe-
zen. 
415 Informatie in deze paragraaf is voor zover niet anders vermeld ontleend aan Schrammek 1982; Wolff 
2005, p. 9-18; Wolff / Zepf 2006, p. 69f. 
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Tabel VII.1. Dispositie van het grote orgel van de Thomaskirche, volgens Praetorius 1619/II, p. 180 
en Vogel 1710, p. 111. 

 
Praetorius, 1619 Vogel, ca. 1710 

Im Oberwerck, 9. Stimmen Im Oberwercke sind 9. Stimmen. 

1. Principal 16’ (ook pedaliter) Principal 16’ 

2. Octava 8’ Principal 8’ 

3. Superoctava 4’ Ocatava 4’ 

4. Quinta Quinta 3’ 

5. Sedetz 2’ Super Octava 2’ 

6. Gedackt 8’ (naar Brustpositiv?) Quintadena 16’ (nieuw) 

7. Offenflöit 4’ (afgeschaft?) Spiel-Pfeiffe 8’ (uit Rückpositiv, verlaagd?) 

8. Zimbeln III (afgeschaft?) Sesqui altera gedoppelt (nieuw) 

9. Mixtur VI Mixtur VI/VIII/ bis X 

In der Brust, 2. Stimmen In der Brust 9. Stimmen. 

10. Regal 8’ Regal 8’ 

11. Regal 4’ Geigen Regal 4’ 

 Grobgedackt 8’ (uit Oberwerk?) 

 Principal 4’ (nieuw?) 

 Nachthorn 4’ (uit Rückpositiv?) 

 Nasat 3’ (nieuw?) 

 Gemßhorn 2’ (uit Rückpositiv?) 

 Sesqui altera (nieuw) 

 Zimbel II (uit Rückpositiv?) 

Im Rückpositiff, 12. Stimmen Im Rück-Positiv 12. Stimmen. 

12. Principal 8’ Principal 8’ 

13. Quintadena 8’ Quintadena 8’ 

14. Ein linde Gedackt 8’ Lieblich Gedacktes 8’ 

15. Holflöite 4’ Klein Gedacktes 4’ (=Holflöite?) 

16. Spillpfeiff 4’ (naar Oberwerk?) Spitzflöt 4’ (nieuw?)‘ 

19. Nachthorn 4’ (naar Brustpositiv?) Traversa 4’ (nieuw?) 

20. Sedetz (2’of 1’; afgeschaft?)  Violin 2’ (nieuw) 

21. Quintflötgen (1½’?; verbouwd?) Schallflöt 1’ (uit Quintflötgen?) 

22. Gemshorn 2’ (naar Brustpositiv?) Rausch Quinta gedoppelt (nieuw?) 

23. Klingend Zimbel (naar Brustpositiv?) Mixtur IV (nieuw) 

18. Krumbhörner 8’ (octaaf verlaagd?) Krumbhorn 16’ (octaaf verlaagd?) 
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17. Trommet 8‘ Trommet 8‘ 

Noch im Pedal Pedal 

 Sub Bass von Metall 16’ (nieuw) 

24. Posaunen Baß 16’ Posauenen Bass 16’ 

 Trommeten Bass 8’ (nieuw) 

25. Schallmey 4’ Schallmeyen Bass 4’ 

 Cornet 3’ (2’? nieuw) 

 Tremulant, Vogelgesang, Zimbelstern 

Coppeln der beyden Manual Clavirn Und zu jeder Lade ist ein Sperr-Ventil  

Coppeln des Pedals zum Rückpositiff Hat 3. Maual/Clavier und 1. Pedal und noch zur 

Zeit 10. Blaßbläge (sic) 

De toonomvang van de manualen was C-c3, zonder Cis, van het pedaal C-d1 zonder Cis. 

De klankbekers van de oude pedaaltongwerken waren van vertind ijzer. 

 
Het Brustpositiv bevatte tot dan toe slechts twee registers, die alleen vanaf het Oberwerk-ma-

nuaal tot klinken konden worden gebracht. In 1670 werd van het Brustpositiv een volwaardig 

werk gemaakt met een eigen manuaal, waarbij blijkbaar deels gebruik werd gemaakt van oude 

Rückpositiv-registers. Ook het pedaal werd met een aantal registers uitgebreid: naast een nieuwe 

(metalen) Subbas bevatte het voornamelijk tongwerken voor uitkomende stemmen. Typische 

barokregisters als Sesquialters werden toegevoegd aan zowel Oberwerk als Brustpositiv; het 

Rückpositiv kreeg zijn Sesquialter echter pas in 1757. Dat is van belang voor de geschiedenis 

van de Matthäus-Passion, omdat bij de koraalmelodie in het beginkoor in de partij voor het 

orgel van koor 1 vermeld staat: Rückposit: Sesquialtera. Deze partij kan tijdens Bachs leven 

dus niet voor het orgel van de Thomaskirche zijn bedoeld. Philipp Spitta nam dat register ten 

onrechte op in zijn dispositielijst vanwege die vermelding in de genoemde orgelpartij.416 

In 1721 werd het orgel gerepareerd en uitgebreid door Johann Scheibe; daarbij werden 

o.a. vier nieuwe blaasbalgen geplaatst. In 1723, toen Bach in Leipzig in dienst trad, bevatte het 

orgel 3 manualen en 35 registers. De basis was nog steeds een Renaissance-orgel; het had daar-

door waarschijnlijk een ander klankbeeld dan Bach zelf voor ogen stond bij zijn advieswerk. 

Tijdens Bachs leven is de historische kwaliteit van het orgel bewaard gebleven: slechts kleine 

reparaties en schoonmaakwerkzaamheden werden door Scheibe uitgevoerd. Alleen de Posau-

                                                 
416 Spitta II, p. 113 en 709f. 
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nen Bass 16’ is volgens de opvattingen uit Bachs tijd aangepast (versterkt) tijdens een schoon-

maak- en intonatiebeurt in 1730, die – waarschijnlijk niet toevallig – samenviel met de komst 

van een andere organist (§ VII.3). 

Afb. VII.1. Tekening van het grote orgel in de Thomaskirche na de vernieuwing in 1773.  

Het orgel had zijn plaats aan de westelijke wand van de kerk; voor details zie § I.1. Een afbeel-

ding van het orgel zoals dat eruit zag tijdens Bachs leven is niet overgeleverd. Het uiterlijk van 

het orgel was in de periode 1601-1773 volgens Schrammek (zie § I.1) mogelijk te vergelijken 

met het Scherer-orgel uit 1580 in de Marienkirche in Stendal (afb. I.8a) vóór de aanpassingen 

in de jaren veertig van de 20e eeuw, toen o.a. grote pedaaltorens werden toegevoegd. Pas in 

1757, werd het orgel van de Thomaskirche omgebouwd door Christian Immanuel Schweine-

fleisch. Daarbij werd het pedaal uitgebreid met 5 registers, waaronder een Untersatz 32'; het 

Rückpositiv en het pedaal kregen nieuwe windladen. In 1773 werd de kas geheel vernieuwd; 

deze kreeg nu een classicistisch uiterlijk. Het orgel werd hierbij ingrijpend veranderd door Jo-

hann Gottlieb Maurer: het Rückpositiv werd verwijderd en grotendeels ondergebracht in een 

nieuw Oberwerk. Van de in 1773 vernieuwde orgelkas is een afbeelding bewaard gebleven (afb. 

VII.1). Blijkbaar heeft het orgel, zoals veel Midden-Duitse orgels, nooit pedaaltorens gehad. 
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In 1889 werd t.g.v. de verbouwing van de Thomaskirche tot een neogotische kerk een 

nieuw romantisch orgel gebouwd door Wilhelm Sauer, dat na een reeks ingrijpende tussentijdse 

aanpassingen in 2005 geheel werd gerestaureerd naar de toestand in 1908.417 In 2000, naar aan-

leiding van de 250e sterfdag van Bach, werd daarnaast op de noordelijke galerij een zogenoemd 

‘Bach-Orgel’ voltooid, nieuw gebouwd door Gerald Woehl. Van het oude orgel uit Bachs tijd 

is niets bewaard gebleven. 

 

Het kleine orgel in de Thomaskirche 

Het kleine orgel in de Thomaskirche werd gebouwd in 1489 en uitgebreid door Heinrich Com-

penius in 1630.418 In 1638 werd het door Andreas Werner en Erhardt Müller gerepareerd en 

verplaatst naar een positie in de viering, recht tegenover het grote orgel, aan de hoge muur 

boven de scheiding tussen het altaarkoor en het schip (het Schwalbennest). Johann Jacob Vogel 

beschreef deze plaats rond 1710, en voegde toe dat het instrument op hoge feestdagen bespeeld 

werd, waarbij dan ook musicirt werd.419  

In 1665 werden door Christoph Donat zes registers toegevoegd. In 1721 werd het door 

Johann Scheibe gerepareerd omdat het toen helemaal onbruikbaar zou zijn geweest. Blijkbaar 

was het orgel bij Bachs komst in 1723 al behoorlijk bouwvallig. In 1727 werd het door Zacha-

rias Hildebrandt opnieuw gedeeltelijk gerepareerd: slechts acht registers waren daarna speel-

baar. Dat duidt erop dat ook in Bachs tijd het orgel nog op feestdagen werd gebruikt. Daarbij 

zou gedacht kunnen worden aan de Einlagen uit de eerste versie van het Magnificat BWV 243a. 

Nog in 1736 werden op dit kleine orgel vermoedelijk de melodieën van O Lamm Gottes un-

schuldig en O Mensch, bewein dein Sünde groß in de eerste dubbekorige versie van de Mat-

thäus-Passion BWV 244b gespeeld (waarschijnlijk met de Sesquialtera op het Rückpositiv). 

Kort daarna echter, in 1740, was het instrument zo slecht geworden dat besloten werd tot af-

braak door Scheibe. Op de plaats van het orgel werden kapellen voor de families van hoogge-

plaatsten gebouwd (zie afb. I.6). Ook van het kleine orgel noteerde Vogel de dispositie (tabel 

VII.2); van dit orgel zijn evenmin afbeeldingen overgeleverd.420 

 

 

                                                 
417 Zie over deze vroegere aanpassingen Szabó 2016, p. 185ff. 
418 Spitta II, p. 113-115; Wolff 2005, p. 18f.; Wolff / Zepf 2006, p. 71. 
419 Vogel 1710, p. 111. 
420 Wolff 2005, p. 11. 
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Tabel VII.2. Dispositie van het kleine orgel in de Thomaskirche, 

volgens Vogel 1710, p. 111. 

 
Im Oberwercke sind zu finden 7. Stimmen / als Im Rück-Positiv 8. Stimmen. 

Principal 8’ Lieblich Gedackt 8’ 

Quintadena 8’ Principal 4’ 

Gedackt 8’ Hollflöth 4’ 

Octava 4’ Nasath 3’ 

Rausch Quinta II, 3’ und 2’ Octava 2’ 

Mixtur IV-X Sesquialtera gedoppelt. 

Zimbeln II Dulcian 8’ 

 Trommet 8’ 

In der Brust sind befindlich 3. Stimmen / als Im Pedal 

Trichter Regal 8’ Sub Bass von Holze 16’ 

Suffloth 1’ Fagott Bass 16’ 

Spitzflöth 2’ Trommet Bass 8’ 

Tremulant, Umlaufenden Zimbel-Stern, zu jeder Lade ein Sperr-Ventil mit 6. Bälgen. 

 

De beide orgels in de Nikolaikirche 

Het grote orgel in de Nikolaikirche is in 1598 eveneens gebouwd door Johann Lange, als drie-

manualig orgel met 27 registers.421 In 1619 nam Michael Praetorius de dispositie op in zijn 

Syntagma Musicum II (zie onder). De “liebliche und schöne Klang” van het orgel werd ge-

roemd. Tijdens de 17e eeuw vonden verscheidene reparaties plaats. In 1694 werd het door Za-

charias Thaysner verbouwd en uitgebreid met 9 extra registers. Het orgel kreeg daarmee een 

meer ‘barok’ karakter: elk manuaal werd voorzien van een Sesquialtera en het Brustpositiv 

kreeg een volwaardiger opbouw. Rond 1710 publiceerde Vogel de dispositie. Tijdens Bachs 

cantoraat werd het orgel in 1725 gerenoveerd door Scheibe en in 1740 gerepareerd door Zacha-

rias Hildebrandt. In 1741 bezocht Johann Andreas Silbermann het orgel en noteerde de dispo-

sitie; zijn aantekeningen over het karakter van een aantal registers zijn bewaard gebleven 

[A.VII.23]. Hij noemde het een goed orgel, ondanks de ouderdom en gebreken van het instru-

ment. Uit Silbermanns aantekeningen zou men kunnen afleiden dat er inmiddels, waarschijnlijk 

in 1725 door Scheibe, enkele registers waren uitgewisseld of vervangen. Zo vermeldt Vogel op 

                                                 
421 Informatie in deze paragraaf is, voor zover niet anders vermeld, afkomstig uit: Busch 2004, p. 37-42; 
Wolff / Zepf 2006, p. 67-69. 
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het Oberwerk een Grobgedackt en op het Rückpositiv een Gedackt; bij Silbermann is echter 

sprake van een Gedact op het Oberwerk en een Grobgedact op het Rückpositiv. Scheibe zou 

volgens Silbermann tijdens de renovatie meer kwaad dan goed hebben gedaan.  

Het orgel stond aan de zuidelijke kant van de westelijke muur op een galerij, enige meters 

verwijderd van het Schülerchor (zie afb. I.15), wat een ongelukkige positie was voor samenspel 

tijdens de figurale muziek. Voor nadere informatie hierover zie § I.2 en § V.2. De disposities 

in 1619, ca. 1710 en 1741 zijn ter vergelijking opgenomen in tabel VII.3. 

 
Tabel VII.3 De dispositie van het grote orgel in de Nikolaikirche volgens Praetorius 1619/II, p. 179f. 

(links); Vogel 1710, p. 97 (midden); Johann Andreas Silbermann, 1741 (rechts), in Schaefer 1994,  

p. 171f. 

 

Praetorius, 1619 Vogel, ca. 1710 Silbermann, 1741 

[Oberwerk] Im Oberwerk sind 13. Stimmen. Hauptwerck. 

Principal 8’ Principal 8’  Principal 8’ 

Octava 4’ Octava 4’ Octava 4’ 

RauschQuinta (afgeschaft) Quinta 3’(nieuw) Quinte 3’ 

SuperOctava 2’ Super Octava 2’ Superoctava 2’ 

Quintadeena 8’ (n. Brustpositiv?) Quintadena 16’ (nieuw) Quintathon 16’ 

Gedact 8’ Grobgedackt 8’(n. Rückp.?) Gedact 8’ (v. Rückpos.?) 

Gemshorn Gemshorn 8’ Gemshorn 8’ 

NasattQuinta Nassat 3’ Nazard 3’ 

Grobgedact 16’ (naar 8’?) Waldflöt 2’(nieuw) Waldflöte 4’(verlaagd?) 

Zimbel III (afgeschaft) Sesquialtera 1 1/5’(nieuw) Sesquialtera 1 1/5’ 

Mixtur IV-VIII Mixtur VI Mixtur VI 

 Fagott 16’(nieuw) Fagot 16’ 

 Trompett 8’(v. Rückpositiv?) Tromp. 8’ 

In der Brust In der Brust 7. Stimmen. Brustpositif. 

Grob SorduenRegal 16’ (afg.) Quintadena 8 (van Obw?) Quintathon 8’ 

Regal 8’ (afgeschaft) Principal 4’ Principal 4’ 

Regal 4’ (afgeschaft) Quinta 3’ Quinte 1½’ (verhoogd?) 

 Octava 2’ Octava 2’ 

 Sesquialtera II 1 1/5’ Sesquialtera 

 Mixtur III Mixtur 

 Schallmey 4’ Schalmey 4’ 
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Im Rückpositiff Im Rückpositiv 10. Stimmen. Rückwerck. 

Grobflöite 8’ (?) Gedackt 8’ (n. Oberwerk?) Grobgedact 8’ (v.Ob.?) 

Spillpfeiff 4’ (afgeschaft) Viola de Gamba 4’ (nieuw) --- 

Principal 4’ Principal 4’ Principal 4’ 

Nachthorn 4’ (?) Gemshorn 4’ (?) Gemshorn 4’ 

Holflöite 4’ (afgeschaft) Quintadena 4’ Quintathon 4’ 

Quintflöit Quinta 3’ Nazard 3’ 

Sufflöit (?) Octava 2’ (?) Octava 2’ 

  Quinte 1 ½ (nieuw) 

Klingend Zimbel III (afgeschaft) Sesquialtera 1 1/5’ (nieuw) Sesquialtera 

Trommet 8’ (naar Oberwerk?) Mixtur IV (nieuw) Mixtur 

Krumbhorn 8’ Bombart 8’ Bompartte 8’ 

Im Pedal Im Pedal 6. Stimmen. Pedal 

Grobgedact 16’ [n. Oberwerk?] Gedackter Subbass 16’ Untersatz 16’ 

Offenflöit 4’ (afgeschaft) Octava Bass 4’ (nieuw) Octava 8’ (verlaagd?) 

PosaunenBaß 16’ Posaunen Bass 16’ Posaun Bass 16’ 

 Trompet Bass 8’ (nieuw) Tromp 8’ 

SchallmeyenBaß 4’ Schallmey Bass 4’ Schalmey 4’ 

 Cornet Bass 2’ (nieuw) Cornet 2’ 

Dresdener handschrift:   

Tremulant, idem op Brustpositiv  Tremb. 

Coppel zum RP und Pedal  ? 

Coppeln zum Manual Clavieren Coppel zu beyden Claviren Nichts angehenckt 

Cymbel Stern  Cymbel, Vogelgesang 

 

Van dit orgel is een aquarel bewaard gebleven uit 1784 (afb. VII.2). Vlak daarna, in 1787, werd 

het orgel afgebroken; delen werden gebruikt voor het orgel in de Stadtkirche St. Moritz in 

Taucha; ook dit orgel is later verloren gegaan. De gebr. Trampeli bouwden in 1795 een geheel 

nieuw orgel dat in 1862 werd vervangen door een nieuw orgel gebouwd door Friedrich Lade-

gast; destijds het grootste orgel van Sachsen. Tijdens de verbouwing van de kerk omstreeks 

1902 werd het Ladegast-orgel drastisch verbouwd door Wilhelm Sauer. In 2004 werd het ge-

restaureerd, waarbij het orgel enerzijds grotendeels werd teruggebracht naar de situatie van 

1862, anderzijds werd uitgebreid tot een veelzijdig instrument.422 

                                                 
422 Busch 2004, p. 37-74. 
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Afb. VII.2. Het grote orgel in de Nikolaikirche. 

Ingekleurde gravure van Carl Benjamin Schwarz, 1784. Stadtarchiv Leipzig, RRA 316. 

Het kleine orgel in de Nikolaikirche werd gebouwd in 1577 en hing aan dezelfde westelijke 

wand als het grote orgel. Het is voor de relatie met Bach echter niet relevant, omdat het werd 

afgebroken in 1693: Bach heeft het nooit gekend. 

 

Positieven 

Uit inventarislijsten van de Thomasschule tussen 1723 en 1750 blijkt dat naast twee regalen 

(kleine instrumenten met slechts één register, namelijk een tongwerk met zeer korte klankbe-

kers) twee positieven (kleine eenmanualige orgels met slechts enkele registers) in de school 

aanwezig waren [A.VII.24]. 

De regalen hadden draagbalken en konden dus meegenomen worden bij het Currende-

singen. Er zijn geen aanwijzingen dat Bach deze regalen gebruikte. Het ene was blijkbaar in 
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slechte staat, maar het andere was nog in 1696 aangeschaft. In de 18e eeuw raakten deze schnar-

rende instrumenten uit de gratie. Mattheson verwoordde in 1713 en 1739 zijn grote afkeer van 

het gebruik van regalen tijdens de Music [A.VII.25 en 26]. 

In de Thomasschule stonden twee orgels: een groot en een klein positief. Het grote posi-

tief van de Thomasschule is kennelijk door Kuhnaus voorganger Johann Schelle aangeschaft in 

1685. Het stond “in die Höhe”, in de zogenaamde Sekondanerstube (het auditorium waar Bach 

volgens Schering zangles zou hebben gegeven aan de leerlingen van het eerste koor). Het had 

vier registers en een tremulant; het uiterlijk was geel met bladgoud en het was niet verplaats-

baar. De bedoeling zou vlijtige oefening van de muziek zijn geweest.423 In 1739 vroeg Bach om 

een nieuw positief [A.VII.27] (volgens Schering voor de repetities in de Thomasschule), maar 

kreeg het niet. Pas in 1756 kwam er een nieuw instrument. 

Het kleine positief werd omschreven als “Positiv in Form eines Thresores mit 4. Hand-

haben, […] um bey denen Hauß Trauungen zu gebrauchen“ [A.VII.24]. Het is aangeschaft door 

Kuhnau in 1720 en had drie registers: een Gedackt 8’, een Gedackt 4’ en een Prinzipal 2’. Dit 

positief, door Schering Trauungspositiv genoemd, is gedurende Bachs tijd in Leipzig steeds in 

gebruik geweest; in 1771 werd het vervangen. In § VI.2 is aannemelijk gemaakt dat het evenals 

de overige orgels in koortoon moet hebben gestaan. Het Trauungspositiv is voor de Musik in de 

kerken zeker van belang geweest. Tijdens de uitvoeringen van de laatste versie van Matthäus-

Passion BWV 244 (vermoedelijk in 1737 en 1743 in de Nikolaikirche) was immers een tweede 

orgel nodig. Het kleine orgel in de Thomaskirche kwam daarvoor niet in aanmerking, omdat de 

afstand tot het Schülerchor (30 m) te groot was en omdat de ruimte op de orgelgalerij te klein 

moet zijn geweest; het Trauungspositiv was daardoor het enige alternatief. Wellicht werd het 

ook gebruikt wanneer het grote orgel werd gerepareerd: in de Thomaskirche tijdens de vasten-

tijd in 1730 en juni-november 1747, en in de Nikolaikirche in juli-advent 1725 en een onbe-

kende periode in 1726-27. Niettemin is bekend dat er tijdens reparaties naar gestreefd werd, 

een deel van de orgels bespeelbaar te houden.424 Natuurlijk is voor het accompagnement in het 

bijzonder de Gedackt 8’ van het Trauungspositiv van belang; mogelijk zijn de overige registers 

wel gebruikt bij sterker bezette delen. 

 

 

                                                 
423 Schering 1936, p. 68-71. 
424 Schering 1936, p. 89-22. 
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VII.3. Het orgel in Bachs kerkmuziek 

Het orgel als continuo-instrument bij Bach 

Er bestaat geen enkele twijfel over dat Bach in principe het orgel altijd mee liet klinken in de 

continuogroep. Immers, bijna altijd wanneer de partijen zijn overgeleverd behoort daartoe een 

omlaag getransponeerde continuopartij, meestal met de naam Continuo (§ VI.2). Deze orgel-

partijen zijn gemaakt door de continuopartij te transponeren. Meestal werden onspeelbare noten 

vermeden. Maar niet altijd: in BWV 9 bijvoorbeeld werd van een kamertoon-Cis in de orgel-

partij een koortoon-B1 gemaakt (facs. VII.1). Omdat in Leipzig zowel het pedaal als de manu-

alen als laagste toon een C hadden, komt een B1 op het orgel niet voor. Het omzeilen van zo’n 

toon zal voor een professionele organist overigens geen groot probleem zijn geweest. 

 

Facs. VII.1. BWV 9, deel 5, orgelpartij, laatste systeem (voor da capo), met slot-B1. 

De Thomaskirche en de Nikolaikirche hadden beide een organist in dienst; zij waren het die 

alle in § VII.1 genoemde rollen vervulden, en dus ook orgelcontinuo speelden bij de concerte-

rende muziek. Alleen wanneer er een substantiële solorol was voor het orgel, nam Bach deze 

gewoonlijk zelf voor zijn rekening (zie hieronder). In de Nikolaikirche was Johann Gottlieb 

Görner organist tot 1729; hij werd in 1730 opgevolgd door Johann Schneider. In de Thomaskir-

che was Christian Grabner organist tot 1729, in dat jaar nam Johann Gottlieb Görner, komend 

vanuit de Nikolaikirche, diens plaats in.425 

 

Registratie van het orgelaccompagnement bij Bach 

Voor het normale orgelaccompagnement heeft Bach in Leipzig nooit registraties genoteerd.426 

Zoals vermeld (§ VII.1) schreef hij in Mühlhausen (1708) naar aanleiding van de verbouwing 

van het orgel in de Blasiuskirche dat voor de figurale muziek op het Brustpositiv een zachte 

houten Gedackt 8’ veel geschikter zou zijn dan een metalen. Op het Oberwerk had hij liever 

                                                 
425 Wolff 2000, p. 252. 
426 Swanton 1985, p. 124. 
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een zachte Fagotto 16’ dan een luide Trompette, o.a. omdat die in de Music “delicat” klinkt. 

Het is niet vanzelfsprekend dat Bach in latere jaren nog steeds achter deze adviezen stond, maar 

meer aanwijzingen zijn niet overgeleverd. Aanwijzingen over Bachs registraties bij het orgel-

accompagnement moeten ontleend worden aan de in § VII.1 genoemde adviezen van andere 

musici, door deze te leggen naast de disposities van de grote orgels in de Thomas- en Nikolai-

kirche. 

Het Rückpositiv en het Oberwerk van het grote orgel van de Thomaskirche lijken in het 

bijzonder geschikt te zijn geweest voor het accompagnement. Op het Rückpositiv was het re-

gister Lieblich Gedacktes 8’ bij uitstek bruikbaar voor aria’s etc. Voor sterker bezette stukken 

bezat het Rückpositiv ook een Principal 8’. Een voordeel van het Rückpositiv was verder dat 

dit het dichtst bij de uitvoerenden was geplaatst. Op het Oberwerk waren een Principal 16’ en 

een Principal 8’ aanwezig, naast een Quintadena 16’ en een Spiel-Pfeiffe 8’. Hiermee kon zo-

wel accompagnement in een sterker bezet deel alsook een baslijn goed worden gerealiseerd. 

Deze laatste zou zich alleen goed op het pedaal laten spelen, wanneer het Oberwerk aan het 

pedaal kon worden gekoppeld, omdat op het pedaal zelf geschikte 8-voets-registers ontbraken. 

Het is niet duidelijk of zo’n koppel er was; in 1619 was het er blijkbaar nog niet; ca. 1710 

werden koppels niet genoemd. De Sub Baß 16’ op het pedaal kon natuurlijk wel gebruikt wor-

den om de manuaalbas te versterken (zoals beschreven door o.a. Niedt, § VII.1). Het Brustpo-

sitiv lijkt voor het accompagnement minder geschikt te zijn geweest. Het had aan 8’- registers 

alleen een Grobgedackt en een Regal. 

Het orgel in de Nikolaikirche lijkt minder geschikt te zijn geweest voor het accompagne-

ment dan dat in de Thomaskirche. Het was verder van de overige uitvoerenden verwijderd en 

het Rückpositiv was waarschijnlijk minder goed hoorbaar voor de overige musici. Maar ook de 

dispositie lijkt minder gelukkig. De Gedact 8’ (Vogel) op het Rückpositiv was volgens Silber-

mann immers – mogelijk sinds 1725 (§ VII.2) – een Grobgedackt; wellicht was de Quintadena 

8’ op het Brustpositiv geschikter voor zachte figuraalmuziek. Voor sterker bezette stukken was 

het Rückpositiv echter ook niet zo geschikt: andere 8’-registers waren er niet behalve de 

Bompart (een tongwerk dat in de discant volgens Silbermann klonk als een kromhoorn, en in 

de bas als een zachte trompet). Dan kon de organist beter kiezen voor het Oberwerk; daar waren 

geschikte registers als Quintadena en Fagot 16’, Principal, Grobgedackt en Gemshorn 8’ aan-

wezig. De baspartijen kunnen ook hier rechtstreeks op het Oberwerk zijn gespeeld. Evenals in 

de Thomaskirche zou de baspartij hier alleen goed speelbaar zijn geweest op het pedaal, indien 
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het hoofdmanuaal hieraan was gekoppeld. Maar Praetorius noteert in 1619 dat alleen het Rück-

positiv was te koppelen naar het pedaal; volgens Silbermann was in 1741 zelfs helemaal “nichts 

angehenckt” [A.VII.23]. Wel kan de Untersatz 16’ op het pedaal gebruikt zijn om de manuaal-

bas te versterken. Voor het spelen van solopartijen lijkt het Rückpositiv wel geschikt te zijn 

geweest. 

Bachs Violone klonk naar het zich laat aanzien in 8’ ligging (§ VIII.3). Maar daaruit mag 

men niet de conclusie trekken dat Bach een 16’-octavering van de continuopartij afwees.427 Een 

aanwijzing dat Bach de 16’ klank van het orgel prefereerde voor de baslijn (niet voor het ac-

compagnement), zou men kunnen zien in zijn registratievoorschriften bij enkele Schübler-ko-

ralen. In BWV 645 schrijft hij voor het pedaal, en in BWV 646 voor de linkerhand een 16’-

register voor (Facs. VII.2). 

Facs. VII.2. BWV 646 (begin). 16’-baspartij op het tweede klavier (2. Clav.16 Fuss.). 

Men kan veronderstellen dat Bach bij de uitvoering van dergelijke koralen als onderdeel van 

zijn cantates in de baspartijen eveneens een 16’ instrument liet meespelen. Als de Violone daar-

voor niet geschikt was, moet een 16’-klankkarakter zijn opgeroepen door het orgel. Een extra 

aanwijzing daarvoor kan worden gelezen in het voorwoord van de Birnstiel-uitgave van de 

vierstemmige koralen in 1765. Daarin schreef Carl Philipp Emanuel Bach dat zijn vader “ein 

sechzehnfüßiges baßirendes Instrument, welches diese Lieder allezeit mitgespielt hat” 

[A.VII.28] inzette. Omdat Carl Philipp Emanuel aan organisten schreef, bedoelde hij mogelijk 

                                                 
427 O.a. Lambert Smit en Sigiswald Kuijken menen dat Bach geen 16’-klank wenste (§ VIII.3). 
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een orgel met een 16’-register.428 

 

Differentiatie tussen orgel en klavecimbel 

De orgelpartijen bevatten bijna steeds alle delen van een werk; tacet-indicaties komen zelden 

voor. Aangenomen moet daarom worden dat het orgel over het algemeen niet alleen meeklonk 

in alle werken, maar zelfs in alle delen. Uit zestien overgeleverde orgelpartijen blijkt dat Bach 

de organist soms niet liet meespelen. Omdat niet van alle cantates orgelpartijen zijn overgele-

verd, kan dit bij meer cantates het geval zijn geweest.429 Waarschijnlijk is de reden voor het 

weglaten van het orgel steeds een esthetische geweest. Het gaat steeds om delen met een kleine 

bezetting, waarin het orgel misschien te dik klonk; het klavecimbel was dan als generale bas-

instrument voldoende. Op twee uitzonderingen na betreft het steeds koraalcantates uit de 

tweede jaargang (1724/1725), waaronder vier waarschijnlijk in de periode 1732-1735 gecom-

poneerde toevoegingen aan deze jaargang.430 De twee uitzonderingen zijn BWV 95 uit de eerste 

en BWV 42 uit de derde jaargang. Meestal heeft Bach de differentiatie vanaf de eerste uitvoe-

ring van de cantate voorgeschreven. Dit blijkt uit elf overgeleverde orgelpartijen. In BWV 42/2 

gaf Bach het niet-meespelen van het orgel in het B-gedeelte na het Fine-teken aan met rusten 

(facs. VII.3).  

Facs. VII.3. BWV 42, orgelpartij, aria 3, alleen B-deel tacet, aangegeven met rusten. 

In alle andere gevallen noteerde Bach een opmerking als Recit. tacet of Aria tacet in plaats van 

de muziek voor het betreffende deel.431 Laurence Dreyfus suggereert dat de differentiatie in de 

niet-nagecomponeerde cantates ook uitvoeringen betreft uit de periode 1732-1735, maar het is 

                                                 
428 Ton Koopman heeft een bezetting met 16’-orgel uitgeprobeerd, maar vond het resultaat niet bevre-
digend (“stiff and rather uneven”, Koopman 1996, p. 618). Omdat hij meende dat Bachs Violones in 
Leipzig contrabassen waren, koos hij voor 16’-Violone in plaats van 16’-orgel. 
429 Schering 1936, p. 103-106; Dürr 1974/II, p. 69; Dreyfus 1987, p. 58f.; BDig. 
430 Marc-Roderich Pfau veronderstelt dat deze cantates oorspronkelijk zijn gecomponeerd voor het hof 
in Weißenfels. Pfau 2015, p. 342-347. 
431 Dit betreft BWV 5/2,3,4,6; 26/2; 94/2,4,7; 129/2,3,4; 139/2,3,4 en 177/2,3,4, maar ook de nagecom-
poneerde cantates bij de tweede jaargang 9/2,3,4; 14/3,4; 97/3,4,7 en 100/2,3,5. 
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niet duidelijk waarop hij dit baseert.432 In vijf gevallen maakte Bach de differentiatie later weer 

ongedaan.433 De differentiatie in BWV 14, 26, 42, 94, 97/7, 100, 139 lijkt definitief te zijn ge-

weest. Van BWV 97 bestaat ook een latere complete orgelpartij, maar die is een kleine terts 

lager genoteerd, en moet dus voor een uitvoering buiten Leipzig bedoeld zijn geweest (wellicht 

Weißenfels). In enkele andere gevallen besloot Bach pas later, bij een heruitvoering, het orgel 

te schrappen.434  

 Een andere vorm van differentiatie vinden we in het openingskoor van Ein feste Burg 

ist unser Gott BWV 80. In de partituur staan twee aparte notenbalken voor het continuo. Vol-

gens de uitgave van de Bachgesellschaft zou de bovenste voor het orgelmanuaal en de violon-

cello zijn, en de onderste voor het orgelpedaal (Posaune 16 Fuß) en de violone (muziekvoor-

beeld VII.1).  

Muziekvoorbeeld VII.1. BWV 80, deel 1, partituur, beide continuopartijen, eerste inzet 

koraalmelodie. Uitgave Bachgesellschaft. 

Dan is het echter vreemd dat alleen de onderste balk werd becijferd. Uit het Kritischer Bericht 

bij de NBA blijkt, dat beide partijen in het handschrift als volgt zijn aangegeven: Violoncell: e 

Cembalo | Violono e Organo. De organist speelde dus alleen de in de bas liggende koraalmelo-

die, waarschijnlijk met pedaal, en voorzien van een accompagnement. Zoals vaker kon de kla-

vecinist blijkbaar zonder becijfering toe, zeker als dat Bach zelf was. De notatie Posaune 16 

Fuß is afkomstig uit een partituur van Wilhelm Friedemann Bach, die dit koor met een Latijnse 

tekst opnieuw uitvoerde, onder toevoeging van trompetten en pauken. Helemaal zeker kan men 

echter niet zijn van de juiste vorm van deze differentiatie: van deze cantate is alleen een later 

afschrift van de partituur overgeleverd. Ook de partijen zijn verloren gegaan. 

                                                 
432 Dreyfus 1987, tabel p. 60. 
433 In BWV 5 deed hij dat met een geheel nieuwe complete orgelpartij, en in BWV 9; 97/3,4; 129 en 177 
door de tacet-notities door te strepen, en de ontbrekende partijen alsnog toe te voegen aan het eind van 
de partij. 
434 De reeds uitgeschreven partijen van de desbetreffende delen werden dan voorzien van de extra notitie 
tacet (BWV 33/2,4; 99/2,3,4,5; 130/5), of bovendien doorgekruist (BWV 101/3), dan wel voorzien van 
de opmerking Aria senza l’Organo (BWV 95/5, eerste jaargang). 
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 Een eenvoudiger vorm van differentiatie treft men aan in BWV 14/1, 29/2, 72/1, 177/1 

en 248/54. Hier speelde de organist in een beperkt aantal maten andere noten dan de overige 

continuo-instrumentalisten, bijvoorbeeld door mee te spelen met de vocale bas. Deze differen-

tiatie staat alleen in de orgelpartij, niet in de partituur. Opvallend is dat Bach het al of niet 

meespelen van de organist blijkbaar nauwkeurig regisseerde. Men zou kunnen verwachten dat 

een mondelinge mededeling vlak voor de uitvoering voldoende zou zijn geweest, maar zo ging 

Bach kennelijk niet met zijn musici om. 

 Een bijzondere vorm van differentiatie vindt men in deel 47 (uit de vijfde cantate) van 

het Weihnachtsoratorium. In de Continuo-partij is deze aria blijkbaar op een later tijdstip tussen 

rechte haken gezet en is de aanduiding tacet ingevoegd (facs. VII.4). 

Facs. VII.4 BWV 248/47, partij Continuo, begin. 

Deze partij is gedeeltelijk becijferd, en werd dus (ook) door een klavecinist benut. In de tweede 

Continuo-partij, een doublet, ontbreekt deze aria zelfs helemaal (facs. VII.5). 

Facs. VII.5. BWV 248/46 (slot) en /47 (begin), partij Continuo (doublet). 

De aria werd echter niet overgeslagen, want de tacet-aanduidingen ontbreken in alle andere 

partijen. Blijkbaar klonk bij een heruitvoering alleen het orgel als continuo-instrument, zonder 

cello of violone; mogelijk ook zonder klavecimbel.  

Als laatste voorbeeld van differentiatie tussen orgel en klavecimbel dient de alt-aria “Je-

sus, laß dich finden” in cantate BWV 154. In de continuopartijen ontbreekt deze Aria senza 

Basso (facs. VII.6), waarin een bassetto is geschreven voor violen en altviolen 

Facs. VII.6. BWV 154/3, partij Continuo. 
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Voor een heruitvoering maakte Bach alsnog een inlegblad met een volledig becijferde klave-

cimbelpartij voor deze aria (facs. VII.7). Orgel en andere continuo-instrumenten bleven zwij-

gen. 

 Facs. VII.7. BWV 154, inlegblad klavecimbel voor alt-aria, begin. 

Wellicht speelde Bach bij vorige uitvoeringen de klavecimbelpartij zelf vanuit zijn partituur – 

onbecijferd. De vraag dringt zich op of hij bassetti altijd op klavecimbel begeleidde, bijvoor-

beeld ook in het Magnificat BWV 243 (“Suscepit”) en de Matthäus-Passion BWV 244 (“So ist 

mein Jesus nun gefangen”). Een definitief antwoord is niet te geven. Differentiatie is verder 

vanzelfsprekend als aan het klavecimbel (BWV 245/19 en 27/3; zie § VI.3), of het orgel een 

solorol was toebedeeld (zie onder). 

 

Het orgel als obligaat instrument bij Bach 

Reeds in Mühlhausen (BWV 71) en Weimar (BWV 161) schreef Bach soms voor zijn cantates 

een solopartij voor het orgel; in Leipzig deed hij dat veel vaker. Vaak gaat het om bewerkingen 

of transcripties, maar soms ook om originele composities. In Tabel VII.4 volgt een overzicht 

van deze solopartijen in Leipzig.435  

In deze tabel zijn BWV 71, 161, 70, 128, en 27 weggelaten; de redenen daarvoor zijn de vol-

gende:  

 

- BWV 71 klonk alleen in Mühlhausen.  

- De versie met de orgelsolo van BWV 161 klonk alleen in Weimar; de cantate kan op 

deze wijze – met blokfluiten in lage kamertoonstemming – niet in Leipzig geklonken 

hebben. Bij een mogelijke heruitvoering in Leipzig werd de orgelpartij in ieder geval 

vervangen door een partij voor sopraan. Een datering is moeilijk te geven, omdat er 

alleen partituurafschriften zijn overgeleverd.  

                                                 
435 Swanton 1985, p. 96; Dreyfus 1987, p. 63; Prinz 2005, p. 655. 
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- In BWV 70/3 is geen sprake van een orgelsolo, maar van differentiatie. De orgelpartij 

is een met extra noten versierde continuopartij. 

- In de partituur van BWV 128/4 is de instrumentale solopartij weliswaar voorzien van 

de notitie Organo, maar uit de partijen blijkt dat Bach deze partij nog vóór de eerste 

uitvoering heeft toegewezen aan een hobo.  

- In BWV 27/3 kan de partij onmogelijk voor orgel zijn bedoeld omdat deze in kamertoon 

is genoteerd (vgl. § VI.2). Het opschrift Organo obligato is later door Carl Philipp Ema-

nuel Bach toegevoegd.  
 

Tabel VII.4. Uitvoeringen in Leipzig met obligaat orgel. 

 

BWV Jaar Bijzonderheden Orgelsolo in 

146/1,2,3 1726 T P (afschrift) 

194/3,7 (=10) 1726 i.p.v. hobo; alleen 2e versie in Leipzig Ot 

170/3,5 1726 orgelcontinuo tacet in deel 3 (bassetto) 

ca. 1746 deel 5 met fluit 

3: Pt, 5: P 

niet in Ot 

35/1,2,4,5,7 1726 T Pt+, geen Ot 

47/2 1726 Na 1735 met viool P, niet in Ot 

169/1,3,5 1726 T Pt, geen Ot 

49/1,2,6 1726 T Pt+, geen Ot 

244/1 1727?/1737 Zowel in versie 1 als 2 P, Ot 

188/1,4 1728? T Pt, Ot ontbreekt 

120a/4 1729 T Pt, niet in Ot 

63/3 1729? Heruitvoering in Leipzig Ot (inlegvel) 

172/5 1731 Heruitvoering in Leipzig Ot (inlegvel) 

29/1,7 1731 T Pt, ook in Ot 

245/19 ca.1732 Heruitvoering; alleen versie 3 Ot (inlegvel) 

73/1 1732/35 Heruitvoering Ot (inlegvel) 

80/1 ca.1735 Beginkoor in latere versie P (afschrift) 

Verklaring afkortingen tabel: 

T = transcriptie (meestal van een concertdeel) in de Sinfonia 

P = niet- getransponeerde orgelsolo in de partituur 

Pt = getransponeerde orgelsolo in de partituur 

Pt+ = getransponeerde orgelpartij in de partituur in alle delen 

Ot = getransponeerde orgelpartij 
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Opvallend is een viertal cantates uit 1726, deel uitmakend van de derde jaargang, vanwege de 

aanwezigheid van sinfonia’s in de vorm van transcripties van delen van concerten voor andere 

instrumenten.436. Het is niet onwaarschijnlijk dat Bach deze reeks voortzette in de vierde jaar-

gang: Ich habe meine Zuversicht BWV 188 bevat een soortgelijke transcriptie. Deze vierde 

jaargang is echter zeer onvolledig overgeleverd. De – vrijwel identieke – sinfonia’s uit Herr 

Gott, Beherrscher aller Dinge BWV 120a en Wir danken dir, Gott BWV 29 zijn van later da-

tum; beide cantates behoren niet tot de jaargangen. 

 

Aan de hand van Tabel VII.4 kan worden getracht, drie vragen te beantwoorden, te weten: (1) 

Wie speelde de orgelsoli? (2) Hoe werd de generale bas tijdens de orgelsoli gerealiseerd? (3) 

Hoe werd de generale bas in de overige delen gerealiseerd? 

 Ad 1: De solopartij bij transcripties van concertdelen staat meestal in getransponeerde 

vorm in de partituur;437 niet in de orgel-continuopartij. Een orgelcontinuopartij ontbreekt 

meestal. Alleen bij BWV 29 staat de solopartij niet alleen in de partituur, maar ook in de orgel-

continuopartij. De aria “Wie jammern mich doch” BWV 170/3 is weliswaar geen transcriptie 

van een concertdeel, maar hoort ook tot deze categorie. Het is waarschijnlijk dat Bach zelf uit 

zijn partituur deze solopartijen speelde; het is immers logisch dat de partituur werd gebruikt 

voor de directie. Het ligt voor de hand te denken dat de situatie bij BWV 146 oorspronkelijk 

niet anders was. Van deze cantate zijn alleen afschriften overgeleverd. Hierin staat het orgel-

systeem in d klein (kamertoon) genoteerd; de meest betrouwbare bron vermeldt bij de orgel-

systemen: naar c klein te transponeren.438 Dit doet vermoeden dat de oorspronkelijke partituur 

toch een naar c getransponeerd orgelsysteem bezat (koortoon). Een andere bijzonderheid is dat 

de orgelpartij een octaaf lager is genoteerd dan in het klavecimbelconcert BWV 1052, dat de-

zelfde muziek bevat. Mogelijk was het Bachs bedoeling dat de organist een 4’-registratie koos. 

Als Bach zelf speelde, is het begrijpelijk dat schriftelijke aanwijzingen ontbreken. 

 Het is ook logisch (en derhalve waarschijnlijk) dat in die gevallen, waarin de orgelsolo 

in de orgel-continuopartij was genoteerd, deze door de vaste organist werd gespeeld. Deze soli 

zijn meestal veel eenvoudiger dan die in de hierboven genoemde werken. Er kunnen drie situ-

aties worden onderscheiden: (a) In BWV 244 en 80 bestaat de solopartij slechts uit een koraal-

melodie; (b) Wanneer het orgel bij een heruitvoering een ander instrument verving (BWV 194, 

                                                 
436 BWV 146, 35, 169 en 49. 
437 BWV 35, 169, 49, 188, 120a, 29. 
438 Afschrift van Johann Friedrich Agricola (na 1750); zie BC nr. A70 en BD. 
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63, 172, 245, 73), werden hiervoor aparte partijen gemaakt, meestal als inlegvel bij de orgel-

continuopartij; (c) De orgelsolopartijen in de partituren van BWV 128, 170/5 en 47 (facs. VII.8) 

zijn niet zijn getransponeerd. Dat betekent dat deze soli waarschijnlijk niet vanuit de partituur 

zijn gespeeld. Maar ook in de overgeleverde orgel-continuopartijen staan de soli niet (facs. 

VII.9). Misschien zijn er aparte partijen geweest die verloren zijn gegaan toen de soli later aan 

andere instrumenten werden toegewezen: BWV 128 aan de hobo, BWV 170/5 aan de fluit en 

BWV 47/2 aan een niet nader gespecificeerd instrument. Wat betreft de laatstgenoemde aria 

bestaat er wel een inlegvel met als opschrift Aria solo, waarbij met potlood later Organo is 

genoteerd (facs. VI.10). Maar deze partij is niet getransponeerd. De NBA wijst de aria aan de 

viool toe,439 waarschijnlijk omdat alleen de viool de akkoorden uit het middendeel kan spelen, 

ondanks dat ook aria nr. 4 al (mede) door de soloviool wordt gespeeld. Mogelijk werden ook 

de solopartijen van BWV 146 uit een aparte orgelpartij gespeeld (zie boven). 

 

Facs. VII.8. BWV 47, deel 2, begin, partituur. 

Facs. VII.9. BWV 47, deel 2, begin, orgelpartij (getransponeerd). 

 

 

 

                                                 
439 NBA I/23, p. 345; orgelversie uit partituur p. 361. 
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Facs. VII.10. BWV 47, deel 2, begin, niet-gespecificeerd inlegvel. 

 Ad 2: De generale bas-partij werd in al deze gevallen verzorgd door de klavecinist: deze 

kon immers begeleiden uit een niet-becijferde continuopartij (zie § VI.2). Van BWV 169, 172 

en 29 bestaan trouwens becijferde klavecimbelpartijen. Van BWV 47/2, 120a/4 en 170/5 be-

staan ook (getransponeerde) orgel-continuopartijen. Misschien zijn die bij BWV 47 en 170 al-

leen gebruikt, toen andere instrumenten de solopartij vertolkten, maar in BWV 120a kan het 

haast niet anders, dan dat deze continuopartij tegelijkertijd met de obligate orgelpartij werd 

gespeeld, waarschijnlijk op het Trauungspositiv. Blijkbaar paste Bach deze mogelijkheid wel 

toe. Dat kan dan natuurlijk ook in andere gevallen gebeurd zijn, wanneer orgelpartijen niet zijn 

overgeleverd. De linkerhand van de orgelsolo-partijen in BWV 73 en 244 is becijferd (facs. 

VII.11). Blijkbaar verzorgde de organist hier zelf de generale bas, waarschijnlijk met de baslijn 

in het pedaal (al blijft indien pedaalkoppels ontbraken een geschikte registratie lastig).  

 Ad 3: de generale bas werd in de overige delen in elk geval gerealiseerd op het klave-

cimbel, maar in een aantal werken bovendien door de organist vanuit uit de orgel-continuopar-

tij.440 In een tweetal cantates werd blijkbaar bovendien (door Bach zelf?) de generale bas ge-

speeld vanuit de partituur (naast de orgelsoli).441  

 

Registratie bij Bachs orgelsoli 

Bach is zeer karig geweest met registratievoorschriften. Ze zijn alleen te vinden in de Weimarer 

cantate Komm, du süße Todesstunde BWV 161/1 (Sesquialtera ad continuo) en in de Matthäus-

Passion 244/1 (Rückposit: Sesquialtera; facs. VII.11).442 In beide gevallen gaat het om koraal-

melodieën, die blijkbaar luid en duidelijk moesten klinken. Veel cantates met orgelsoli werden 

uitgevoerd in de Nikolaikirche;443 zo ook zeer waarschijnlijk de tweede versie van de Matthäus-

                                                 
440 BWV 128, 194, 170, 47, 244, 120a, 63, 172, 29, 245 en 73 (wellicht ook in BWV 169; daarvan 
ontbreekt de orgel-continuopartij). 
441 BWV 35 en 49. 
442 De aanwijzing bij BWV 80/1 (Orgelbaß Posaune 16 Fuß) is niet autografisch. 
443 Swanton 1985, p. 97. 
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Passion: het orgel in de Thomaskirche bezat immers geen Sesquialtera op het Rückpositiv. 

Voor de overige orgelsoli moeten we terugvallen op de aanwijzingen van Adlung [A.VII.21]: 

voor de solo was meestal een scherpe klank nodig (met Quint, Terts of Sesquialtera), maar 

soms zijn ook een Principal of enkele fluitregisters voldoende. In de Nikolaikirche was het 

Rückpositiv het meest geschikt voor solopartijen. Voor de baspartijen was dan het Oberwerk 

het meest voor de hand liggend (mogelijk versterkt door het pedaal). Wanneer bovendien een 

accompagnement gespeeld moest worden, zoals in het beginkoor van de Matthäus-Passion, dan 

moest dat op het Brustpositiv (met de Quintadena 8’) of het Oberwerk gebeuren, met de linker-

hand. De baspartij moet dan op het pedaal zijn vertolkt, met een koppel naar het Oberwerk – 

aannemende dat zo’n koppel er toen was (facs. VII.11).  

Facs. VII.11. BWV 244/1, orgelpartij 1e koor, inzet koraal. 

De orgelpartij voor het tweede koor heeft eveneens de koraalmelodie en tegelijkertijd becijferde 

basnoten, maar geen registratievoorschrift. Omdat deze partij op het eenmanualige Trauungs-

positiv moet zijn gespeeld kunnen solo en accompagnement samen met de rechterhand zijn 

gespeeld. De baspartij kon met de linkerhand worden gespeeld op hetzelfde manuaal (facs. 

VII.12).  

Facs. VII.12. BWV 244/1, orgelpartij 2e koor, inzet koraal. 

Een verdere aanwijzing voor het gebruik van het pedaal is te vinden in BWV 73/1: de forte-

delen van de solopartij werden op het Rückpositiv gespeeld, de piano-delen (tijdens de recita-

tiefgedeelten) op het Brustpositiv. Bach gaf dit nauwkeurig aan (facs. VII.13). 
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Facs. VII.13. BWV 73, deel 1, inlegvel bij de orgelpartij, vanaf m. 14d. 

BP.=Brustpositiv, Rp.=Rückpositiv. 

Beide manualen van het orgel in de Nikolaikirche bezaten een Sesquialtera. De baspartij is 

becijferd, dus ook het accompagnement moest worden gespeeld. Dat kan dan alleen op het 

Oberwerk zijn gedaan, met de linkerhand (of juist de rechterhand?); op het Brustpositiv zouden 

accompagnement en solopartij elkaar in de weg zitten. Ook hier moet de baslijn dus op het 

pedaal zijn gespeeld.444 Hoe de verdeling over de manualen op het orgel in de Thomaskirche 

was, is minder zeker. Hier was accompagnement op het Rückpositiv logischer, zeker in licht 

bezette delen. Voor solopartijen waren zowel het Oberwerk als het Brustpositiv geschikt. 

 

* * * 

 

De organist zorgde bij de concerterende muziek voor een accompagnement op grond van een – 

meestal – becijferde baspartij. In registratieadviezen van tijdgenoten van Bach was een vaak 

gemaakte opmerking dat de begeleiding de solostemmen niet mocht overstemmen. Bij kleine 

bezettingen volstond een Gedackt 8’; bij grotere bezettingen waren meer registers gewenst, 

waaronder een Principal 8’. De baspartij zelf werd na 1700 meestal gespeeld op het pedaal met 

minstens een 8’- en een 16’-register, of, in het geval van loopjes, met de linkerhand op een sterk 

manuaal, eveneens met minstens een 8’- en een 16’-voets register, terwijl het accompagnement 

                                                 
444 Heyder 2007/II, p. 137f. 
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op een zwakker manuaal werd gespeeld. Solopartijen werden op een apart manuaal gespeeld; 

de registratie hing af van de omstandigheden.  

De orgels in de Thomas- en Nikolaikirche waren in aanleg Renaissance-orgels, slechts 

gedeeltelijk aangepast aan de smaak uit Bachs tijd. Ze hadden drie manualen (Oberwerk, Rück-

positiv en Brustpositiv) en een vrij pedaal; koppels naar het pedaal ontbraken waarschijnlijk. 

De registratiemogelijkheden voor het accompagnement lijken bij het orgel van de Thomaskir-

che groter te zijn geweest dan in de Nikolaikirche.  

Bach liet de vaste organist in principe het accompagnement verzorgen. Hij gaf geen 

schriftelijke voorschriften voor de registratie van het accompagnement. Slechts zelden zweeg 

het orgel, en dan alleen bij zeer kleine bezettingen; daarbij werd het accompagnement blijkbaar 

alleen gerealiseerd op het klavecimbel. Alleen virtuoze orgelsolopartijen werden waarschijnlijk 

door Bach zelf gespeeld vanuit zijn partituur, andere solopartijen werden door de organist van-

uit de orgelpartij gerealiseerd. Slechts tweemaal gaf Bach hierbij aanwijzingen voor de keuze 

van manualen en/of registers. Tijdens orgelsoli werd het accompagnement gespeeld op het kla-

vecimbel, een enkele keer (ook) op het Trauungspositiv, en soms – tegelijk met de solo – op 

het grote orgel. In die gevallen moet de organist de baslijn op het pedaal hebben gespeeld, 

waarbij het (veronderstelde) ontbreken van een koppel naar het pedaal op beide orgels proble-

matisch moet zijn geweest. 
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VIII. DE VIOLONE 

Violones waren ten tijde van Bach de laagste strijkinstrumenten in het instrumentale ensemble. 

In zijn memorandum schreef Bach voor zijn kerkmuziek een violone voor. Ook in een aantal 

partituren en partijen wordt naar dit instrument verwezen. Omdat de term Violone echter niet 

eenduidig is wordt in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk onderzocht wat in de 18e eeuw in 

Duitsland met een violone bedoeld werd; in het bijzonder het verschil met de violoncello wordt 

beschreven. Vervolgens wordt weergegeven wat auteurs tijdens Bachs leven over het instru-

ment schreven. Minstens zeven typen instrumenten blijken in de 18e eeuw als violones te zijn 

beschouwd. Omdat de zogenaamde G-violone zo vaak werd genoemd, wordt aan dit instrument 

extra aandacht besteed. Om te onderzoeken welk type violone Bach gebruikte in de kerken in 

Leipzig, worden in de derde paragraaf kenmerken vastgesteld waaraan Bachs violone kennelijk 

voldeed. Het bereik, de speelbaarheid en de overgeleverde instrumenten uit Leipzig komen 

hierbij o.a. aan de orde. Op grond hiervan wordt een beredeneerde keuze gemaakt uit de zeven 

soorten violones. Ten slotte wordt ingegaan op de inzet van de violone door Bach aan de hand 

van partituren en partijen. 

 

 

VIII.I. De violone en de violoncello 

De violone in de 17e en de eerste helft van de 18e eeuw 

Een violone was in de 17e eeuw in het algemeen het laagste strijkinstrument van het ensemble; 

de violonist speelde de continuopartij. Het kon in principe zowel een lid zijn van de gamba- als 

van de braccio-familie. Volgens Joëlle Morton zouden de instrumenten meestal duidelijk bij 

een van beide families horen; hun klank zou vooral daarvan afhankelijk zijn.445 Maar uit over-

geleverde instrumenten en iconografie blijkt dat vaak hybride instrumenten werden gebruikt, 

zoals gamba-achtige instrumenten met braccio-kenmerken. Ook hun grootte wijkt nogal eens 

af van de gebruikelijke basgamba’s of basinstrumenten uit de braccio-familie. In de traktaten 

wordt bij de bas-strijkinstrumenten zelden gesproken over het gamba- of braccio-karakter. Het 

gebruik van namen is eveneens inconsistent en dubbelzinnig. De term Violone kon in Duitsland 

naar een basinstrument van beide families of een hybride verwijzen, maar zelden of nooit naar 

                                                 
445 Morton 2002. 
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het basinstrument van het gambaconsort: de violone is eenduidig een continuo-strijkinstru-

ment.446 

Violones konden vier snaren hebben, zoals een viola da braccio, of zes, zoals een gamba, 

maar ook violones met vijf snaren kwamen voor.447 Bovendien konden violones verschillende 

stemmingen hebben en verschillende groottes. Violones met zes snaren zouden gemakkelijker 

te bespelen zijn dan die met vier snaren, vooral door de stemming in kwarten (en een terts in 

het midden) i.p.v. kwinten. Hierdoor hoefde de positie van de hand namelijk minder te ver-

schuiven om bepaalde tonen te kunnen spelen. Om deze reden werden ook basinstrumenten uit 

de braccio-familie wel in kwarten gestemd. 

De baspartijen werden op violones in de 17e eeuw meestal gespeeld op de door de com-

ponist voorgeschreven toonhoogte (8’-ligging, zoals tegenwoordig de cello).448 Veel minder 

vaak klonk de violone een octaaf lager dan genoteerd (geoctaveerd, ofwel in 16’-ligging, zoals 

tegenwoordig de contrabas). Wilden Italiaanse componisten een octaverend instrument, dan 

gebruikten ze termen als Violone grande, Violone grosso, Violone doppio of Contrabasso. Fran-

sen spraken van een Basse double.449 

 

De besnaring van violones 

De snaren van de violones en andere strijkinstrumenten werden gemaakt van lamsdarm. De 

frequentie ƒ van de toon wordt gegeven door de formule = ℓ  , waarin ℓ = de snaarlengte, 

σ (sigma) = de snaarspanning, ρ (rho) = de snaardichtheid, en c = een constante.450 Voor een 

toon met een lage frequentie f (een lage toon) zijn dus nodig: 

 

- een kleine snaarspanning σ (maar niet té klein, anders is het geluidsvolume te klein); 

- een grote snaardichtheid ρ (dikke snaren geven lagere tonen); 

- een grote snaarlengte ℓ (grote violones kunnen lagere tonen voortbrengen dan kleine).  

 

Om die lage toon voldoende volume te geven moet bovendien de klankkast voldoende grootte 

                                                 
446 Zie hiervoor de beschrijvingen in § VIII.2. 
447 Zusman 2002, p. 7f.; Morton 2002. 
448 Bonta 1977, p. 81; Vanscheeuwijck 1996, p. 83f.; Vanscheeuwijck 2002. 
449 Bonta 1977, p. 67f. 
450 Naar Bonta 1977, p. 92. 



VIII. De violone 

223 

 

hebben voor de benodigde resonantie. Grote instrumenten zijn goed voor de lage tonen: men 

kan langere en dikkere snaren gebruiken met minder spanning. Een nadeel is dat de snaren in 

kwarten moeten worden gestemd; een stemming in kwinten is volgens de traktaten voor de 

meeste spelers fysiek niet haalbaar. Kleinere instrumenten hebben ook hun voordelen: ze zijn 

hanteerbaarder, de klank van de hogere tonen is voller, zij kunnen in kwinten worden gestemd 

en men kan er virtuozer op spelen. Daarom werden violones in verschillende formaten ge-

bouwd. 

Vanaf het midden van de 16e eeuw werd naar een zo gelijkmatig mogelijke snaarspanning 

gestreefd.451 Het stemmen was daardoor eenvoudiger en de stemming was ook stabieler. Op een 

zessnarige violone met een stemming als van een gamba moet de laagste snaar dan een 4 x zo 

grote diameter hebben als de hoogste. Het aantal lamsdarmen daarin moet dan ca. 42, ofwel 16 

x zo groot zijn. Pas na halverwege de 18e eeuw werd het principe van de gelijkmatige snaar-

spanningen verlaten, ongetwijfeld mede door het gebruik van omwoelde snaren. Om voldoende 

klanksterkte te bereiken werden de snaren vanaf het midden van de 17e eeuw toch vaak flink 

aangespannen. Om dan de laagste tonen te laten klinken moest dat weer gecompenseerd worden 

door een nog grotere snaardikte. In Italië werden dikkere snaren gemaakt dan in Frankrijk, en 

in Duitsland weer dikkere dan in Italië.452 Zulke soms potlood-dikke laagste snaren werden ge-

draaid en nat getwijnd uit tientallen, tot meer dan honderd lamsdarmen. Bassnaren waren in die 

tijd dan ook duur, maar ook weinig flexibel. Dat had tot gevolg dat de klankkwaliteit van de 

laagste snaren, in ieder geval vóór de komst van omwoelde snaren, volgens moderne schrijvers 

problematisch was. Zo zouden deze laagste snaren moeilijk te intoneren zijn en t.g.v. zwakke 

boventonen een doffe klank produceren.453 Niettemin meldden schrijvers tussen 1650 en 1750 

deze problemen niet. Wel schreven zij, zelfs nog na 1800, dat die laagste darmsnaar moeilijk in 

te drukken was, zowel met de vingers als met de strijkstok. Mogelijk werd de laagste snaar 

daarom weinig gebruikt. Componisten vermeden kennelijk het gebruik van de laagste snaar op 

braccio-instrumenten van voor 1670, totdat deze werd vervangen door een omwoelde soort.454  

 

                                                 
451 Webber 2002, p. 165f. 
452 Mattheson 1713, p. 276; Otterstedt 1994, p. 215. 
453 Bonta 1977, p. 93f.; Bonta 1988, p. 50f.; Barbieri 2006, p. 171; Vanscheeuwijck 2002. 
454 Bonta 1988, p. 55f.; Zusman 2002, p. 11. 
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De opkomst van de violoncello; omwoelde snaren 

Omstreeks 1655 werden voor het eerst met metaaldraad (meestal zilver) omwoelde snaren ge-

maakt, mogelijk door iemand genaamd ‘Goretsky’.455 Ca. tien jaar later werden deze waar-

schijnlijk in Bologna toegepast in violones. Door de veel grotere snaardichtheid ρ kon volstaan 

worden met kortere snaren om voldoende volume te bereiken voor de laagste tonen, en dus met 

kleinere instrumenten. De nieuwe kleinere violones uit de braccio-familie met omwoelde laag-

ste snaren werden al snel Violoncelli genoemd.456 Zij hadden (en hebben) meestal vier snaren 

gestemd als C-G-d-a en vonden geleidelijk hun weg door heel Italië en daarbuiten. Doordat de 

laagste snaren bovendien minder dik waren, waren zij gemakkelijker in te drukken, waardoor 

een stemming in kwinten beter haalbaar was. In Duitsland werden violoncelli aangetroffen 

vanaf ca. 1700. Violones werden voorgeschreven in de muziek van Bachs directe voorgangers 

Sebastian Knüpfer, Johann Schelle en Johann Kuhnau, maar pas in 1709 noemde Kuhnau voor 

het eerst ook het gebruik van violoncelli [B.1., nr. 12]. 

Zodra violoncelli hun intrede deden, werd onder violone over het algemeen een groter 

instrument verstaan dat in principe lager kon spelen dan de cello, dat wil zeggen lager dan C. 

Vooral als een gamba gestemde violones in G1 kwamen veel voor; deze worden tegenwoordig 

vaak G-violones genoemd). Ze hadden niet alleen een groot bereik (2,5 octaaf zonder veel po-

sitieverschuiving), maar mengden ook uitstekend met het orgel, dat op één manuaal met een 

zacht register als Gedackt 8’ vooral in loopjes in de bas geen duidelijke tonen kon voortbrengen. 

Daarom was de G-violone sinds de 17e eeuw het meest gebruikte instrument ter versterking van 

de orgelbas, vooral ook in Duitsland. Deze oude violones bleven ook na de opkomst van de 

cello in gebruik: niet alleen omdat ze er al waren, maar ook omdat hun lage tonen door hun 

grotere formaat royaler klonken dan die van de cello.457 Ook in de kerkmuziek bleef de violone 

vaak een groot basinstrument met een besnaring als van een gamba, dat bespeeld werd in 8’-

ligging. Een octaaf lager meespelen werd toen in principe wel mogelijk door ook de laagste 

snaren van de violones te omwoelen.458 Het is niet bekend in hoeverre dat ook gebeurde. 

                                                 
455 Webber 2002, p. 169, n. 11. 
456 Bonta 1977, p. 77-99.  
457 Morton 2002. Bij Baines 1977, p. 175 en Planyavsky 1980, p. 863 valt te lezen dat Johann Gottfried 
Walther de klank van de violone zou prefereren boven die van de cello (Bass-Geige), omdat de klank 
daarvan te kort, te sterk en te grof zou zijn. Daaruit blijkt in ieder geval dat Walthers violone in 8’-
ligging werd bespeeld. Beide auteurs laten een nauwkeurige verwijzing achterwege; de auteur van deze 
studie kon de bedoelde zinsnede bij Walther niet vinden. Walther noemt overigens in zijn Lexicon niet 
de violoncello, maar de violone ‘Bass-Geige’ [A.VIII.9]. 
458 Borgir 1987, p. 81; Morton 2000. 
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VIII.2. Violones ten tijde van Bach in Duitsland 

Viersnarige violones in de traktaten 

Om te onderzoeken welk type violone Bach gebruikte in zijn kerken in Leipzig, zal eerst worden 

onderzocht wat auteurs tijdens Bachs leven hierover schreven. Onder contrabassen zullen daar-

bij octaverende violones worden verstaan, d.w.z. strijkinstrumenten die een octaaf lager klon-

ken dan in de muziek was genoteerd. In deze paragraaf zullen eerst de viersnarige violones en 

vervolgens de zes- en vijfsnarige violones aan de orde komen. Viersnarige instrumenten werden 

doorgaans in kwinten gestemd. In traktaten worden de volgende vier typen viersnarige violones 

genoemd.  

 

Type 1: De 4-snarige violone in C 

Sommige onderzoekers menen dat Bach met Violone een soort grote cello bedoelde.459 Dat is 

niet zo’n vreemde gedachte: de 17e-eeuwse voorlopers van de violoncello zonder omwoelde 

snaren waren groter dan de latere forma-B-cello met omwoelde snaren (§ IX.1.2). Deze grotere 

instrumenten werden ook Violone genoemd, en bleven bestaan na de opkomst van de kleinere 

celli. Maar in de traktaten na 1700 noemde geen enkele Duitse schrijver meer onder het kopje 

Violone een viersnarig 8’-instrument in C. Zelfs Johann Philipp Eisel, die van alle schrijvers de 

meeste soorten violones noemt, heeft het in 1738 niet over een 8’-violone in C [A.VIII.16]. 

Dergelijke instrumenten heten sinds ca. 1700 in Duitsland steeds Violoncello; waarschijnlijk 

werden hun onderste snaren toen ook omwoeld. Mogelijk doelt Johann Joachim Quantz in 1752 

op zo’n oud instrument, wanneer hij zegt dat cellisten een aparte grote cello moeten hebben 

voor ripiënospel (§ IX.1.2). In Frankrijk werd de viersnarige Basse de Violon in Bes1 gestemd, 

dus nominaal een toon lager. 

 

Type 2: De contrabas in E1 of G1 

Tomáš Baltazar Janowka (1701) beschreef in Bohemen de violone als een contrabas met vier 

snaren, gestemd G1-A1-D-G [A.VIII.7]. Hij citeert hiermee de Italiaan Bartolomeo Bismantova, 

die dit instrument in 1694 een Violone Grande of Contrabasso noemde; verderop heet het in-

strument bij hem echter Violone [A.VIII.4]. Een stemming in E1 i.p.v. G1 zou te prefereren zijn 

                                                 
459 Smit 2005, p. 3; Kuijken 2005. 
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geweest, maar de onderste snaar kon volgens Bismantova vanwege zijn dikte nauwelijks inge-

drukt worden. De stemming was in kwarten, omdat een stemming in kwinten niet speelbaar 

werd geacht.460 Deze contrabas werd driekwart eeuw later in 1767/82 door Johann Samuel Petri 

als enige type violone opnieuw beschreven; hij noemt hem Contraviolon [A.VIII.19]. Als hoog-

ste toon kon op dit instrument een a bereikt worden. Beide onderste snaren waren toen om-

woeld, en ook Petri zou liever een stemming in E1 zien, maar als men dikke snaren te sterk 

aanspande was indrukken zelfs met omwoelde snaren moeilijk haalbaar: 

 

Diejenigen, welche den Violon allzustark beziehn, so daß die unterste strickdikke Saite fast gar 

nicht zu erdrükken ist, stimmen die unterste vierte Saite ins Contra G, um auf derselben nicht 

greifen zu dürfen.461 

 

Een stemming in kwinten was ook volgens Petri niet haalbaar: voor een stemming in kwarten 

waren al grote handen nodig. Tegenwoordig is de viersnarige contrabas nog steeds op deze 

wijze in kwarten gestemd, dus E1-A1-D-G; vijfsnarige instrumenten hebben nu een extra snaar 

in C1.462  

 

Type 3: De contrabas in C1  

Om het gebruik van deze contrabas in Bachs kerkmuziek te verdedigen wordt door onderzoe-

kers wel verwezen naar Martin Heinrich Fuhrmann.463 Deze noemde in 1706 al een violono 

grosso met een Contra-C, ofwel een contrabas in C1 [A.VIII.8]. Hij beschreef het instrument in 

lyrische termen en vond zelfs dat het in alle kerken aanwezig zou moeten zijn.  
 

Violone grosso, eine Octav-Bass-Geige, darauff das 16 füßige Contra-C. Eine solche grosse Geige 

sollte billich in allen Kirchen vorhanden seyn, und nicht nur beym Musiciren, sondern auch unter 

den Choral-Liedern immer mitgestrichen werden; Denn was diese grosse Geige von ferne einen 

durchdringenden und dabey einen süssen Resonantz wegen ihren 16füßigen Tieffe giebt, kan nie-

mand glauben, als der sie gehöret. 

                                                 
460 Borgir 1987, p. 79f. 
461 Petri 1782, p. 457. 
462 In een herdruk van Eisels boek uit 1741 noemt deze (als enige) ook nog een viersnarige violone met 
stemming A1-D-G-c. Op dit instrument waren alle snaren dus een kwart hoger waren gestemd, maar de 
stemming bleef in kwarten. 
463 Rampe 2000, p. 394 ; Prinz 2005, p. 605; Heller 2011, p. 51. 
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Uit deze opmerking blijkt echter juist dat de aanwezigheid in kerken niet algemeen was. Het is 

niet zeker dat Fuhrmanns Violone Grosso viersnarig was en in kwinten werd gestemd. Fuhr-

mann was een representant van de 17e-eeuwse Capella-stijl, en deze grote violone kon in Ca-

pella’s als ripiënobas meespelen. De gebroeders Johann Christoph en Johann David Stössel 

(1737) [A.VIII.15] noemden (naast de G-violone) eveneens een Violone grosso in C1, die “von 

den meisten per Quartam durch und durch gestimmet wird”. Ook zij verzwegen het aantal sna-

ren. Alleen Johann Philipp Eisel (1738) [A.VIII.16, § 19] noemde de contrabas in C1 uitdruk-

kelijk viersnarig. Hoewel hij een stemming in kwinten vermeldde werd het instrument ook vol-

gens hem meestal in kwarten gestemd. Omdat hetzelfde geldt voor de hierboven besproken 

contrabas in E1 of G1, lijkt de noodzaak van een stemming in kwarten logisch. Het bespelen van 

het instrument zou bijzonder veel kracht vragen.464  

 

Type 4: de Basse double 

In Frankrijk kwam naast de Basse de Violon nog de Basse double voor, die een octaaf lager 

klonk dan de Basse de Violon, en dus blijkbaar was gestemd in Bes2. Sebastien de Brossard 

beschreef dit instrument in 1703 in zijn Dictionnaire de Musique. In Duitsland vermeldde Wal-

ther het in 1732 [A.VIII.12], daarbij Brossard citerend. Het instrument was volgens hem bijna 

tweemaal zo groot als de gewone Franse Basse de Violon. Johann Heinrich Zedler citeerde in 

1733 bij het lemma Violone op zijn beurt Walther [A.VIII.14]. De Basse double werd echter 

nooit Violone genoemd; het instrument heeft in Duitsland waarschijnlijk nooit ingang gevon-

den. 

  

Vijf- en zessnarige violones in de traktaten 

In deze paragraaf zullen drie typen vijf- en zessnarige violones worden genoemd (typen 5, 6 en 

7); in traktaten worden zij beschreven onder de benamingen Violone, Violon, Bass-Violon, 

Deutsche Violon, Teutsche Bass-Geige of (Große) Baß-Geige. De snaren waren over het alge-

meen op dezelfde manier gestemd als op de viola da gamba, nl. in vier kwarten en één terts. 

Hoewel voor Michael Praetorius (1619) de violone identiek was met de Groß-Viol de Gamba-

                                                 
464 De stemming “durch und durch” (Eisel) in kwarten zou theoretisch C1-F1-Bes1-Es moeten zijn, maar 
C1-(E1 of F1)-A1-D is logischer: tussen de snaren van in kwarten gestemde instrumenten bevond zich 
steeds een terts, waardoor, zoals bij gamba’s, een zesde snaar exact twee octaven hoger kon worden 
gestemd dan de onderste. 
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Bass,465 beschouwden schrijvers na ca. 1650 de violones met vijf of zes snaren niet meer als 

gamba’s, ondanks hun daarmee vergelijkbare stemming.466 Zo stelde Georg Falck (1688) 

[A.VIII.3]:  
 

Violone ist eine grosse Bass-Geige. Der gemeine Accord auf der Viola di Gamba ist eine Quint 

höher, als der auf der Violon.  

 

Met andere woorden, de violone is geen viola da gamba. Eisel schreef over de Zweite Gattung 

des Violons (type 6, zie hieronder) [A.VIII.16]: 
 

[...] daß also diese Stimmung mit der Viola da Gamba vollkommen überein kommet. 

 

De violone heeft volgens hem dus wel dezelfde stemming als de viola da gamba. Quantz (zie 

hieronder) had geen bezwaar tegen de Deutsche Violon vanwege het veronderstelde gamba-

karakter, maar omdat er met 6 snaren altijd snaren van mindere kwaliteit zijn. 

Dat ook Bach de violone niet beschouwde als een basgamba, wordt duidelijk uit de aria 

“Komm, süßes Kreuz” uit de Matthäus-Passion BWV 244/57. De obligate instrumentale partij 

wordt gespeeld op een viola da gamba; de continuopartij is voor de gebruikelijke continuo-

instrumenten, waaronder de violone. De laagste noot voor de gamba is A1 (m. 27), de hoogste 

c2 (m. 37); de partij heeft een bereik van meer dan drie octaven. Dat betekent dat Bach voor een 

zevensnarige basgamba schreef met stemming A1-D-G-c-e-a-d1 (misschien met f i.p.v. e); zon-

der de beide buitenste snaren zou die aria immers niet speelbaar zijn. Bach beschouwde deze 

basgamba niet als een violone: een violone sluit hier aan bij de continuopartij. Hij paste de 

gamba niet primair toe als als continuo-instrument (§ X.1), maar als solo-instrument voor bij-

zondere gelegenheden. 

De drie beschreven soorten vijf- en zessnarige violones zijn:. 

 

Type 5: De 5-snarige violone in F1 

Johann Jacob Prinner (1677) beschreef als enige naast de G-violone (die hij Basso di Viola 

noemde) een vijfsnarige violone (die hij de naam Violone gaf) met de ongebruikelijke gamba-

                                                 
465 Praetorius II, Abriß, plaat VI, nr. 4; in het register onder nr. 13 genoemd: Groß Baßgeig, Violone. In 
de hoofdtekst op p. 44: Groß Viol de Gamba (Italis Violono, oder Contrabasso da gamba). 
466 Otterstedt 1994, p. 148f.; Zusman 2002, p. 8. Morton beschouwt de zessnarige violones echter wel 
als gamba’s (Morton 2002. 
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achtige stemming F1-A1-D-Fis-B [A.VIII.1]. 

 

Type 6: De zessnarige violone in D1 

Dit instrument werd meer dan een eeuw voor Bachs intrede in Leipzig beschreven door Prae-

torius en door Adriano Banchieri (1619).467 Alleen Eisel noemde in 1738 deze zessnarige D-

violone opnieuw [A.VIII.16], als een soort surplus naast de zessnarige G-violone en de viersna-

rige contrabas in C1. De stemming van de snaren was D1-G1-C-E-A-d.  

 

Type 7: De (vijf- of) zessnarige violone in G1 (de G-violone of Deutsche Violon) 

Vrijwel alle schrijvers uit de periode 1685-1750 noemden de zessnarige G-violone met stem-

ming G1-C-F-A-d-g (de derde snaar is soms in Es of E gestemd) als zij het over de Violone 

hebben. Géén alternatieven (violone was voor hen identiek met G-violone) werden gegeven 

door Daniel Speer (1687/1697) [A.VIII.2], Falck (1688) [A.VIII.3], Walther (1708) [A.VIII.9], 

Friderich Erhard Niedt (1706) [A.VIII.10], Johann Mattheson (1713) [A.VIII.11] en Joseph 

Friederich Bernhard Caspar Majer (1732) [A.VIII.13]. Mattheson (1713) gaf expliciet geen 

stemming, maar uit zijn editie van Niedts werk blijkt dat ook hij de G-violone bedoelde. Mat-

theson corrigeerde in deze editie immers veel tekst van Niedt in door hem toegevoegde voet-

noten, maar dat deed hij niet bij Niedts beschrijving van de violone als een G-violone. Matthe-

son noemde de klank van de violone in zijn eigen boek dik en in 16’-bereik. De laagste snaar 

was lager dan C, waarmee nog niet is gezegd dat deze violone octaverend werd bespeeld.468 

Bovendien vergeleek Mattheson elders de violoncello met de violones, ofwel met “grössern [...] 

Machinen [...] mit 5 auch wol 6 Sayten”.469  

De volgende muziektheoretici noemden of beschreven de G-violone, maar daarnaast ook 

een of meer andere typen: Johann Jacob Prinner (1677; noemde ook type 5) [A.VIII.1], Daniel 

Merck (1695; noemde een stemming in A1 en de Franse Basse de Violon) [A.VIII.6], Tomáš 

Baltazar Janowka (1701, type 2) [A.VIII.7], Walther (1732, type 4) [A.VIII.12], Johann Chris-

toph en Johann David Stössel (1737, type 3)470 [A.VIII.15], Eisel (1738; typen 6 en 3) 

                                                 
467 Morton 1999, p. 49, n. 14; Morton 2002. 
468 Beter zou het zijn de G-violone een 12’-instrument te noemen, omdat alleen het bovenste kwart van 
het contra-octaaf gespeeld kon worden. 
469 Het lijkt erop dat veel hedendaagse onderzoekers menen dat de zinsnede “mit 5 auch wol 6 Sayten” 
slaat op de violoncello, in plaats van de “grössern [...] Machinen” ofwel de violones, maar dat zou on-
logisch zijn. Hierop wordt uitgebreider ingegaan in § IX.1.2. 
470 Onder het kopje Bass-Violon. 
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[A.VIII.16] en Johann Heinrich Zedler (1746; hij citeert Walther) [A.VIII.14]. Fuhrmann 

(1706, type 3) [A.VIII.8] noemde geen stemming: een violone was bij hem eenvoudigweg een 

Bass-Geige. Uit de periode 1713-1732 ontbreken traktaten waarin de violone wordt genoemd.  

Walther, Mattheson, Majer en Eisel stelden dat de G-violone identiek was met de Franse 

Basse de Violon. Dit lijkt op het eerste gezicht vreemd, want dit laatste instrument klonk als 

een viersnarige grote cello, maar dan een toon lager: Bes1-F-C-g. In Frankrijk klonk deze Bes1 

echter nog een hele toon lager dan in Duitsland; het toonhoogteverschil met de Duitse G1 was 

derhalve over het algemeen slechts een halve toon. Quantz meende in 1752 met betrekking tot 

de G-violone [A.VIII.17]: 
 

Der sogenannte deutsche Violon von fünf bis sechs Saiten ist also mit Recht abgeschaffet worden. 

 

Dat blijkt echter niet overal zo te zijn geweest: o.a. Johann Christoph Gottsched (1760), Georg 

Friedrich Wolf (1787/1792/1813) en Heinrich Christoph Koch (1802) noemden het instrument 

nog.471 

Mattheson en Quantz noemden de G-violone 5- of 6-snarig. Werd bij de vijfsnarige ver-

sie de laagste snaar weggelaten of de hoogste, of werd er een compleet andere stemming ge-

bruikt, zoals bij Prinner? Men zou kunnen vermoeden dat bij kleine violones de laagste snaar 

werd weggelaten en bij grote de hoogste snaar, vanwege de kwaliteit van die snaren, maar dat 

is slechts een veronderstelling. In de 16e eeuw wordt gemeld dat de laagste snaar van gamba’s 

naar behoefte kon worden weggelaten. In het algemeen was de gambastemming afhankelijk 

van de omstandigheden.472 Daaruit mogen echter geen conclusies worden getrokken over de 

violonist die meespeelde met een orgel dat een vaste toonhoogte had in de 18e eeuw. Wisselende 

stemmingen zijn dan onhandig. Men kan dus niet op voorhand aannemen of er een snaar werd 

weggelaten, en zo ja, welke.  

 

De violone na Bachs dood 

Na Bachs dood lijkt de term Violone synoniem te zijn met een contrabas, ofwel een octaverend 

instrument. Quantz sprak in 1752 over de viersnarige Contraviolon [A.VIII.17]. Hij noemde 

niet de laagste bereikbare toon, maar gaf wel aan dat goede Contraviolonisten op een viersna-

rige violone zelfs hoger dan g1 (“das eingestrichene G”) kunnen spelen. Dat is echter de hoogste 

                                                 
471 Smit s.a., p. 1 en 5. 
472 Woodfield 1984, p. 109. 
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toon op een cello, en Quantz bedoelde met zijn Contraviolon duidelijk een octaverend instru-

ment; dat was ook volgens Petri de betekenis van dit woord. Ook uit een passage over celli, die 

eventueel een octaaf lager mogen klinken als geen violone meespeelt, kan worden afgeleid dat 

Quantz’ Contraviolon een octaaf lager klonk dan genoteerd. Cellist en violonist speelden bij 

Quantz uit dezelfde continuopartij, die hij Basso noemde. De violone van Quantz kon dus wel 

“das eingestrichene G” op papier spelen, maar deze klonk een octaaf lager dan op de meeklin-

kende cello. Mogelijk had Quantz de contrabas in E1 op het oog, maar het kan ook een contrabas 

in C1 zijn geweest, zoals bij zijn generatiegenoot Leopold Mozart. Deze beschrijft in 1756 de 

violone als een vier- (of vijf-)snarige contrabas in C1: “eine ganze Octav tiefer” dan de cello 

[A.VIII.18].  

 

De grootte en bespeelbaarheid van de G-violones 

Omdat de G-violone zoveel vaker werd genoemd dan alle andere typen, is de kans groot dat 

Bachs violone ook een G-violone was. Waaraan zijn G-violones herkenbaar en wat kan vermeld 

worden over hun grootte? Praetorius noemde in 1619 de G-violone: Groß-Viol de Gamba-

Bass.473 Uit de afbeelding in zijn Syntagma Musicum II leidde Nicholas Besseraboff in 1941 af 

dat deze een corpuslengte had van ca. 114 cm: een instrument ter grootte van moderne contra-

bas.474 

Goede snaren hebben een zekere spanning nodig. Als de hoogste snaar te dun is, snerpt 

hij; als hij te dik is, knapt hij. Morton heeft vastgesteld dat de g-snaar van een viola da gamba, 

gestemd als een G-violone, voor een goede klankkwaliteit niet langer mag zijn dan ca. 95 cm.475 

Over het algemeen is de corpuslengte ongeveer gelijk aan de snaarlengte, dus ook maximaal 

ca. 95 cm. Morton leidt hieruit af dat violones met een corpuslengte van ca. 86-97 cm G-violo-

nes zouden zijn geweest. Ook in afbeeldingen zijn violones te zien met ongeveer deze grootte 

(afb. V.2 en VIII.1). Morton heeft het echter over gamba’s, en violones werden, zeker na 1700, 

niet beschouwd als gamba’s. Bovendien kijkt Morton alleen naar de kwaliteit van de hoogste 

snaar. Voor volle lage tonen waren juist grotere instrumenten nodig. Voor goede hoge tonen 

diende men dus te kiezen voor een klein instrument, voor volle lage tonen voor een grote vio-

lone. Quantz’ afkeer van G-violones was daarop wellicht gebaseerd: er was geen evenwichtige 

                                                 
473 Praetorius II, Abriß, plaat VI, nr. 4. Zie n. 481. 
474Bessaraboff 1941, p. 301 en 311. 
475 Morton 1999, p. 60-64. 
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kwaliteit mogelijk voor alle 6 snaren. Hij prefereerde mede daarom een instrument met 4 sna-

ren. 

 

Afb. VIII.1. Violone met 5 snaren.  

Uit Johann Christoph Weigel, Musicalisches Theatrum, Nürnberg ca. 1722, Blatt 23. 

De G-violone was volgens Mattheson (1713) [A.VIII.13] minstens tweemaal zo groot als de 

eerder door hem besproken instrumenten, te weten de Violoncello, de Bassa Viola en de Viola 

di Spala, en vaak nog groter. Volgens Walther (1732) [A.VIII.12] was hij bijna tweemaal zo 

groot als een gewone Franse basviool, en volgens Eisel (1738) [A.VIII.16] soms wel tweemaal 

zo groot als een violoncello. Deze schrijvers waren het er in ieder geval over eens dat de G-

violone zeer groot was: een Ungeheuer, vond Mattheson zelfs. Hoewel zij de violone vergele-

ken met verschillende andere instrumenten, komt hun vergelijking in zoverre overeen dat de 

violone ongeveer tweemaal zo groot was als die andere instrumenten. Als zij een normale vio-

loncello op het oog hadden met een corpuslengte van ca. 80 cm, zou de G-violone een corpus-

lengte van ca. 160 cm moeten hebben gehad. Dat is echter zeer groot: moderne contrabassen 

hebben een corpuslengte van 112 cm. Waarschijnlijk overdreven de auteurs (tenzij ze een kleine 

horizontaal bespeelde cello met een corpuslengte van ca. 55 cm op het oog hadden, wat evenwel 

niet het geval lijkt te zijn). De G-violone werd dus beschouwd als een reuzegroot instrument.  

 Grote oude violones met het formaat van een contrabas, origineel vaak met 5 of 6 snaren, 
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zijn volgens Francis Baines veel overgeleverd en vaak te vinden in Duitse musea.476 Zij zijn 

later bijna altijd verbouwd tot contrabas: de hals is onder een grotere hoek geplaats en de bas-

balk is dikker gemaakt om de 16’-snaren (vanaf dat moment deels omwoeld) meer te kunnen 

aanspannen voor een groter volume. Dat geldt ook voor de twee nog steeds bestaande oude 

contrabassen in Leipzig (zie § VIII.3). Naar verwachting is de oude besnaring op deze instru-

menten al lang verdwenen. Sommige onderzoekers menen dat deze violones vanwege hun 

grootte ook origineel contrabassen moeten zijn geweest, en derhalve een octaaf lager meeklon-

ken.477 Uit de bovenbeschreven opmerkingen over de grootte van de G-violone blijkt dat dit 

onwaarschijnlijk is: vermoedelijk betrof het oorspronkelijk grote G-violones. 

Petri schreef na Bachs dood dat de corpuslengte van violones met dezelfde stemming zeer 

verschillend kon zijn [A.VIII.19]. Bijna een eeuw eerder, in 1695, adviseerde Johann Caspar 

Fischer dat men beter geen “vulgo Violonem” (gewone violone) kon gebruiken: op kleinere 

instrumenten kon men de vereiste grepen gemakkelijker realiseren [A.VIII.5]. Deze kleine in-

strumenten waren dus geen gewone violones; met andere woorden: gewone violones waren 

groot. Violones werden dus in verschillende formaten gemaakt, maar gewoonlijk waren zij veel 

groter dan een cello. 

Men kan zich afvragen of, al zou de kwaliteit van de hoogste snaar op zulke grote violones 

dan minder goed zijn, die grote lengte van de hoogste snaar überhaupt wel mogelijk was zonder 

dat deze brak. Ephraim Segerman (2006) beschreef de lengte van de snaren in snaarinstrumen-

ten met darmsnaren, berekend uit de publicaties van Praetorius.478 In tegenstelling tot de laagste 

snaren werden de hoogste getwijnd met een lage draaiing. De snaren werden maximaal aange-

spannen, d.w.z. zover dat zij net niet knapten; een procedure die door verschillende 17e-eeuwse 

schrijvers werd aanbevolen. Uit Segermans berekeningen blijkt dat de maximale lengte van een 

g-snaar (omgerekend naar a=415 Hz ) 118-125 cm bedroeg, met andere woorden: ook op een 

instrument ter grootte van een moderne contrabas zouden deze snaren haalbaar zijn. Op een 

kopie van een grote Gasparo da Salò- violone hebben Maggie Urquhart en Robert Franenberg, 

violonisten bij de Nederlandse Bachvereniging, in september 2014 zo’n hoge snaar aangebracht 

(afb. VIII.2). Dat ging probleemloos; bovendien bleek die snaar een prachtige resonante klank 

te hebben. Op grote G-violones met een snaarlengte van ca. 110 cm zijn dunne g-snaren dus 

goed realiseerbaar. 

                                                 
476 Baines 1977, p. 175. 
477 Alfred Planyavsky, vgl. Baines 1977, p. 173; Koopman 1996, p. 618. 
478 Segerman 2006, p. 24-30; Praetorius 1619/II, p. 231f. 
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Afb. VIII.2. Maggie Urquhart en Robert Franenberg met hun Gasparo da Salò-violone.  
Foto Rens Bijma, 2014. 

Met de komst van omwoelde snaren was het probleem van de moeilijk bespeelbare onderste 

snaar blijkbaar nog niet helemaal opgelost. Nog in de tweede helft van de 18e eeuw adviseerden 

Quantz en vooral Petri om de laagste snaren niet te dik te maken en niet te strak aan te spannen. 

Dat de onderste snaar van mindere kwaliteit was, werd alleen impliciet vermeld door Quantz; 

zijn bezwaren tegen al te grote / kleine instrumenten en instrumenten met meer dan vier snaren 

betroffen immers het verschil in kwaliteit tussen de snaren. Wel noemden Janowka, Mattheson, 

Eisel en Petri dat het bespelen van de violone, en dan vooral het indrukken van de laagste snaar 

zwaar werk was. Nog in 1784 meende Christian Friedrich Daniel Schubart dat voor het bespelen 

van grote violones een “Riesenfaust”, gewapend met hertenleer nodig was [A.VIII.20], en der-

gelijke geluiden klonken ook nog in de 19e eeuw, toen omwoelde snaren gemeengoed waren. 

Voor het bespelen van de laagste snaar werd het indrukken met alle vier de vingers tegelijk 

aangeraden. Virtuositeit op de laagste snaren was onmogelijk, behalve voor zeer sterke en grote 

handen.  

Bachs violone werd volgens zijn memorandum [B.3, § 5, 6] vooral bespeeld door leer-

lingen van de Thomasschule; men mag niet verwachten dat zij “Riesenfäuste” hadden. Aange-

nomen moet worden dat violonisten in Bachs tijd veel moeite hadden met het spelen van virtu-

oze loopjes op de laagste snaren, al zijn moderne spelers daar tegenwoordig wel toe in staat. 

Een mogelijke oorzaak daarvan zou kunnen zijn dat tegenwoordig als gevolg van nauwkeuriger 
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te besturen productieprocessen de kwaliteit van de laagste darmsnaren zoveel is verbeterd dat 

deze nu beter bespeelbaar zijn. Wellicht ook dat tegenwoordig vaker omwoelde snaren worden 

gebruikt voor de laagste snaren. Bovendien zijn hedendaagse violonisten specialisten op hun 

instrument; in Bachs tijd moesten musici een veelvoud aan instrumenten bespelen.  

 

 

VIII.3. Bachs violone(s) in Leipzig 

Het bereik van Bachs violone 

Ulrich Prinz geeft een overzicht van de omvang die Bach voor de violone gebruikte in zijn 

muziek.479 Hij telt in totaal 50 werken waarin de violone een rol speelt. Hiervan zijn 23 kerke-

lijke werken waarvan de partituur of partij in Leipzig is gemaakt. In het merendeel daarvan 

heeft de violone een volledig (chromatisch) bereik van C tot e1. Maar hogere tonen komen 

meermalen voor: f1 in BWV 147/7 en 156/2, fis1 in BWV 62/4, 49/6 en 182/6, gis1 in BWV 

241 en a1 in BWV 42/6 (facs. VIII.1). Deze hoge noten worden aangetroffen in eenduidig (in 

partituur of partij) aan de violone toebedeelde muziek, los van de vele continuopartijen die 

(mogelijk) ook door de violone zijn meegespeeld. Op Bachs violone moesten dus tonen ge-

speeld kunnen worden van C tot e1 (al dan niet geoctaveerd), maar soms moest nog hoger wor-

den gegrepen. 

Facs. VIII.1. BWV 42/6 (begin), violonepartij. 

Beschrijvingen van de violones in Bachs kerken 

De Bach ter beschikking staande violones bestaan nog (afb. VIII.3a/b). In inventarislijsten uit 

1702 vermeldde Johann Kuhnau dat in beide hoofdkerken te Leizpig “Ein großer Violon” aan-

wezig was.480 In inventarislijsten uit 1712 en 1729 komen violones niet voor. Nog in 1789 en 

                                                 
479 Prinz 2005, p. 621f. 
480 Schering 1926, p. 114. 
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1823 werden op inventarislijsten afzonderlijk violones (vanaf 1823 “Contra-Bässe” genoemd) 

vermeld voor de Nikolaikirche, de Thomaskirche en de Thomasschule, waaronder een instru-

ment van Leonardt Pradter. 

Een violone “mit einem Schraubenbogen und einem eisernen Spänner” werd in 1672 uit 

de Prager Werkstatt van Pradter aangeschaft voor de Nikolaikirche.481 Volgens Christine Kröh-

ner is dit het instrument dat te bezichtigen is in het Bach-Museum in Leipzig. Zoals alle strijk-

instrumenten in de kerken in Leipzig wisselde het naar behoefte wel eens van kerk; op verschil-

lende tijdstippen zouden instrumenten zijn gerekend tot de inventaris van de Nikolaikirche, de 

Thomaskirche en de Thomasschule. In 1789 kreeg deze violone – volgens Kröhner ten onrechte 

– een brandstempel TS. Nog steeds heeft het een etiket met als signatuur: “Leonhardt Bradter / 

Baßgeigenmacher in Prag / 1672”.  

Ook de Thomaskirche bezit nog steeds een eigen oude violone. Het etiket is niet meer 

leesbaar. De Thomas-Baß lijkt sterk op de violone uit de Nikolaikirche en is eveneens gefabri-

ceerd met Praagse duim-maten.482 Nieuw (o.a. dendrologisch) onderzoek van Veit Heller, res-

taurateur van het Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig, bevestigt dat 

ook dit instrument uit het atelier van Pradter komt. Het is daarmee in ieder geval ouder dan 

1692, omdat Pradter zijn atelier toen sloot. Waarschijnlijk is het tegelijk met de Nikolai-Baß 

aangeschaft. Beide instrumenten worden tegenwoordig gebruikt als viersnarige contrabassen.483 

Heller meent dat de instrumenten origineel viersnarig waren, al is de krul van de Nikolai-Baß 

verplaatst. De halzen zijn blijkbaar nog origineel, maar wel smaller gemaakt, vooral die van de 

Thomas-Baß. Er was dus oorspronkelijk wel ruimte voor vijf of zes snaren. Ook de ver uit 

elkaar liggende ƒ-gaten wijzen op een oorspronkelijk bredere kam met plaats voor meer dan 

vier snaren. Het is volgens Heller mogelijk dat de hoeken, waaronder de halzen zijn geplaatst, 

ook zijn aangepast. De corpushoogte van beide violones is 109 cm; de snaarlengte is 110 (TK) 

resp. 114 cm (NK). Daarmee zijn ze vrijwel even groot als hedendaagse contrabassen.  

 

                                                 
481 Kröhner 1988, p. 157f. 
482 Heller 2011, p. 51. 
483 Veit Heller, privé-correspondentie, 9 januari 2013. 
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Afb. VIII.3a/b. Pradter-Violones. Links Nikolaikirche 1672, rechts Thomaskirche, voor 1692. 

Foto’s Veit Heller. 

In de Thomasschule was in 1702 een violone beschikbaar, waarover Kuhnau in 1709 klaagde 

dat deze “sehr in Stücken und durch den täglichen Gebrauch in denen zum Exercitio Musico 

gewidmeten Stunden übel zugerichtet” was [B.1, nr. 1]. Deze violone is in 1710 vervangen door 

een door Martin Hoffmann gebouwd instrument;484 de jaarrekeningen van de Thomasschule 

laten tussen 1723 en 1750 steevast zien “1. Violon aõ 1711”, en vanaf 1735 ook: “1. Violon aõ 

1735. In der Auction erstanden”. Bij de aankoop werd dit laatste instrument “großen Violon” 

genoemd.485 Volgens Kuhnau werden in 1704 twee violen van de school ook in de kerk ge-

bruikt.486 Maar dat ook de violones uit de Thomasschule normaliter in beide kerken werden 

gebruikt, ligt minder voor de hand: de kerken hadden immers elk een eigen violone. Wellicht 

werd een uitzondering gemaakt wanneer Bach twee violones liet meespelen. 

                                                 
484 Fontana 2015, p. 82, n. 11. 
485 Spitta II, p. 774. 
486 Kuhnau 1704, in Spitta II, p. 854. 
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Waren Bachs violones in Leipzig 8’- of 16’-instrumenten? 

Om te achterhalen of Bachs violones in Leipzig octaveerden of niet, is het noodzakelijk, in de 

literatuur genoemde argumenten die pleiten voor 8’-violones te benoemen en evalueren. Dit zal 

thans worden gedaan. 

 Hoewel moderne violonisten uitstekend en goed gearticuleerd snelle noten kunnen uit-

voeren, kan 16’-verdubbeling in snelle loopjes als onduidelijk en rommelig worden ervaren,487 

vooral in kerken met hun vaak ruime akoestiek. Juist basnoten hebben immers een langere na-

galm. Dat zou ook de reden zijn dat tijdgenoten van Bach, zoals Niedt, waarschuwen tegen 

overmatig pedaalgebruik door de accompagnerende organist [A.VII.12]. Het betreft hier een 

kwestie van ‘goede smaak’. 

 In verschillende aria’s met specifieke violonepartijen waren de hoogste noten op in 

kwinten gestemde grote 16’-violones in Bachs tijd moeilijk te realiseren. Voorbeelden zijn 

BWV 42/6 (facs. VIII.1) en BWV 182/6 (2e versie uit Leipzig). Op een niet-octaverend instru-

ment is minder druk op de snaren nodig dan op een contrabas. Dergelijke virtuoze episodes, en 

ook snelle loopjes, zoals deze bijvoorbeeld zijn te vinden in de continuopartijen van BWV 

244/27b vanaf maat 105 (Eröffne den feurigen Abgrund) waren voor Bachs Thomasschule-

leerlingen veel gemakkelijker te realiseren op de relatief dunne snaren in 8’-ligging dan op de 

dikkere snaren van een contrabas.  

 Vaak noteerde Bach een continuo-bas (deels) een octaaf lager dan de vocale bas (bij-

voorbeeld in deel 4b uit de Matthäus-Passion). Hiermee creëerde hij al een 16’-effect. Waarom 

moest een violone dan nóg een octaaf lager meespelen? Wanneer de violone zou octaveren zou 

dit het klinkende resultaat meestal onduidelijk maken.488 Echter: een afstand van twee octaven 

hoeft geen bezwaar te zijn, omdat deze wordt opgevuld door cello, orgel en klavecimbel, die in 

8’-ligging spelen. Bovendien zij er hier nogmaals op gewezen dat de organist mogelijk wel met 

een 16’-register op het manuaal voor de linkerhand speelde. 

 Soms liet Bach zijn continuo-instrumenten zelfs twee octaven lager meespelen dan de 

vocale bas, bijv. in de Matthäus-Passion deel 20 m. 72 en deel 68 m. 13, Sanctus BWV 241 

(versie in E) m. 13, of twee octaven lager dan een ander basinstrument (bijv. het orgel in BWV 

                                                 
487 Smit 2005, p. 9; Kuijken 2010, p. 266. Lambert Smit behoorde tot de eersten die meenden dat Bachs 
violone geen contrabas was. De meeste van zijn artikelen zijn nooit in tijdschriften gepubliceerd, maar 
wel via Internet te raadplegen. 
488 Smit 2005, p. 8; Kuijken 2010, p. 266. 
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1).489 Met een in 16’-ligging bespeelde violone zou de afstand drie octaven bedragen. Zowel 

Quantz [A.VIII.23] als Johann Nikolaus Forkel waarschuwden tegen zulke grote afstanden.490 

Hier dient men zich evenwel te realiseren dat de commenatren van Quantz en Forkel uit later 

tijden stammen. Het gaat daarnaast maar om enkele akkoorden; wellicht vond Bach dat wel 

acceptabel. 

 Veel dirigenten uit de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk (HIP) die een con-

trabas gebruiken, laten deze, ondanks het feit dat de violone is voorgeschreven, achterwege in 

een delen met kleinere bezetting, vooral wanneer de continuopartij hoog ligt.491 De redenen 

hiervoor kunnen samenvallen met de argumenten hierboven. In partijen was Bach altijd nauw-

keurig met tacet-notities, het was zeer waarschijnlijk Bachs bedoeling dat de violonist de ge-

noemde delen meespeelde. Er zijn echter ook dirigenten die de contrabas niet weglaten. 

 Om continuopartijen op een viersnarige violone te octaveren blijken veel hedendaagse 

spelers hun instrument steeds op een andere manier te moeten stemmen.492 Maar misschien 

deden Bachs violonisten dat ook. 

 In 1721 beschikte Gottfried Zimmermanns koffiehuis in Leipzig naast klavecimbels 

over 2 violen, 1 altviool, 2 fagotten en 2 violones (mogelijk geleend van het Collegium Musi-

cum), maar geen cello. Dan moeten die violones wel in 8’-ligging zijn bespeeld.493 In kerken 

kan deze situatie echter anders zijn geweest. 

Vier – voornamelijk door Laurence Dreyfus – aangedragen argumenten die zouden 

moeten pleiten voor octaverende violones zijn onjuist; hierover zij het volgende opgemerkt. 

  (1) Dreyfus meent dat Bach de violone niet zou hebben voorgeschreven, wanneer het 

verschil met de cello zo klein is.494 Zoals reeds vermeld, is de klank van de grote 8’-violone 

echter royaler en dikker dan die van de cello. Dat kan een argument zijn geweest om dit instru-

ment mee te laten spelen. (2) In inventarislijsten uit 1701 noemde Kuhnau in beide kerken de 

aanwezigheid van “Ein großer Violon”.495 Dit ‘großer’ zou dan op een 16’-violone duiden, al-

dus Dreyfus. Het is juist dat Kuhnau de violones groot noemde, maar zoals eerder opgemerkt 

waren ook G-violones meestal groot. (3) In BWV 147/7 zou in de partituur de beweeglijke 

                                                 
489 Dreyfus 1987, p. 159; Smit 2005, p. 11f. 
490 Forkel 1782, p. 349. 
491 Smit 2005, p. 5f. 
492 Smit 2005/II, p. 1f. 
493 Schering 1941, p. 135. 
494 Dreyfus 1987, p. 165. 
495 Schering 1926, p. 114. 
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cellopartij op de eerste noot van elke triool voor de eerste vier maten voorzien van aparte stok-

ken omhoog; de eenvoudiger violonepartij zou stokken naar beneden hebben. In m. 42, 43 komt 

de violonepartij dan een octaaf boven de cellopartij.496 

Muziekvoorbeeld VIII.1. BWV 147/7, partituur (BG-editie), m. 1, 42-43. 

Blijkbaar baseert Dreyfus zich op de BG-uitgave (muziekvoorbeeld VIII.1). In de autografische 

partituur staan die stokken verwisseld; niet aangegeven is wie welke partij speelt. Maar de rich-

ting van de stokken zegt niets, zoals blijkt uit de partituur van BWV 245 deel 27b (facs. VIII.2): 

de plaatsing ervan kon afhangen van beschikbare ruimte in de partituur.  

Facs. VIII.2. BWV 245, partituur, deel 27b (begin), bas en continuo. 

Meer duidelijkheid over BWV 147/7 is te ontlenen aan de partijen. Er is een partij voor orgel, 

een partij voor cello en een fragment voor becijferd continuo (klavecimbel). Orgel en klave-

cimbel hebben, afgezien van de transpositie, dezelfde noten. De cellopartij (facs. VIII.3a) komt 

in m. 42 en 43 boven het orgel en het klavecimbel uit (facs. VIII.3b). Er is echter geen sprake 

van een violonepartij; de violonist kan hebben meegelezen uit een van beide partijen. In alle 

scenario’s lagen de noten die de violonist speelde niet hoger dan die van de cello, zoals Dreyfus 

– ten onrechte – meende. 

                                                 
496 Dreyfus 1987, p. 161. 
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Facs. VIII.3a/b. BWV 147/7, m. 42-43. 

Links: partij Violoncello; rechts: partij Continuo (klavecimbel). 

(4) Bij BWV 62/1 is in de partituur de koraalmelodie in het continuo gesplitst in twee lijnen, 

die een octaaf uit elkaar liggen. De onderste lijn heeft (aanvankelijk) de stokken naar boven, de 

bovenste lijn heeft deze naar beneden (facs. VIII.4). In een violonepartij uit 1732/1735 staan 

alleen de hoge noten genoteerd (facs. VIII.5). Dan moeten de onderste noten wel voor de cello 

zijn, aldus Dreyfus. Als de violone in 8’-ligging bespeeld zou zijn, zou deze een octaaf hoger 

klinken dan de cello, wat onlogisch zou zijn.497  

Facs. VIII.4. BWV 62/1 (begin), partituur, continuo-lijn. 

 

Facs. VIII.5. BWV 62/1 (begin), violonepartij. 

 

Facs. VIII.6a/b. BWV 62/1 (begin). 

Links: continuopartij; rechts: orgelpartij (die eveneens Continuo is genoemd). 

Echter, in de continuopartij (deels becijferd, facs. VIII.6a) en de orgelpartij (facs. VIII.6b) staat 

                                                 
497 Ibid., p. 162. 
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deze dubbele notering ook. Wellicht octaveerden deze instrumenten; generale bas-spelers von-

den in hun leergangen (zoals die van Johann David Heinichen498) dat het aanbevelenswaardig 

kon zijn om de baspartij te octaveren. Daarbij ligt het voor de hand dat de organist de lage partij 

op het pedaal speelde, mogelijk met een 16’-register. Alleen in de latere violonepartij 

(1732/1735, facs. VIII.5) staan slechts de hoge noten genoteerd. Deze partij heeft overigens 

veel loopjes, wat toepassing op een 16’-violone lastiger maakt. In de continuopartij staat ner-

gens dat de cellist de lage noten speelt. Wellicht zijn die lage noten bedoeld voor het orgel (en 

zijn die in de continuopartij per ongeluk mee gekopieerd uit de partituur) of voor de fagot. De 

enige zekerheid die men heeft, is dat Bach de violonist de bovenste partij wilde laten spelen. 

 Er bestaan nog drie andere argumenten pro 16’-violone, namelijk (1) de in Hoofdstuk 

VII genoemde opmerking van Carl Philipp Emanuel Bach (voorwoord Birnstiel-uitgave met 

vierstemmige koralen) uit1765, die schreef dat zijn vader zich bediende van “ein sech-

zehnfüßiges baßirendes Instrument, welches diese Lieder allezeit mitgespielt hat”. Omdat dit 

voorwoord is gericht aan organisten, is het goed mogelijk dat hij een orgel met een 16’-register 

bedoelde, en niet een violone; (2) het eveneens in Hoofdstuk VII genoemde feit dat Bach in 

twee Schübler-koralen voor orgel (BWV 645 en 646) een 16’-register voorschreef in de bas-

partij: hier wenste Bach kennelijk een 16’-klankkarakter. Het meespelen van de baspartij op 

een pedaal of apart manuaal met een 16’-register impliceert niet zonder meer een vergelijkbare 

inzet van de violone. (3) In de partituur van de Matthäus-Passion BWV 244 staat bij nr. 35 

“Geduld”: Tenore, Violonc. e Org 2di Chori (facs. VIII.7).  

Facs. VIII.7. BWV 244, partituur, deel 35 (begin). 

Blijkbaar wilde Bach hier geen 16’-klank, en dit zou dan, aldus Alfred Dürr, impliceren dat hij 

                                                 
498 Heinichen 1728, p. 124f. 
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dat in de andere delen wél wenste.499 Deze conclusie is echter aanvechtbaar. In de beide conti-

nuopartijen staat bij deze aria geen Tacet (facs. VIII.8). Als er een violonist meespeelde, speelde 

hij dus waarschijnlijk ook hier. Als Bach een 8’-klank wilde, dan moet de violone 8’ zijn ge-

weest.  

Facs. VIII.8. BWV 244, deel 35 (begin), continuopartij 2e koor. 

In de partituur van de vroege versie BWV 244b staat in deze aria bij het continuosysteem geen 

verdere aanduiding; ook hier speelde de hele continuogroep vermoedelijk mee. Of de organist 

in de linkerhand een 16’-register gebruikte staat ter discussie. 

Alles overziende lijken de argumenten pro 16’-violone niet heel sterk te zijn. 

 

Het violone-type in Bachs kerken 

Met de besproken kennis omtrent het bereik van Bachs violonepartijen, de overleverde instru-

menten en de beschrijvingen door tijdgenoten kunnen de zeven in § VIII.2 genoemde typen 

violones worden getoetst aan de mogelijkheid dat Bach deze in Leipzig gebruikte. 

 (1) Een viersnarig basinstrument in C (stemming C-G-d-a) komt in 18e-eeuwse traktaten 

niet voor onder de naam Violone. Dergelijke instrumenten heten steeds Violoncello. Bach 

schreef naast een violone ook celli voor. Bachs overgeleverde violones zijn veel groter dan deze 

instrumenten. Vrijwel zeker waren Bachs violones geen cello-achtige instrumenten. 

 (2) De viersnarige violone in G1 of E1 (contrabas, in kwarten gestemd E1-A1-D-G) werd 

tijdens Bachs leven in Duitsland slechts eenmaal genoemd (Janowka [A.VIII.7]). Deze contra-

bas kan niet Bachs violone zijn geweest. Als 16’-instrument kon het Bachs laagste noten niet 

voortbrengen, en als 8’-instrument de hoogste niet. Een vijfsnarige contrabas met een extra 

snaar in C1 werd pas in 1881 geïntroduceerd door Carl Otho.500 Sommige hedendaagse violo-

nisten spelen de noten onder E1 een octaaf hoger. Bach dwong zijn instrumentalisten echter 

voor zover bekend niet tot het maken van ad-hoc-beslissingen over octaveringen: dergelijke 

                                                 
499 Dürr 1974/II, p. 179. 
500 Sack 1881, p. 276. 
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oplossingen schreef hij uit. Ook dit was blijkbaar niet Bachs violone. 

 (3) De viersnarige violone in C1 (contrabas, in kwinten gestemd als C1-G1-D-G, maar 

meestal in kwarten, vermoedelijk als C1-[E1 of F1]-A1-D) werd eenmaal genoemd (Eisel) 

[A.VIII.16]; misschien ook door Fuhrmann [A.VIII.8] en Stössel [A.VIII.15]; zij noemden het 

aantal snaren niet. Qua grootte zou dit Bachs violone kunnen zijn geweest, maar alleen indien 

deze gestemd was in kwinten, omdat het instrument anders Bachs hoogste noten niet kon voort-

brengen. Ook Quantz sprak in 1752 over een viersnarige octaverende violone [A.VIII.17]; hij 

vond dat violonisten met de cellisten moesten kunnen meespelen, al zouden tonen boven g1 (op 

de contrabas klinkend g) niet haalbaar zijn. Maar volgens de bronnen werd het instrument nood-

gedwongen vrijwel steeds in kwarten gestemd. De kans is klein dat Bachs leerlingen deze con-

trabas in kwinten gestemd konden bespelen. Bachs violones stamden uit de zeventiende eeuw, 

toen omwoelde snaren nog niet bestonden; zonder omwoelde snaren was op deze instrumenten 

een C1-snaar waarschijnlijk niet speelbaar. Oorspronkelijk waren deze instrumenten bovendien 

waarschijnlijk vijf- of zessnarig. Hierboven zijn voorts argumenten genoemd om aan te nemen 

dat Bachs violone waarschijnlijk niet octaveerde. Alles bijeengenomen waren Bachs violones 

hoogst waarschijnlijk evenmin van dit type. 

 (4) De Basse double was waarschijnlijk niet in zwang in Duitsland. 

 (5) De vijfsnarige violone in F1 werd alleen genoemd door Prinner [A.VIII.1]. Dit kan 

niet Bachs violone zijn geweest, omdat het als 16’-instrument Bachs laagste noten niet kon 

voortbrengen en in 8’-ligging de hoogste niet. 

 (6) De zessnarige violone in D1 werd tijdens Bachs leven alleen door Eisel genoemd 

[A.VIII.16]. Dit instrument was blijkbaar niet alleen zeldzaam, maar kon ook Bachs laagste 

noten niet voortbrengen, tenzij de onderste snaar een toon lager werd gestemd. Maar in dat 

geval ontstaat, juist voor die moeilijk bespeelbare snaar, een interval van een kwint tot de vol-

gende snaar, en daar protesteerden veel muziektheoretici tegen. Ook daarom kan dit niet Bachs 

violone zijn geweest. Bachs partijen bevatten geen niet-speelbare noten (behalve ten gevolge 

van transpositiefouten).  

 (7) De vijf- of zessnarige violone in G1 (G-violone) werd in Duitsland tijdens Bachs 

leven in vrijwel alle bronnen genoemd, en alleen al daarom is de kans groot dat zulke instru-

menten in Leipzig werden gebruikt. De ‘gewone’ G-violones waren groot; dat geldt ook voor 

de overgeleverde instrumenten in Leipzig, die dateren uit een tijdperk dat verreweg de meeste 

Duitse violones G-violones waren. Deze werden bespeeld op 8’-toonhoogte en hadden (nog) 

geen omwoelde snaren; violoncelli waren nog niet bekend. Hedendaagse auteurs benadrukken 
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vaak dat Bach steeds de volle omvang van zijn instrumenten gebruikte. En omdat hij geen tonen 

onder de C voorschreef, zou volgens hen de G-violone niet Bachs violone geweest kunnen zijn. 

Dit argument gaat echter niet op wanneer de laagste snaar ontbrak of bewust niet gebruikt werd. 

Een G-violone (met of zonder G1-snaar, dus gestemd als (G1)-C-E-A-d-g) kan heel goed Bachs 

violone geweest zijn. De Deutsche Violon werd vijf- of zessnarig genoemd door Mattheson en 

Quantz. Deze moet dan in 8’-ligging zijn bespeeld. Alle door Bach gebruikte tonen waren speel-

baar op de G-violone.501 Wat het bereik van Bachs muziek betreft was een G1-snaar niet nodig, 

maar Marc Vanscheeuwijck betoogt dat voor een acceptabel resonant geluid een extra lage 

snaar zeer gewenst was.502 Men kan zich afvragen of dat ook gold voor de kennelijk dof klin-

kende dikke laagste snaar op de G-violone. 

Sommige tijdgenoten van Bach vermeldden het bereik van de G-violone; tonen hoger dan 

c1 of d1 waren alleen bereikbaar door middel van een goede en gemakkelijke “Applicatur, oder 

Übersetzung der Finger”, m.a.w. met positieverschuivingen.503 Modernere duimtechnieken wa-

ren kennelijk niet nodig. In ieder geval wordt duidelijk dat tonen tot een kwint hoger dan de 

basistoon van de hoogste snaar voor leerlingen geen problemen moesten opleveren, terwijl to-

nen tot een octaaf hoger dan de basistoon wel ongeveer het uiterste waren wat van goede spelers 

gevraagd kon worden. Wanneer Bach inderdaad een G-violone gebruikte, dan valt op dat in 

zeven van de drieëntwintig overgeleverde partijen hogere eisen werden gesteld aan de violo-

nisten, dan volgens Bachs tijdgenoten verwacht mocht worden. Overigens kwamen deze hoge 

tonen ook voor in de violonepartijen uit Weimar en Köthen. Van spelers in Leipzig (vooral 

Thomasschool-leerlingen) werd dus niet minder verwacht dan van de professionele violonisten 

in Weimar en Köthen.  

Alles overziende kan worden gesteld dat Bachs violones naar alle waarschijnlijkheid niet-

octaverende G-violones waren. Hij trof deze grote instrumenten in 1723 bij zijn aankomst in 

Leipzig aan. De laagste snaar gebruikte hij niet. Op deze wijze kon hij zich beperken tot één 

continuopartij, die unisono door cello, violone en fagot werd gespeeld, hetgeen in Leipzig blijk-

baar zijn ideaal was. Of de dure G1-snaren t.b.v. een resonante klank gehandhaafd bleven, is de 

vraag.  

                                                 
501 Na 1685 wordt slechts één keer de oude gambastemming in A1 genoemd, nl. door Merck. 
502 Vanscheeuwijck 2002 (via Internet; zonder paginanummering). 
503 Speer noemde in 1695 de hoogst bereikbare toon de d1 [A.VIII.2]. Voor Walther (1708 en 1732) 
[A.VIII.9 en 12] en Niedt (1706) [A.VIII.10] was de hoogste toon d1 of zelfs e1, voor Majer (1732) c1 
[A.VIII.13]. Eisel (1738) meende dat een leerling tot c1 kan spelen; hogere tonen waren het domein van 
geoefende spelers [A.VIII.16]. 
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Werden Bachs G-violones later tot contrabassen omgebouwd? 

Na 1750 hebben viersnarige E1- of C1- en andere typen contrabassen de G-violone bijna geheel 

verdrongen.504 Morton vermoedt dat in de 18e eeuw G-violones met omwoelde snaren werden 

gebruikt om te dubbelen in een lager octaaf.505 Tharald Borgir suggereert dat G-violones in Italië 

na de opkomst van de cello m.b.v. omwoelde snaren werden omgebouwd tot viersnarige con-

trabassen, meestal in E1.506 Op welke schaal dit in Duitsland gebeurde en wanneer is echter niet 

bekend. Zoals vermeld, werden beide violones in Leipzig vanaf 1823 Contra-Bässe genoemd. 

Aangenomen mag worden dat de violones toen tot viersnarige contrabassen waren omgebouwd; 

dit kan ook eerder (al tijdens Bachs leven) zijn gebeurd. 

Hieronder (§ VIII.4) zal worden beschreven dat relatief veel violonepartijen voor Bachs 

cantates dateren van na 1729. Het gaat dan bijna steeds om heruitvoeringen, waarvoor Bach 

soms een aparte violonepartij schreef (maar meestal niet). Dat roept de vraag op of Bach zijn 

violones toen – of later – liet ombouwen tot contrabassen. Wellicht zou dat een verklaring kun-

nen zijn voor de genoemde drie overgebleven argumenten contra 8’-violones. Al deze argu-

menten betreffen immers de tijd na 1729. Hieraan kan, vooruitlopend op § VIII.4, nog worden 

toegevoegd dat Bach bij BWV 78 voor een heruitvoering, waarschijnlijk na 1740, een violo-

nepartij maakte met alleen de hoofdnoten van deel 2, en dat hij bij een heruitvoering van BWV 

100, mogelijk in 1742, de violone niet liet meeklinken in delen waarin zestienden voorkomen. 

Dergelijke ingrepen zijn immers logisch bij de inzet van een contrabas. Omdat late violonepar-

tijen bij heruitvoeringen (BWV 62, 78, 100, 182) in de diepte tot C liepen, zou het moeten gaan 

om een verbouwing tot de in kwinten gestemde 4-snarige contrabas in C. Er zijn echter wel 

bezwaren aan te voeren tegen de hypothese van zo’n ombouw tot in kwinten gestemde contra-

bassen: (1) het bespelen van in kwinten gestemde grote contrabassen was zeer moeilijk, zelfs 

met omwoelde snaren (vgl. Eisel, Petri en anderen); (2) de hierboven genoemde argumenten 

pro 8’-violones blijven overeind; vooral de moeilijk speelbare hoge noten en virtuoze passages 

waren problematisch op in kwinten gestemde contrabassen;507 (3) alle recitatieven voor de evan-

gelist in de Matthäus- en Johannes-Passion, die tevoren alleen door 8’-instrumenten en (waar 

                                                 
504 O.a. Prinz 2005, p. 620f. 
505 Morton 2002 (via Internet; zonder paginanummering). 
506 Borgir 1987, p. 80. 
507 Bijvoorbeeld in de partij voor één aria uit BWV 137 die waarschijnlijk voor violone bedoeld was (zie 
hieronder in § VIII.4), de hierboven al genoemde violonepartij bij BWV 42 uit ca. 1742 en de violo-
nepartij van BWV 195 uit 1748. Ook beide Passionen BWV 244 en 245 bevatten veel virtuoze passages 
voor delen, die niet zijn voorzien van tacet-opmerkingen voor de violone. In BWV 245 noteerde Bach 
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gewenst) met 16’-orgel werden begeleid, zouden vanaf de ombouw altijd een octaaf lager zijn 

meegespeeld: Bach noteerde immers geen tacet voor de violone, terwijl hij dat wel deed bij aria 

“Erwäge” in de derde versie van de Johannes-Passion, en misschien (zie boven) ook bij de aria 

“Geduld” uit de Matthäus-Passion; (4) in bronnen van na 1750 waarin de violone een contrabas 

was, wordt steeds benadrukt dat de Contraviolonist zich diende te beperken tot de hoofdnoten 

(het instrument was bedoeld voor grandeur, majesteitelijke pracht bij grote bezettingen, niet 

voor virtuoze partijen); Bachs violonepartijen waren voor zo’n beperking meestal ongeschikt 

(zie § VIII.4); (5) er zijn van zo’n (hypothetische) ombouw van violones geen aanwijzingen 

overgeleverd in de vorm van een opdracht, rekening, of aanwijzing in de muziek. Kortom: het 

is onwaarschijnlijk dat Bachs violones tijdens zijn leven zijn omgebouwd tot contrabassen, 

maar volledig uitsluiten kan men dit niet. 

 

Was de Violone grosso een contrabas? 

Indien Bach 8’-violones gebruikte, kan men veronderstellen dat met violone grosso een octa-

verend instrument werd bedoeld. Driemaal schrijft Bach een violone grosso voor in zijn vocale 

werken in Leipzig, en wel in de volgende composities. 

 (1) BWV 205 is een wereldlijke cantate uit 1725 in grote bezetting. In de partituur staat 

onder aan de eerste pagina: [...] violoncello, Cont: è Violono Großo. De laagste toon is C. Dit 

betreft weliswaar de periode dat Bach in Leipzig werkte, maar niet het instrumentarium van de 

kerken. Het betekent hooguit dat er ergens in Leipzig mogelijk een violone grosso in C1 aan-

wezig was. Daarnaast heeft de bespeler hier wel erg veel snelle loopjes uit te voeren over een 

groot bereik; dit pleit niet voor een contrabas. 

 (2) Voor BWV 149 is een aparte partij gemaakt voor Violone Großo, maar alleen voor 

deel 2. De cantate is geschreven omstreeks 1728. Helaas ontbreken de originele partijen. Er 

bestaat alleen een afschrift uit de tijd na Bachs dood, dus het is heel onzeker of de aanduiding 

Violone Großo van Bach zelf stamt. Opvallend in deze partij is dat er geen tonen lager dan Fis1 

voorkomen; een E1-violone zou volstaan. 

 (3) Van Bachs eerder genoemde Sanctus BWV 241, een bewerking van een compositie 

van Johann Caspar Kerll, bestaan twee versies. Van de versie in D bestaat alleen een partituur. 

                                                 
wel tacet in veel delen voor de bassono grosso, maar niet voor de violone – tenzij zo’n speciale violo-
nepartij verloren is gegaan. De partij voor bassono grosso was blijkbaar niet mede bedoeld voor een 
contrabassist. Met andere woorden, meestal deed Bach geen moeite om zijn – veronderstelde – contra-
bassist, meestal een leerling van de Thomasschule, te sparen. 
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Op het titelblad staat: violone. Van de (latere) versie in E bestaan alleen de partijen. De versie 

in D heeft één systeem voor Violoncello e Violone. De E-versie heeft aparte partijen voor Vio-

loncello senza Violone en Violone großo. Het gaat om een bewerking voor grote bezetting uit 

ca. 1749. Het is ook de tijd waarin de G-violone volgens Carl Philipp Emanuel Bach zozeer aan 

populariteit inboette dat deze vrijwel zou zijn afgeschaft, en het lijkt op het eerste gezicht mo-

gelijk dat inmiddels een echte contrabas in C1 of E1 kon worden ingezet; E1 is de laagste toon. 

Men kan zelfs veronderstellen dat het beschikbaar zijn van een E1-contrabas de reden is van de 

transpositie naar E. De stemvoering doet echter anders vermoeden. Vanaf m. 26 dupliceren 

cello en violone grotendeels elk een van beide vocale bassen. Daarbij krijgt de violone steeds 

de laagste partij (dit is niet altijd koor 2). Waarom echter zou die ene, reeds laag liggende partij, 

nog extra laag begeleid moeten worden met een octaverende violone? Daarmee zou de afstand 

tussen beide – gelijkwaardige – baspartijen alleen maar groter worden (Muziekvoorbeeld 

VIII.2). In m. 36 ontstaat verder een parallelle beweging over een afstand van twee octaven 

tussen de tweede vocale bas en het continuo, wanneer de violone zou octaveren. Hierboven is 

al genoemd dat in m. 13 dan een – onwaarschijnlijke – afstand van drie octaven zou ontstaan.508  

Muziekvoorbeeld VIII.2. BWV 241 (versie in E, NBA), maat 29-31,  

partijen violoncello, violone großo, vocale bas koor 1, vocale bas koor 2, klavecimbel/orgel. 

In alle drie gevallen kan men twijfels hebben over het karakter van de violone grosso. Wellicht 

wordt in BWV 205 en 149 een grote G-violone bedoeld en in BWV 241 de nieuwe “großen 

Violon” uit 1735 van de Thomasschule (vgl. § VIII.3). 

 

 

                                                 
508 Smit 2005, p. 11f. 
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VIII.4. Bachs inzet van de violone 

De violone in partijen en partituren 

Van de cantates uit Weimar zijn er zes met specifieke violonepartijen.509 Dat is, vergeleken met 

de werken uit Leipzig, relatief veel. Van BWV 182 en 185 maakte Bach nieuwe partijen in 

Leipzig, omdat daar in een andere toonsoort werd gespeeld. Bovendien werd in Leipzig een 

violonepartij gemaakt voor BWV 63. 

Naast de genoemde partijen zijn slechts tien kerkelijke werken uit Leipzig met een uit-

drukkelijk voor violone bedoelde partij overgeleverd.510 Daarvan zijn alleen de partijen voor 

BWV 42, 49 en 226 uit de periode 1723-1729 afkomstig; de overige zeven dateren uit de peri-

ode na 1729, toen Bach zijn reguliere cantate-jaargangen had afgesloten. Het gaat dan vooral 

om heruitvoeringen. Daarnaast kan men uit aantekeningen in enkele partituren en andere par-

tijen (soms indirect) aflezen dat een violonist meespeelde.511 Hierbij gaat het bijna altijd om 

differentiatie in werken voor grote bezettingen. 

Bach schreef in Leipzig vrijwel steeds continuopartijen met de naam Continuo. Hij had 

meestal, evenals bij de cello en de fagot, een goede reden om soms partijen specifiek voor de 

violone te (laten) maken. Onderstaand overzicht daarvan is beperkt tot de in Leipzig geschreven 

werken. 

 

- In BWV 78 en 100 speelde de violonist niet in alle delen mee. 

- In BWV 226 speelde alleen de violonist de continuopartij; de cellist en de fagottist 

speelden colla parte mee met de beide vocale bassen. 

- In BWV 241 speelde de violonist nu juist niet mee met het continuo, maar meestal 

colla parte met een vocale baspartij (§ VIII.3). 

- De violonepartij voor BWV 42 wijkt af van de andere continuopartijen. 

In 1742 schreef Bach nieuwe partijen voor orgel en violone (facs. VIII.9) die, 

vooral in deel 2 en 4, afweken van de reeds bestaande partijen voor continuo en 

fagot (facs. VIII.10). 

 

                                                 
509 BWV 18, 63, 132, 162, 185, 199. 
510 BWV 42, 49, 62, 78, 100, 195, 226, 240, 241 en 1083. Een violonepartij voor BWV 156 stamt uit de 
tijd na Bachs dood. 
511 BWV 27, 97, 110, 119, 147, 170, 174, 194, 243, 244, 245 en 248. 
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Facs. VIII.9. BWV 42, violonepartij, deel 2. 

Facs. VIII.10. WV 42, fagotpartij, deel 2. 

- In BWV 1083 vindt differentiatie plaats tussen cello en violone (zie § IX.1.4) 

- In BWV 62 zijn de verschillen niet groot. De late violonepartij werd ook gebruikt 

door het klavecimbel, al staat dit niet in het opschrift; de beide recitatieven zijn becij-

ferd. Wellicht wenste Bach een grotere continuobezetting dan bij eerdere gelegenhe-

den. In deel 1 speelt de violonist bij de koraalmelodie alleen de hoogste partij (§ 

VIII.3). 

 

De violonepartijen van BWV 49, 195 en 240 zijn geheel identiek aan de overige continuopar-

tijen. Waarom Bach deze partijen specifiek toewees aan de violone is niet bekend. 

 

Bachs inzet van de violone 

Zoals eerder opgemerkt blijkt uit partituren en partijen dat Bach – los van de heruitvoering van 

werken uit Weimar – in Leipzig minimaal 22 keer een violone wilde inzetten. Minimaal, want 

uit zes voorbeelden (zie onder) blijkt dat de violonist vaker kon meespelen uit een continuopar-

tij, terwijl dat niet altijd direct uit de partijen of de partituur blijkt. Zoals eveneens besproken 

zijn er naast de orgelpartij (over het algemeen ook Continuo genoemd), meestal één of twee 

andere continuopartijen overgeleverd. Eén daarvan is vaak (deels) becijferd, zodat gebruik op 

de lessenaar van het klavecimbel voor de hand ligt; de andere is steeds onbecijferd. De bespelers 

van de cello, violone en fagot zouden in theorie vanuit deze beide partijen hebben kunnen mu-

siceren. 

Een eerste voorbeeld van een aanwijzing dat de violonist normaliter uit een continuopartij 

meespeelde is impliciet af te leiden uit Bachs tweede bewerking van Kerlls Sanctus BWV 241 

(versie in E): naast de violonepartij (Violone großo) bestaat er een partij Violoncello senza Vi-

olone (Muziekvoorbeeld VIII.2). De laatste toevoeging maakt duidelijk dat de violonist norma-

liter meespeelde met de celli uit dezelfde Continuo-partij. 
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Een ander voorbeeld is te vinden in het beginkoor van BWV 97. Er is een continuopartij 

die later is voorzien van het opschrift pro Bassoni e Violoncello. Het handschrift duidt erop dat 

deze toevoeging op één moment heeft plaats gehad, dus lazen toen drie instrumentalisten (de 

celli zullen dubbel bezet zijn geweest) samen uit die partij. Het lijkt praktisch onmogelijk dat 

ook een violonist hieruit nog meespeelde. Er is ook een niet gespecificeerde onbecijferde partij 

voor Continuo overgeleverd, die op deze plaatsen van differentiatie de laagste partij volgt (facs. 

VIII.11; vgl facs. VIII.18). Het ligt daarom voor de hand dat de violonist hieruit meespeelde, 

mogelijk samen met de klavecinist. 

 Facs. VIII.11. BWV 97, deel 1, m. 89-91, partij Continuo. 

En derde voorbeeld is te vinden in cantate BWV 27. Na deel 2, een recitatief, is Bach blijkbaar 

in de partituur begonnen met de volgende aria (facs. VIII.12). Na dat begin te hebben doorge-

streept begon hij opnieuw op de volgende pagina. Niettemin kan men uit het doorgestreepte 

gedeelte aflezen dat de bas van de klavecimbelpartij werd meegespeeld door de violone (Vio-

lono). Deze partij voor linkerhand annex violone is in de continuopartij overgenomen; blijkbaar 

speelde de violonist daaruit als vanzelfsprekend mee, al blijkt dat niet uit deze partij. 

Facs. VIII.12. BWV 27, partituur, doorgehaald begin van deel 3. 

Een vierde voorbeeld is de Sinfonia van cantate BWV 174. Ook hier moet de violonespeler 

(samen met de fagottist) hebben gelezen uit de continuopartij, want er is maar één niet-getrans-
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poneerde continuopartij overgeleverd (naast de drie obligate cellopartijen), terwijl in de parti-

tuur bij het continuo-systeem staat vermeld: Basson e Violone con Cont.  

Als vijfde voorbeeld moge BWV 110 dienen. In deel 1 is de continuopartij gesplitst in 

een bovenste en een onderste lijn (facs. VIII.13). 

Facs. VIII.13. BWV 110, deel 1, partituur, continuolijn, m. 67-69. 

Deze splitsing is ook te vinden in de continuopartij en de orgelpartij. Nergens staat aangeduid 

voor welke instrumenten deze beide lijnen bedoeld zijn. Maar de fagot heeft een eigen (afwij-

kende) partij, en van de organist werd blijkbaar verwacht dat hij beide lijnen speelde. Dan blij-

ven voor de gewone continuopartij (mogelijk naast klavecimbel) cello en violone over, waarbij 

een violonist vermoedelijk de onderste lijn speelde. 

Een laatste voorbeeld vindt men in deel 1 uit het Weihnachtsoratorium BWV 248I, 

waarin differentiatie optreedt in het continuo. Uit notities hierbij in de partituur lijken alleen 

violoncelli en bassoni mee te klinken naast orgel en klavecimbel, dus géén violone (facs. 

VIII.14).  

Facs. VIII.14. BWV 248I nr. 1, partituur, continuolijn, m. 6-8. 

De partijen lijken dit te bevestigen: er zijn een cello- en een fagotpartij overgeleverd. Maar 

daarnaast bestaat er nog een complete onbecijferde continuopartij. Die moet dan gebruikt zijn 

door de violonist, de klavecinist, of beiden. Als Bach zelf het klavecimbel bespeelde, moet die 

onbecijferde partij wel voor de violone bestemd zijn geweest. In de aanduiding Cont. (facs. 

VIII.14) moet dan behalve orgel en klavecimbel blijkbaar ook de violone zijn begrepen. 
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Dat werpt een ander licht op de bezetting van het continuo in andere cantates, zoals 

BWV 7. Op de (mogelijk latere) omslag staat: Violoncello e Continuo.512 De overgeleverde 

partijen zijn incompleet; daardoor is onbekend hoe dit in de partijen is uitgewerkt; er bestaat 

wel een becijferde ongetransponeerde continuopartij. Het is mogelijk dat (hieruit?) ook een 

violonist meespeelde, als die begrepen kan zijn in het begrip Continuo. 

De weinig verbazing wekkende conclusie uit het voorgaande is: uit notities in enkele 

partituren valt af te leiden dat de violonist mee kon spelen uit de Continuo-partijen. Maar dat 

impliceert niet als vanzelfsprekend dat dit altijd gebeurde. In zijn memorandum klaagde Bach 

over het gebrek aan goede spelers; hij liet, in ieder geval tot 1730, de altviolen, celli en violone 

bij gebrek aan goede instrumentalisten bespelen door leerlingen van de Thomasschule [B.3, § 

7]. Wanneer er gebrek aan medewerkers was, moest Bach wellicht kiezen tussen cello en vio-

lone. Die keuze was minder problematisch indien de violone, net als de celli, niet octaveerde. 

Soms lijkt Bach die keuze te hebben gemaakt ten gunste van de violoncello. Op de titelpagina 

van partijen voor de eerste versie van de Missa in b BWV 232 (voor het hof in Dresden, 1733)513 

worden als continuo-instrumenten genoemd: 2. Bassoni, Violoncello e Continuo. Als continuo-

partijen zijn naast de fagotpartij een becijferde continuopartij in kamertoon (klavecimbel) en 

een cellopartij overgeleverd. Niettemin, de violonist kon eventueel meelezen uit de klavecim-

bel- of cellopartij. Het is niet duidelijk waarom Bach de violone niet noemde. Eén van de rede-

nen kan zijn dat hij niet altijd een capabele speler beschikbaar had. Voor de eerste uitvoering 

van BWV 182 in Leipzig bijvoorbeeld is een aparte cellopartij gemaakt en pas later in 1728 een 

identieke violonepartij. Het is mogelijk dat Bach pas in 1728 een violonist beschikbaar had.514 

Bijzonder is dat de violonist in 1728 niet meelas met de cellist, maar een eigen partij kreeg. 

Een andere aanwijzing voor een gebrek aan een violonespeler is te vinden in BWV 78. 

Zoals werd opgemerkt in § VIII.3 bestaat er een later toegevoegde aparte violonepartij voor 

deel 2, een duet (facs. VIII.15b), waarin alleen de hoofdnoten van de continuopartij (facs. 

VIII.15a) zijn genoteerd.515 

                                                 
512 Dreyfus 1987, p. 156. 
513 BD I, nr. 166, p. 233f. 
514 Dreyfus 1987, p. 157. 
515 Ibid., p. 161f. en Smit 2005, p. 6. Auteurs na Bachs dood als Quantz en Petri gaven aan dat de goede 
contraviolonist (die een contrabas bespeelde) zich moest beperken tot hoofdnoten, zoals Bach noteerde 
in de violonepartij van BWV 78/2. De vraag dringt zich op of dat ook geldt voor Bachs andere violo-
nepartijen. Soms zorgde Bach inderdaad voor vereenvoudigde continuopartijen voor violone: naast 
BWV 78/2 ook in BWV 132/3 (Weimar), 42/2,4, 149/2, 174/1, 244/59, 245/1 en 245/27b. Maar Bach 
schreef veel vaker zeer virtuoze partijen voor violone of voor continuo. Beperking tot hoofdnoten is dan 
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 Facs. VIII.15a/b. BWV 78, deel 2 (begin), links continuopartij, rechts (late) violonepartij. 

De violonist lijkt de overige delen niet ongewijzigd te hebben meegespeeld uit een andere con-

tinuopartij, want de violonepartij is op de achterzijde van de partij van een corno-speler geno-

teerd. Deze hoefde zijn corno niet te bespelen tijdens dit duet, maar wel in de delen 1 en 7. Dan 

kan hij de violone niet hebben bespeeld tijdens deze delen. Een vergelijkbaar geval kan worden 

aangetroffen in BWV 137. Op de achterzijde van de derde trompetpartij staat de continuopartij 

van deel 4 genoteerd (facs. VIII.16). De bezetting is niet aangegeven, maar hier kan hetzelfde 

aan de hand zijn, hoewel het hier bepaald geen vereenvoudigde partij betreft.  

Facs. VIII.16. BWV 137, deel 4, derde trompetpartij, pag. 2. 

Waarschijnlijk had Bach in deze gevallen geen violonespeler beschikbaar en moest hij voor 

sommige aria’s een beroep doen op één van de Stadtpfeiffer of Kunstgeiger die in die aria niet 

meespeelden op een ander instrument. 

Het lijkt erop dat Bach de violone graag in het continuo betrok wanneer hij een speler ter 

beschikking had. Nergens staan tacet-vermeldingen voor de violone in Continuo-partijen, die 

eventueel door de violone kunnen zijn gebruikt. Als de violonist derhalve meespeelde uit een 

gewone continuopartij, zal hij voortdurend hebben gespeeld, ook in aria's en recitatieven.516 

                                                 
meestal niet goed mogelijk, zeker niet voor de minder ervaren Thomasschule-leerlingen. Met andere 
woorden, beperking tot hoofdnoten voor de violone was geen standaardprocedure bij Bach. 
516 Dürr 1971, deel I, p. 69; Dürr 1986, p. 256. 
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Bovendien zijn er cantates met aparte violonepartijen waarin de violonist alles meespeelde.517 

Ook in bewerkingen van werken van andere componisten en in het motet Der Geist hilft unsrer 

Schwachheit auf BWV 226 speelt de violonist (vrijwel) alles mee.518 De violone klonk alleen 

in enkele uitzonderlijke gevallen niet in alle delen. Soms slechts één deel (BWV 147, 78), soms 

enkele delen (BWV 42), soms bijna alle (BWV 100).  

Bach gaf de violone nooit een obligate partij, maar zette deze uitsluitend in als continuo-

instrument. Voor andere instrumenten geldt dat differentiatie optrad wanneer het instrument 

een solorol vervulde; voor de violone is dit niet aan de orde. Vrijwel altijd speelden de musici 

uit de continuogroep dezelfde noten. Slechts zelden, doorgaans in grote werken, week Bach 

hiervan af. 

 

Het begrip ‘Violoni’ 

In recitatief nr. 59 van de Matthäus-Passion vindt differentiatie plaats (facs. III.3). De violone 

heeft (samen met het orgel) i.t.t. de celli een vereenvoudigde partij, die nog niet in de vroege 

versie BWV 244b voorkwam. Bach noteerde hierbij in de continuopartij: Violoni. Dat betekent 

dat hij in het eerste koor twee violones wenste; in het tweede koor was daarnaast vanzelfspre-

kend ook (minstens) een violone nodig. Mogelijk werden de violones uit beide kerken gebruikt, 

aangevuld met die uit de Thomasschule. Dat dit een uitzondering was, blijkt uit Bachs memo-

randum, waarin hij slechts één violone wenste [B.3, § 5]. Het verzoek om twee violones wordt 

verder alleen aangetroffen in het openingskoor uit BWV 119. Hier staat in de partituur bij de 

Organo-balk: Violoncelli, Bassoni è Violoni all unisono col’ Organo (facs. VIII.17). 

Facs. VIII.17. BWV 119/1, begin, partituur, orgel-balk. 

Vanzelfsprekend kan Bach vaker twee violones hebben ingezet zonder dat dit uit de handschrif-

ten blijkt. 

                                                 
517 BWV 49, 62, 97, 195. 
518 BWV 240, 241, 1083, Palestrina, Goldberg, J.C. Bach; BWV 226. 
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De term Violoni komt ook voor in BWV 97, 170 en 194, maar lijkt daar een andere 

betekenis te hebben. In m. 85 van het hierboven ook al genoemde deel 1 van BWV 97 treedt in 

de partij Continuo pro Bassono e Violoncello een splitsing op in een hoge en lage partij. Bij de 

hoge partij staat Bassoni solo, maar bij de lage staat in m. 89 Violoni (meervoud; facs. VIII.18). 

Opvallend is dat de celli niet worden genoemd, terwijl de partij volgens het opschrift voor fagot 

en celli is bedoeld en niet voor de violone. De notitie Violoni zou een restant kunnen zijn van 

een eerdere bestemming van deze partij, maar ook dan blijft de meervoudsvorm vreemd. 

Facs. VIII.18. BWV 97, deel 1, m. 89-91, partij Continuo pro Bassono e Violoncello. 

De mogelijkheid dringt zich op dat met de aanduiding Violoni de violoncelli zijn bedoeld (de 

uit deze partij spelende lage strijkers).519 De meervoudsvorm wordt dan begrijpelijk.  

Het lijkt erop dat Bach met de term Violoni in het algemeen alle continuo spelende 

strijkinstrumenten kon bedoelen, dus violoncelli, eventueel samen met de violone. Strikt geno-

men betekent Violoncello immers ‘kleine violone’. Dat blijkt bijvoorbeeld uit deel 3 van BWV 

170. In de onbecijferde continuopartij lijkt te staan dat de Violons hier niet klonken (facs. 

VIII.19a).520 In de partituur is te zien dat ook de violoncelli in deze aria zwijgen (facs. VIII.19b). 

Blijkbaar worden ook hier met Violons alle continuo spelende strijkinstrumenten bedoeld. 

 

                                                 
519 N.B. het is mogelijk dat Bach deze cantate niet (alleen) schreef voor Leipzig, maar (ook) voor het 
hof in Weißenfels (zie Pfau 2015, p. 341-347). Dat blijkt o.a. uit de aanwezigheid van een (latere) or-
gelpartij die een terts lager is genoteerd. Dat neemt niet weg dat ook dan in de term Violoni (in een partij 
voor fagot en cello) de celli mogelijk zijn inbegrepen. 
520 De schrijfwijze Violons gebruikte Bach ook in BWV 208 en in het memorandum [B.3 § 2]. Prinz 
meent hier Violone te lezen (Prinz 2005, p. 612). 
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Facs. VIII.19a/b. BWV 170/3, begin. Links: partij Continuo; rechts: partituur.  

Een laatste aanwijzing is te vinden in BWV 194 (Störmthaler partituur). Nadat in m. 101 de 

continuopartij aan het orgel solo wordt toebedeeld, treden de overige continuo-instrumenten 

weer toe in m. 112 (facs. VIII.20).521 Daarbij staat genoteerd: Bassoni e Violoni. Over de celli 

wordt niet gesproken. Het is mogelijk dat in Störmthal meer dan één violone werd gebruikt en 

geen celli, maar het is aannemelijk dat met Violoni weer alle continuo-strijkinstrumenten wer-

den bedoeld. 

 

Facs. VIII.20. BWV 194/1, Störmthaler partituur, m. 101 en 112. 

* * * 

 

Met Violone werd in Bachs tijd het laagste strijkinstrument van het continuo bedoeld. Violones 

konden zowel kenmerken hebben van de braccio-familie met vier snaren als van de gamba-

familie met vijf of zes snaren; ook hybride instrumenten kwamen voor. De meeste violones 

klonken in 8’-ligging, andere een octaaf lager. Grote instrumenten waren het meest geschikt 

                                                 
521 In de continuopartijen van de eerste versie uit Leipzig (1724) komt deze differentiatie niet voor. 
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voor het weergeven van lage tonen, kleine instrumenten voor hoge tonen. De laagste snaren 

waren dik, moeilijk in te drukken en dof van klank. Sinds ca. 1700 kwamen kleinere basinstru-

menten met omwoelde snaren naar Duitsland die violoncelli werden genoemd. Vanaf deze tijd 

werd met een violone over het algemeen een groter instrument bedoeld. 

 In Duitse traktaten werden vier typen violone beschreven met vier snaren en drie soorten 

met vijf of zes snaren. Verreweg het meest werd de zogenaamde G-violone genoemd, waarvan 

de snaren gestemd waren als G1-C-(E of F)-A-d-g. De ‘normale’ violone werd omschreven als 

zeer groot. Deze grote instrumenten waren in Bachs tijd blijkbaar moeilijk te bespelen. Om 

positieverschuivingen te beperken op de slecht indrukbare laagste snaren werd een stemming 

in kwarten gepropageerd, ook op viersnarige violones. 

 Van de zeven besproken typen violone kunnen de meeste niet door Bach in Leipzig zijn 

gebruikt. Bij zijn komst aldaar trof hij grote instrumenten aan, die nog steeds bestaan. Uit enkele 

kenmerken kan worden afgeleid dat zij waarschijnlijk op een later moment zijn verbouwd tot 

contrabassen, maar oorspronkelijk vermoedelijk G-violones waren. Hierop waren alle tonen die 

Bach voorschreef speelbaar; op in kwarten gestemde viersnarige contrabassen niet. Omdat het 

bereik van Bachs violone in de diepte tot C reikt, moeten de G-violones in 8’-ligging zijn be-

speeld; waarschijnlijk zorgde het orgel voor een eventueel gewenste 16’-klank. De moeilijk 

bespeelbare en matig klinkende laagste snaar voor de tonen G1 – B1 was daarom niet nodig. 

Waarschijnlijk ontbrak deze: dit type violone werd vijf- of zessnarig genoemd. Het voordeel 

van de violone boven de eveneens meespelende violoncelli was zijn vollere klank in de diepte. 

Misschien had Bach aan het eind van zijn leven een contrabas in E1 ter beschikking (Violono 

grosso), maar aanwijzingen daarvoor zijn mager. Na Bachs dood werden G-violones in Duits-

land veelal vervangen door, of omgebouwd tot contrabassen. 

 Bach heeft weinig aparte partijen geschreven voor de violone; normaliter speelde een 

violonist mee uit een continuopartij. Aparte partijen waren over het algemeen alleen nodig van-

wege een speciale reden zoals differentiatie. In een aantal partituren van werken voor grote 

bezetting blijkt uit het optreden van differentiatie in de continuobalk dat een violone meedeed. 

Vermoedelijk zette Bach graag een violone in wanneer hij een geschikte speler tot zijn beschik-

king had; volgens het memorandum was dat steeds een Thomasschule-leerling. Wanneer een 

geschikte speler ontbrak, nam Bach mogelijk genoegen met violoncelli. 
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IX. DE VIOLONCELLO EN DE FAGOT 

In het eerste deel van Hoofdstuk IX (§ IX.1) wordt besproken hoe en wanneer de violoncello 

in Italië ontstond, wanneer hij in Duitsland in gebruik kwam en op welke wijzen het instrument 

bespeeld kon worden. Hierbij wordt ook getracht, helderheid te scheppen in het verwarde beeld 

dat Duitse traktaten uit de tijd van Bach over de grootte en speelwijze van de cello lijken te 

geven. Daarbij komen ook de stemming, toonomvang en strijktechniek aan de orde. Vervolgens 

wordt onderzocht welk(e) type(n) mogelijk door Bach in Leipzig werd(en) gebruikt. Tot slot 

wordt via raadpleging van diverse handschriften van Bach onderzocht of de cello het ‘stan-

daard’ continuo-instrument was voor zijn kerkelijke werken uit Leipzig. 

In § IX.2 staan de verschillende soorten fagotten die ten tijde van Bach werden gebruikt 

centraal. Mede aan de hand van traktaten zal worden nagegaan wat over de fagotten in de kerken 

te Leipzig bekend is en welk bereik deze instrumenten hadden. Naast specifieke vraagstukken, 

zoals Bachs bedoeling met de Bassono grosso in de uitvoering uit 1749 van de Johannes-Pas-

sion en het al dan niet inzetten van twee fagotten als continu-instrument, ook als dit niet uit de 

partijen of partituren blijkt, zal de inzet van de fagot als solo-instrument aan de orde komen. 

 

 

IX.1. DE VIOLONCELLO 

 

IX.1.1. Opkomst en speelwijze van de violoncello 

De opkomst van de violoncello 

Al voor 1600 werden in Italië cello-achtige basviolen gebouwd, 8’-basinstrumenten uit de brac-

cio-familie, met een laagste snaar in C; ook na 1670 werden zulke instrumenten nog gebouwd 

en gebruikt. In Frankrijk was op de Petite Basse de Violon de laagste snaar gestemd in Bes1. 

Zoals de meeste instrumenten uit de braccio-familie bezaten zij veelal vier snaren van schapen-

darm en werden ze gemaakt in verschillende formaten; de meest gangbare hadden een corpus-

grootte van ca. 80 cm en waren daarmee groter dan de hedendaagse celli. De naamgeving was 

verwarrend. Grote basviolen konden in Italië bijvoorbeeld Basso (di) viola, Violone, Violone 

da brazzo heten, kleinere Viola da brazzo, Viola da braccio, Violone piccolo of Basso da 
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brazzo. De naam Violoncello kwam voor 1670 vrijwel niet voor.522  

Op kleine instrumenten konden gemakkelijker virtuoze partijen worden gespeeld dan op 

grote, vooral in het hoge register. Op zulke kleine instrumenten konden de laagste tonen echter 

slechts bereikt worden door de laagste snaar dikker te maken. Daardoor werd deze moeilijker 

bespeelbaar, terwijl de tonen op deze snaar zwakker en doffer klonken.523 Voor dit probleem 

werd rond 1665 een oplossing gevonden in Bologna door de onderste snaren dunner te maken 

en te omwoelen met metaaldraad (meestal zilver), waardoor sterkere lage tonen konden worden 

voortgebracht (§ VIII.1). Deze kleinere bas-braccio’s met omwoelde snaren werden bekend 

onder de naam Violoncello, en kwamen steeds meer in zwang.524 De naam Violoncello werd in 

Italië tussen 1670 en 1700 algemeen en kon lokaal nog veel later ingeburgerd raken.525 In Duits-

land werd de ‘cello’ kennelijk rond 1700 geïntroduceerd.526 De cello had in Italië en Duitsland 

steeds vier of vijf snaren, in Frankrijk vijf of zes. De onderste snaren waren, evenals op de 

hedendaagse cello, meestal gestemd C-G-d-a, dus een octaaf lager dan de altviool. Een eventu-

ele vijfde snaar was meestal gestemd in e1, soms in d1. Maar andere stemmingen kwamen even-

eens voor, met de laagste snaren gestemd in D of G.527 
 

De speelwijze van de violoncello 

Celli konden worden bespeeld (1) da gamba: tussen de benen (afb. IX.1), eventueel gesteund 

op een bankje (zoals in afb. IX.2 wordt getoond met een kennelijk hybride instrument uit de 

tijd vóór 1670) of een houten pen; (2) staande, waarbij een bankje of een houten pen voor een 

comfortabele hoogte zorgde (afb. IX.3); (3) da spalla: (op de schouder (afb. IX.4a) of voor de 

borst, hangend aan een knoop of een band om de nek (afb. IX.4b).528 

 In deze studie zullen de beide eerste speelwijzen verticaal worden genoemd, en de laat-

ste horizontaal. Volgens Jean Rousseau (1687) werden celli in Italië meer horizontaal bespeeld 

en in Frankrijk verticaal [A.IX.1]. De speelwijze hing naast geografische verschillen in traditie 

af van de grootte van het instrument en van de voorkeur van de bespeler. Bij solospel werd het 

                                                 
522 De informatie in § IX.1 is, wanneer niet anders vermeld, ontleend aan Bonta 1977 en Vanscheeuwijck 
2010. 
523 In § VIII.1 is dit aan de hand van de violone nader toegelicht. 
524 Bonta 1977, p. 95f. 
525 Ibid., p. 86f. 
526 Zie § IX.1.2. 
527 Vanscheeuwijck 1996, p. 80. 
528 Badiarov 2007, p. 133f. 
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instrument vaak da spalla of da gamba bespeeld, bij ripiënospel staande. De verticale speel-

wijze werd in de loop van de 18e eeuw steeds populairder. Bij muziek voor de cello werd nooit 

de speelwijze gespecificeerd: dat liet de componist blijkbaar aan de speler over.529 

 

Afb. IX.1. Philip Mercier, Frederick, Prince of Wales, and his sisters, 1733.  

London, National Portrait Gallery, NPG 1556. 

 

                                                 
529 Ibid., p. 133f. 
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Afb. IX.2. David Teniers II, De schilder en zijn familie, ca. 1645.  

Gemäldegalerie der Staatliche Museen zu Berlin. 

 

Afb. IX.3. Bernard Picard, Musicus, detail, 1701. 
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Afb. IX.4a/b. Links: Stefano Ghirardini (?), Concertino, ca.1730. Rechts: Abraham Bosse, La 

Rhétorique des Dieux, ca. 1652, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz Berlin, MS 78C12. 

 

IX.1.2. Beschrijvingen en verschijningsvormen van de violoncello 

Informatie over de cello in Duitse traktaten 

In het begin van de 18e eeuw was de cello blijkbaar nog weinig bekend in Duitsland. Daniel 

Speer (1687 en 1697), Georg Falck der Ältere (1688), Daniel Merck (1695), Tomáš Baltazar 

Janowka (1701), Friderich Erhard Niedt (1717), Wolfgang Caspar Printz (1714) en Moritz 

(‘Mauritius’) Vogt (1719) noemden de violone wel, maar de cello nog niet. 

De Italiaan Bartolomeo Bismantova vermeldde het instrument in 1694 al wel, maar de 

Bohemer Janowka in 1701 (nog) niet, terwijl beiden hetzelfde bijzondere type violone beschre-

ven. Volgens Bismantova werd de cello horizontaal bespeeld: hij noemde het instrument een 

Violoncello da Spalla. De laagste snaar was volgens hem niet gestemd in C, maar in D [A.IX.2]. 

In Frankrijk blijkt uit de Dictionnaire van Sébastien de Brossard (1703) dat de violoncello daar 

als een vijf- of zessnarig instrument werd beschouwd [A.IX.3]. Johann Gottfried Walther 

(1708) uit Weimar, die zijn Praecepta schreef in het jaar waarin Bach in Weimar werd aange-

steld, beschreef de cello als een horizontaal bespeeld instrument met 4 snaren, gestemd C-G-d-
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a. Vanwege het gewicht werd het aan een kledingknoop gehangen [A.IX.4]. 

Johann Mattheson (1713) heeft met zijn beschrijving voor veel verwarring gezorgd. On-

der het kopje Violoncello noemde hij “der […] Violoncello, die Bassa Viola und Viola di 

Spala”. Dit waren alle drie “kleine Bass-Geigen”, die gemakkelijker te bespelen waren dan 

grotere instrumenten [A.IX.5]. Mattheson gaf vervolgens alleen een beschrijving van de Viola 

di Spala, die hij ook wel Schulter-Viole noemde. Hij zou niet aan een knoop bevestigd zijn 

geweest, maar met een band; op de rechter schouder gedragen was een andere mogelijkheid. 

Met de term kleine Bass-Geigen maakte Mattheson het onderscheid met de grosse Bass-Geigen, 

ofwel de violones, duidelijk. Onduidelijk is, of  „mit 5 auch wol 6. Sayten” slaat op de cello of 

op de violone. Vanaf 1730 worstelden diverse auteurs blijkbaar met Matthesons autoriteit: ze 

citeerden hem grotendeels, inclusief de onduidelijkheden, maar wijzigden daarbij toch vaak zijn 

tekst enigszins. 

Walther (1732) citeerde Mattheson, merkte daarbij op dat celli vijf of zes snaren hadden, 

maar voegde evenals in 1708 de stemming toe van de viersnarige cello: “Die viersäitigten wer-

den wie eine Viola, C.G.d.a. gestimmt”. Een Viola Basso was volgens Walther “eine Viola di 

gamba”. En dit was blijkbaar weer hetzelfde instrument als de Basse de Viole, namelijk “eine 

kleine Baß-Geige; Violadigamba”. Wellicht bedoelde hij hiermee het instrument dat Mattheson 

een Basso Viola noemde. Een stemming gaf Walther niet [A.IX.6]. Joseph Friederich Bernhard 

Caspar Majer (1732) citeerde Mattheson eveneens letterlijk [A.IX.7]. Hij nam de passage over 

de vijf of zes snaren echter niet over, maar wijzigde die in: “gemeinlich mit 4 starken Saiten 

bezogen”. Na de beschrijving van de Viola di Spala voegde hij bovendien toe: “von vielen aber 

wird sie zwischen beeden Beinen gehalten”. Hij gaf als stemming C-G-d-a, maar de tekening 

die hij bij de cello plaatste was die van een gamba, wellicht een Bassa Viola. Majer noemde 

daarnaast een zogenaamde Fagottgeige. Merkwaardig is dat hij hier eigenlijk nogmaals de Vi-

ola di spalla beschreef. Ook Daniel Speer noemde zo’n instrument al (Viola di Fagotto) 

[A.IX.8]. Mogelijk ging het om een veel kleiner instrument; een tekening ontbreekt. 

De enige wijziging die de gebroeders Johann Christoph en Johann David Stössel in 1737 

aanbrachten in het citaat van Mattheson, was dat er naast 5- en 6-snarige celli 3-snarige [sic] 

zouden hebben bestaan [A.IX.9]. Johann Philipp Eisel (1738) citeerde eerst Mattheson met zijn 

Viola di Spala [A.IX.10]. Daarna beschreef hij de Basso Viola. Dit zou een afzonderlijk instru-

ment zijn geweest dat vooral in Frankrijk werd gebruikt. Blijkbaar had hij het over de Basse de 

Viole, ofwel de basgamba. Vervolgens beschreef Eisel de violoncello als een instrument met 

vier of vijf snaren, waarna hij zich evenals Majer beperkte tot de meest algemene soort met vier 
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snaren; de hoogst haalbare toon zou een d1 zijn geweest, en niet a1 zoals volgens Walther. Jo-

hann Heinrich Zedler week van Mattheson af wat betreft het aantal snaren: dat zou vier, vijf of 

zes zijn geweest. Vervolgens gaf hij de bekende stemming van de viersnarige cello [A.IX.11]. 

Ook na Bachs dood werd de cello meermaals beschreven; enkele citaten zijn opgenomen 

in Appendix [A.IX].530 

 

De cello volgens Mattheson 

Hadden celli volgens Mattheson in 1713 vijf of zes snaren, en citeerde hij daarmee Brossard? 

Zo lezen hedendaagse onderzoekers dat meestal.531 De desbetreffende passage bij Mattheson 

luidt als volgt: 

 

Der hervorragende Violoncello, die Bassa Viola und Viola di Spala, sind kleine Bass-Geigen/ in 

Vergleichung der grössern/ mit 5 auch wol 6. Sayten/ worauff man mit leichterer Arbeit als auff 

den grossen Machinen allerhand geschwinde Sachen / Variationes und Mannieren machen kan.  

 

Men kan echter ook lezen dat niet de cello, maar de violones (“in Vergleichung der grössern”) 

vijf of zes snaren hadden, in tegenstelling tot de cello [A.IX.5]. Deze aantallen werden in Duits-

land genoemd in de beschrijvingen van de Deutsche Violone (G-violone; zie § VIII.2). Als deze 

interpretatie klopt, ligt het voor de hand dat Mattheson hier een 4-snarige cello bedoelde, anders 

zou het noemen van vijf of zes snaren op de violone zinloos zijn geweest. Matthesons formu-

lering omtrent de drie genoemde instrumenten kan op verschillende manieren worden geïnter-

preteerd. Walther kende in 1708 kennelijk alleen de horizontale cello. Toch was dit kleinere 

instrument minder gangbaar: afbeeldingen van da spalla bespeelde celli zijn wel overgeleverd 

uit Italië en Frankrijk [afb. IX.4a/b], maar niet uit Duitsland, en er zijn weinig instrumenten van 

dit type ongewijzigd overgeleverd. Een zinsnede uit Matthesons Grosse General-Bass-Schule 

uit 1731 kan enige duidelijkheid verschaffen [A.IX.16]. Volgens de desbetreffende passage 

diende men de bas in het klavecimbel te octaveren wanneer geen “durchdringende Instrumente, 

als eine Viola di Spala oder ein Violoncello, Beistand leisten”. Daaruit volgt dat de violoncello 

en de viola da spalla (inmiddels?) verschillende instrumenten moeten zijn geweest. De Basso 

                                                 
530 Johann Joachim Quantz (1752) [A.IX.12], Jakob Adlung (1758) [A.IX.13], Leopold Mozart (1756) 
[A.IX.14] en Johann Samuel Petri (1767/1782) [A.IX.15]. 
531 Vanscheeuwijck 1996, p. 89; Smit 2004, p. 4; Badiarov 2007, p. 135; Vanscheeuwijck 2010, p. 181. 
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Viola noemde Mattheson niet (meer).  

Een mogelijke interpretatie die recht doet aan alle hierboven gegeven beschrijvingen is 

de volgende: Violoncelli (in algemene zin) waren te onderscheiden in (minstens) drie onder-

soorten. De Viola di Spala was een kleine cello met vier of vijf snaren, die horizontaal werd 

bespeeld. De Violoncello (in engere zin) had vier snaren, was groter dan de Viola di Spala en 

werd staande of tussen de knieën verticaal bespeeld. De Basso Viola was identiek met de Franse 

Basse de Viole (basgamba), die zoals iedere gamba tussen de knieën werd bespeeld.  

De conclusie die uit alle genoemde traktaten kan worden getrokken, is dat de violoncello, 

waarschijnlijk mede afhankelijk van zijn grootte, zowel horizontaal als verticaal bespeeld kon 

worden. De horizontale speelwijze was in Duitsland blijkbaar het oudst. De verticale speelwijze 

won in de eerste helft van de 18e eeuw meer terrein en veranderde in de loop van de tijd van 

staande, met de cello op een pen of een tafeltje, naar zittend, geklemd tussen de benen. De 

oudste celli hadden vier of vijf snaren; uiteindelijk bleef alleen de viersnarige over met een 

vaste stemming C-G-d-a.  

 

Overgeleverde en gereconstrueerde instrumenten 

Tot ca. 1707 bouwde Antonio Stradivari zijn Forma A-celli, die een corpuslengte van ca. 80 

cm hadden. Tussen 1707 en 1710 ontwikkelde hij het model Forma B, dat hij beschouwde als 

het perfecte ontwerp voor de cello. De Forma-B-celli zijn viersnarig met een corpushoogte van 

ca. 76 cm en ongeveer identiek aan de heden veel gebruikte barokcelli. Ze hebben een kortere 

en meer rechtop geplaatste hals dan de moderne cello, een kortere toets, een dunnere stapel, een 

dunnere basbalk, een lagere en anders gevormde kam, en meestal geen staartpen.532 Ook Giu-

seppe Guarneri (filius Andreae) bouwde dergelijke instrumenten. Forma B-celli werden aan het 

hof in Dresden geïntroduceerd en wonnen in Duitsland snel aan populariteit. Ze werden bijna 

zeker verticaal bespeeld. De op Stradivari gebaseerde instrumenten hadden een briljante, ‘trom-

petachtige’ toon, en waren minder gewelfd dan de celli van Andrea Amati en Jacobus Stainer, 

die een meer ‘fluitachtig’ geluid produceerden.533 Veel overgeleverde instrumenten zijn kenne-

lijk in latere jaren aangepast, zodat ze geen betrouwbaar beeld bieden van hun oorspronkelijke 

staat. 

 

                                                 
532 Vanscheeuwijck 1996, p. 80. 
533 Rampe 2000, p. 294. 
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Strijktechniek en toonomvang 

Op afbeeldingen tussen 1700 en 1750 van cellisten in Duitsland wordt gedurende de gehele 

periode onderhands gestreken. Pas na 1730 is op de helft van de afbeeldingen bovenhands strij-

ken waar te nemen. Voordeel van de onderhandse speelwijze was dat de haarspanning met de 

vingers kon worden geregeld. Bovenhands kon dat niet, omdat schroeven nog ontbraken.534 

Waarschijnlijk werden in Duitsland verticaal bespeelde celli tot 1723 steeds onderhands gestre-

ken; daarna veranderde dat langzamerhand. Pas na de publicatie van Michel Corrette (1741) 

werd bovenhands strijken gebruikelijk.535  

Volgens Majer en Eisel was de hoogst bereikbare toon op de viersnarige cello een d1. 

Maar volgens Walther (1732) en Zedler was een a1 haalbaar. Een d1 was direct bereikbaar, een 

a1 alleen door geoefende spelers, met positieverschuivingen op de vierde snaar. Op een 5-sna-

rige cello zijn die hoge tonen veel gemakkelijker te bereiken, maar Walther heeft het uitdruk-

kelijk over een 4-snarige cello.  

 

 

IX.1.3. Bachs violoncelli in de beide hoofdkerken in Leipzig 

Violoncelli in Bachs kerken 

Bach gebruikte celli al in Mühlhausen, Weimar en Köthen. In Mühlhausen schreef hij in Gott 

ist mein König BWV 71 een cello voor die, gezien de omvang van de partij, viersnarig G-d-a-

e1 moet zijn geweest, mogelijk met een vijfde niet gebruikte laagste snaar in C. Dit kan een 

klein instrument zijn geweest dat, in overeenstemming met Walthers beschrijving uit hetzelfde 

jaar (1708), waarschijnlijk horizontaal werd bespeeld. De partij is genoteerd in de sopraansleu-

tel. Ook de celli in BWV 4 en 150 staan in hoge sleutels genoteerd.536 In Weimar had Bach de 

beschikking over een cello uit 1706 van Giuseppe Guarneri, in Köthen over een cello van Stai-

ner uit 1650 en twee celli van de instrumentenbouwer Johann Christian Hoffmann in Leipzig 

uit 1715 en 1720.537 Rond 1706 bouwde Guarneri celli die een corpuslengte hadden van ca. 75 

cm.538 Het instrument van Stainer stamt uit de tijd voor de introductie van de omwoelde snaren, 

                                                 
534 Smith 1995, p. 54-57. 
535 Vanscheeuwijck 2010, p. 182f. 
536 Prinz 2005, p. 568f. 
537 Ibid., p. 559f. 
538 Hill 1931, p. 157; Meistergeigen 1979, p. 209; Aitchison 2008 (zonder paginanummering). 
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en zal daarom waarschijnlijk een grotere corpuslengte hebben gehad. Een overgeleverde vier-

snarige Stainer-basviool uit 1655 had een corpuslengte van 80 cm.539 Deze instrumenten werden 

gezien hun grootte vermoedelijk verticaal bespeeld. Hoffmann maakte celli in verschillende 

formaten: kleine, waarschijnlijk horizontaal te bespelen instrumenten met een corpuslengte van 

34 cm (Viola da spalla) en ca. 45,5 cm (Violoncello piccolo) en waarschijnlijk verticaal te be-

spelen celli met een corpuslengte van 69 resp. 75 cm.540 Bach kende dus op het moment dat hij 

in Leipzig in dienst trad in ieder geval de verticale, maar waarschijnlijk uit Mühlhausen ook de 

horizontale speelwijze van de cello. 

Johann Kuhnau, zijn voorganger in Leipzig, schreef in 1701 wel over een violone, maar 

nog niet over celli in beide hoofdkerken in Leipzig.541 Hij noemde het instrument voor het eerst 

in 1709. Blijkbaar had hij toen (minstens) twee “Violoncellen” tot zijn beschikking, waarvoor 

hij echter geen goede spelers beschikbaar had [B.1, nr. 12]. Bach moet deze instrumenten in 

1723 hebben aangetroffen, en schreef ze meteen voor: bij de overgeleverde partijen van de 

tijdens zijn proefspel uitgevoerde cantate Du wahrer Gott und Davids Sohn BWV 23 zijn er 

twee voor cello (St.16/22 en 23), waaruit blijkt dat hij minstens twee celli tot zijn beschikking 

had. Deze instrumenten dateren uit de tijd vóór 1710, toen Walther alleen horizontale celli be-

schreef; of ze echt horizontaal of toch verticaal werden bespeeld is niet bekend. Gezien de par-

tijen die Bach ervoor schreef is duidelijk dat ze vier snaren moeten hebben gehad die C-G-d-a 

waren gestemd.  

Over de grootte van Bachs celli in 1723 kan men iets te weten komen door te kijken naar 

Bachs violoncello piccolo, die mogelijk identiek, maar in ieder geval verwant was met de vio-

loncello da braccia, hetgeen horizontaal gebruik suggereert.542 Bach gebruikte dit instrument 

in 1724 in zijn cantates voor obligate cellopartijen (dus niet voor continuopartijen). Er is wel 

verondersteld dat de violoncello piccolo identiek zou zijn met de viola pomposa, waarvan Franz 

Benda de eerste was het instrument beschreef, en daarbij vermeldde dat het horizontaal werd 

bespeeld [A.IX.17]:543  

                                                 
539 Meistergeigen 1982, p. 151. 
540 Fontana 2015, p. 380-404. Vijf violoncelli piccoli zijn overgeleverd uit de periode 1731-1741 (JCH 
27, 30, 31, 42, 46 met een corpuslengte van ca. 45,5 cm; de meeste daarvan zijn ooit ook als Viola 
Pomposa beschouwd), twee celli met een corpuslengte van 69 cm (JCH 7, 1720) en 75 cm (JCH 20, 
1729) en een als Viola da spalla aangeduid instrument met een corpuslengte van 34 cm (JCH 35, 1737). 
541 Schering 1926, p. 114. 
542 In 1762 noteerde uitgever Johann Gottlob Immanuel Breitkopf in een lijst 41 composities voor een 
violoncello piccolo, ô violoncello da braccia. Vanscheeuwijck 2010, p. 187. 
543 Benda’s tekst uit 1766 werd in 1782 herhaald door Johann Nikolaus Forkel (BD III, nr. 856, p. 349). 
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Dieses Instrument wird wie ein Violoncell gestimmt, hat aber in der Höhe eine Saite mehr, ist 

etwas größer als eine Bratsche, und wird mit einem Bande so befestiget, daß man es vor der Brust 

und auf dem Arme halten kann. Der seel. Kapellmeister Herr Bach in Leipzig hat es erfunden. 

 

Blijkbaar meende Benda dat Bach het instrument had uitgevonden en dat Hoffmann het had 

gemaakt [A.IX.18]. Het is zeker dat Bach en Hoffmann bevriend waren. Ze waren in 1743 

samen peetvader van Johann Sebastian Weyrauch, zoon van luitist Johann Christian Weyrauch. 

Hoffmann had de zorg over de instrumenten in de Thomaskirche na 1734 en hij liet enkele 

instrumenten na aan Bach. Hoffmann’s violoncelli piccoli hadden een corpuslengte van onge-

veer 45,5 cm.544 Dan moeten Bachs gewone celli in 1723 in ieder geval beduidend groter zijn 

geweest. Daarbij kan gedacht worden aan grote horizontale celli (ca. 55 cm, zie hieronder) of 

grote verticale celli (ca. 75 à 80 cm). 

In de geschriften van Mattheson (1713) [A.VIII.11], Walther (1732) [A.VIII.12] en Eisel 

(1738) [A.VIII.16] kan worden gelezen dat de violone ca. twee maal zo groot was als de vio-

loncello. Omdat grote violones een corpusgrootte hadden van ca. 110 cm (§ VIII.3) zouden 

violoncelli een corpusgrootte van ca. 55 cm moeten hebben gehad. Dat komt overeen met de 

suggestie van Lambert Smit dat Bach in Leipzig horizontaal bespeelde celli gebruikte met een 

corpusgrootte van meer dan 50 cm.545 Zulke kleine celli moeten een matige bas hebben gehad. 

Het ligt dan voor de hand dat Bach voor een ruime basklank altijd een (8’-) violone mee liet 

spelen.546 

In 1729, toen verreweg de meeste cantates van Bach inmiddels hun eerste uitvoering ach-

ter de rug hadden, werd voor de Thomaskirche een nieuw strijkkwartet aangeschaft, gebouwd 

door Hoffmann. De cello daarvan werd omschreven als:  

 

                                                 
Volgens Johann Friedrich Köhler werd het instrument gebruikt om de viool te begeleiden [A.IX.19]. 
Ernst Ludwig Gerber noemde de vijfde snaar in e1. [A.IX.20]. 
544 Smith 1998, p. 78; Fontana 2015, p. 380-404. 
545 Smit 2007, p. 3f. 
546 Smit 2004, p. 3. Smit merkt verder op dat in Bachs cellosuites vaak bogen staan genoteerd, die met 
viool-vingerzettingen op een horizontaal bespeelde cello zonder positieverschuivingen, dus veel een-
voudiger zijn uit te voeren dan op een verticaal bespeelde cello. 
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[…] 1. dergleichen (= neu) fein ViolonCello mit Bogen von Fermanbock. Diese 4 Stücke sind 

anno 1729. angeschafft, sind in der Köthe auf den Chor worzu der Cantor den Schlüßel hat.547 

 

De Thomaskirche heeft nog steeds een cello in bezit, waarvan wel is gedacht dat het deze Hoff-

mann-cello betreft; dat klopt echter niet. “Das Violoncello TK2 ist eine Arbeit der Mittenwalder 

Schule um die Mitte bis zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts”, aldus Christine Kröhner.548 Bach 

heeft dit instrument dus waarschijnlijk nooit gekend. 

Hoffmann kende de instrumenten van Stradivari vermoedelijk van het hof in Dresden. De 

wel bewaard gebleven violen en altviolen in Hoffmans kwartet van de Thomaskirche zijn op 

deze instrumentenbouwer georiënteerd. Het ligt dan voor de hand dat dat ook voor de cello 

geldt.549 Dat moet dan een verticaal bespeelde cello met corpushoogte van ca. 76 cm zijn ge-

weest. Zoals gezegd, Bach kende zulke celli uit zijn vorige werkkringen. In een inventarislijst 

uit 1789 voor de Thomaskirche werd de Hoffmann-cello nog genoemd: “1. Violoncello mit 

einem Schraubbogen von Hoffmannische Arbeit”; de oude celli van Kuhnau werden niet (meer) 

genoemd. Uit een andere inventarislijst uit 1784 blijkt dat de Nikolaikirche eveneens over een 

compleet strijkkwartet van Hoffmann beschikte, waaronder een “Violoncello mit einem 

Schraubenbogen von Hofmann”. Dat duidt erop dat ook de Nikolaikirche al in 1729 een strijk-

kwartet van Hoffmann mocht aanschaffen, al ontbreken daarvoor verdere aanwijzingen. In 

1823 hadden beide kerken inmiddels de beschikking over twee celli, aangeduid met de codes 

NK1 en NK2 resp. TK1 en TK2; dat moeten in de Thomaskirche de Hoffmann- en de Mitten-

walder cello zijn geweest.550 Beide instrumenten van Hoffmann zijn later blijkbaar verloren 

gegaan. 

Als het waar is dat de oude celli van Kuhnau kleine instrumenten da spalla waren, hadden 

de nieuwe celli een veel betere klank in het basregister. Vanaf dat moment zou het meespelen 

van de (8’-) violone wellicht minder dwingend zijn. Het toenemende aantal partijen specifiek 

voor cello en violone zou zo te verklaren zijn: de violone werd een instrument voor bijzondere 

gevallen, zoals grote bezettingen. In het duet uit BWV 78 (§ VIII.4) zouden in de eerste uitvoe-

ringen (kleine) celli en violone dan samen de continuopartij hebben kunnen spelen. Bij de her-

uitvoering met grote cello was de violone in het algemeen minder nodig. Maar in het duet kon 

                                                 
547 BD II, nr. 272, p. 199.  
548 Kröhner 1988, p. 162. De violen TK1 en NK5 bestaan nog, evenals een altviool. 
549 Köpp 2000, p. 302. 
550 Kröhner 1988, p. 156. 
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Bach het beoogde effect verbeteren met een vereenvoudigde violonepartij. Het blijft echter spe-

culatie.  

Het is niet zeker dat Bachs violoncello piccolo een nieuw instrument van Hoffmann was. 

Opvallend is dat de beschrijving van Benda [A.IX.17] zeer verwant is met die van Walther in 

1708 [A.IX.4]. Men kan veronderstellen dat Kuhnaus oude celli als zodanig werden gebruikt, 

terwijl Bach reeds in 1723 grote instrumenten inzette, bijvoorbeeld uit zijn eigen instrumenten-

collectie of uit die van een stadsmusicus. De boedelbeschrijving na Bachs overlijden vermeldt 

twee violoncelli; wanneer zij in Bachs bezit kwamen is onbekend.551 Een argument tegen het 

gebruik van kleine celli vóór 1729 zou kunnen zijn dat Bach in 1730 in zijn memorandum 

schreef dat hij twee cellisten nodig had [B.3, § 5, 6]. In dat geval zou het vreemd zijn, wanneer 

die celli zo ongelijkwaardig waren: een verticaal bespeelde grote cello en een horizontaal be-

speelde kleine. De conclusie moet zijn dat onbekend is of de celli tussen 1723 en 1729 horizon-

taal bespeelde instrumenten waren met een corpusgrootte van ca. 55 cm, of verticaal bespeelde 

met een corpusgrootte van ca. 75 à 80 cm. 

Op de inventarislijsten van de Thomasschule hebben gedurende de hele periode 1723-

1750 twee Violons de Braz gestaan tussen de violen en de violone(s). De vraag dringt zich op 

of dit kleine celli zijn geweest of altviolen. Altviolen (viole da braccio) liggen meer voor de 

hand, omdat het ontbreken van deze laatste op de lijst anders vreemd zou zijn.552 Overigens zijn 

de schoolinstrumenten binnen het kader van deze studie minder interessant dan die voor beide 

kerken.  

 

Het bereik van Bachs cello 

De Kunstgeiger speelden in Bachs kerken geen basinstrumenten. De cellisten waren – zeker tot 

1730 – leerlingen van de Thomasschool [B.3, § 7]. Dat waren, zoals een groot deel van Bachs 

zangers en spelers, geen beroepsmusici. Dat neemt niet weg dat uit Bachs continuopartijen 

blijkt dat hij van hen vaak een behoorlijke mate van virtuositeit verwachtte. Maar ook privé-

leerlingen van Bach speelden cello, zoals blijkt uit Bachs aanbevelingsbrieven voor Georg Gott-

fried Wagner in 1730 en Johann Christoph Altnickol in 1747.553 

Zonder positieverschuiving zijn op de hoogste snaar de tonen a tot d1 bereikbaar (zoals 

beschreven door Majer en Eisel, § IX.1.2). Met positieverschuivingen zijn bovendien de tonen 

                                                 
551 BD II, nr. 627, p. 493. 
552 Spitta II, p. 774. 
553 BD I, nr. 15 en 16, p. 48 en 49; ibid. nr. 81, p. 148. 
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e1 tot a1 te verwezenlijken (volgens Walther 1732 en Zedler, § IX.1.2). Alleen met de latere 

duimtechnieken van Luigi Boccherini en de gebroeders Duport zijn tonen boven a1 mogelijk. 

Bachs partijen gaan meestal niet hoger dan g1, bereikbaar op de a-snaar (4e positie); de veel 

moeilijker te spelen a1 komt eveneens af en toe voor, en wel in 

 

- BWV 70/3 (Violoncello obligato-partij St 95/12, heruitvoering 1731).  

- BWV 243/10 (Partituur.) In het Magnificat in Es BWV 243a (m. 12) is de hoogste noot 

in de bassetto-partij, geheel bestaande uit lange noten, een bes1, gespeeld door violen en 

altviolen (facs. IX.1). In de tweede versie van het Magnificat in D BWV 243 is naar 

verwachting de hoogste noot een a1; Bach geeft de partij nu echter aan Cont. e Violon-

celli senza Violone e Bassoni, d.w.z. aan orgel, klavecimbel en celli. 

Facs. IX.1. BWV 243/10, partituur, begin, resp. m. 12-13. 

- BWV 42/6, o.a. m. 2. De hoge a1 is te vinden in de violone(!)partij St 3/15 en in de 

becijferde continuopartij St. 3/13 (facs. VIII.1). 

- BWV 46/1 (becijferde continuopartij St 78/13), m. 104. 

- BWV 69a/1 (bijna niet becijferde continuopartij), m. 115f. ; de fagot pauzeert. 

- BWV 117/1 (partituur), m. 73. 

- BWV 77/1 (partituur, unisono met de altviool), m. 7 (facs. IX.2). Hier wordt zelfs een 

c2 gevraagd! 
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Facs. IX.2. BWV 77/1, partituur, continuosysteem in altvioolsleutel, m. 6-10. 

- In de Matthäus-Passion BWV 244/27a moesten de cellisten volgens de partituur mees-

pelen met de andere strijkers; ze moesten daarbij zelfs een e2 spelen uit de in de altsleutel 

genoteerde altvioolpartij. 

 

Deze opsomming bevat nogal wat onzekerheden. BWV 70/3 is een aria met een partij voor 

Violoncello obligato; hiervoor werd een aparte partij gemaakt, los van de continuopartijen (facs. 

IX.3.) 

Facs. IX.3. BWV 70/3, partij Violoncello obligato, begin. 

Maar eigenlijk is dit niet meer dan een versierde versie van de continuopartij (facs. IX.4):  

Facs. IX.4. BWV 70, deel 3, partij Continuo, begin. 

Het is niet uitgesloten dat de term obligato hier betekent: te spelen op een violoncello piccolo. 

Op deze wijze zou de hoge a1 in deze partij veel gemakkelijker te realiseren zijn. De bespeler 

van de gewone cello kon continuo blijven spelen uit de continuo-partij. In BWV 42/6, 46/1 en 

69a/1 staat de partij in een becijferde continuopartij, die in ieder geval bestemd was voor de 

klavecinist. Of de cellist daaruit meespeelde, is niet zeker. Van BWV 117/1 ontbreken de par-

tij(en), waardoor onbekend is of de hoge gedeelten in de cellopartij ontbraken. Hetzelfde geldt 

voor BWV 77/1; de continuolijn in de partituur heeft in dit openingskoor twee verschillende 

gedaanten: m. 7 ligt in een gedeelte waarin een baspartij ontbreekt. Het in de altsleutel geno-

teerde continuo volgt de altvioolpartij, die een soort bassetto vormt. Een c2 is niet speelbaar op 
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een viersnarige cello in Bachs tijd. Het ligt voor de hand dat hier alleen orgel en klavecimbel 

meespeelden (ook in de partituur is becijfering aangebracht; blijkbaar speelde Bach klavecim-

bel vanuit de partituur); andere continuospelers konden weten dat ze alleen moesten spelen als 

de muziek genoteerd was in de bassleutel.554 Daarnaast zijn er in bassleutel genoteerde gedeel-

ten waarin het continuo de koraalmelodie in lange notenwaarden speelt (zie in het detail hier-

boven m. 9 en 10). Hier zal de cello wel hebben meegespeeld. In BWV 244/27a heeft Bach 

blijkbaar ingezien dat een e2 hoog is gegrepen: in de continuopartij is de partij van de altviool 

niet opgenomen. In de partituur van 243/10 staat uitdrukkelijk dat de continuopartij door de 

cellisten (meervoud!) moet worden meegespeeld. De partijen ontbreken echter, dus het is niet 

bekend hoe dit in de partijen was uitgewerkt. Over het algemeen schreef Bach voor de cello 

vrijwel geen noten boven de g1.555 

 

 

IX.1.4. Bachs inzet van de violoncello in zijn kerkelijke werken in Leipzig 

Cantates uit Weimar en Köthen, deels opnieuw gebruikt in Leipzig 

In Mühlhausen was de cello niet een continuo-instrument, maar deel van de strijkersgroep. In 

Weimar schreef Bach relatief veel partijen expliciet voor violoncello. De muziek van sommige 

cantates is verloren gegaan;556 van andere is slechts de partituur overgeleverd.557 In de helft van 

deze partituren wordt de cello expliciet genoemd.558 Van alle cantates uit Weimar waarvan (ook) 

de partijen bewaard bleven zijn, zijn cellopartijen overgeleverd, met uitzondering van BWV 

63.559 In deze cantates werd de cello op verschillende wijzen ingezet:  

 

- als deel van de strijkersgroep, naast een violone als continuo-instrument;560 

- als continuo-instrument naast de violone;561  

- als continuo-instrument, waarschijnlijk zonder violone;562 

                                                 
554 Vgl. Hochreither 1983, p. 21f. die Petri citeert over de violone. 
555 Met uitzondering van solopartijen voor violoncello piccolo. 
556 BWV 70a, 80a, 147a en 186a. 
557 BWV 12, 54, 61, 132, 152, 155, 161, 163 en 165. 
558 BWV 61, 132, 163 en 165. 
559 BWV 18, 21, 31, 63, 162, 172, 182, 185 en 199. 
560 BWV 182 en 199. 
561 BWV 18, 162 en 185. 
562 BWV 21 en 172. 
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- als ripiëno-instrument, dus alleen samen met andere instrumenten; op andere plaatsen 

begeleidde het orgel zonder cello.563 

 

Alleen de cantates BWV 54 en 132 (en misschien 152) werden waarschijnlijk niet hergebruikt 

in Leipzig, de overige wel. De cello werd in Leipzig exclusief ingezet als continuo-instrument 

dat alles meespeelde. De oude cellopartijen van BWV 18, 21 en 184 (uit Köthen) bleven als 

continuopartijen in gebruik, maar behielden de naam Violoncello; hetzelfde gold voor BWV 

172  (bij de uitvoering in 1724). Voor BWV 31, 162, 182, 185 en BWV 172 (bij de uitvoering 

in 1731) moesten nieuwe partijen gemaakt worden, o.a. omdat de muziek in Leipzig in kamer-

toon klonk, en daarom hoger moest worden genoteerd; voor BWV 199 gebeurde dat reeds in 

Köthen. Ook de nieuwe partijen kregen de naam Violoncello.564 Hetzelfde geldt vermoedelijk 

voor de nieuwe Violoncello-partij voor BWV 147, waarvan de oude partijen verloren zijn ge-

gaan. Voor BWV 31 was er nog een andere reden waarom een nieuwe partij moest worden 

gemaakt. In Weimar speelde de cello alleen mee als ripiëno-instrument, maar in Leipzig volgde 

Bach de nieuwe standaardprocedure, waarbij de cello alles meespeelde als onderdeel van het 

continuo. Voor zijn proefspel in Leipzig in 1723 maakte Bach – waarschijnlijk nog grotendeels 

in Köthen – cellopartijen voor cantates BWV 22 en 23. 

Omdat Bach in Leipzig zijn continuopartijen vrijwel altijd Continuo noemde, zelfs die 

voor het orgel, is het bijzonder dat de continuopartijen voor de Weimar-cantates in Leipzig zo 

vaak Violoncello genoemd werden, hoewel de partijen in niets afwijken van de andere conti-

nuopartijen. Het lijkt voor de hand te liggen dat de naam Violoncello bij het transcriberen ge-

woon werd overgenomen uit de oude partijen, hoewel de nieuwe partijen in principe voor alle 

continuo-instrumenten geschikt waren. 

 

De cello in partijen en partituren uit Leipzig 

Vanaf het moment dat hij in Leipzig begon met zijn reguliere cantatejaargangen totdat hij daar-

mee omstreeks 1730 stopte, maakte Bach – voor zover nu nog is na te gaan – geen enkele 

continuopartij specifiek voor de cello. In enkele partituren bracht hij een differentiatie aan tus-

sen celli en andere continuo-instrumenten. Het eerste voorbeeld daarvan vindt men in de Jo-

hannes-Passion BWV 245 (1724 of 1725). In het openingskoor “Herr unser Herrscher” is de 

                                                 
563 BWV 31. 
564 Met uitzondering van de Köthener Continuo-partij voor BWV 199. 
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continuolijn in de partituur gesplitst: Violoncelli e Bassoni spelen acht achtsten, terwijl Org e 

Violone een vereenvoudigde versie van twee kwarten per maat spelen (facs. IX.5). Alle over-

geleverde continuopartijen hebben alleen achtsten; de partijen voor orgel en violone met kwar-

ten zijn niet overgeleverd. 

 Facs. IX.5. BWV 245, partituur, deel 1 (begin), continuo. 

Iets dergelijks geldt voor deel 27b (facs. IX.6).  

 Facs. IX.6. BWV 245, partituur, deel 27b (begin), bas en continuo.  

Ook hier is de continuolijn in de partituur gesplitst (opvallend is dat de notatie van de stokken 

naar boven of beneden blijkbaar geen consequenties had). In alle overgeleverde continuopar-

tijen staan alleen kwarten. Of de celli en fagotten (naar analogie met deel 1) de zestienden 

speelden is niet zeker; ook het orgel komt in aanmerking; de orgelpartij ontbreekt.565 Misschien 

is er ooit een inlegblad geweest. 

Een bijzondere vorm van differentiatie komt voor in het recitatief “Mein Wandel auf 

der Welt” BWV 56/2 (1726). In de partituur staat een afzonderlijke partij voor de violoncello, 

die de golven tijdens de Schiffahrt verbeeldt (facs. IX.7). De partijen uit 1726 zijn overgeleverd, 

maar in de continuopartij en de orgelpartij is die differentiatie niet terug te vinden (facs. IX.8). 

In de partituur is na dit recitatief een nette cellopartij uitgeschreven (facs. IX.9). Het lijkt erop 

dat Bach de uitbeelding van de golven pas later heeft toegevoegd, en dat de cellist hierbij mee-

speelde uit de partituur op het klavecimbel.566 

                                                 
565 Mendel 1974, p. 89f., 15, 258. De differentiatie in deel 20 “Erwäge” wordt besproken in § X.1. 
566 Zie over de beeldende aspecten van deze cantate Steiger 1990. 
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 Facs. IX.7. BWV 56/2 partituur, begin. 

 Facs. IX.8. BWV 56/2, continuopartij, begin. 

Facs. IX.9. BWV 56/2, partituur, nette cellopartij na einde recitatief. 

Van cantate BWV 188 (1728) is alleen de partituur (onvolledig, en over de wereld verstrooid) 

overgeleverd. In deel 4, de aria “Unerforschlich ist die Weise” voor alt en obligaat orgel, is een 

apart systeem opgenomen voor de violoncello (facs. IX.10). De orgelpartij is in koortoon (dus 

een toon lager) genoteerd, alt en cello in kamertoon. Blijkbaar waren hier geen violone en fagot 

gewenst. 
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Facs. IX.10. BWV 188/3, partituur, begin; notenbalken voor alt, cello en orgel (onderste twee balken). 

Uit het feit dat Bach deze vormen van differentiatie aanbracht, kan worden geconcludeerd dat 

hij de cellisten liet meespelen, al werden de partijen niet gespecificeerd. Daarnaast noteerde hij 

alleen in de partituur van BWV 119 (1723) dat het continu was toegewezen aan resp. Violon-

celli, Bassoni è Violon all’ unisono col Organo, en in die van BWV 7 (1724) aan Violoncello è 

Continuo. In het eerste koor van het motet BWV 226 (begrafenisdienst 1729) liet Bach de vo-

cale bas versterken door een cello; in BWV 174/1 (1728) schreef hij drie obligate celli voor. 

In na 1730 in Leipzig gecomponeerde werken komt de term Violoncello iets vaker voor. 

Echte continuopartijen expliciet voor violoncello zijn dan echter bijna op één hand te tellen.567 

Soms wordt de violoncello genoemd bij continuo-systemen in partituren of in partijen; dit be-

treft meestal differentiatie.568 Waarom Bach na 1730 de cello vaker apart noemt, is onbekend; 

ook een eventueel verband met de aanschaf van de nieuwe strijkinstrumenten van Hoffmann in 

1729 verklaart dit niet.  

In Leipzig noemde Bach al zijn continuopartijen in principe Continuo. Waarom zijn er 

dan toch enkele Violoncello-partijen overgeleverd? Wanneer de partijen van werken die vóór 

Bachs aanstelling in Leipzig zijn ontstaan niet worden meegerekend, zijn er, zoals hierboven 

beschreven, acht cellopartijen overgeleverd: 

                                                 
567 BWV 8 (versie in D, na 1735), 100 (heruitvoering na 1735), 195 (1748), 232 (Dresden 1733), 241 
(versie in E, 1749) en 248 (cantate I, 1734). Een continuopartij voor BWV 97 (1735) is later toegewezen 
aan Bassono e Violoncelli. 
568 BWV 191 (1743), 236 (1738/39), 241 (versie in D, 1748), 243 (na 1731), 244 (1737) en 1083 (na 
1741). 
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- Cellopartijen die afwijken van de overige continuopartijen vindt men in BWV 8 (tweede 

versie in D), 232/I (deel 9), BWV 241 (tweede versie in E) en 248/I). 

- In BWV 97 las de cellist blijkbaar mee uit de partij Continuo pro Bassono e Violoncello, 

waarbij de partij van de fagottist in deel 1 deels afweek van de overige continuopartijen 

(m. 53-59). 

- In BWV 100 zweeg de violone in deel 3 en in gedeelten van deel 5; de cellist speelde 

alles mee en kreeg daarom een eigen partij. 

- Slechts in BWV 195 is onduidelijk waarom de cello en violone een aparte partij kregen: 

hun partijen zijn, afgezien van articulatie-aanduidingen, identiek aan de continuopartij. 

 

Met andere woorden: op één uitzondering na schreef Bach uitsluitend een specifieke violoncel-

lopartij indien deze afweek van de andere continuopartijen.  

 

Was de cello het standaard-continuo-instrument bij Bach? 

Diverse onderzoekers menen dat de cello het standaard-continuo-instrument was bij Bach.569 

De vraag of dat correct is, wordt interessant wanneer men aanneemt dat Bachs violone in Leip-

zig in 8’-ligging klonk (§ VIII.3). In dat geval was de mogelijkheid om te kiezen voor de violone 

als standaard-continuo-instrument reëel: alleen de klankkleur en mogelijk de maximale geluids-

sterkte van de violone en de violoncello verschilden. Daarom is de vraag relevant of Bach het 

continuo standaard liet versterken door de cello, door de violone, of allebei. Een antwoord 

hierop is niet zonder meer te geven. 

 

- In zijn kerkmuziek noemt Bach de baspartij in Leipzig standaard Continuo. Dat betekent 

in ieder geval de inzet van orgel en vrijwel zeker ook klavecimbel, met ondersteuning 

van andere instrumenten: cello, violone en/of fagot. Welk(e) van de drie klonken, is 

echter zelden gespecificeerd. 

- In bewaard gebleven kerkmuziek voor Leipzig wordt de cello 26 maal genoemd en de 

violone ca. 22 maal. Die aantallen lopen niet veel uiteen. Het ontbreken van zulke ver-

meldingen kan als aanwijzing worden gezien dat het instrument standaard meeklonk. 

- Bach noemde beide instrumenten als het ware in één adem in zijn memorandum [B.3, § 

                                                 
569 Bijv. Hochreither 1983, p 17; Dreyfus 1987, p. 143f.; Heyder 2007, p. 150f. 
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2, 4, 6 en 7], maar dat is misschien alleen relevant voor de situatie na 1729, toen Bach 

nieuwe, bijna zeker verticaal bespeelde celli kreeg. 

- Er zijn geen nadere aanwijzingen te vinden in teksten of opmerkingen van of over Bach 

tijdens zijn leven. 

- Contemporaine schrijvers (Mattheson en adepten) roemden de duidelijke toon en de 

mogelijkheid om virtuoos te spelen op de cello, maar pas Quantz beschreef de cello als 

het standaard-continuo-instrument (vooral bij aria’s in kleine bezetting). Bach leefde 

toen niet meer. 

 

De enige manier om de gestelde vraag te kunnen beantwoorden is door nauwkeurig te kijken 

naar aanwijzingen in de handschriften van de muziek zelf. Er moeten dan bijvoorbeeld alleen 

gewone continuopartijen zijn overgeleverd, terwijl uit de partituur blijkt dat de cellist wel mee-

speelde. Dat is het geval bij BWV 7, 56, 244, (245?) en 248. En uit de afzonderlijke late violo-

nepartij naast gewone continuopartijen in BWV 62 en 78 blijkt eveneens dat de cello bij die 

heruitvoering het standaard-continuo-instrument was: de violonepartijen werden toegevoegd. 

Ten slotte blijkt uit de violonepartij van BWV 1083 dat de cellist hieruit vermoedelijk mee-

speelde.570 In totaal betreft dit zeven à acht uitvoeringen, bijna alle na 1729. Dat cello, violone 

en fagot alle zwegen, zodat de continuopartij alleen werd gespeeld door orgel en klavecimbel 

is een praktijk die Bach in Mühlhausen wel toepaste. Hoewel hij dit blijkbaar ook wenste in een 

aria van het Weihnachtsoratorium, zijn er gaan aanwijzingen dat dit in Leipzig veel vaker voor-

kwam. 

Er zijn evenmin duidelijke aanwijzingen dat de violone wel meedeed, en de cello niet. 

Van de cantates BWV 42 en 49 zijn wel violonepartijen overgeleverd, maar geen cellopartijen. 

Maar daarnaast zijn er gewone continuopartijen waaruit de cellist kan hebben gespeeld. In de 

                                                 
570 In BWV 1083 (Tilge Höchster, Bachs bewerking van Giovanni Battista Pergolesi’s Stabat Mater) 
vindt differentiatie plaats. In een partij getiteld Violon blijkt uit notities bij enkele passages dat de vio-
loncellist hier alleen speelde. Wellicht speelde de cellist mee uit deze partij, hoewel deze vanzelfspre-
kend ook kon meespelen uit de klavecimbelpartij. Volgens Johann Samuel Petri moest de violonist pas-
sages die in alt- of tenorsleutel waren geschreven niet meespelen, maar overlaten aan de cello. Dat ook 
Bach zich aan deze regel hield, blijkt uit de violonepartij bij Tilge Höchster. In deel 9 (“Laß mich 
Freud”) wordt de continuopartij eerst gespeeld door orgel en klavecimbel alleen. In m. 9 vallen violone 
en cello in. Vanaf m. 17 speelt de cello zonder violone, eerst genoteerd in tenorsleutel, vanaf m. 29 in 
bassleutel. In m. 37 speelt de cello opnieuw alleen, genoteerd in tenorsleutel, vanaf m. 42 in bassleutel. 
Blijkbaar was een regel dat de violone zweeg bij een tenorsleutel, maar weer meespeelde bij een bas-
sleutel. Daarom is het te betreuren dat de NBA de authentieke sleutels vaak niet heeft overgenomen. 
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partituur van BWV 194 klonken naast het orgel kennelijk alleen Bassoni e Violoni (zie § 

VIII.4). Maar dit betreft een uitvoering buiten Leipzig. Bovendien zou Violoni ook kunnen be-

tekenen: celli en violone samen (zie § VIII.4). Er zijn dus wel enkele aanwijzingen dat de cello 

een standaard continuo-instrument was; dat is niet het geval voor de violone.  

Het lijkt erop dat Bach na 1729 altijd minstens één cello (en waarschijnlijk twee celli) liet 

meespelen, en zo mogelijk daarnaast een violone. Als Kuhnaus celli groot en verticaal bespeeld 

waren, is er geen reden om aan te nemen dat de situatie vóór 1729 anders was dan na 1729. 

Maar als Kuhnau’s celli klein en horizontaal bespeeld waren, dan zou de 8’-violone Bachs stan-

daard continuo-instrument kunnen zijn geweest tussen 1723 en 1729; in hoeverre ook celli mee-

speelden is onbekend. 

 Bach zette de cello bijna steeds alleen in als continuo-instrument. In enkele bijzondere 

gevallen speelde de cellist solo.571 In cantates uit de tweede jaargang in Leipzig (1724/25) ko-

men verder obligate cellopartijen voor, die Bach echter toekende aan de kleinere Violoncello 

piccolo, die waarschijnlijk horizontaal werd bespeeld. 

De aanwijzingen pizzicato en staccato heeft Bach bij de cello tamelijk vaak genoteerd. 

Arpeggio, akkoordspel en gebruik van de sourdine komen in de kerkelijke werken voor Leipzig 

bij de cello niet voor.572 

 
 
  

                                                 
571 In deel 3 van de (waarschijnlijk) in Leipzig heruitgevoerde Weimar-cantate BWV 163 (Aria à 2 
Violoncello obligat: è Basso) hebben twee celli een solopartij. En in BWV 174/1 (bewerking 3e Bran-
denburgs concert deel 1) komen drie obligate cellopartijen voor. BWV 70/3 werd beschreven in § IX.1.3. 
572 Prinz 2005, p. 576f. 
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IX.2. DE FAGOT 

 

IX.2.1 Typen fagotten in de 17e en 18e eeuw 

Het begrip ‘fagot’ in Bachs tijd 

Afb. IX.5. Drie generaties fagotten: bombarde, dulciaan en basson. 

In de Renaissance werden schalmeien in verschillende formaten gebouwd.573 De naam pommer 

(bomhard, bomhart, bommart), afkomstig van het Franse bombarde, werd gebruikt voor grotere 

schalmeien, waarbij een fontanel het kwetsbare klepmechanisme beschermde. In het bijzonder 

de (Groß)baspommer in C stond ook bekend als bombarde (een term die in onze tijd meestal 

wordt gebruikt voor een Bretonse schalmei of een altpommer in G).574 Het is een dubbelrietin-

strument met een conische boring. De bombarde was ca. 1,80 m lang en zwaar; het instrument 

werd bespeeld met het uiteinde op de grond en was daardoor tamelijk onhandelbaar (afb. IX.5 

                                                 
573 Voor zover niet anders is vermeld, is de informatie in deze paragraaf afkomstig uit Angerhöfer 1995, 
p. 275-282; Waterhouse 2001, p. 876 -881; Dreyfus 1987, p. 108-131 en Prinz 2005, p. 390-423.  
574 Ook nog grotere pommers werden gebouwd, tot 2,90 m lang. 
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links). Bovendien was de bombarde tamelijk grof van geluid en in de hoogte instabiel. Het 

bereik was C – c’. Hoewel in de 16e eeuw al modernere fagotten werden ontwikkeld, zijn bom-

bardes tot in de 18e eeuw in gebruik gebleven. In het 18e-eeuwse Duitsland werden ze wel 

ingezet als continuo-instrument. Dieterich Buxtehude schreef meermalen een bombarde voor 

als continuo-instrument. De naam Fagot werd voor de bombarde af en toe gebruikt (bijv. in 

afb. IX.6); tegenwoordig rekent men alleen instrumenten die dubbelgeklapt zijn om hun lengte 

te halveren tot de fagotten. 

Afb. IX.6. Anonieme ets, 1679, met daarop afgebeeld een bombarde. 

Volgens de tekst op de ets betreft het Nicolaus Rosenkron, een “Fagotist” uit Nürnberg, afkomstig uit 

Lapland, met zijn zoon op Johann Daniel, “Violist”. Gemeentemuseum, Den Haag. 

In de zestiende eeuw is de dulciaan (Duitse fagot) waarschijnlijk uit de bombarde ontstaan: de lange 

buis werd in tweeën verdeeld (afb. IX.5 midden). Beide buishelften werden in één stuk hout uitgeboord, 

minder conisch dan de bombarde. Onderaan kreeg de boring een U-vorm en werd de dubbele buis afge-

sloten met een plug. Door het riet te plaatsen in een S-vormig mondstuk won het instrument aan hand-

zaamheid. De dulciaan werd in verschillende formaten gebouwd; zonder nadere aanduiding werd in 

Duitsland met Fagott of Dulcian steeds de bas-dulciaan bedoeld, ook wel Chorist-Fagott genoemd. De 

dulciaan had aan de voorkant in de dalende buis zes vingergaten en onderaan een klep voor de pink. In 

de stijgende buis zaten aan de achterkant twee gaten en een klep voor de duim. Met behulp van beide 
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kleppen konden de tonen F en lager gespeeld worden. Het bereik was van C tot d1, maar ook hogere 

tonen tot g1 konden door geoefende spelers worden gerealiseerd. De dulciaan was milder van klank dan 

de bombarde, vandaar de naam dulciaan (dulce = zacht). Evenals de bombarde werd het instrument 

vrijwel altijd in koortoon gestemd. Ook de dulciaan werd tot in de 18e eeuw gebruikt, vooral colla parte 

met baszangers. Er waren ook grotere dulcianen bekend onder de naam Quart-Fagott en Quint-Fagott, 

die resp. als laagste toon een G1 en F1 hadden; zij werden al door Michael Praetorius genoemd in 1619.575 

Afb. IX.7a/b. Links: I.A. Müller, ‘Hans Krummaul’, Nürnberg ca. 1730, Germanisches 

Nationalmuseum, Nürnberg. Rechts: Johann Christoph Weigel, Fagotspeler, Uit Musicalisches 

Theatrum, Nürnberg ca. 1720, Erster Theil, Fagott. 

De basson (Franse fagot) werd in Frankrijk ontwikkeld in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Het 

instrument bestond uit verschillende delen: het S-mondstuk stak in een neergaande vleugelpijp, die 

evenals de opgaande baspijp was gemonteerd op een laars. Bovenop de baspijp zat dan nog de klankbe-

ker (afb. IX.5, rechts, en IX.7a/b). Het aantal vingergaten was gelijk aan dat op de dulciaan, maar er was 

een derde klep aangebracht, waardoor de Bes1 bereikt kon worden. Vanaf ca. 1730 kwam ook een vierde 

klep voor de rechter pink voor, waarmee de Gis gemakkelijker kon worden gespeeld. Het bereik was 

van Bes1 tot g1, mogelijk zelfs a1. De B1, Cis en Es waren moeilijk zuiver te intoneren, en werden door 

veel componisten vermeden wanneer de fagot een obligate partij had. Vergeleken met de dulciaan was 

de klank van de basson weer milder. Men kon er virtuoos op spelen en er werd ook solomuziek voor 

                                                 
575 Praetorius II, p. 23 en plaat X. 
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gemaakt. De basson, die vaak als basinstrument voor de hobo’s werd beschouwd, werd vrijwel steeds 

in kamertoon gestemd. Favoriete houtsoorten voor fagotten waren het zware palmhout (Buchsbaum), 

ebbenhout en vooral ahornhout (esdoorn). 

In de 18e eeuw kwamen alle drie fagottypen nog voor, hoewel de bombarde al in de 17e 

eeuw grotendeels werd verdrongen door de dulciaan. Rond 1700 kwamen dulciaan en basson 

naast elkaar voor; daarna won de basson snel terrein. Na 1750 werd het aantal kleppen op de 

basson sterk uitgebreid. Uit de basson is de hedendaagse fagot voortgekomen.  

 

Fagotten in Duitsland tijdens Bachs leven 

Daniel Speer verstond in 1687 onder de Bass Fagott een dulciaan [A.IX.21]. Hij gaf een com-

pleet overzicht van alle grepen van C tot f1. Een jaar later schreef Georg Falck onder het lemma 

Fagotto dat dit instrument identiek was met de dulciaan en dat het “etwas stiller ist am Reso-

nanz” dan de bombarde [A.IX.22]. Falck vermeldde onder het lemma Gran Fagotto tevens de 

Quart-Fagott. In 1701 noemde Tomáš Baltazar Janowka eveneens het bereik van C tot f1; hij 

wees ook op een extra klep om de Bes1 te bereiken [A.IX.23]. Martin Heinrich Fuhrmann 

noemde alle drie de fagot-soorten; hij betreurde het dat de bombarde, die hij “ein herrlich In-

strument pro Fundamento” noemde, door de Franse fagot was verdrongen. Hij vond een sterke 

16’-bas onontbeerlijk in grote kerken; 8’-bassen zouden niet doordringen, hoeveel men er ook 

van gebruikte [A.IX.24]. Bijzonder is dat hij de bombarde beschouwde als een 16’- instrument, 

omdat het vrijwel dezelfde omvang in de diepte had als de dulciaan en basson; wellicht bedoelde 

hij een nog grotere pommer. 

Johann Gottfried Walther kende in 1708 zowel de dulciaan als basson [A.IX.25]. De eer-

ste noemde hij een teutscher Fagott; het zou een bas-schalmei zijn, met als bereik C tot e1 of f1. 

De basson of bassono is dan de französischer Fagott met elf gaten en Bes1 als laagste toon. 

Friderich Erhardt Niedt (1706) lijkt de basson te hebben beschreven; hij gebruikte deze Franse 

naam voor de fagot, en beschreef het instrument als het fundament voor de hobo’s [A.IX.26]. 

Voor Johann Mattheson (1713) was er maar één soort fagot, die zowel Basson, Fagotto als 

Dulcian kon heten, met een bereik van twee-en-een-half octaaf, van C tot f1 of g1, zoals op de 

dulciaan [A.IX.27]. Soms waren ook de Bes1 en zelfs A1 aan het instrument te ontlokken (zoals 

op een basson). De bombarde was volgens Mattheson inmiddels uit de mode. In 1721 schreef 

Mattheson impliciet dat de fagot in kamertoon speelde: hij beschreef de problemen die optraden 

bij het samenklinken van bijvoorbeeld een hoorn in koorstemming en andere blaasinstrumenten 

in kamertoon [A.IX.28]. 
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Uit de periode tussen 1713 en 1732 zijn geen traktaten bekend met mededelingen over de 

fagot. Vierentwintig jaar na zijn vorige geschrift noemde Walther in zijn Lexicon de dulciaan 

niet meer [A.IX.29]. De basson was inmiddels het normale basinstrument voor het begeleiden 

van de hobo’s, en had een bereik van twee en een half octaaf, van C (niet Bes1!) tot f1 of zelfs 

g1, terwijl Fagotto synoniem zou zijn met Basson. Walther noemde (net als Falck) ook nog de 

twee soorten fagotto doppio en fagotto grande; de eerste was de Quint-Fagott met als laagste 

toon een F1, de andere de Quart-Fagott die in de diepte tot G1 ging. De opmerking “Auf dem 

jetzigen Quart-Fagott soll man das d1 gantz rein haben, auch wohl bis ins f1, aber nicht allzurein, 

kommen können; die Tieffe ist bis ins Contra-B und A” lijkt cryptisch, maar wordt duidelijk 

wanneer men zich realiseert dat het in koortoon geconcipieerde instrument gebruikt werd in 

kamertoon: een koortoon-G1 is een kamertoon-A1.  

Eveneens in 1732 verscheen Joseph Friederich Bernhard Caspar Majers Museum musi-

cum. In zijn beschrijving van de basson citeerde hij vaak Mattheson [A.IX.30]. Ook Johann 

Heinrich Zedler (1735) greep bij zijn beschrijving van de Basson (1733) en de Fagot(to) terug 

op Mattheson [A.IX.31]. Voor de grote fagotten ging hij te rade bij Michael Praetorius en Wal-

ther. Johann Philipp Eisel gaf in 1738 een nauwkeurige beschrijving van de fagot, die hij con-

sequent Basson noemde [A.IX.32]. Ook hij citeerde Mattheson en beschreef alle grepen van 

Bes1 tot e1. Volgens hem waren de “teutschen Bassons, Fagotte, oder Bombardi” inmiddels niet 

meer in gebruik; hij negeerde blijkbaar het verschil tussen dulciaan en bombarde. De gebroe-

ders Johann Christoph en Johann David Stössel citeerden in 1737 Mattheson vrijwel letterlijk 

in hun beschrijving van de basson, maar onder het lemma Fagott gaven zij een eigen beschrij-

ving [A.IX.33]. Ze noemden naast de Chorist-Fagot (dulciaan) ook beide soorten Doppel-Fa-

gott: de Quart-Fagott in G1 was bedoeld voor “duro”-toonsoorten (met kruisen) en de Quint-

Fagoit in F1 voor toonsoorten “b molli” (met mollen). Deze typen fagotten waren basinstru-

menten bij strijkers, hobo’s en fluiten, en gaven een grof en sterk geluid met behulp van een 

“schnarrendes Mundstück”. 

Vlak na Bachs dood gaf Johann Joachim Quantz (1752) interessante informatie over de 

fagot [A.IX.34]. De toepassing zou afhankelijk zijn van de grootte van de bezetting: bij een 

kleine bezetting met tweemaal twee violen was geen fagot nodig, bij tweemaal drie violen was 

één fagot gewenst, bij tweemaal vier of tweemaal vijf twee fagotten, en bij twee maal zes zelfs 

drie fagotten. Verder schreef hij dat de kamertoon-basson in Frankrijk was ontwikkeld uit de 

koortoon-bombarde; de dulciaan noemde hij niet. Het grootste voordeel van de basson boven 
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de bombarde was nu juist dat hij in kamertoon was gestemd; dat zou voor het oor veel “an-

genehmer” zijn dan koortoon. Ten slotte zij Johann Samuel Petri vermeld [A.IX.35], die in 

1767/1782 de dynamiek van het instrument besprak. In het forte mochten fagottisten zo sterk 

spelen als ze wilden, maar bij begeleiding van een zanger, in piano-passages of wanneer de 

baspartij een middenstem speelde dienden ze “ganz sanft und flötenmässig” te spelen. Als ze 

zichzelf dat niet toevertrouwden konden ze bij deze gedeelten beter zwijgen.  

Afb. IX.8. Johann Christoph Weigel, „Der Pfeiffenmacher“, uit Abbildung der Gemein-Nützlichen 

Haupt=Stände, Regensburg 1698. Op deze gravure zijn zowel een dulciaan (liggend) als een basson 

(schuin staand) zichtbaar, maar een bombarde is afwezig. 

De bombarde speelde tijdens Bachs leven dus geen rol van betekenis meer (zie ook afb. IX.8). 

De dulciaan en diens grotere verwant, de Quart-Fagott, wel. De dulciaan werd doorgaans alleen 

ingezet ter versterking van het continuo. In de eerste helft van de 18e eeuw werd het instrument 

verdrongen door de basson, die daarnaast beschouwd werd als het basinstrument voor de 

hobo’s, en waarop ook solo’s ten gehore gebracht konden worden.576  

                                                 
576 Zowel dulcianen als bassons zijn overgeleverd, soms ook bespeelbaar. Slechts weinig bassons met 
drie kleppen bestaan nog. Veel oude fagotten zijn gemaakt van ahornhout; zij zijn vaak aangetast door 
houtworm. Carse 1939, p. 188. 



IX. De violoncello en de fagot 

288 

 

 In Leipzig waren verschillende instrumentmakers actief die ook fagotten bouwden, on-

der wie Johann Heinrich Eichentopf, die goede betrekkingen met Bach onderhield.577 Ook con-

trafagotten bestonden al in Bachs tijd. Zo maakte de “Pfeifenmacher” Andreas Eichentopf in 

1714 in Nordhausen (Harz) een contrafagot; het is wellicht het enige instrument wat van hem 

bewaard is gebleven.578 Een andere fraai uitgevoerde contrafagot uit 1732 van de Italiaanse 

bouwer Joannes Maria Anciuti bestaat nog en is te bezichtigen in Salzburg.579 Dit instrument 

gaat echter niet dieper dan Es1.  

 

IX.2.2 Fagotten waarover Bach in Leipzig kon beschikken 

Fagotten in de beide hoofdkerken 

De overgeleverde partijen van cantates uit Mühlhausen laten zien dat Bach daar waarschijnlijk 

fagotten in kamertoon ter beschikking had,580 maar in Weimar een dulciaan in koortoon, die hij 

meestal als Fagotto aanduidde.581 In BWV 31 gebruikte Bach voor deze dulciaan de naam Bas-

sono; in dat geval gaat het om de toepassing als basinstrument van de groep hobo’s en niet om 

een basson.  

In 1701 schreef Johann Kuhnau dat in de Nikolaikirche naast “ein großer Bombard” o.a. 

“ein schwarzer Fagotto mit Leder überzogen” aanwezig was en in de Thomaskirche “ein Quart 

Fagott”.582 Vanwege de naam Fagotto en het feit dat de Quart-Fagott al bijna een eeuw eerder 

was beschreven door Praetorius is het waarschijnlijk dat dit (in koortoon klinkende) dulcianen 

zijn geweest. In 1709 klaagde Kuhnau dat de Stadpfeiffer moeilijk naast andere instrumenten 

ook 1 Fagott, und einem Basson konden bespelen [B.1, nr. 12]. Blijkbaar is tussen 1701 en 

                                                 
577 Prinz 2005, p. 592f. Van Eichentopf is in Linz nog een palmhouten 4-kleppige basson te zien, in 
Nürnberg een basson van ahornhout en in Lübeck een Quart-Fagott van ahornhout. Young 1982, p. 27. 
578 Deze bijzonder grote, eenmaal geknikte basson (lengte 2,68 m) met drie kleppen is gemaakt van 
ahornhout. De laagste toon (Bes1) is een heel octaaf lager dan die op de gewone basson, maar het totale 
bereik is slechts 2 octaven: de hoogste toon is Bes. Deze contrafagot is te zien in het eerder genoemde 
muziekinstrumentenmuseum te Leipzig (een afbeelding vindt men in MGG, Bd. 16 [Supplement] 
(1979), kolom 26); een soortgelijk instrument is te zien in het Schloßmuseum in Sondershausen. Vgl. 
Lücke 2001, p. 151; Prinz 2005, p. 399. 
579 Birsak 1973, p. 105; Waterhouse 2001, p. 892. 
580 BWV 71, 131, 150. De orgelpartijen zijn getransponeerd, fagotpartijen niet; zie BD. 
581 BWV 18, 63, 172, 199, 132, 185, 31, 162. In Weimar waren orgelpartijen niet getransponeerd, fagot-
partijen ook niet; een niet-getransponeerde orgelpartij voor BWV 63 moet zijn bedoeld voor een locatie 
buiten Weimar; zie Dreyfus 1987, p. 119f. en BD. 
582 Schering 1926, p. 114; Prinz 2005, p. 394. 
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1709 door de kerk of door een Stadtpfeiffer minsten één basson aangeschaft. In deze periode 

gingen de hobo’s en fagotten in de stadskerken over van koortoon op kamertoon [A.IX.36]. 

Bachs eerste hoboïst Johann Caspar Gleditsch, genoemd in het memorandum [B.3, § 6] en 

Stadtpfeiffer sinds 1719, liet bij zijn dood in 1747 o.a. ein Paßon na.583 

Dat Bach in Leipzig de beschikking had over twee fagotten blijkt uit het memorandum 

[B.3, § 5]. Blijkbaar werd de (eerste) fagotpartij rond 1730 gespeeld door een Geselle van een 

Stadtpfeiffer [B.3, § 6]. Evenals in Mühlhausen en Köthen heeft Bach in Leipzig vermoedelijk 

(vrijwel) alleen de basson gebruikt. Bijna alle fagotpartijen uit Leipzig hebben het opschrift 

“Basson”, “Bassono” of “Bassoni”. Vier uitzonderingen zijn alle hergebruikte werken uit Wei-

mar waarin de term Fagotto blijkbaar eenvoudigweg is overgenomen uit de reeds betaande 

partijen.584 De nieuwe partijen gaan desondanks uit van een kamertoon-instrument. 

Over het bereik van de basson bestaat in de bronnen, doorgaans verwijzend naar Matthe-

son, eensgezindheid: f1 en g1 waren blijkbaar haalbaar (al gaan de grepentabellen soms niet 

verder dan e1 of fis1). Alleen Zedler vermeldde onder het kopje Fagotto (dus niet basson) dat 

sommigen de a1 konden exprimiren [A.IX.31]. De tonen B1 en Bes1 gebruikte Bach wel in 

Weimar.585 Men kon deze tonen blijkbaar wel spelen, wellicht op een Quart Fagott. Hierop 

wijst ook de fagotpartij in het duet “Du mußt glauben, du mußt hoffen” BWV 155/2, die als 

laagste toon zelfs een G1 heeft (facs. IX.11).  

Facs. IX.11. BWV 155/2, duet “Du mußt glauben, du mußt hoffen”, m. 36-37, partituur, fagotlijn. 

In Leipzig schreef Bach geen B1 en Bes1 meer in zijn fagotpartijen (afgezien van een enkele B1 

in BWV 69/3 (versie in G), maar dat lijkt een transpositiefout).586 Dat Bachs kamertoonfagotten 

mogelijk geen extra klep hadden voor de Bes1 is onwaarschijnlijk: bassons hadden steeds min-

                                                 
583 Schulze 1984/II, p. 43. Zimmermanns koffiehuis beschikte in 1721, naast een klavecimbel en twee 
violen, één altviool en twee violones over twee fagotten (Schering 1941, p. 35). 
584 BWV 52, 147, 165 en 172; in het geval van BWV 52: overgenomen uit BWV 1046a. 
585 BWV 155 en 31. 
586 Partij Bassoni, Ergänzungsblatt, m. 51. 
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stens drie kleppen. Een voor de hand liggender verklaring is dat Bach de Bes1 niet wilde ge-

bruiken om zijn continuopartijen uniform te houden: deze komen in Leipzig nooit onder de C. 

In de hoogte ging Bach meestal niet verder dan f1, maar in zes gevallen wordt een fis1 ge-

vraagd;587 in vijf gevallen zelfs een g1.588 Een a1 komt hoogst zelden voor (facs. IX.12).589  

 

Facs. IX.12. BWV 42/6, aria “Jesus ist ein Schild der Seinen”, fagotpartij, begin. 

De bassono grosso  

Slechts eenmaal, aan het eind van zijn leven (1749) schreef Bach een Bassono großo voor, en 

wel in de vierde versie van de Johannes-Passion BWV 245 (facs. IX.13). Hij gebruikte hiervoor 

een oude continuopartij van de eerste versie (1724), waarin hij bij alle delen voor kleinere be-

zetting tacet noteerde: de bassono grosso is hier een typisch ripiëno-instrument. In deel 19 

(“Betrachte meine Seel”) schreef Bach echter blijkbaar liever pianissimo voor dan tacet. 

Facs. IX.13. BVW 245, Continuopartij pro Bassono großo, deel 1, begin. 

Meermalen is gesuggereerd dat deze bassono grosso een contrafagot was, zoals het instrument 

van Eichentopf (zie § IX.2.1).590 Maar die heeft slechts een bereik heeft van twee octaven, ter-

wijl Bach in de Johannes-Passion bijna twee-en-een-half octaaf verlangt. De betreffende fagot-

tist zou dan dus veel noten niet kunnen spelen. Ook de Quart-Fagott komt met zijn laagste toon 

G1 (A1 in kamertoon) niet in aanmerking als 16’ octaverend instrument, omdat Bachs partij bij 

                                                 
587 BWV 66, 69, 75, 110, de tweede fagot in 232/I, 249. 
588 BWV 42, 97, 149, 177, 245. 
589 BWV 42/6 en bij de eerste fagot in BWV 232/I. 
590 Bijvoorbeeld Angerhöfer 1995, p. 296; Prinz 2005, p. 399. 
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C (octaverend C1) begint. De oude bombarde uit de Nikolaikirche mag groot zijn geweest, maar 

was niet geschikt om Bachs partij in 8’-ligging te spelen: de laagste toon was een C in koortoon, 

ofwel D in kamertoon. Bovendien was het bereik van de bombarde slechts twee octaven. 

De oude Quart-Fagott uit de Thomaskirche (zie hierboven) kan wel in 8’-ligging hebben 

meegeklonken als ripiëno-instrument. Deze grote dulciaan produceerde een grover geluid dan 

de basson, en de naam bassono grosso zou uit de door verschillende auteurs voor de Quart-

Fagott gebruikte namen Gran Fagotto, Fagotto grande of Fagotto doppio verklaard kunnen 

worden. Het instrument had voldoende bereik in de hoogte: volgens Walther zo nodig tot f1 

(kamertoon, zie § IX.2.1). Bach verlangt die toon eenmaal in aria 7, m. 61. Maar de fagottist 

moest dan wel transponeren van koor- naar kamertoon. Men zou verwachten dat Bach in zo’n 

geval een nieuwe getransponeerde partij zou laten schrijven; dat deed hij immers ook altijd voor 

bijvoorbeeld de organist en de trompettisten. Wellicht is het gebruik van de oude continuopartij 

uit tijdnood verklaarbaar. De overeenkomst met de violono grosso springt in het oog: ook bij 

het 16’ gebruik van dit instrument zijn in § VIII.3 vraagtekens geplaatst. Tot slot kan men ver-

onderstellen dat de term grosso geen andere betekenis heeft dan ‘lid van een (grotere) ripiëno-

groep’;591 vgl. de term concerto grosso. Is de laatste veronderstelling juist, dan is het mogelijk 

dat Bach in 1749 in de Johannes-Passion – zoals gebruikelijk bij een grote bezetting – twee 

fagotten liet meespelen, waarbij echter de eerste met het continuo meespeelde in aria’s en reci-

tatieven en de tweede een ripiëno-rol vervulde. Alles bijeengenomen lijkt het onwaarschijnlijk 

dat Bachs bassono grosso in 16’-ligging speelde. 

 

IX.2.3 De fagot in Bachs kerkmuziek 

De fagot in Mühlhausen, Weimar, Köthen en Leipzig 

In Mühlhausen en Weimar vervaardigde Bach veel afzonderlijke partijen voor de fagot. Van 

een aantal cantates uit Mühlhausen blijkt inzet van de fagot uit de partituren; van Gott ist mein 

König BWV 71 bovendien uit de partijen.592 In Weimar is de fagot voorgeschreven in vrijwel 

elke cantate.593 Van zeven van deze cantates zijn fagotpartijen overgeleverd. Sommige partijen 

                                                 
591 Heyder 2007/II, p. 159. 
592 BWV 71, 131, 143 en 150. 
593 BWV 12, 18, 21, 31, 61, 63, 70a, 132, 147, 155, 162, 165, 172, 185, 186 en 199. 
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konden in Leipzig worden hergebruikt;594 in andere gevallen werden nieuwe gemaakt.595 Van 

vijf cantates waren de oude fagotpartijen onbruikbaar en ontbreken nieuwe partijen.596 Waar-

schijnlijk speelde(n) de fagottist(en) mee uit de nieuwe continuopartijen. Uit Köthen zijn twee 

fagotpartijen overgeleverd.597  

 In Leipzig schreef Bach standaard drie partijen met het opschrift Continuo, waarvan één 

(een hele toon lager genoteerd) voor het orgel, en twee voor de overige instrumenten. Vaak is 

één van deze laatstgenoemde partijen nog becijferd, waaruit kan worden afgeleid dat deze ooit 

op het klavecimbel stond, maar ook andere instrumenten (cello, violone, fagot) konden hieruit 

meespelen. Opvallend is dat voor de fagot vrijwel nooit tacet-aanduidingen voorkomen in de 

partituren en partijen uit Leipzig. Als een fagottist participeerde, zal hij meestal alles hebben 

meegespeeld, ook aria’s en recitatieven. Bij recitatieven staat in fagotpartijen nooit piano, bij 

aria’s wel (facs. X.4). In aria’s noteerde Bach regelmatig piano zodra de zanger inzet, en forte 

bij de ritornellen. 
 

Facs. IX.14. BWV 110/2, aria “Ihr Gedanken und ihr Sinnen”, fagotpartij, begin. 

Elf fagotpartijen zijn overgeleverd uit de periode 1723-1729,598 acht uit de periode daarna:599 in 

totaal negentien partijen. Voor de meeste cantates bestaat er naast de fagotpartij één andere, 

niet getransponeerde continuopartij. De fagotpartij voor BWV 97 heeft het opschrift Bassono e 

Violoncello; gelijksoortige partijen zijn er van door Bach uitgevoerde cantates van andere com-

ponisten.600 In de Hoofdstukken VIII en IX.1 over de violone en de violoncello werd opgemerkt 

                                                 
594 BWV 63 en 172 (heruitvoering). 
595 BWV 70 en 172 (eerste uitvoering in Leipzig). 
596 BWV 18, 31, 162, 185 en 199 en waarschijnlijk 147. 
597 BWV 21 en BWV 23; de laatste partij is later ook toegewezen aan het klavecimbel. 
598 BWV 23, 42, 44, 52, 69a, 70, 110, 149 (afschrift uit later tijd), 159 (idem), 172 en 226; op de omslag 
van BWV 190 is de fagot wel vermeld, maar de partij zelf ontbreekt. 
599 BWV 97, 140, 177, 232I, 241 (versie in E), 245 (Bassono grosso), 248/I en 249. 
600 Zie § III.2. In BWV 97/1 treedt differentiatie op: gedurende enkele maten speelt de fagottist wel, 
maar de cellisten en de violonisten niet. 
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dat na 1729 meer specifiek voor deze instrumenten gemaakte partijen verschenen; voor de fagot 

geldt dat blijkbaar niet. In bijna alle fagotpartijen uit Leipzig klonk het instrument in alle delen, 

ook de recitatieven.601  

Normaliter duidde Bach continuopartijen aan met de term Continuo. De reden waarom 

hij toch specifieke partijen met de aanduiding Bassono (of Bassoni of Basson) maakte, is in de 

meeste gevallen duidelijk: de fagot heeft dan een van de overige continuo-instrumenten afwij-

kende partij.602 Voor de eerste cantate uit het Weihnachtsoratorium BWV 248/I zijn er drie niet-

getransponeerde continuopartijen (voor resp. fagot, violoncello en continuo), waarbij in deel 1 

differentiatie plaatsvindt tussen de violoncello (-i) enerzijds en fagot(ten) en continuo ander-

zijds. Uit de partij met de aanduiding Continuo zal naar alle waarschijnlijkheid de violone heb-

ben meegespeeld, en mogelijk ook het klavecimbel. De partijen voor fagot(ten) en continuo zijn 

identiek; Bach had de fagotpartij dus Continuo kunnen noemen; alleen de cellopartij wijkt af. 

Uit de partituur wordt duidelijk dat Bach twee celli en twee fagotten vroeg; beide duo’s gaf hij 

een eigen partij. 

Verder is alleen bij BWV 44 en 140 de reden waarom de fagotpartij niet Continuo heet 

onduidelijk. Naast de fagotpartij is er slechts één andere continuopartij (bij BWV 44 is die 

becijferd, zodat ooit een klavecinist daaruit speelde). In beide gevallen is er verder geen verschil 

tussen fagot- en continuopartij.  

Behalve in partijen wordt de fagot genoemd in partituren.603 Van de desbetreffende can-

tates zijn geen partijen overgeleverd, met uitzondering van BWV 174 en 194, maar daaronder 

bevinden zich nu juist geen fagotpartijen.604 De set partijen van BWV 174 lijkt overigens com-

pleet. Er is geen aparte balk voor de fagot aanwezig in de partituur; de fagottist speelde blijkbaar 

mee uit de continuopartij.  

 

Partituur versus partij 

In de partituur van BWV 118 (tweede versie) schreef Bach het bezettingsvoorschrift: “[…] 3 

                                                 
601 Uitgezonderd BWV 149, 159, 177, 232I en in 245; in deze werken speelde de fagottist in een beperkt 
aantal delen mee. Maar van BWV 149 en 159 zijn alleen afschriften bekend, BWV 232I was bestemd 
voor Dresden, en bij BWV 245 gaat het alleen om de Bassono grosso in de laatste heruitvoering; de 
partijen voor de gewone fagot(ten) ontbreken. Deze partijen zijn daarom mogelijk niet representatief 
voor Bachs fagotpartijen in Leipzig. 
602 BWV 42, 52, 69a, 97, 110, 149, 241 (versie in E), 248/I, 249. 
603 BWV 66, 75, 91, 118, 119, 174, 186, 194, 197, 243(a) en 245. 
604 Dreyfus 1987, p. 116. 
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Oboi e Baßono se piace, e Continuo […]”. Deelname van de fagot was blijkbaar facultatief. In 

de meeste cantates, waarvan partituur én fagotpartij zijn overgeleverd, wordt de fagot in de 

partituur niet genoemd;605 of hooguit bij slechts één deel in de cantate.606 Wanneer in de partituur 

van het beginkoor van de Johannes-Passion BWV 245 geen differentiatie zou zijn genoteerd 

tussen de fagotten en de andere continuo-instrumenten (facs. VIII.14), zou onbekend zijn ge-

bleven dat Bach wel degelijk fagottisten liet meespelen: een fagotpartij ontbreekt (afgezien van 

de later aan een bassono grosso toegewezen partij) en elders in de partituur worden fagotten 

niet genoemd.  

Differentiatie, waarbij de fagot niet steeds meespeelde met het continuo, is ook nu weer 

uitzondering. Soms is sprake van differentiatie wanneer Bach de fagot behandelde als het bas-

instrument van de groep hobo’s (zie onder). Wanneer enerzijds fagotpartijen ontbreken en an-

derzijds de fagot in de partituur niet wordt genoemd, kan daaruit niet de conclusie worden ge-

trokken dat de fagot in het geheel niet meeklonk. De fagottist kon immers meespelen uit de 

continuopartij, of de fagotpartijen kunnen verloren zijn geraakt. Evenzo is het mogelijk dat 

wanneer in de partituur de fagot slechts bij één of enkele delen wordt genoemd terwijl fagot-

partijen ontbreken,607 de fagot ook in de overige delen werd ingezet als continuo-instrument. 

Ook dan is de fagotpartij kennelijk verloren gegaan, of speelde de fagottist mee uit een conti-

nuopartij. Wanneer in de muziek aanwijzingen omtrent het meespelen van een fagottist ontbre-

ken, is het dus mogelijk dat Bach het instrument niettemin inzette. In het algemeen geldt waar-

schijnlijk dat hij een of twee fagottisten in de continuogroep liet meespelen indien deze be-

schikbaar waren.608 

 

Bachs inzet van de fagot 

Niedt, Walther en Majer schreven dat de fagot het begeleidende basinstrument is voor de 

hobo’s. Bij kleine bezettingen geldt dat echter niet bij Bach. In werken waar de inzet van een 

fagot uit partij of de partituur blijkt zijn 28 aria’s aan te wijzen voor zangstem(men), één, twee 

of drie hobo’s en continuo.609 In heruitgevoerde cantates uit Weimar valt zelfs op dat de fagottist 

                                                 
605 BWV 23, 44. 
606 BWV 42, 52, 110, 177, 232I, 248/I. 
607 BWV 66, 75, 91, 119, 147, 159, 174, 194, 197, 233, 243, 245. 
608 Dürr 1971, p. 69; Dürr 1986, p. 256; Dreyfus 1987, p. 116f.  
609 Cantates uit Weimar: BWV 12/4, 21/3, 31/8, 63/3, 172/5, 185/1, 186/5, 199/2; cantates uit Leipzig: 
23/1, 42/3, 44/1, 52/5, 66/3, 75/5, 91/3, 97/8, 110/4, 119/3, 140/6, 159/2, 174/2, 177/3, 194/10, 232/10, 
233/4, 243/3, 245/7 en 248/7. 
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vrijwel altijd meespeelde, maar nu juist niet in deze aria’s met hobo. Dit heeft mogelijk te ma-

ken met het karakter van de dulciaan-fagotten in Weimar. In slechts vier van de genoemde 

cantates uit Leipzig is de inzet van de fagot in deze aria’s in partituur of partij expliciet geno-

teerd;610 in deze gevallen speelde de fagottist steeds mee met het continuo. In de andere ge-

noemde cantates zal dat waarschijnlijk niet anders zijn geweest. Nooit is de fagot het enige 

continuo-instrument in deze aria’s. In de aria “Wo zwei und drei versammlet sind” BWV 42/3 

kan men de fagot beschouwen als het basinstrument van de hobo’s, maar naast de obligate 

fagotpartij zijn toch ook andere continuopartijen overgeleverd voor deze aria..  

 In kleine bezetting was Bachs fagot in Leipzig dus zelden het speciale basinstrument 

voor de hobo’s. Bij grotere bezettingen kan dit anders zijn geweest. Wanneer de fagot samen 

met twee of drie hobo’s een concertino vormde,611 kan de fagot als het basinstrument van de 

hobo’s worden beschouwd. Maar ook dan klonk de fagot vaak mee in het continuo, hoewel 

daarbij meestal wel differentiatie optreedt. In het algemeen was de fagot een continuo-instru-

ment dat ook meeklonk wanneer de hobo’s zwegen; inclusief recitatieven. De fagottist vertolkte 

de continuopartij dus gewoonlijk niet zonder cello en violone. Dat blijkt ook in de aria BWV 

91/3. Daar staat in de partituur: “3 Hautbois e Basson”. Maar in de continuopartijen staat voor 

deze aria geen tacet voor cello en violone, die dus vermoedelijk wel werden ingezet.612 In het 

Osteroratorium BWV 249 treedt differentiatie op tussen de fagot de rest van het continuo in 

deel 1 (facs. IX.15): 

Facs. IX.15. BWV 249, partituur, deel 1, notenbalken Bassono en Continuo, m. 84-93. 

                                                 
610 BWV 23/1, 44/1, 52/5 en 91/3. 
611 In het eerste deel van BWV 42, 52, 66, 69a, 110, 149 en 186. 
612 Alleen in de partijen uit Dresden voor de Missa in b BWV 232I benaderde Bach de fagotpartij anders 
dan de andere continuo-instrumenten. Daar speelden de fagottisten niet in alle delen mee; hun rol is 
beperkt tot ripiënisten bij tutti’s met strijkers en tot colla parte meespelen met de vocale baspartij in 
begeleide koorfuga’s (zo ook in BWV 226 en 241). Dit blijkt niet uit de partituur. Alleen de fagotpartij 
laat zien dat de fagot hier niet als gewoon continuo-instrument werd ingezet. De partijen voor dit uit-
zonderlijke werk waren niet voor Leipzig bedoeld. 
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In § IX.2.1 is opgemerkt dat Quantz het gebruik van de fagot afhankelijk stelde van de bezet-

tingsgrootte. De vraag of dat ook voor Bachs werken in Leipzig gold, lijkt bevestigend te moe-

ten worden beantwoord. De fagot werd voorgeschreven in relatief veel werken met een grote 

bezetting.613 Maar ook in cantates zonder koperinstrumenten was er plaats voor de fagot.614 Hier 

zij herhaald dat hoewel de fagot niet genoemd wordt in werken voor grote bezetting als BWV 

11, 248/III en 248/VI, deze wel degelijk kan hebben meegeklonken. Volgens het memorandum 

[B.3, § 5] waren er één of twee fagotten, waarschijnlijk afhankelijk van de bezettingsgrootte. 

De meervoudsvorm Bassoni komt voor in één partij en zeven partituren,615 maar dat impliceert 

niet dat een dubbele bezetting van de fagotpartij niet vaker voorkwam. 

Van de Matthäus-Passion BWV 244 zijn slechts standaard-continuopartijen overgele-

verd, geen fagotpartijen, Dat bewijst echter niet dat fagotten geen deel uitmaakten van het con-

tinuo. In de Johannes-Passion blijkt de inzet van fagotten alleen uit differentiatie tussen de 

verschillende continuo-instrumenten. In de Matthäus-Passion vindt ook differentiatie plaats, 

maar noch in de partituur noch in de partijen worden daarbij fagotten genoemd. In de aria “Ge-

duld” (deel 35) noteerde Bach in de partituur Violoncello e Organo, hoewel in de continuopar-

tijen een degelijke notitie ontbreekt. En in de continuopartijen van het accompagnato-recitatief 

“Ach Golgatha” deel 59 (facs. IX.16) wordt gedifferentieerd tussen Violoncelli (meervoud) en 

Violoni (ook meervoud!) van koor 1. In beide aria’s werden blijkbaar geen fagotten ingezet; dat 

zegt echter niets over de rol van fagotten in het gehele werk. 

Facs. IX.16. BWV 244, continuopartij koor 1, deel 59, begin. 

Men kan veronderstellen dat Bach vanwege het uitzonderlijke karakter van de tekst in deze 

passie liever afzag van het gebruik van fagotten. Deze mening heeft echter een speculatief ka-

rakter. Er lijkt weinig aanleiding te zijn geweest om geen fagotten in te zetten bij koren als 

                                                 
613 Bijvoorbeeld in BWV 52, 69a, 91, 110, 119, 149, 174, 197, 232/I, 233, 241, 243, 245, 248/I en 249. 
614 In BWV 42, 44, 66, 70, 75, 97, 118, 140, 159, 173?, 177 en 194. 
615 BWV 69a (partij), 75, 119, 194, 232I, 243, 245 en 248 (partituren). 
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“Sind Blitze, sind Donner” en een aantal volkskoren.616  

 

De fagot als solo-instrument 

Een echte solopartij voor de fagot, ondersteund door het continuo, komt een aantal malen voor. 

Daartoe behoort het duet “Du mußt glauben” BWV 155/2. Hierin komt de toon G1 één keer 

voor; enkele malen is ook een B1 vereist, maar die is op een normale basson speelbaar. Hierbo-

ven is al opgemerkt dat Bach in Weimar blijkbaar de beschikking had over een Quart-Fagott. 

De aria klonk in 1724 opnieuw in Leipzig. Ook daar was een Quart-Fagott aanwezig, maar 

deze stond bijna zeker in koortoon. Andere solopartijen zijn te vinden in de duetten “Seid 

wachsam” BWV 149/6 en “Verzage nicht” BWV 42/4, in de tenoraria “Laß mich kein Lust 

noch Furcht” BWV 177/4 (facs. IX.17) en de basaria “O du angenehmes Paar” BWV 197/6 

(facs. IX.18). 

Facs. IX.17. BWV 177, deel 4, partij Bassono obligato, begin. 

Facs. IX.18. BWV 197, partituur, deel 6, begin. 

Notenbalken voor hobo, viool 1, viool 2, fagot en continuo. 

In de Mis in b BWV 232I, geschreven voor het hof in Dresden, heeft Bach in de aria “Quoniam” 

(deel 11) twee obligate fagotten voorgeschreven naast een Corne da caccia. In deel 9 “Qui 

                                                 
616 Zie ook Alfred Dürr, NBA II/5 (Kassel 1973), p. VII. 
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tollis” speelt de cellist per maat drie kwarten waar de fagot en de overige continuo-instrumenten 

één kwartnoot plus twee kwartrusten spelen (facs. IX.19a/b). 

Facs. IX.19a/b. BWV 232/I, deel 9, begin; links partij violoncello, rechts partij continuo. 

Daar waar Bach de fagot behandelt als het basinstrument van de groep hobo’s wijkt de fagot-

partij vaak (gedeeltelijk) af van de continuopartij. Dan is sprake van differentiatie tussen de 

fagot en de overige continuo-instrumenten. In een aantal gevallen kan men spreken van echte 

obligate fagotpartijen (facs. IX.20).617  

Facs. IX.20. BWV 42, partituur, deel 1, m. 14b-18. 

Notenbalken hobo 1, hobo 2, fagot, viool 1, viool 2, altviool, continuo. 

* * * 

 

Een violoncello is een basinstrument uit de braccio-familie, meestal met vier snaren gestemd 

                                                 
617 Bijvoorbeeld BWV 42, 66 en 149. 
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als C-G-d-a. Door het gebruik van met metaaldraad omwoelde laagste snaren kon het instru-

ment relatief klein zijn en toch lage tonen produceren met voldoende zeggingskracht. De vio-

loncello kon in de eerste helft van de 18e eeuw, mede afhankelijk van de grootte, zowel hori-

zontaal bespeeld worden als verticaal. De horizontale speelwijze was in Duitsland blijkbaar het 

oudst. De verticale speelwijze veranderde in de loop van de tijd: eerst staande, met de cello op 

een pen of een tafeltje, later zittend, geklemd tussen de benen. De oudste celli hadden vier of 

vijf snaren; dit aantal evolueerde naar vier met de vaste stemming C-G-d-a. Pas na 1730 kwam 

bovenhands strijken in zwang.  

De celli die Bach gebruikte voor zijn continuo waren waarschijnlijk verticaal bespeelde 

instrumenten met vier snaren C-G-d-a en een corpuslengte van ca. 76 cm. Hierop moesten de 

cellisten virtuoos kunnen spelen van C tot g1. Mogelijk had Bach in de beginjaren tot ca. 1730 

alleen kleinere instrumenten ter beschikking. Voor obligate cellopartijen maakte hij meestal 

gebruik van de veel kleinere, vrijwel zeker horizontaal bespeelde violoncello piccolo. Het meest 

waarschijnlijk is dat Bach vrijwel altijd twee celli liet meespelen, en zo mogelijk ook een vio-

lone. De cellisten speelden daarbij vrijwel altijd alles mee. Slechts bij hoge uitzondering kende 

Bach de cellisten een partij toe die van de andere continuo-instrumenten afweek. 

 

In de eerste helft van de 18e eeuw kende men, ook in Duitsland, de 15e-eeuwse bombarde 

(hoewel die geen belangrijke rol meer speelde), de 16e-eeuwse Duitse fagot of dulciaan (in 

koortoon) en de 17e-eeuwse Franse fagot of basson (in kamertoon). In Leipzig waren ook fa-

gotten van het oude dulciaan-type in koortoon aanwezig, waaronder een Quart-fagott in G1, 

maar gebruikte Bach vrijwel uitsluitend bassons in kamertoon. De bassono grosso die Bach 

gebruikte als ripiëno-instrument in de Johannes-Passion in 1749 was waarschijnlijk ook een 

8’-instrument, mogelijk een Quart-fagott. Het lijkt erop dat Bach in het algemeen een of (bij 

grote bezettingen) twee fagottisten mee liet spelen in het continuo als hij daarvoor spelers be-

schikbaar had (zoals een Geselle van een Stadtpfeiffer), ook wanneer een fagotpartij ontbrak of 

niet in de partituur stond. Bach liet de fagottist in Leipzig bijna steeds alle delen meespelen, 

inclusief recitatieven en piano uit te voeren aria’s. De fagot klonk nooit zonder cello en/of vio-

lone, ook niet in aria’s met hobo’s. Slechts in een beperkt aantal openingskoren met grote be-

zetting behandelde Bach de fagot als basinstrument van de hobo’s; de fagot kon dan een obli-

gate partij hebben. Differentiatie komt weinig voor. 
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X. DE VIOLA DA GAMBA EN DE LUIT 

In Hoofdstuk X staan de viola da gamba (§ X.1) en luit (§ X.2) centraal. Eerst komen tijdgeno-

ten van Bach over de viola da gamba aan het woord, waarna de soorten gamba’s die Bach in 

Leipzig gebruikte aan de orde komen, inclusief hun bereik. Vervolgens wordt nagegaan wan-

neer Bach kennelijk graag een gamba inzette en of hij deze ook als eenstemmig continuo-in-

strument beschouwde.  

Na een verkenning van de in Duitsland gebruikte luiten en een aantal varianten daarvan 

worden tijdgenoten van Bach die over dit instrument schreven geraadpleegd. Daarna wordt on-

derzocht welke soorten luiten Bach gebruikte en wie deze bespeelde. Tot slot wordt besproken 

hoe en wanneer Bach de luit in zijn kerkmuziek inzette. 

 

 

X.1 De viola da gamba 

Viole da gamba ten tijde van Bach 

De Viola da gamba (gamba) werd gebouwd in verschillende formaten, met vijf, zes of zeven 

snaren. Hieronder zullen alleen de traktaten uit de tijd van Bachs leven worden bezien, hoewel 

gamba’s een veel langere historie hebben, en inmiddels steeds meer werden verdrongen door 

viole da braccio.  

 De belangrijkste, maar weinig opzienbarende, opmerking die Johann Rudolf Ahle 

[A.X.1] (1690) en Friderich Erhard Niedt [A.X.2] (1706) maakten is dat de gamba tussen de 

benen werd gehouden. Martin Heinrich Fuhrmann [A.X.3] (1706), noemde de Viola di Gamba 

6-snarig en vond het spijtig dat deze uit de mode was geraakt; hij weet dat merkwaardigerwijze 

aan de opkomst van Franse hobo’s. Voor Daniel Speer [A.X.4] (1687/1797) was de Viol di 

Gamb identiek aan de zessnarige basgamba in D. Hij merkte op dat de snaren op de gamba 

nogal eens verstemd moesten worden en dat dit uit de muziek moest blijken. Ook Georg Falck 

[A.X.5] (1688), Daniel Merck [A.X.6] (1695), Johann Gottfried Walther [A.X.7] (1708), Jo-

hann Mattheson [A.X.8] (1713), Johann Gottfried Walther [A.X.9] (1732), Joseph Friederich 

Bernhard Caspar Majer [A.X.10] (1732) en de gebroeders Johann Christoph en Johann David 

Stössel [A.X.11] (1737) beschreven onder het kopje Viola da Gamba alleen deze basgamba in 

D. Mattheson had het daarbij over “die gemeinste Art der Viol di Gamben”, Walther over “or-

dinairement sechs Saiten”; daarmee suggeerden zij dat er varianten waren. Mattheson noemde 
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als bereik drie volle octaven. Hij meende dat de gamba vooral een continuo-instrument was. 

Dat men er met akkoorden een complete generale bas op zou kunnen spelen, werd wel beweerd, 

aldus Mattheson, maar hij had het zelf nog nooit gehoord. Majer citeerde zoals gewoonlijk 

Mattheson, maar gaf daarnaast een afbeelding en een grepentabel. De gebroeders Stössel grepen 

noch verder terug en citeerden grote delen uit de publicatie van Speer. 

De zevensnarige gamba (afb. X.1) werd laat in de 17e eeuw voor het eerst beschreven in 

Frankrijk; Jean Rousseau schreef in 1687 dat Monsieur de Sainte Colombe een gamba gebruikte 

met een zevende, met zilver omwoelde snaar in A1. De opkomst van de zevensnarige gamba 

zou dan ruwweg samenvallen met de introductie van omwoelde snaren. Annette Otterstedt be-

schrijft echter dat experimenten met zevensnarige gamba’s al halverwege de zestiende eeuw 

plaatsvonden, dus ver voor de introductie van omwoelde snaren.618  

In Italië bouwde Antonio Stradivari in 1701 een zevensnarige gamba. Hoewel in Duits-

land zevensnarige gamba’s zijn overgeleverd uit de jaren 1720 (zie onder), werden zij in trak-

taten pas voor het eerst genoemd in 1738 door Johann Philipp Eisel, als variant van de zessna-

rige [A.X.12]. Eisel gaf naast een compleet overzicht met vingerzettingen nog verdere details. 

Zo meldde hij dat het overzetten van de vingers op de hoogste snaar het spelen kon vergemak-

kelijken. Verder gaf hij te kennen dat de gamba werd gebruikt (1) om de baslijn te versterken, 

(2) om een solo te spelen en (3) om een complete generale bas te realiseren, d.w.z. baslijn plus 

akkoorden. Hij was er blijkbaar trots op dat hij (i.t.t. Mattheson) dit iemand had horen doen. 

Ten slotte noemde hij beroemde gambabouwers, onder wie Joachim Tielke in Hamburg en Jo-

hann Christian Hoffmann in Leipzig. Ook Leopold Mozart (1756) noemde de zevensnarige 

gamba en merkte nog op dat de gamba vooral werd gebruikt voor de bovenstem, niet als conti-

nuo-instrument [A.X.13]. 

                                                 
618 Otterstedt 1994, p. 129. 
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Afb. X.1. Jean-Marc Nattier, Portrait d'Anne-Henriette de France, dite Madame Henriette, jouant de 

la basse de viole, 1754 (detail). Grand cabinet de Madame Adélaïde du Château de Versailles. 

Princesse Henriette bespeelt een zevensnarige gamba. 
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Zessnarige gamba’s werden (evenals de G-violone) gestemd in kwarten, met een terts (onge-

veer) in het midden. Daardoor was de hoogste snaar precies twee octaven hoger gestemd dan 

de laagste. De zessnarige altgamba was gestemd A-d-g-b-e1-a1 en de zessnarige basgamba D-

G-c-e-a-d1. Door een zevende snaar in A1 toe te voegen aan een D-gamba werd het bereik in de 

diepte met een kwart uitgebreid. Ook deze zevensnarige basgamba werd bespeeld in 8’-ligging. 

Een enkele maal werden de zessnarige tenorgamba, gestemd G-c-f-a-d1-g1 en de contrabas-

gamba in G1-C- E-A-d-g genoemd. Overigens werden soms de termen tenor-, bas- en contra-

basgamba door verschillende auteurs aan verschillende gamba’s toegekend. Zo werd de bas-

gamba vaak tenorgamba genoemd. 

Er zijn tamelijk veel gamba’s bewaard gebleven, met zowel vijf, zes als zeven snaren. 

Van de meer dan 70 overgeleverde gamba’s van de befaamde Noord-Duitse bouwer Tielke zijn 

er slechts drie met zeven snaren.619 Dat zegt echter weinig over de Zuid-Duitse traditie, die op 

een aantal punten afweek van de Noord-Duitse. De details daarvan vallen buiten het bestek van 

deze studie. Bach moet in Leipzig de gamba’s gekend hebben van Hoffmann, met wie hij een 

vriendschappelijke relatie had en die in 1729 voor de Thomas- en Nikolaikirche elk een com-

pleet strijkkwartet leverde, en vanaf 1733 de instrumenten aldaar ook onderhield. Bij zijn dood 

in 1748 liet Hoffmann aan Bach enkele van zijn instrumenten na. Samen waren zij peetvader 

van een zoon van luitist Johann Christian Weyrauch.620 Van Hoffmann zijn o.a. een zessnarige 

gamba bewaard gebleven uit 1731 (Grassi-Muziekinstrumentenmuseum in Leipzig) en een ze-

vensnarige uit 1725 (Bachhaus Eisenach).621 Overigens blijkt uit de overgeleverde 18e-eeuwse 

gamba’s dat er, in tegenspraak met de traktaten, waarin uitsluitend basgamba’s worden ver-

meld, wel degelijk ook kleinere Duitse instrumenten zijn gebouwd (alt- en tenor-gamba’s). So-

praan- of discantgamba’s kwamen echter vrijwel niet voor. 

De meeste overgeleverde basgamba’s hadden een corpuslengte van ca. 66 cm. Uit de 

afbeeldingen bij Michael Praetorius is af te leiden dat de 6-snarige basgamba’s in D (volgens 

Praetorius alt- of tenorgamba’s) een corpusgrootte hadden van ca. 68 cm.622 Deze formaten zijn 

aanzienlijk groter dan moderne gamba’s. Tegenwoordig zou bijvoorbeeld Praetorius’ discant-

gamba wellicht als een alt- of tenorgamba worden beschouwd.  

 

                                                 
619 Otterstedt 1994, p. 129. 
620 BD II, nr. 160, p. 121f.; nr. 161, p. 122f.; nr. 517, p. 407; nr. 573, p. 449. 
621 Prinz 2005, p. 541. 
622 Borgir 1987, p. 77; Myers 2007, p. 23f. 
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Gamba’s bij Bach in Leipzig 

Er zijn geen meldingen van gamba’s in het bezit van beide hoofdkerken in Leipzig of van de 

Thomasschool. Johann Kuhnau noemde het instrument nergens.623 Ook in lijsten van de nala-

tenschap van een aantal stadsmusici komt geen gamba voor.624 Uit de lijst van Bachs eigen 

nalatenschap blijkt dat hij zelf wel een Viola da Gamba bezat, zij het dat die met een waarde 

van slechts drie Reichs-Thaler geen kostbaar instrument kan zijn geweest. Die lage prijs kan 

daarnaast te maken hebben met de afnemende populariteit van de gamba rond 1750. De bouwer 

is onbekend.625  

Wie gamba speelde tijdens de kerkdiensten in Leipzig is niet bekend. De enige naam die 

in dit verband wordt genoemd is die van Carl Friedrich Abel, zoon van de befaamde gambist 

Christian Ferdinand Abel, die aan het hof in Köthen nog onder Bachs leiding speelde. Abel jr. 

werd geboren in 1723 en kwam waarschijnlijk in de tweede helft van de jaren 1730, uiterlijk in 

1743 naar Leipzig. Hij was mogelijk leerling aan de Thomasschule en stond later als gamba-

virtuoos bekend.626 

Gamba’s waren als ensemble-instrumenten al lang verdrongen door viole da braccio. 

Bach gebruikte het instrument in Leipzig zelden in zijn kerkmuziek. Sinds zijn aanstelling in 

Leipzig schreef hij de gamba voor in slechts vier werken: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 

BWV 76 (1723), de Johannes-Passion BWV 245 (vanaf 1724), de Trauerode BWV 198 (1727) 

en de latere versie van de Matthäus-Passion BWV 244 (1737). Er zijn geen aanwijzingen dat 

de cantate Tritt auf die Glaubensbahn BWV 152 uit Weimar ooit in Leipzig heeft geklonken, 

terwijl een gambapartij uit Köthen voor Mein Herze schwimmt im Blut BWV 199 in Leipzig 

werd vervangen door een partij die waarschijnlijk bestemd was voor violoncello piccolo. Hoe-

wel de Trauerode niet in het kader van een dienst werd uitgevoerd in de Thomas- of Nikolai-

kirche (maar in de Paulinerkirche, de universiteitskerk), wordt deze hier wel genoemd, omdat 

Bach vermoedelijk een groot aantal delen daaruit overnam in de Markus-Passion BWV 247. 

De inzet van gamba’s hierin is niet meer te bewijzen, omdat de muziek verloren is gegaan. Dat 

de Markus-Passion werkelijk heeft bestaan en – vermoedelijk meermalen – is uitgevoerd, staat 

vast.627  

                                                 
623 Bijvoorbeeld in [B.1, nr. 12]. 
624 Schulze 1984/II, p. 33-46. 
625 Specificatio der Verlaßenschafft …, BD II, nr. 627, p. 493. 
626 Prinz 2005, p. 542. 
627 Schabalina 2009, p. 30f. 
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De hoogste toon in de meeste gambapartijen is c2, alleen in BWV 198 e2.628 Deze tonen 

zijn realiseerbaar op alle hierboven genoemde gamba-typen. In deel 8 van BWV 76 is de laagste 

toon van de gambapartij B, in deel 12 e. Hier zou een altgamba in A volstaan, maar de partijen 

zijn ook speelbaar op een basgamba. De gambapartij in de Weimarer cantate BWV 152 heeft 

een beperkt bereik van D tot g1. In de Trauerode BWV 198 is de laagste toon eveneens D. In 

beide werken had Bach genoeg aan een standaard zessnarige basgamba in D. Bij een (niet ge-

dateerde) heruitvoering van BWV 76 liet hij in de delen 9, 10 en 11 de gamba meespelen met 

het continuo; C is de laagste noot. Dat is te realiseren op een 6-snarige gamba, waarvan de 

laagste snaar is verstemd naar C, maar vanzelfsprekend ook op een 7-snarige basgamba in A1. 

In BWV 245 is in aria 20 (“Erwäge”, alleen versie 1) een C nodig, en in aria 30 (“Es ist 

vollbracht”) is, wanneer de gambist in het middendeel met het continuo meespeelde (in versies 

1 en 2), Cis de laagste toon; hier volstaat een verstemde zessnarige gamba. In de versies 3 en 4 

van de Johannes-Passion (1732, 1749) speelde de gambist in het middendeel een octaaf lager 

met de alt mee; hier is B de laagste toon. Een zessnarige gamba hoefde nu zelfs niet meer 

verstemd te worden. 

In BWV 244 is het bereik van de gamba in het eerste koor (deel 56, “Ja freilich” en 57, 

“Komm süßes Kreuz”) A1 tot c2, evenals de gamba in het tweede koor (deel 34, “Mein Jesus 

schweigt” en 35, “Geduld”) bij een heruitvoering, vermoedelijk in 1743. Hier is in beide koren 

een zevensnarige basgamba in A1 nodig. Een zevensnarige basgamba was dus pas nodig sinds 

1737, bij de eerste uitvoering van de nieuwe versie van BWV 244. Voor die tijd volstond een 

zessnarige basgamba, hoewel verstemming van de laagste snaar dan vaak vereist was. Mogelijk 

had Bach al eerder een zevensnarige basgamba ter beschikking; dan was verstemming niet no-

dig. Immers, Eisel noemt de zevensnarige basgamba weliswaar pas in 1738, maar Hoffmann 

bouwde deze al sinds 1725, en mogelijk eerder. 

 

Details over de inzet van de gamba in Bachs kerkmuziek in Leipzig 

Over het algemeen gebruikte Bach de gamba in treurmuziek. Het lijkt erop dat Bach de gamba 

vanwege zijn milde, boventoonrijke klankkleur vooral als solo-instrument inzette, waarbij het 

werd ondersteund door het continuo. In de passies lijkt Bach de gamba te hebben toegepast 

vanwege het timbre op het hoogtepunt van de dramatische actie. 629 Alleen in BWV 76 (1723) 

                                                 
628 Gegevens omtrent het bereik in Bachs muziek zijn afkomstig uit Prinz 2005, p. 555f. 
629 In deze studie wordt geen relatie gelegd tussen de instrumentatie en de op muziek gezette tekst. 
Echter, in Hoofdstuk X.1 wordt hierop tweemaal een uitzondering gemaakt: de inzet van de gamba in 
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heeft de gamba zo’n solorol terwijl het geen treurmuziek betreft. (facs. X.1). 

Facs. X.1. BWV 76/8, gambapartij 1723, begin. 

Zulke obligate gambapartijen zijn ook te vinden in deel 30 van de Johannes-Passion (1724, “Es 

ist vollbracht”; facs. X.8 en 9) en in deel 1, 4, 5 en 10 van de Trauerode BWV 198 (1727, facs. 

X.2) In deel 7 spelen beide gambisten weliswaar unisono mee met vocale partijen, maar in de 

ritornellen hebben zij een solorol. 

Facs. X.2. BWV 198/5, partituur, begin; balken gamba 1, gamba 2 en luiten. 

Daarnaast heeft de gamba een eigen partij, met een melodie en akkoorden, (naast het continuo), 

in deel 57 van de Matthäus-Passion BWV 244 (1737; “Komm süßes Kreuz”, facs. X.3). 

Facs. X.3. BWV 244, deel 56, begin deel 57, gambapartij koor 1. 

                                                 
muziek met een uniek karakter in de Matthäus-Passion en de Johannes-Passion. Vgl. Herzog 1996, p. 
30-46. 
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De gambist als vertolker van de generale bas, waarbij hij niet alleen de continuolijn, maar ook 

begeleidende akkoorden speelde, komt minder vaak voor. Bij een late heruitvoering van de 

Matthäus-Passion klonk de gamba in deel 34, “Mein Jesus schweigt” (facs. X.4) naast de stac-

cato-continuolijn ook akkoorden. De bespelers van de overige continuo-instrumenten speelden 

eveneens mee. 

Facs. X.4. BWV 244, deel 34 en begin 35, gambapartij koor II, heruitvoering. 

In deel 56 van de Matthäus-Passion (“Ja freilich”) is een variant te vinden: hier speelde de 

gambist doorlopend arpeggio-akkoorden naast het continuo, waarvan de partij alleen uit kwart-

noten bestaat (facs. X.3). Zowel in deel 34 als deel 56 ontbreekt becijfering; de akkoorden zijn 

uitgeschreven. Het spelen van akkoorden door de gambist is uniek voor de Matthäus-Passion; 

in andere werken komt het niet voor. 

Slechts eenmaal zette Bach de gamba uitsluitend in als niet-akkoorden-spelend continuo-

instrument, namelijk in de tenoraria (“Erwäge”), deel 20 van de Johannes-Passion. De overle-

vering van de Johannes-Passion is bijzonder complex. De partituur, waarvan het gedeelte met 

deel 20 is gemaakt voor versie 4, is waarschijnlijk grotendeels overgeschreven uit de niet over-

geleverde originele partituur voor versie 1. In de latere partituur lijkt het continuo in deel 20 

normaal te zijn bezet; er staat niets over de bezetting. Maar in de continuopartij voor versie 1 

(bij versie 4 toegewezen aan de Bassono grosso) is de aria helemaal niet opgenomen, en toege-

wezen aan de Viola da Gamba (facs. X.5). De gambapartij zelf is verloren geraakt. 
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Facs. X.5. BWV 245/20, Continuo versie 1. 

In versie 2 was deze aria geschrapt. Op een inlegblad voor versie 3 (bij de continuopartij van 

versie 2) staat bij aria 20: “Senza Violone”; een gamba wordt niet genoemd (facs. X.6). 

Facs. X.6. BWV 245/20, continuopartij, inlegblad versie 3, begin. 

Ook in de onbecijferde continuopartij voor versie 4 (waarschijnlijk per abuis betiteld als Cem-

balo) staat bij aria nr. 20 Senza Violon (facs. X.7). 

Facs. X.7. BWV 245/20, continuopartij versie 4 (‘Cembalo’), begin. 

Blijkbaar is alleen in versie 1 (1724) de continuopartij van “Erwäge” gespeeld door een gam-

bist. Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken met de zachte klank van de viole d’amore in versie 

1; in versies 3 en 4 verving Bach deze door violen met sourdine. Daarbij werd blijkbaar de cello 

ingezet, maar zonder violone (de fagot wordt niet genoemd). 

In de weinige andere gevallen, waarin de gambist eenstemmig continuo speelt, heeft dat 

te maken met een obligate gambapartij vlak voor of na die continuopartij. In deel 30 van de 

Johannes-Passion (“Es ist vollbracht”) bijvoorbeeld speelt de gambist in het middendeel (“Der 

Held aus Juda”) volgens de partituur in versie 1 en 2 mee met het continuo (facs. X.8).  
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Facs. X.8. BWV 245/30, partituur, m. 19-21, notenbalken gamba, alt en continuo. 

In de gambapartij, gemaakt voor versie 3 (en 4?) speelde de gambist niet meer mee met het 

continuo, maar colla parte met de alt, een octaaf lager, wellicht om een zwakke alt te onder-

steunen (facs. X.9). 

Facs. X.9. BWV 245/30 versie 3, gambapartij, m. 18-20. 

Terwijl de gamba in BWV 76 tijdens de eerste uitvoering in 1723 alleen een (solo-) functie had 

in deel 8 en 12, maakte Bach voor een heruitvoering een nieuwe gambapartij, waarin hij de 

gamba ook de tussengelegen delen met het continuo liet meespelen (facs. X.10). 

Facs. X.10. BWV 76, partij heruitvoering, Sinfonia (deel 8, slot) en Recitatief (deel 9, begin). 

Zoals eerder vermeld werd alleen bij de laatste uitvoering (1743?) van de Matthäus-Passion 

een gamba ingezet in het tweede koor in deel 34 (“Mein Jesus schweigt”). Bij diezelfde gele-

genheid liet Bach de gamba eenstemmig meespelen met het continuo in aria 35 (“Geduld”) 

(facs. X.4). De overige continuopartijen hebben geen tacet-notities: blijkbaar versterkte de 

gamba het continuo alleen maar, zoals Bach dat eveneens toepaste bij de genoemde heruitvoe-

ring van BWV 76. In de partituur wordt geen melding gemaakt van de toevoegde gamba. 

 In deel 8 van de Trauerode BWV 198 speelden beide gambisten samen met twee luiten 
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een soort uitgewerkte versie van het eveneens spelende continuo, dat zich beperkt tot kwartno-

ten.  

 Facs. X.11. BWV 198/8, partituur, begin. Van boven naar beneden:  

gemeenschappelijke notenbalk voor 2 gamba’s plus 2 luiten, tenor, continuo. 

Nergens vervulden de gamba’s in de Trauerode de rol van gewone continuo-instrumenten. 

Joshua Rifkin maakt aannemelijk dat de beide gambisten alleen meespeelden met de delen 

waarin zij uitgeschreven partijen hadden en derhalve in de overige delen zwegen.630 Blijkbaar 

liet Bach de gambist overigens zelden meespelen met het continuo, en dan nog alleen maar 

wanneer het instrument toch al werd ingeschakeld voor een solorol. De enige en eenmalige 

uitzondering is in de Johannes-Passion in 1724, in samenhang met twee viole d’amore. 

 

 

X.2 De luit 

Soorten luiten 

De darmsnaren op de luit zijn geplaatst in ‘koren’, bestaande uit twee naast elkaar liggende 

darmsnaren die dezelfde toonhoogte hebben of een octaaf verschillen; ook wanneer een of meer 

snaren enkelvoudig zijn uitgevoerd spreekt men van ‘koren’.631 De luit was in de 16e eeuw zes- 

en later zevenkorig. In de loop van de jaren 1600-1750 werd het aantal koren steeds groter. De 

koren met de laagste bassnaren (diapasons) waren niet bedoeld om verschillende tonen op te 

spelen; zij konden als ‘losse snaren’ worden aangeslagen. De tweede snaar van ieder diapason-

                                                 
630 Rifkin 1995, p. 133f. 
631 De informatie in deze paragraaf is, wanneer niet anders vermeld, ontleend aan The New Grove, se-
cond edition, Vol. 4, p. 833, Vol.15, p. 329f. en Vol. 25, p. 359f.; Libbert 1997, p. 16f.; Edwards s.a., 
vooral Part 4. 
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koor was een octaaf hoger gestemd. De zogenaamde Franse luit was vanaf ca. 1650 elfkorig, 

meestal waren twee koren enkel besnaard; de snaarlengte was 66 – 70 cm (afb. X.2a). De meest 

gebruikte stemming was C-D-E-F-G (diapasons) – A-d-f-a-d1-f1. Deze vorm van de luit was 

ook in Duitsland populair. De onderste snaren waren na ca. 1675 vaak omwoeld. 

Afb. X.2a-c. (a) Elfkorige Franse luit; (b) Dertienkorige luit (1722) met een basruiter en een 

discantruiter; (c) Dertienkorige Duitse barokluit met zwanenhals.  

In de 18e eeuw werden nog grotere luiten gebouwd, soms met twaalf, maar meestal met dertien 

koren, en een snaarlengte van ca. 72 cm. De hoogste snaar (de chanterelle) bleef gestemd in f1, 

maar nu in kamertoon. De extra snaren waren bassnaren in B1 of Bes1 en bij een dertienkorige 

luit bovendien A1. De laatste werd in 1718 in Dresden geïntroduceerd door de beroemde luitist 

Silvius Leopold Weiß.632 De dertienkorige luiten werden in Duitsland (18e eeuw) in twee soor-

ten gebouwd: (1) met een basruiter (Bassreiter), een op de schroevenkast gemonteerd hulpstuk, 

waarover de snaren van de laagste twee baskoren werden geleid, waardoor deze ca. 6 cm langer 

waren; meestal werd ook de chanterelle, d.w.z. het uit een enkele snaar bestaande hoogste koor, 

geleid over een aparte kleine ruiter (afb. X.2b). Een basruiter werd o.a. toegepast bij het ver-

bouwen van elfkorige luiten tot dertienkorige; (2) met een ca. 25 à 30 cm doorlopende zwanen-

hals voor de vijf geoctaveerde laagste koren. De aparte schroevenkast voor deze laagste koren 

                                                 
632 Weiß werkte in 1717-1750 in Dresden, waar Bach hem vermoedelijk meermalen heeft ontmoet. 
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was excentrisch geplaatst (afb. X.2c). Op deze grote luiten liepen de laagste twee koren vaak 

niet over de toets, waardoor hun toon niet verhoogd kon worden. Nog later werden kennelijk 

luiten gebouwd met veertien koren, waarop ook G1 gespeeld kon worden. 

Afb. X.3. Calichon-achtige luit uit: Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktos, Erfurt 1738, p. 58a. 

Van de luit is een aantal varianten bekend die niet als luit bekend stonden. Zo’n variant is de 

calichon, ook wel genoemd colochon, calcedon, gallichon, caliciono, calizono etc. Een juiste 

beschrijving is moeilijk te geven: zoveel namen als het instrument had, zoveel verschillende 

soorten zijn er geweest. Bovendien zijn er geen (grote) calichons bewaard gebleven. De grote 

Duitse calichon was een basinstrument, had drie tot acht koren (meestal vijf of zes), maar geen 

diapasons. De chanterelle was meestal enkel, de overige koren dubbel. Alle koren konden ech-

ter ook enkel besnaard zijn. De stemming van de zessnarige calichon was veelal in C of D en 

vergelijkbaar met die van de viola da gamba, namelijk D-G-c-e/f-a-d1, of C- D-G-c-e-a. Acht-

korige calichons konden volgens Tomáš Baltazar Janowka tot A1 gaan.633 De mandora, waar-

schijnlijk identiek met een kleinere calichon, was vaak in F gestemd en kon ook als solo-instru-

ment fungeren (afb. X.4a). De calichon is vaak verward met de Italiaanse colascione. Dit bas-

instrument had slechts 2 of 3 snaren en een opvallend lange hals. Walther beschreef in 1732 de 

colascione, niet de calichon [A.X.20]. 

                                                 
633 Janowka 1701, p. 58. 
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Afb. X.4a-c. (a) Zessnarige calichon (mandora); (b) arciliuto; (c) theorbe. 

De bekendste variant van de luit is de theorbe, tot ca. 1640 in Italië ook wel chitarrone genoemd 

(afb. X.4b). De hals en beide schroevenkasten zijn niet geknikt. Voor de hoogste twee koren 

was de lengte te groot; zij werden een octaaf lager gestemd. De standaardstemming van de 

veertien koren was: G1-A-B1-C-D-E-F-G (diapasons) – A-d-g-b-E-A, maar ook zestienkorige 

theorbes kwamen voor. De lengte van de speelbare snaren was 89 – 98 cm, die van de bassnaren 

160 – 200 cm. De theorbe, meestal met drie rozetten, was vooral continuo-instrument; als zo-

danig werd het nog lang (soms tot ca. 1800) gebruikt in kerk en theater. Een veel kleinere vari-

ant van de theorbe was de arciliuto (aartsluit), met snaarlengtes resp. ca. 65 en 140 cm (afb. 

X.4c). Opvallend kenmerk van luitmuziek is de notatie ervan in tabulatuur.  

 

Luiten ten tijde van Bach in Duitsland 

De meeste Duitse schrijvers tijdens Bachs leven beschreven de luit niet: zij verklaarden slechts 
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dat met de Italiaanse naam Liuto een luit werd bedoeld. Blijkbaar werd de bouw van de luit 

stilzwijgend bekend verondersteld. Wanneer varianten van de luit werden genoemd, zijn 

meestal wel de verschillen daarvan met de luit besproken. Georg Falck der Ältere [A.X.14] 

(1688) bijvoorbeeld noemde de luit slechts, maar beschreef de theorbe. Uit zijn beschrijving 

van de Basso continuo blijkt dat hij de luit zag als een generale bas-instrument, zoals het orgel. 

Martin Heinrich Fuhrmann [A.X.15] (1706) beschreef de luit als een rustgevend, ja zelfs slaap-

verwekkend instrument, dat vooral geschikt was om treurige muziek mee te spelen. De theorbe 

zou vooral bedoeld zijn om jezelf als zanger te begeleiden. Ook Johann Gottfried Walther 

[A.X.16] noemde in 1708 de luit, maar beschreef de calichon (caliciono) en de theorbe.  

Johann Mattheson [A.X.17] (1713) was uitermate negatief over de luit: het instrument 

deugde niet en werd schromelijk overgewaardeerd. Het was veel te zacht van klank en altijd 

vals; spelers stemden meer dan ze speelden. Er mankeerde altijd wat aan: waren het de snaren 

niet, dan wel de fretten of de stemknoppen, zodat in Parijs gezegd werd dat het even duur was 

om een paard te onderhouden als een luit. Het instrument was vooral populair onder amateurs 

en die konden noch goed spelen noch goed stemmen. Slechts enkele spelers waren ondanks het 

instrument in staat de luit echt goed te bespelen; Weiß (einem Weisen Lautenisten) was de be-

kendste. In de kerk was de luit ongeschikt; daar kon men beter een calichon (5-korig, stemming 

D-G-c-f-a) inzetten. Zelfs in kamermuziek was de luit te zacht van klank. De Italianen zouden 

de luit daarom volgens Mattheson bij continuospel hebben vervangen door de theorbe, door 

hem kort beschreven, daarbij vermeldend dat alle acht diapasons alsmede de beide bovenste 

koren op de theorbe enkel waren besnaard. De theorbe was geschikter als continuo-instrument 

dan de luit, maar Mattheson prefereerde het klavecimbel. Het belangrijkste voordeel van de 

theorbe was dat men deze eenvoudiger vervoerde. 

Ernst Gottlieb Baron (1727; afb. X.5) daarentegen was een warm pleitbezorger van de 

luit [A.X.18]. Hij schreef een tweedelige verhandeling die geheel aan de luit was gewijd, uit-

gegeven ‘tot genoegen van de rechtschapen liefhebbers’. In het eerste deel ging hij vooral in op 

de geschiedenis van ‘ons instrument’ en de beroemdste bespelers (van wie Weiß de grootste 

was) en luitbouwers (onder wie Hoffmann) van oudsher tot heden (1727 dus). Het tweede deel 

begint met een 35 pagina’s lange weerlegging van de door Mattheson beschreven – maar ver-

meende – onvolkomenheden van de luit. Baron kenschetste diens negatieve commentaar als 

onkunde en vooroordeel: op goede instrumenten en met goede hedendaagse snaren vielen het 

stemmen en de kosten erg mee. Onbevredigende resultaten waren eerder het gevolg van slecht 

vakmanschap dan van een intrinsieke onvolkomenheid van het instrument.  
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Afb. VIII.5. Ernst Gottlieb Baron, Untersuchung, Nürnberg 1727, Frontispice, detail. 

Mattheson was volgens Baron oneerlijk in zijn kritiek op de luit omdat deze te zacht klinkt voor 

gebruik in de kerk.634 Dat laatste was waar, maar de luit moest worden beoordeeld in kleine 

bezettingen: daarin kwam de delicatesse tot zijn recht. In de kerk kon men beter een theorbe 

inzetten; wat stemming en omvang betreft ontliepen luit en theorbe elkaar niet veel. De calichon 

was volgens Baron ongeschikt: dit was een ‘gemankeerde luit’ (pars testudinis) met slechts 

drie, vier of zes bas-snarenkoren. Dan kon men beter een instrument met meer koren gebruiken, 

zoals de theorbe. Uit de grepentabel op p. 122 (afgedrukt in het citaat) kan worden afgeleid dat 

Barons luit elfkorig was; alleen de twee laagste koren (C, D) werden beschouwd als diapasons; 

de twee hoogste koren (d1, f1) waren enkel besnaard. Verder beschreef Baron in deel II van zijn 

verhandeling o.a. de lichaamshouding, tabulatuur, vingerzetting, versieringen, goede smaak en 

tot slot de generale bas op de luit.  

Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer [A.X.19] (1732) citeerde Mattheson uitgebreid, 

maar gaf daarna een goede beschrijving met een tekening van de elfkorige luit. Deze werd als 

volgt gestemd: C-D-E-F-G (diapasons) – A-d-f-a-d1-f1. In een N.B. merkte Majer op dat som-

mige koren soms anders gestemd moesten worden, afhankelijk van de toonsoort waarin de mu-

ziek was geschreven. Ook gaf hij een complete grepentabel, in normaal notenschrift en in tabu-

latuur; voorts beschreef hij de houding van lichaam en vingers tijdens het spelen. Hij waar-

schuwde tegen de slechte gewoonte om overdreven gebaren te maken tijdens het luitspelen die 

                                                 
634 Mattheson: [A.X.17], p. 277. 



X. De viola da gamba en de luit 

317 

 

afleidden van de muziek, en waarmee de speler zich belachelijk maakte. Tot slot citeerde hij 

Mattheson in zijn beschrijving van de calichon en de theorbe. 

Ook in 1732 werd de luit door Walther slechts genoemd; bij de theorbe citeerde hij Mat-

theson [A.X.20]. Verder beschreef hij de colascione (niet de calichon). Over de calichon 

voegde het Lexicon van Johann Christoph en Johann David Stössel (1737) niets toe aan Mat-

thesons beschrijvingen, maar bij het lemma over de luit is interessante informatie te lezen 

[A.X.21]. Zo zou de luit maximaal twaalf koren hebben gehad, en waren het bovenste koor 

(Quinte) en vaak ook het tweede (Secunde) enkel besnaard, maar alle andere dubbel. Vervol-

gens werd door de gebroeders Stössel een reeks luiten van verschillende grootte beschreven, 

maar merkwaardigerwijze geen met als bovenste toon f1. De tenorluit met als hoogste snaar e1 

kwam er nog het dichtste bij. De Stössels noemden alleen het hoogste koor, niet het laagste. 

Ook over de theorbe bieden zij interessante informatie: het aantal snaren kon veertien of zestien 

bedragen. De bassnaren waren te lang om coloraturen op te spelen: ze werden alleen als open 

snaren aangeslagen. De theorbe kon een sopraan of tenor begeleiden zoals ook een viola di 

bastarda deed: met akkoorden. Tot slot merkten de gebroeders Stössel – als enigen – op dat de 

snaren behalve van darm ook van staal of messing konden zijn. 

David Kellner [A.X.22] (1737) noemde naast het klavecimbel de luit, de theorbe en de 

calichon als instrumenten om de generale bas mee te spelen (het orgel vermeldde hij niet). 

Niettemin vond ook hij de luit en zijn varianten minder gelukkig: Weiß kon hierop goed bege-

leiden, aldus Kellner, maar dat was zijn verdienste, niet die van het instrument. Ook Johann 

Philipp Eisel [A.X.23] (1738) was duidelijk beïnvloed door Mattheson; hij gaf vaak dezelfde 

informatie in andere bewoordingen. Hij voegde daaraan toe dat het corpus van de luit was sa-

mengesteld uit ongeveer 10 ribben; er waren 9 fretten aangebracht; verder noemde Eisel de 

houtsoorten en voegde hij een tekening en een stemtabel bij. Hieruit blijkt dat hij uitging van 

een dertienkorige luit (A1 tot f1). Ook hij merkte op dat het gebruikelijk was een aantal koren 

te verstemmen, afhankelijk van de toonsoort. De calichon beschreef hij als zeskorig en gestemd 

als een viola da gamba (D-G-c-e-a-d1). 

In zijn Universal-Lexicon (1731-1754) citeerde Johann Heinrich Zedler slechts vroegere 

auteurs [A.X.24]. De arciliuto zou vanwege zijn sterke bassen en “schnarrend” geluid vooral 

in Italië zijn gebruikt; het instrument had naast zeven dubbele snaren acht enkelvoudige bas-

snaren. Johann Joachim Quantz (1752) noemde de luit helemaal niet [A.X.25]. Alleen in het 

operaorkest kreeg de theorbe een plaats als continuo-instrument. Vanuit het publiek gezien za-

ten de strijkers rechts naast het centraal opgestelde eerste klavecimbel; dat is tegengesteld aan 
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de opstellingen zoals beschreven in Hoofdstuk V. Helemaal links hadden de blazers een plek, 

daarachter een tweede klavecimbel, en daarachter cellisten en fagottisten. Pas daarachter was 

er voor de theorbe een comfortabele plek. Dit geeft aan hoe weinig de theorbe bij Quantz op de 

voorgrond trad tijdens opera-uitvoeringen. 

De informatie uit de traktaten overziend, valt in de eerste plaats op dat in Duitsland vari-

anten als de calichon en de theorbe nooit de naam ‘luit’ kregen. Daaruit mag voorzichtig de 

conclusie worden getrokken dat wanneer een luit werd voorgeschreven, daarmee over het alge-

meen niet een variant werd bedoeld. De luit was een instrument om treurige muziek op te spelen 

(Fuhrmann). Verder werd de luit zelf geschikt genoemd als generale bas-instrument bij een 

kleine (Falck, Baron), maar niet bij een grote bezetting (Mattheson). De calichon daarentegen 

was een echt continuo-instrument (Mattheson), dat echter niet geschikt was om akkoorden op 

te spelen (Baron); het aantal koren bedroeg meestal zes (Mattheson, Baron, Eisel) en het laagste 

koor was vaak gestemd in D. Ook de theorbe was een continuo-instrument (Mattheson, Fuhr-

mann, Baron) waarop een zanger zichzelf kon begeleiden (Fuhrmann, Stössel), hoewel een kla-

vecimbel was te prefereren boven de theorbe (Mattheson, Kellner). Een aantal koren op de luit 

moest bij verschillende toonsoorten steeds worden verstemd (Majer, Eisel). 

Bekende bouwers waren Sebastian Schelle en Leopold Widhalm in Nürnberg, Johann 

Christian Hoffmann in Leipzig, Joachim Tielke in Hamburg en Thomas Edlinger in Augsburg 

en later in Praag.635  

 

Bachs luiten in Leipzig 

Kuhnau gebruikte twee calichons omdat die in tegenstelling tot luiten “penetriren”. Hij noemde 

deze instrumenten in 1704 [A.X.26], 1709 [B.1, nr. 12] en 1717 [A.X.27]. Na 1717 werden ze 

echter niet meer genoemd. Hoewel de oude calichons wel in Leipzig aanwezig waren, heeft 

Bach ze kennelijk nooit gebruikt. Mogelijk werden ze na 1709 in de Neue Kirche ingezet: in 

het repertoire zijn hier “Calcedon”-partijen overgeleverd van Georg Philipp Telemann en Mel-

chior Hoffmann. Deze bevatten continuobalken zonder becijfering terwijl andere continuopar-

tijen wel zijn becijferd. Waar cello en orgel/klavecimbel uiteenlopen, gaat de “Calcedon” mee 

met de cello. Dit suggereert dat op de calichons geen akkoorden klonken. Bovendien doen ook 

Kuhnau’s notities over de calichons (1717) vermoeden dat de bespelers deze de baspartij uit-

                                                 
635 Prinz 2005, p. 640f. 



X. De viola da gamba en de luit 

319 

 

voerden zonder akkoorden: hij noemde “Bässen, als Violonen, Violoncellen, Calichonen, Bas-

sonen”. Blijkbaar werd de calichon gerekend tot het continuo, maar niet tot de akkoorden spe-

lende generale bas.636 

Terwijl tijdens Bachs cantoraat nergens een luit, calichon of theorbe werd genoemd in 

documenten met betrekking tot de twee hoofdkerken, had Bach wel zelf een luit in bezit, die 

veel waard was (21 Reichs-Thaler).637 Stadtpfeiffer Christian Rother bezat een luit die bij zijn 

dood in 1737 een halve Thaler waard was, zoals blijkt uit een lijst met zijn nagelaten instru-

menten; ook Stadtpfeiffer Johann Caspar Gleditsch liet bij zijn overlijden in 1747 een luit na, 

die als oud werd omschreven en een waarde had van vier Thaler.638 Bach componeerde voor 

Monsieur Schouster een luitsuite (BWV 995) met noten tot G1, wat betekent dat hiervoor een 

veertienkorige luit nodig was, hetgeen zeer uitzonderlijk was.639 Wanneer alleen de snaren van 

het dertiende en veertiende koor niet over de toets liepen, kon – zij het met moeite – de toon-

hoogte van het elfde en twaalfde koor gewijzigd worden door het indrukken van de snaar.  

De luitisten Johann Christian Weyrauch en Adam Falkenhagen leefden in Leipzig; Wey-

rauch tot na Bachs dood.640 Luit spelende leerlingen van Bach waren Johann Ludwig Krebs, 

Maximilian Nagel en Rudolf Straube.641 Al deze musici konden ook andere instrumenten be-

spelen.642 In een aanbeveling voor Krebs uit 1735 prijst Bach diens luitspel,643 maar onduidelijk 

is of Bach zelf Krebs daarin onderwees.644 Dat lijkt niet waarschijnlijk omdat Bachs composities 

                                                 
636 Kuhnau 1717, in Spitta II, p. 861f.; Rifkin, 1995, p. 137-139. 
637 Specificatio der Verlaßenschafft …, BD II, nr. 627, p. 493. 
638 Schulze 1984/II, p. 39 resp. 43. 
639 Luiten waren volgens Jacob Adlung “mit 10, 12 bis 14 Seyten bezogen; zuweilen auch mit 11.“ 
(Adlung 1768, Zweyter Band, p. 133). David Ledbetter meent (in navolging van Robert Allen Grossman 
in 1986) dat Adlung een zinsnede van Athanasius Kircher uit 1650 citeerde en houdt de mogelijkheid 
open dat de laatste een theorbe bedoelde in plaats van een luit (Ledbetter 2009, voetnoot 7, p. 316). Een 
veertienkorige luit met zwanenhals van de hand van Johann Christian Hoffmann (JCH 6), op verzoek 
aldus gemaakt voor de jurist Friedrich Adolph Warlitz in Halle, bevindt zich in het Grassi Museum für 
Musikinstrumenten in Leipzig; de snaarlengtes zijn ca. 78 cm voor de speelbare snaren en ca. 116 cm 
voor de bassnaren. Het betreft kennelijk een Duitse barokluit, hoewel onderzoeker Klaus Martius het 
instrument een theorbe noemt, zoals hij alle luiten met zwanenhalzen theorbes lijkt te noemen (Fontana 
2015, p. 298). 
640 Prinz 2005, p. 641. 
641 Ibid. 
642 Heyder 2007/II, p. 149f. 
643 BD I, nr. 71, p. 139. 
644 Ulrich Matyl meent wel dat Bach zelf luit speelde (Matyl 2001, p. 97, met verwijzing naar Tittel 
1963, p. 99f.). 
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voor luit niet idiomatisch zijn, en hij deze niet schreef in tabulatuur: anderen moesten zijn mu-

ziek kennelijk ‘intabuleren’. Dat neemt niet weg dat hij – zoals altijd – hoge eisen stelde: zo 

verlangde hij scordatura (verstemde snaren) en het indrukken van diapasonsnaren.645  

In Bachs kerkmuziek komt de luit zelden voor, en dan alleen in treurmuziek: in de eerste 

versie van de Johannes-Passion BWV 245 (1724), in de eerste dubbelkorige versie van de Mat-

thäus-Passion BWV 244b en in de Trauerode BWV 198 (1727). Dit komt overeen met de bo-

vengenoemde opmerkingen van Fuhrmann in 1706. Bach noemt het instrument steeds Liuto of 

Lieuto, een enkele keer ook Laute.646 Bij heruitvoeringen na 1727 verving hij de luit blijkbaar 

steeds door andere instrumenten (zie onder). Verder wordt de luit in Leipzig noch in partijen, 

noch in partituren aangetroffen. 

In de Johannes-Passion is het vereiste bereik C – b1; een elfkorige luit volstond. In de 

Matthäus-Passion is het bereik Bes1-e2; hier was een twaalf- of dertienkorige luit nodig. In de 

Trauerode is het bereik van de eerste luit B1 tot b1, van de tweede luit B1 tot a1.647 Ook hier lijkt 

een twaalf- of dertienkorige luit voor de hand te liggen. Maar in één deel (deel 5) komt naast C 

ook Cis voor. Die was onspeelbaar wanneer het 11e koor niet op de toets lag. Dat duidt erop dat 

Bachs luiten hier dertien- of veertienkorig waren, tenzij calichons zijn gebruikt (zie onder). 648 

  

Details over de inzet van de luit in Bachs kerkmuziek 

Bach gebruikte de luit meestal als obligaat instrument. 

(1) In de eerste versie (1724) van de Johannes-Passion BWV 245, in het arioso “Be-

trachte meine Seel”, naast viole d’amore en viola di gamba (facs. X.12). De luitist speelde hier 

een solopartij; men zou deze ook kunnen opvatten als uitgewerkte continuopartij. In latere ver-

sies van BWV 245 werd de luit vervangen door een orgel, resp. klavecimbel. Daarbij werden 

ook andere instrumenten vervangen: de viole d’amore door violen met sourdine en de viola da 

gamba door continuo senza violone.  

                                                 
645 Weiss 2000, p. 339f. 
646 Prinz 2005, p. 642. 
647 Ibid., p. 644. 
648 Rifkin 1995, p. 133f.  
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Facs. X.12. BWV 245/19, partituur, begin. 

Notenbalken Viola d’amore 1 resp. 2, vocale bas, luit (twee balken), continuo. 

 (2) In de Frühfassung van de dubbelkorige Matthäus-Passion BWV 244b speelde de 

luitist in de aria “Komm süsses Kreuz“ een solopartij met akkoorden, naast het continuo [facs. 

X.13]. In de latere versie van de Matthäus-Passion BWV 244 werd de luit vervangen door een 

gamba. 

Facs. X.13. BWV 244b/57. Balken luit (twee balken), vocale bas, continuo. 

 (3) In de Trauerode [Tombeau] BWV 198 (1727) werden twee luiten ingezet. BWV 198 

klonk in de Pauliner Kirche, niet in een gewone kerkdienst. Bach maakte daarnaast waarschijn-

lijk gebruik van musici uit kringen van de universiteit; de Trauerode is voorts eerder een we-

reldlijk dan geestelijk werk. Vanwege deze feiten valt BWV 198 buiten het kader van deze 

studie, maar de rol van de luiten erin kan wellicht enig licht kan werpen op hun functie als 
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continuo-instrument. Zij werden op de volgende wijzen ingezet:649 

 

− als enige continuo-instrumenten (deel 5);  

− als extra continuo-instrumenten (deel 1, 10); 

− als solo-instrumenten (deel 4); 

− colla parte met de gambapartij (deel 8); 

− met een veelzijdige rol (deel 7; zie onder). 

 

Deze variatie is uniek in Bachs werk. De Trauerode is ook het enige werk van Bach met een 

continuo-rol voor de luitist. In het openings- en slotkoor bevat de partituur echter aparte balken 

voor de luiten; schijnbaar overbodig, omdat die balken identiek zijn met die voor het continuo. 

Daaruit volgen twee conclusies: Bach beschouwde de luiten niet als gewone continuo-instru-

menten, en wanneer de luit-balken ontbreken (deel 2, 3, 6, 9), zwegen de luiten dus. Opvallend 

is dat de luitisten volgens de partituur alleen tegelijk met de gambisten speelden. Ook de plaat-

sing van de balken in de partituur doet vermoeden dat Bach de luiten zag als specifieke bege-

leiders van de gamba’s. Dat komt in het bijzonder tot uiting in deel 5 (aria “Wie starb die Hel-

din”, facs. X.2). In de luitpartij daarvan komt een B1 voor die onspeelbaar is voor de andere 

continuo-instrumenten; bovendien zou men (naar analogie met de beide hoekdelen) aparte bal-

ken voor luiten en continuo verwachten. De omschrijving in de partituur luidt: Aria 2 Viole da 

Gamb e 2 Liuti. Blijkbaar zweeg het continuo in dit deel en werden de gamba’s alleen begeleid 

door de luiten.  

Of de luitisten echt akkoorden speelden, is twijfelachtig; Rifkin heeft hieraan uitgebreid 

aandacht besteed.650 Het plaatsen van akkoorden boven de soms op luiten lastig speelbare con-

tinuolijn is vaak technisch zo moeilijk dat het resultaat zelden echt bevredigt. In deel 7 (“An dir 

du Fürbild”) start de luitpartij pas bij de inzet van de vocale bas. Soms speelde de luitist mee 

met het continuo, soms met de vocale bas, en soms hadden de luiten een eigen partij. De spelers 

wisten dus niet op voorhand, wanneer zij met het continuo meespeelden. Hoe konden zij dan 

weten, wanneer akkoorden te spelen? Als Rifkins vermoeden klopt en er geen akkoorden wer-

den gespeeld, kan het zijn dat hier de calichons zijn gebruikt die waarschijnlijk aanwezig waren 

in de Neue Kirche (als die tenminste 8-korig waren, anders konden zij de B1 niet produceren). 

                                                 
649 In vier delen (2, 3, 6 en 9) klonken zij niet. 
650 Rifkin 1995, p. 139f. 
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Toch zou dat vreemd zijn: Bach gebruikte immers niet de naam Calichon of Calcedon, zoals 

Kuhnau, Telemann en Hoffmann deden, maar Liuto, en dat wijst op echte luiten. 

De (deels) verloren gegane Markus-Passion BWV 247 werd waarschijnlijk uitgevoerd in 

1731, zeker in 1744 en mogelijk ook in andere jaren.651 Deze passie bevatte zeer waarschijnlijk 

muziek die afkomstig was uit de Trauerode.652 Gezien de vervanging van de luiten in Bachs 

latere passie-uitvoeringen ligt het voor de hand dat hij deze ook bij de Markus-Passion niet 

gebruikte. Bij een uitvoering door Bach in 1717 van een passie in Gotha, ruim voor Bachs 

intrede in Leizpig, deden waarschijnlijk wel luiten mee.653  

Het is niet bekend waarom Bach de luit zo weinig inzette, en later zelfs door andere in-

strumenten verving. Afgaande op de opmerkingen uit de traktaten zijn de meest voor de hand 

liggende redenen dat het geluid in de grote kerken te weinig hoorbaar was en dat het instrument 

voor andere toonsoorten steeds omgestemd moest worden. Wellicht ontstemde het ook te snel, 

zoals Mattheson opmerkte. Blijkbaar zette Bach de luit nooit in als continuo-instrument in zijn 

kerkmuziek in Leipzig. Dit blijkt namelijk nergens uit Bachs partituren en continuopartijen en 

ook andere aanwijzingen ontbreken: (1) Er zijn geen aanbevelingen voor leerlingen die luit 

speelden in de kerkdiensten (wel voor het klavecimbel; in de aanbeveling voor Krebs is geen 

sprake van kerkdiensten); (2) in het memorandum werd de luit niet genoemd [B.3, § 5];654 (3) 

in de blijkbaar complete lijst met continuo-instrumenten bij BWV 241 (orgel, klavecimbel, 

cello, violone, fagot) werd de luit niet genoemd; (4) de term tasto solo in sommige becijferde 

continuopartijen wijst op het klavecimbel, niet op een luit; (5) Mattheson [A.X.17] en Eisel 

[A.X.23] laten weten dat de luit als continuo-instrument in zijn algemeenheid niet geschikt was; 

theorbe en calichon zouden geschikter zijn, maar nog altijd minder dan het klavecimbel. 

 

* * * 

 

Gamba’s werden gebouwd in verschillende groottes, met vijf tot zeven snaren; door auteurs ten 

tijde van Bach werd echter alleen de zessnarige basgamba in D beschreven. Pas in 1738 werd 

                                                 
651 Schabalina 2009, p. 30-36. 
652 Zie hierover o.a. Häfner 1987, passim. 
653 Ahrens 2007, p. 54-58. 
654 Het feit dat in beide hoofdkerken in Leipzig een organist in dienst was en Bach zijn musici kon leiden 
vanachter het klavecimbel is een verklaring voor het niet noemen van een organist en een klavecinist in 
het memorandum. Voor het inzetten van een luit in de continuogroep zou wel een extra musicus nodig 
zijn; opname in het memorandum was in dat geval te verwachten geweest. 
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de gamba met een zevende snaar in A1 genoemd, hoewel die al veel eerder in Duitsland voor-

kwam. De gamba’s in Bachs tijd waren groter dan de hedendaagse. In Leipzig schreef Bach 

zelden gambapartijen in zijn kerkmuziek. Mogelijk werd dan steeds een zeven-snarige bas-

gamba in A1 gebruikt, maar in de eerste jaren in Leipzig kan ook een zessnarige basgamba in 

D zijn gebruikt, waarvan de onderste snaar dan soms naar C moest worden verstemd. Slechts 

eenmaal, in de Trauerode BWV 198, schreef Bach twee gamba’s voor. Hij zette de gamba 

vooral in als solo-instrument in treurmuziek; zelden liet hij de gambist meespelen met het con-

tinuo, en dan nog alleen maar wanneer het instrument toch al een obligate partij was toebedeeld.  

Luiten in Bachs tijd en omgeving hadden over het algemeen elf tot dertien koren, elk 

bestaande uit twee snaren; alleen de laagste koren waren enkelsnarig. De tweede snaar van een 

koor was steeds een octaaf hoger gestemd. De onderste koren werden vrijwel alleen als losse 

snaren bespeeld; voor andere toonsoorten was vaak omstemmen nodig. De luit werd in Bachs 

tijd als generale bas-instrument alleen geschikt geacht bij kleine bezetting. De calichon en de 

theorbe, beide varianten van de luit, konden bij grotere bezettingen worden ingezet als conti-

nuo-instrument, maar werden dan steeds met hun eigen naam aangeduid. Een voordeel van deze 

instrumenten was dat zij gemakkelijker te transporten waren dan een klavecimbel; nadelen wa-

ren dat zij gauw ontstemden en voor verschillende toonsoorten steeds anders gestemd moesten 

worden. In Leipzig gebruikte Bach de luit zelden, en dan alleen bij treurmuziek; blijkbaar was 

het gebruikte instrument twaalf- tot zelfs veertienkorig. Hoewel Kuhnau het gebruik van cali-

chons in zijn kerkmuziek noemde zijn er geen aanwijzingen dat Bach in de Thomas- of Niko-

laikirche ooit een calichon of theorbe gebruikte. Bach liet de luitist, voor zover bekend, in deze 

kerken nooit mee-musiceren als continuo-speler. Als solo-instrument verving Bach de luit bij 

latere uitvoeringen door andere instrumenten. 
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SLOTBESCHOUWING 

In de Inleiding is gesteld dat het zinvol zou zijn de primaire bronnen en daaruit in secundaire 

literatuur getrokken conclusies met betrekking tot de uitvoeringspraktijk van Bachs vocaal-in-

strumentale kerkmuziek in Leipzig opnieuw tegen het licht te houden, omdat de bronnen vaak 

onduidelijk zijn en elkaar soms tegenspreken. Dat zou overigens ook zinvol zijn geweest wan-

neer de conclusie uit dit onderzoek zou zijn dat de courante meningen en de wijze waarop die 

zijn uitgekristalliseerd in de HIP-uitvoeringspraktijk kennelijk correct zijn, en dat verantwoorde 

keuzes tussen tegenstrijdige opvattingen onder musicologen niet goed mogelijk zijn. Deze stu-

die laat echter zien, dat die courante meningen niet steeds juist hoeven te zijn, terwijl het soms 

wel mogelijk is om verantwoorde keuzes te maken tussen tegenstrijdige opvattingen.  

Deel I van deze dissertatie leidt uiteindelijk tot de presentatie van waarschijnlijke op-

stellingen van de musici in de beide hoofdkerken van Leipzig. Dit was slechts mogelijk door 

eerst onderzoek te doen naar het interieur en de akoestiek in beide kerken in de eerste helft van 

de achttiende eeuw, de musici met wie Bach werkte, het aantal musici dat hij inzette (de bezet-

ting) en de wijze waarop Bach zijn taak als dirigent vervulde. De conclusies van het onderzoek 

zijn hieronder samengevat. 

Het interieur van de beide hoofdkerken in Leipzig wijkt tegenwoordig erg af van dat in 

Bachs tijd. Veel interieurelementen die destijds aanwezig waren hadden waarschijnlijk grote 

invloed op de akoestiek: de nagalmtijd was korter en de doorzichtigheid groter. Beide kerken 

waren vergelijkbaar wat betreft hun vorm en interieur. De Thomaskirche was weliswaar langer 

en meer langwerpig van vorm dan de Nikolaikirche, maar dit had weinig effect op de akoestiek. 

De opbouw van het Schülerchor in beide kerken was echter zeer verschillend; in de Thomaskir-

che was het groter en gesitueerd op de eerste etage, in de Nikolaikirche was het krap bemeten 

op de tweede etage. De instrumentalisten zaten in de Thomaskirche in aparte, hoog staande 

‘zijkoren’; in de Nikolaikirche zaten zij in een nis met een gewelfd plafond. Dit kan veel invloed 

hebben gehad op de geluidsbeleving. De verschillende condities voor zangers en instrumenta-

listen waren daar wellicht in het voordeel van de instrumentalisten. Ook het op afstand staande 

orgel in de Nikolaikirche kan een negatieve invloed hebben gehad op de uitvoeringen aldaar. 

Zangers stonden in beide kerken aan de balustrade, waardoor hun stemgeluid de toehoorders 

direct kon bereiken. De vele kerkgangers konden de musici nauwelijks zien, en in de winter 

konden ze door lichtgebrek weinig lezen uit hun tekstboekjes. De belangrijkste conclusie die 

uit dit gedeelte van het onderzoek kan worden getrokken, is dat het niet volstaat om uiteindelijk 
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één opstelling te presenteren; de opstelling moet in beide kerken zeer verschillend zijn geweest. 

Vervolgens is onderzocht welke musici betrokken waren bij de uitvoering van Bachs ker-

kelijke werken in Leipzig. De ‘Erste Cantorey’ in Leipzig was in heel Duitsland beroemd. De 

acht beste zangers van de Thomasschule werden ingezet om veel geld te vergaren door, vooral 

rond Nieuwjaar, te zingen bij voorname families en bij huwelijks- en begrafenisplechtigheden. 

Deze eerste cantorij vormde vrijwel zeker ook de kern van Bachs eerste zondagskoor, dat ge-

middeld waarschijnlijk zeventien schoolknapen omvatte. De primaire taak tijdens de diensten 

was het ondersteunen van de gemeentezang en het zingen van liturgische gezangen en a-capel-

lamotetten. Sopraan- en altpartijen werden bij de concerterende kerkmuziek ofwel door jonge 

schoolknapen gezongen, ofwel door oudere (ouder dan 18 jaar) met falsetstem. In de 18e eeuw 

werden borst- en kopstem gezien als registers die bij verschillende stemtypen hoorden; het fal-

setregister werd beschouwd als een manier om het bereik van de stem te vergroten. Hoog lig-

gende noten, in het bijzonder loopjes, werden zacht en beweeglijk gezongen; daarvoor was de 

kopstem beter geëigend dan de borststem. Adjuvanten – studenten of privéleerlingen van Bach 

– waren vaak nodig als bas en tenor. Instrumentalisten bij de concerterende muziek waren stads-

musici, leerlingen, Gesellen van de stadsmusici en studenten. Het onderzoek leidde verder tot 

de vaststelling dat er geen sprake was van grote aantallen andere adjuvanten, zoals leraren en 

vrijwilligers uit de samenleving in Leipzig. 

 Teneinde tot opstellingen in beide kerken te komen is het van essentieel belang te weten 

hoeveel musici werden ingezet, met andere woorden, de vraag te beantwoorden welke partijen 

meervoudig werden bezet. Het nut van meervoudige bezetting is niet primair gelegen in een 

verhoging van de geluidssterkte, maar in een verandering van het klankkarakter en een maske-

ring van gebreken van individuele stemmen. Wanneer vocale ripiënisten apart werden geplaatst 

van de vocale concertisten kan de opstelling zijn ervaren als een vergroting van de pracht en 

praal. Meervoudige bezetting van strijkers en continuospelers was in Duitsland ten tijde van 

Bach zeer gebruikelijk, ook in Leipzig. Daarbij was het mogelijk – maar niet vanzelfsprekend 

– dat meer spelers uit één partij speelden. Er is geen reden om aan te nemen dat de bezetting 

van Bachs orkest in Leipzig afweek van zijn mededelingen in het memorandum (‘Entwurff’, 

1730). De vioolpartijen waren dubbel of drievoudig, de altviool-, cello- en soms de fagotpar-

tijen dubbel bezet, mogelijk evenals soms die voor traverso en blokfluit; alle overige instru-

mentale partijen waren enkel bezet. Leerlingen en studenten moesten vaak samen uit één partij 

lezen, maar niet samen met de stadsmusici, die blijkbaar over het algemeen eigen partijen had-

den; mogelijk uit statusoverwegingen, of omdat zij apart geplaatst waren. De continuospelers 

speelden waarschijnlijk soms zelfs met drie musici tegelijk uit één partij. 
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 Wat betreft de bezetting van de vocale partijen moet in de Duitse kerkmuziek uit de 18e 

eeuw onderscheid worden gemaakt tussen (1) motetten in 16e-eeuwse stijl, die zowel enkel als 

meervoudig bezet konden worden uitgevoerd, al dan niet samen met instrumentalisten, (2) mu-

ziek in 17e-eeuwse stijl met vocale en instrumentale koren van (enkel bezette) concertisten en 

vaak daarnaast facultatieve Capella’s met ripiënisten, die enkel- of meervoudig bezet konden 

zijn, en (3) muziek in ‘moderne’ 18e-eeuwse stijl, zonder Capella’s, waarbij enkele bezetting 

niet ongebruikelijk was. Zelfs een grote instrumentale bezetting werd vaak gecombineerd met 

een klein aantal vocalisten. Er bestaan geen aanwijzingen voor de veronderstelling dat Bach 

ripiënisten liet meezingen uit de partijen van concertisten, maar wel voor het tegendeel. Het 

lijkt aannemelijk dat bij Bach eventuele ripiënisten als groep apart stonden, zoals in de 17e eeuw 

gebruikelijk was. Uit de formulering in het memorandum kan worden gededuceerd dat Bach 

niet beschikte over genoeg goede musici om regelmatig vocale ripiënisten te kunnen inzetten. 

Hij deed dit alleen bij zijn allereerste cantates in Leipzig, bij zijn passies en verder bij een 

beperkt aantal cantates voor grote bezettingen op hoogtijdagen. Het is niet uitgesloten dat Bach 

vaker ripiënisten heeft ingezet buiten de veertien gevallen waarin daarvan sporen zijn bewaard 

gebleven. Dat kan vooral het geval zijn geweest wanneer de viool- en continuodoubletten ver-

loren zijn gegaan; datzelfde lot kan dan ook eventuele ripiënistenpartijen hebben getroffen. De 

vraag of Bach vaker met ripiënisten zou hebben gewerkt, als hij daartoe goede mogelijkheden 

had, kan niet worden beantwoord. Blijkbaar hanteerde hij een aantal regels op grond waarvan 

hij met de nodige souplesse besloot, wat eventuele ripiënisten al dan niet meezongen.  

Een andere kwestie die met betrekking tot de opstellingen diende te worden onderzocht 

is waaruit de taak van de dirigent bestond en of deze het gezelschap leidde vanaf het klavecim-

bel. De dirigent van kerkmuziek in Bachs tijd was verantwoordelijk voor de goede gang van 

zaken voor en tijdens de uitvoering. De belangrijkste werkzaamheden vonden plaats tijdens de 

voorbereidingen en vooral tijdens de repetities, gedurende welke de dirigent afspraken maakte 

over de opstelling, de onderlinge balans en de gewenste affecten; daarnaast moest hij gemaakte 

fouten corrigeren. Tijdens de uitvoeringen kon hij het tempo handhaven en sturen door – zonder 

grote gebaren – de maat te slaan of door klavecimbel te spelen. De taken van Bach als cantor 

zijn vrij nauwkeurig omschreven, maar hoe hij zijn cantates en passies dirigeerde niet. Vaak zal 

hij hebben gedirigeerd vanaf het klavecimbel, maar vooral in zijn laatste jaren heeft hij vermoe-

delijk leerlingen klavecimbel laten spelen, zodat hij zelf inzetten kon aangeven en in delen voor 

grote bezetting de maat kon slaan.  

Op grond van bovenstaande constateringen konden – met enige voorzichtigheid – op-

stellingen worden bepaald in beide kerken. Een waarschijnlijke opstelling in de Thomaskirche 
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zag er als volgt uit. Bach zat meestal middenvoor als dirigent aan het klavecimbel op het 

Schülerchor. De overige continuo-instrumenten waren om hem heen geplaatst, voor het rug-

werk van het orgel. De zangers stonden aan de lessenaars bij de balustrade, met hun gezichten 

naar de kerk; wanneer ripiënisten meezongen stonden de zangers links en rechts. Boven zaten, 

vanuit de kerk gezien, de strijkers links en de blazers rechts in hun zijkoren. Voor pauken was 

o.a. plaats op het orgelplateau, vlakbij de trompettisten. Waarschijnlijk was de opstelling bij 

een grote bezetting in de Nikolaikirche als volgt: de zangers stonden aan de balustrade van het 

Schülerchor. Direct daarachter zat Bach middenvoor als dirigent aan het klavecimbel, waar-

schijnlijk op een verhoogd plateau. Samen met de zangers bezette hij het balkon. Links en ach-

ter het klavecimbel hadden de strijkers een plaats; rechts van het klavecimbel de overige conti-

nuo-instrumenten. Geheel achteraan, op een van de treden, stonden de hoboïsten en fluitisten. 

De trompettisten en de paukenist kunnen op de hooggelegen doorgang achter in het Schülerchor 

hebben gestaan. In deze kerk was een groter aantal zangers dan acht tijdens de uitvoering van 

de Music praktisch uitgesloten. 

In Deel II van deze dissertatie worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek 

naar de hoedanigheid, de rol en de inzet van alle door Bach gebruikte continuo-instrumenten 

en hun bespelers. De conclusies uit dit deel van het promotietraject maken duidelijk dat Bachs 

praktijk in een aantal aspecten afweek van de tegenwoordig gangbare bij HIP-uitvoeringen. 

Omdat er tot op heden controverses bestaan met betrekking tot de deelname van het 

klavecimbel in de continuogroep is aan dit onderwerp ruim aandacht besteed. Het orgel was het 

standaard-continuo-instrument in de Duitse kerkmuziek, maar in verschillende plaatsen (waar-

onder Leipzig) werd daarnaast het klavecimbel ingezet. Het werd vaak bespeeld door de diri-

gent zelf, te midden van de musici, die hen met zijn aanslag in de maat hield. De dirigent kon 

eventuele tempoveranderingen met zijn accompagnement duidelijk aangeven. Deze voordelen 

bezat het orgel niet. In Duitsland werden in de 18e eeuw vaak Duitse klavecimbels gebruikt die 

veelal gebouwd waren door orgelmakers. Hun toon was waarschijnlijk doordringend, en de 

attaque scherp. Het klankkarakter van de registers kon zeer verschillend zijn. Voor begelei-

dingsdoeleinden werden vooral grote, veelal tweemanualige instrumenten gebruikt. In beide 

hoofdkerken in Leipzig stonden zulke ‘grote’, dus waarschijnlijk tweemanualige klavecimbels. 

Zij werden meestal bespeeld door Bach zelf uit de partituren, getuige vele summiere becijferin-

gen daarin. Vooral in latere jaren speelde vaak één van Bachs privéleerlingen uit een becijferde, 

deels becijferde of onbecijferde continuopartij. De partijen van de klavecinist en de organist 

verschilden alleen bij uitzondering van elkaar, bijvoorbeeld wanneer de organist een solo 
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speelde. Solopartijen voor klavecimbel ontbreken; de beide als zodanig te beschouwen overge-

leverde partijen zijn eerder uitgewerkte begeleidingen. Als belangrijkste uitkomst van het on-

derzoek naar het klavecimbel moet worden genoemd, dat uit de partijen en partituren van Bachs 

kerkmuziek kan worden afgelezen dat de generale bas waarschijnlijk vrijwel altijd gerealiseerd 

werd door orgel en klavecimbel tegelijk (‘dubbel accompagnement’), in alle delen van de can-

tates en passies. 

Met betrekking tot het orgel is de vraag in hoeverre dit instrument werd ingezet niet aan 

de orde, maar wel hoe het werd bespeeld. De organist zorgde bij de concerterende muziek voor 

een accompagnement op grond van een – meestal – becijferde baspartij. In registratieadviezen 

van tijdgenoten van Bach was een vaak gemaakte opmerking dat de begeleiding de solostem-

men niet mocht overstemmen. Bij kleine bezettingen volstond een Gedackt 8’; bij grotere be-

zettingen waren meer registers gewenst, waaronder een Principal 8’. De baspartij zelf werd na 

1700 meestal gespeeld op het pedaal met minstens een 8’- en een 16’-register, of, in het geval 

van loopjes, met de linkerhand op een sterk manuaal, eveneens met minstens een 8’- en een 

16’-voets register, terwijl het accompagnement op een zwakker manuaal werd gespeeld. Solo-

partijen werden op een apart manuaal gespeeld; de registratie hing af van de omstandigheden. 

De orgels in de Thomas- en Nikolaikirche waren in aanleg Renaissance-orgels, slechts 

gedeeltelijk aangepast aan de smaak uit Bachs tijd. Ze hadden drie manualen (Oberwerk, Rück-

positiv en Brustpositiv) en een vrij pedaal; koppels naar het pedaal ontbraken waarschijnlijk. 

De registratiemogelijkheden voor het accompagnement lijken bij het orgel van de Thomaskir-

che groter te zijn geweest dan in de Nikolaikirche. Bach liet de vaste organist in principe het 

accompagnement verzorgen. Hij gaf geen schriftelijke voorschriften voor de registratie van het 

accompagnement. Slechts zelden zweeg het orgel, en dan alleen bij zeer kleine bezettingen; 

daarbij werd het accompagnement blijkbaar alleen gerealiseerd op het klavecimbel. Alleen vir-

tuoze orgelsolopartijen werden waarschijnlijk door Bach zelf gespeeld vanuit zijn partituur, 

andere solopartijen werden door de organist vanuit de orgelpartij gerealiseerd. Slechts tweemaal 

gaf Bach hierbij aanwijzingen voor de keuze van manualen en/of registers. Tijdens orgelsoli 

werd het accompagnement gespeeld op het klavecimbel, een enkele keer (ook) op het school-

positief, en soms – tegelijk met de solo – op het grote orgel. In die gevallen moet de organist 

de baslijn op het pedaal hebben gespeeld, waarbij het (veronderstelde) ontbreken van een kop-

pel naar het pedaal op beide orgels problematisch moet zijn geweest. 

In onze tijd wordt algemeen een contrabas ingezet als Bach een violone voorschrijft; 

door enkele onderzoekers is de vraag gesteld of dat terecht is. Met Violone werd in Bachs tijd 
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het laagste strijkinstrument van het continuo bedoeld. Violones konden zowel kenmerken heb-

ben van de braccio-familie met vier snaren als van de gamba-familie met vijf of zes snaren; 

ook hybride instrumenten kwamen voor. De meeste violones klonken in 8’-ligging, andere een 

octaaf lager. Voor de laagste noten waren grote instrumenten geschikter, voor de hoogste noten 

kleine. De laagste snaren waren dik, moeilijk in te drukken en dof van klank. Sinds ca. 1700 

kwamen kleinere basinstrumenten met omwoelde snaren naar Duitsland die violoncelli werden 

genoemd. Vanaf deze tijd werd met een violone een groter instrument bedoeld. In Duitse trak-

taten werden vier typen violone beschreven met vier snaren en drie soorten met vijf of zes 

snaren. Verreweg het meest werd de zogenaamde G-violone genoemd, waarvan de snaren ge-

stemd waren als G1-C-(E of F)-A-d-g. De ‘normale’ violone werd omschreven als zeer groot. 

Deze grote instrumenten waren in Bachs tijd blijkbaar moeilijk te bespelen. Om positiever-

schuivingen te beperken op de slecht indrukbare laagste snaren werd een stemming in kwarten 

gepropageerd, ook op viersnarige violones. 

Van de zeven besproken typen violone kunnen de meeste niet door Bach in Leipzig zijn 

gebruikt. Bij zijn komst aldaar trof hij grote instrumenten aan, die nog steeds bestaan. Uit enkele 

kenmerken kan worden afgeleid dat zij waarschijnlijk op een later moment zijn verbouwd tot 

contrabassen, maar oorspronkelijk vermoedelijk G-violones waren. Hierop waren alle tonen die 

Bach voorschreef speelbaar; op in kwarten gestemde viersnarige contrabassen niet. Omdat het 

bereik van Bachs violone in de diepte tot C reikt, moeten de G-violones in 8’-ligging zijn be-

speeld; waarschijnlijk zorgde het orgel voor een eventueel gewenste 16’-klank. De moeilijk 

bespeelbare en matig klinkende laagste snaar voor de tonen G1 – B1 was daarom niet nodig. 

Waarschijnlijk ontbrak deze: dit type violone werd vijf- of zessnarig genoemd. Het voordeel 

van de violone boven de eveneens meespelende violoncelli was zijn vollere klank in de diepte. 

Misschien had Bach aan het eind van zijn leven een contrabas in E1 ter beschikking (Violono 

grosso), maar aanwijzingen daarvoor zijn mager. Na Bachs dood werden G-violones in Duits-

land veelal vervangen door, of omgebouwd tot contrabassen. Bach heeft weinig aparte partijen 

geschreven voor de violone; normaliter speelde een violonist mee uit een continuopartij. Aparte 

partijen waren over het algemeen alleen nodig vanwege een speciale reden zoals differentiatie. 

In een aantal partituren van werken voor grote bezetting blijkt alleen uit het optreden van dif-

ferentiatie in de continuobalk dat een violone meedeed. Vermoedelijk zette Bach graag een 

violone in wanneer hij een geschikte speler tot zijn beschikking had; volgens het memorandum 

was dat steeds een Thomasschule-leerling. Wanneer een geschikte speler ontbrak, nam Bach 

blijkbaar genoegen met violoncelli. 

Ook over de aard van de violoncello zijn twijfels geuit door onderzoekers: was het een 
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‘verticaal bespeeld’ instrument dat als ‘barokcello’ bekend staat, of een ‘horizontaal’ bespeeld 

kleiner instrument? Een violoncello is een basinstrument uit de braccio-familie, meestal met 4 

snaren gestemd als C-G-d-a. Door het gebruik van met metaaldraad omwoelde laagste snaren 

kon het instrument relatief klein zijn en toch lage tonen produceren met voldoende zeggings-

kracht. De violoncello kon in de eerste helft van de 18e eeuw, mede afhankelijk van de grootte, 

zowel horizontaal bespeeld worden als verticaal. De horizontale speelwijze was in Duitsland 

blijkbaar het oudst. De verticale speelwijze veranderde in de loop van de tijd: eerst staande, met 

de cello op een pen of een tafeltje, later zittend, geklemd tussen de benen. De oudste celli had-

den vier of vijf snaren; dit aantal evolueerde naar vier met de vaste stemming C-G-d-a. Pas na 

1730 kwam bovenhands strijken in zwang.  

De celli die Bach gebruikte voor zijn continuo waren waarschijnlijk verticaal bespeelde 

instrumenten met vier snaren C-G-d-a en een corpuslengte van ca. 76 cm. Hierop moesten de 

cellisten virtuoos kunnen spelen van C tot g1. Mogelijk had Bach in de beginjaren tot ca. 1730 

alleen kleinere instrumenten ter beschikking. Voor obligate cellopartijen maakte hij meestal 

gebruik van de veel kleinere, vrijwel zeker horizontaal bespeelde violoncello piccolo. Bach liet 

waarschijnlijk altijd twee celli meespelen, en zo mogelijk ook een violone. De bespelers van 

deze instrumenten speelden daarbij bijna altijd alles mee. Slechts bij hoge uitzondering kende 

Bach de cellisten een partij toe die van de andere continuo-instrumenten afweek. Het blijkt niet 

mogelijk om een eenduidige keuze te maken voor een bepaald type cello in de periode tot 1730; 

daarna waren de celli naar alle waarschijnlijkheid verticaal bespeelde instrumenten. 

Omtrent de aard van de fagot in Bachs kerkmuziek in Leipzig bestaan nauwelijks ver-

schillen van inzicht; wel over de mate waarin Bach het instrument inzette. In de eerste helft van 

de 18e eeuw kende men, ook in Duitsland, de 15e-eeuwse bombarde (hoewel die geen belang-

rijke rol meer speelde), de 16e-eeuwse Duitse fagot of dulciaan (in koortoon) en de 17e-eeuwse 

Franse fagot of basson (in kamertoon). In Leipzig waren ook fagotten van het oude dulciaan-

type in koortoon aanwezig, waaronder een Quart-fagott in G1, maar gebruikte Bach vrijwel 

uitsluitend bassons in kamertoon. De bassono grosso die Bach gebruikte als ripiëno-instrument 

in de Johannes-Passion in 1749 was waarschijnlijk ook een 8’-instrument, mogelijk een Quart-

fagott. Het lijkt erop dat Bach in het algemeen een of (bij grote bezettingen) twee fagottisten 

mee liet spelen in het continuo als hij daarvoor spelers beschikbaar had (zoals een Geselle van 

een Stadtpfeiffer), ook wanneer een fagotpartij ontbrak of niet in de partituur stond. Bach liet 

de fagottist in Leipzig bijna steeds alle delen meespelen, inclusief recitatieven en piano uit te 

voeren aria’s. De fagot klonk nooit zonder cello en/of violone, ook niet in aria’s met hobo’s. 

Slechts in een beperkt aantal openingskoren met grote bezetting behandelde Bach de fagot als 
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basinstrument van de hobo’s; de fagot kon dan een obligate partij hebben. Differentiatie komt 

weinig voor. 

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift wordt aandacht geschonken aan twee instru-

menten die een ondergeschikte rol spelen in Bachs kerkmuziek: de viola da gamba en de luit. 

Gamba’s werden gebouwd in verschillende groottes, met vijf tot zeven snaren; door auteurs ten 

tijde van Bach werd echter alleen de zessnarige basgamba in D beschreven. Pas in 1738 werd 

de gamba met een zevende snaar in A1 genoemd, hoewel die al veel eerder in Duitsland voor-

kwam. De gamba’s in Bachs tijd waren groter dan de hedendaagse. In Leipzig schreef Bach 

zelden gamba-partijen voor in zijn kerkmuziek. Mogelijk werd dan steeds een zeven-snarige 

basgamba in A1 gebruikt, maar in de eerste jaren in Leipzig kan ook een zessnarige basgamba 

in D zijn gebruikt, waarvan de onderste snaar dan soms naar C moest worden verstemd. Slechts 

eenmaal, in de Trauerode BWV 198, schreef Bach twee gamba’s voor. De belangrijkste vast-

stelling met betrekking tot de gamba is, dat Bach het instrument vooral inzette als solo-instru-

ment in treurmuziek; zelden liet hij de gambist meespelen met het continuo, en dan nog alleen 

maar wanneer het instrument toch al een obligate partij was toebedeeld.  

Luiten in Bachs tijd en omgeving hadden over het algemeen elf tot dertien koren, elk 

bestaande uit twee snaren; alleen de laagste koren waren enkelsnarig. De tweede snaar van een 

koor was steeds een octaaf hoger gestemd. De onderste koren werden vrijwel alleen als losse 

snaren bespeeld; voor andere toonsoorten was vaak omstemmen nodig. De luit werd in Bachs 

tijd als generale bas-instrument alleen geschikt geacht bij kleine bezetting. De calichon en de 

theorbe, beide varianten van de luit, konden bij grotere bezettingen worden ingezet als conti-

nuo-instrument, maar werden dan steeds met hun eigen naam aangeduid. Een voordeel van deze 

instrumenten was dat zij gemakkelijker te transporten waren dan een klavecimbel; nadelen wa-

ren dat zij gauw ontstemden en voor verschillende toonsoorten steeds anders gestemd moesten 

worden. In Leipzig gebruikte Bach de luit zelden, en dan alleen bij treurmuziek; blijkbaar was 

het gebruikte instrument twaalf-, dertien- of zelfs veertienkorig. Hoewel Kuhnau het gebruik 

van calichons in zijn kerkmuziek noemde zijn er geen aanwijzingen dat Bach in de Thomas- of 

Nikolaikirche ooit een calichon of theorbe gebruikte. Als solo-instrument verving Bach de luit 

bij latere uitvoeringen door andere instrumenten. Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat 

Bach de luitist, voor zover bekend, in deze kerken nooit liet meemusiceren als continuo-speler; 

vrijwel zeker evenmin op een theorbe. 

 

De conclusies van dit onderzoek laten zien dat de wijze waarop Bach zijn cantates en passies 

in Leipzig uitvoerde soms afwijkt van tegenwoordig breed gedragen inzichten, zowel in de 
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muziekwetenschap als in de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk.  

Hieronder volgt een aantal (nog) niet algemeen geaccepteerde opvattingen die in deze studie 

naar voren zijn gebracht. 

-  Thomasschule-leerlingen en studenten lazen als vocale en instrumentale ripiënisten niet 

mee uit de partijen van de concertisten en stadsmusici 

-  vocale partijen in ‘koren’ werden doorgaans gezongen door slechts één zanger 

-  het aantal vocale ripiënisten telde (in ieder geval in de Nikolaikirche) nooit meer  

personen dan één per partij 

-  de zangers stonden steeds vooraan bij de balustrade met de instrumentalisten daarachter 

-  de dirigent gaf tijdens de uitvoeringen nauwelijks aanwijzingen 

-  de opstellingen van de musici in beide kerken weken sterk van elkaar af 

-  Bach of een van zijn leerlingen speelde in alle delen mee op het klavecimbel 

-  de violone was weliswaar een groot instrument, maar octaveerde niet 

-  een eventuele 16’-klank werd gerealiseerd op het orgel 

-  het is onduidelijk of Bachs celli tot 1729 vergelijkbaar waren met de huidige barokcelli, 

of dat zij kleiner waren en als Viola da spalla horizontaal werden bespeeld 

-  de violone en fagot(ten) werden in alle delen ingezet wanneer Bach de beschikking had 

over goede spelers 

-  de fagottist vertolkte de continupartij nooit solistisch, maar samen met cellisten en  

eventueel een violonist 

-  de gamba en de luit werden normaliter niet ingezet als continuo-instrumenten 

-  een luitpartij werd nooit gespeeld op een theorbe 

 

Hedendaagse dirigenten en andere musici kunnen en moeten hun eigen keuzes maken op het 

gebied van de uitvoeringspraktijk. Indien zij Bachs wensen willen respecteren, dienen zij 

zich er van bewust te zijn dat deze wensen lang niet altijd niet zo duidelijk in partituren en par-

tijen zijn genoteerd als men wellicht zou hopen of veronderstellen. Vaak ontbreken aanwijzin-

gen zelfs volledig. In zulke gevallen is nader onderzoek noodzakelijk, onder meer van muziek-

theoretische bronnen en op basis van analogieën met andere composities. Deze studie kan 

daarbij diensten bewijzen. 
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SUMMARY 

In this study, devoted to Johann Sebastian Bach and his musicians in Leipzig’s two main 

churches, the central question is to which extent current opinions in musicology regarding his-

torically-informed practice are actually correct. Primary sources, as well as conclusions drawn 

in scholarly literature, often appear to provide unclear or ambiguous information, and various 

sources and scholars even contradict each other regularly. 

 In order to gain more insight, attention in this study has been paid first to the situation 

in both main churches of Leipzig in order to find a conceivable arrangement of the musicians 

in these buildings. This was only possible by first examining the interior and acoustics in both 

churches in the first half of the eighteenth century, the musicians with whom Bach worked, the 

number of musicians he employed, and the way Bach fulfilled his tasks as conductor. The inte-

rior of both churches nowadays differs significantly from that in Bach’s time. Many interior 

elements that were present at the time probably had a major influence on acoustics: the rever-

beration time was shorter and the transparency increased. Both churches were similar in terms 

of their shape, interior and acoustics. However, the construction of the Schülerchor in both 

churches was very different: in the Thomaskirche this was larger and present on the first floor; 

in the Nikolaikirche it was scratch-sized situated on the second floor. The instrumentalists in 

the Thomaskirche were seated in separate, high standing side galleries. In the Nikolaikirche 

they were in a church recess with a vaulted ceiling. This may have had a lot of influence on the 

sound experience. 

 The then famous Erste Cantorey in Leipzig consisted of the eight best singers of the 

Thomasschule; they were in all likelihood the core of Bach’s first Sunday choir. Their primary 

task during the services was to support the congregational singing and to sing liturgical chants 

and a-capella motets. Soprano and alto parts of the so-called ‘konzertierende’, elaborated 

church music were sung either by young schoolboys, or by elderly falsetto singers. Students 

and private pupils of Bach were often needed as bass and tenor. The instrumentalists were city 

musicians, students, Gesellen of the city musicians, and Thomasschule pupils. There were no 

large numbers of other adjuvants. 

 Performances with multiple string and Basso continuo players were very common in 

Germany at the time of Bach, also in Leipzig. The violin parts were performed by two or three 

musicians and the viola, cello and sometimes the bassoon parts by two musicians; this was 

possibly also the case sometimes with the traverso and recorder parts. All other instrumental 
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parts were performed by one musician. Pupils and students often had to read together from one 

part. Town musicians apparently had their own part in general, possibly for reasons of status. 

In the Basso continuo group, even three musicians sometimes performed using only one part 

together. 

 Even a large instrumental strength was often combined with a small vocal one. There 

are no indications that Bach had ripienists sing along from the parts of concertists; there are, 

however, indications that he did not. Bach did not have a sufficient number of good musicians 

to regularly use vocal ripienists. It seems plausible that Bach positioned occasional ripienists as 

a group apart. He did this mainly for a limited number of cantatas that required a large number 

of performers on festive occasions. Apparently, Bach had set himself a number of rules on the 

basis of which he decided, with due flexibility, which movements occasional ripiënists would 

sing along with the concertists. 

 The conductor of church music in Bach’s time was responsible for proper proceedings 

before and during performances. The most important activities took place during the prepara-

tions and especially during the rehearsals. Bach would often have conducted sitting at the harp-

sichord. 

 A probable positioning in the Thomaskirche would have been as follows. When con-

ducting, Bach was sitting at the harpsichord in the Schülerchor. The other continuo instruments 

were placed around him. The singers were standing at the music stands at the balustrade. Up-

stairs, seen from the church floor, the strings were on the left and the wind section was on the 

right in the side choirs. Also in the Nikolaikirche, the singers were standing at the balustrade of 

the Schülerchor and Bach was at the harpsichord, probably on a platform. The strings were 

positioned on the left and behind the harpsichord, whereas the other continuo-instruments were 

on the right of the harpsichord. In the rear, on one of the steps, were the oboists and the flautists 

and behind them were the trumpet players and the timpanist. In this church, any number of 

singers larger than eight during the performance of the Music was practically out of the ques-

tion. 

 

Current concert practice is, in the case of Basso continuo, based mainly on a limited num-

ber of studies of decades ago. Research presented in this study leads to the following insights. 

In both main churches in Leipzig, large harpsichords were available. Usually, they were played 

by Bach himself, who was obviously using the scores, judging from the many scanty figuring 

in them. In this way he could make the musicians playing in time. Especially in later years, it 
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often happened that one of Bach’s private pupils played from a figured, a partly figured or not 

at all figured continuo-part. On the basis of the parts and scores of Bach’s church music, it can 

be deduced that the figured bass was probably nearly always realized by organ and harpsichord 

at the same time (‘double accompaniment’) in all movements of the cantatas and passions. 

 In the organ accompaniment, a Gedackt 8' would do in small performances. When larger 

forces were involved, more stops were advisable, such as, amongst others, a Principal 8'. The 

bass part itself was usually played on the pedals with at least an 8'- and a 16'-stop, or, in the 

case of running notes, by the left hand on a manual with at least an 8'- and a 16'-stop, whilst the 

accompaniment was played on a weaker manual. The organs in both churches were basically 

Renaissance organs, only partly adapted to the prevailing taste in Bach’s days. In principle, 

Bach had the regular organist take care of the accompaniment. 

 In German treatises, seven types of violone were described. By far the most, the six-

stringed G-violone was mentioned. This ‘normal’ violone was described as very big and, in 

Bach’s days, apparently, it was hard to play. The instruments used by Bach in Leipzig still re-

main. Originally, they were probably G-violones that were converted into double basses at a 

later stage. These were played in 8'-pitch whereby the organ could supply a possibly desired 

16'-sound. The lowest string was not used and might be absent. Presumably, Bach liked to make 

use of a violone when he had a suitable player at his disposal and, according to the Entwurff 

(memo), this always was a pupil of the Thomasschule. 

 The cellos that Bach used for his continuo were probably vertically played four-stringed 

instruments at a body-length of around seventy-six centimetres. It is possible that Bach, in the 

early years until around 1730, had just smaller – horizontally played – instruments at his dis-

posal. Nearly always, Bach had two cellos play along and, if possible, a violone as well. The 

players of these two instruments then nearly always played along in all movements.  

 In Leipzig, Bach used ‘bassons’ in chamber pitch almost exclusively as bassoons. It 

seems likely that, generally, he had one, or – in larger performances – two bassoon players 

perform along in the continuo if he had musicians available. Usually, Bach had the bassoon 

player perform along all movements, including recitatives and arias that were to be performed 

piano. The bassoon never sounded without cello and violone. 

 Bach seldom wrote viola da gamba (viol) parts in his church music. Possibly, a seven-

stringed bass viol in A1 was always used. Bach employed the viol mainly as a solo instrument 

in funeral music. If the viol player joined the continuo, it was only when the instrument had 
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been assigned an obligato part anyway. Lutes usually had eleven to fourteen courses. Two va-

rieties, the calichon and the theorbe, could be employed as continuo instruments in larger per-

formances, but were always indicated by their own names in such cases. In Leipzig, Bach sel-

dom used the lute, and if he did, it was only in funeral music. Apparently, the instrument used 

at these occasions was a twelve-, thirteen- or even fourteen-course lute. There are no indications 

that Bach ever used a calichon or a theorbe in his Leipzig church music. 

 

The results of this study sometimes lead to insights into Bach’s Leipzig performance 

practice which deviate from current views. Examples of insights not (yet) widely known include 

the conclusions presented in this study that (1) vocal and instrumental ripienists did not read 

from the parts of the concertists, (2) the vocal parts were almost always sung by one person, (3) 

the number of vocal ripienists (at least in the Nikolaikirche) was just one person per voice, (4) 

the singers were always in front of the instrumentalists, (5) the conductor hardly gave directions 

during the performance, (6) the musician’s positioning in both churches was mutually very 

different, (7) either Bach or a student always played at the harpsichord, (8) the violone was 

large but did not sound an octave lower than the pitch indicated in the score, (9) a possible 16'-

sound character was realized by the organ, (10) it was unclear whether Bach’s celli until 1729 

were small and played horizontally, (11) a violonist and bassoon player(s) were used as much 

as possible, (12) the bassoon never sounded without cello and violone, (13) gamba and lute 

were not usually used as continuo-instruments, and (14) the theorbe was not regarded as lute. 

 Contemporary musicians may make responsible choices in their performances resulting 

from this research, thus respecting Bach’s wishes, which are often not noted in the scores as 

clearly as one might think, if not even lacking. 
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deze tijd ontstond zijn liefde voor de muziek van Johann Sebastian Bach. Hij studeerde 

scheikunde (hoofdvak Biochemie) aan de Vrije Universiteit. Tijdens zijn doctoraalopleiding 

was Muziekwetenschap zijn tweede bijvak; het tentamen hiervoor legde hij af bij prof. dr. Frits 

Noske aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam. In 1972 werd hij benoemd tot leraar 
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muziek. Hij bouwde een eigen klavecimbel en speelde orgel tijdens kerkdiensten. Hij zong o.a. 
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