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“1736. ST THOMAE MIT BEYDEN ORGELN” 

Een kritische beschouwing van gangbare inzichten en enkele nieuwe 

hypothesen betreffende de chronologie van de uitvoeringen van Bachs 

Matthäus-Passion tijdens zijn leven. 
 

 

De eerste versie van Bachs Matthäus-Passion (MP) met één gemeenschappelijke continuopartij (Früh-

fassung, BWV 244b) werd voor het eerst uitgevoerd in 1727 in de Thomaskirche te Leipzig; mogelijk 

vond een herhaling plaats in 1729. In 1736 werd de algemeen bekende gereviseerde versie met twee 

continuopartijen (BWV 244) voor het eerst uitgevoerd, opnieuw in de Thomaskirche. Deze versie werd 

in 1742 opnieuw uitgevoerd, met enkele extra partijen.1 

 

Bovengenoemde feiten en data betreffende de chronologie en de locaties van Bachs uitvoe-

ringen van zijn MP zijn algemeen geaccepteerd sinds Alfred Dürr in 1974 de nieuwe NBA-

uitgave verzorgde, samen met het Kritischer Bericht, en een artikel van Joshua Rikin in 1975.2 

Ze zijn terug te vinden in vrijwel elke Bach-biografie en elk boek over de MP.3 In de argu-

menten die hebben geleid tot deze inzichten is zelden of nooit rekening gehouden met de 

ruimtelijke mogelijkheden van de beide hoofdkerken in Leipzig, de dispositie van de beide 

hoofdorgels en de verschillen tussen de beide overgeleverde versies van de partituur. In dit 

artikel zullen de bovengenoemde chronologie en locaties daarom opnieuw tegen het licht 

worden gehouden. 

  

                                           
1 Ik dank mijn promotor Albert Clement (University College Roosevelt, Middelburg), Jos van Veldho-

ven (tot 2018 artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging) en Marloes Biermans (artistiek me-

dewerker van de NBV) voor hun opbouwende opmerkingen. 

Gebruikte afkortingen:  

BWV = Bach Werke Verzeichnis, 3e editie, Wiesbaden 2022; NBA = Neue Bach Ausgabe; KB = Kriti-

scher Bericht; BD = Bach-Dokumente; BDig = Bach-digital.de.  
2 A. Dürr, NBA II.5, Matthäus-Passion, Kassel 1974;  J. Rifkin, ‘The Chronology of Bach’s Saint Matthew 

Passion’, Musical Quarterly 61, 1975, p. 360-387. 
3 Bijvoorbeeld: E. Chafe, ‘J. S. Bach's "St. Matthew Passion": Aspects of Planning, Structure, and Chro-

nology’, in Journal of the American Musicological Society 35/1, New York 1982, p. 49-114; H.-J. Schulze, 

‘Johann Sebastian Bachs Passionsvertonungen’, in J.S. Bach, Matthäus-Passion, Vorträge der Sommerakad-

emie J.S. Bach 1985, ed. U. Prinz (Kassel 1990), p. 24-49 op p. 34-38;  W. Kolneder, J.S. Bach, Wilhelmsha-

ven 1991, p. 182-184; E. Platen, Die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, Kassel 1991, p. 21-34; 

R.A. Leaver, ‘St Matthew Passion’, in J.S. Bach, Oxford Composer Companions, Oxford 1999, p. 430-432; 

C. Wolff, Johann Sebastian Bach, The Learned Musician, Oxford 2000, p. 288, 295-303; M. Geck, Bach, Leben 

und Werk, Hamburg 2000, p. 176ff; P. Williams, J.S. Bach, Cambridge 2007, p. 197; D. Melamed, Hearing 

Bach’s Passions, New York 2005, p. 60; A. Oppermann, ‘Matthäus-Passion BWV 244’, in Das Bach-Hand-

buch, Band 3, Laaber 2009, p. 94-100; Andreas Glöckner, ’Johann Sebastian Bachs “Große Passion” – 

neue Überlegungen zu ihrer Vorgeschichte‘, Bach-Jahrbuch 107, 2021, p. 127-141. 
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De versie van de Matthäus-Passion die werd uitgevoerd in 1727 of 1729 
 

Tegenwoordig wordt aangenomen dat Bach zijn MP voor het eerst uitvoerde in 1727, of mis-

schien in 1729; mogelijk zelfs in beide jaren.4 

De autografe partituur en de partijen van de Frühfassung zijn verloren gegaan, maar 

een kopie van de partituur is bewaard gebleven. In 2002 ontdekte Peter Wollny dat de kopi-

ist niet Johann Christoph Altnickol was (zoals tot dan toe was aangenomen) of zelfs Johann 

Kirnberger, maar Johann Christoph Farlau, die de kopie schreef in de periode 1751-1754 in 

Naumburg. Farlau was toen een leerling van Altnickol, leerling en schoonzoon van Bach.5 In 

de NBA-serie is een complete geannoteerde editie van het handschrift verschenen, alsmede 

een uitgave voor praktisch gebruik van Andreas Glöckner.6 Een tweede – maar incomplete – 

kopie werd gemaakt door een andere leerling van Bach, Johann Friedrich Agricola.7 Het is 

niet absoluut zeker dat Farlau en Altnickol niets veranderden t.b.v. hun eigen uitvoeringen, 

maar de partituur lijkt een kopie te zijn van een originele partituur van Bach zelf. De Früh-

fassung (BWV 244.1, in het vervolg ‘versie 1’ genoemd) en de bekende latere versie (BWV 

244.2, ‘versie 2’) lijken erg op elkaar, en de laatste heeft alle kenmerken van een revisie. Al 

hebben beide koren hierin een eigen continuopartij (i.t.t. versie 1), de dubbelkorige structuur 

is dezelfde in beide versies. Algemeen is geaccepteerd dat de kopie van Farlau werkelijk is 

gebaseerd op Bachs eigen verloren gegane originele partituur. 

 Maar is deze Frühfassung werkelijk de versie die werd uitgevoerd in 1727 of 1729? 

Sommige auteurs, zoals Friedrich Smend, Alfred Dürr, Arthur Mendel en Andreas Glöckner 

hebben gesuggereerd dat Bach aanvankelijk een versie van de MP schreef, die, mogelijk met 

uitzondering van de delen voor Tochter Zion en Gläubigen, in essentie enkelkorig was: met 

één vocale groep, één instrumentale groep en één continuogroep.8 Dit zou het meest logische 

antwoord zijn op vragen als waarom sommige koren alleen aan het begin dubbelkorig zijn, 

en waarom het dubbelkorige karakter zo halfslachtig is doorgevoerd in de MP. Als deze hy-

pothese, die speculatief blijft, klopt, dan moet deze verloren gegane enkelkorige oerversie zijn 

uitgevoerd in 1727 of 1729.9 Bach moet deze dan in later jaren hebben herschreven tot een 

versie met meer dubbelkorige delen. Als er inderdaad slechts één instrumentale groep was, 

                                           
4 Een discussie omtrent het jaar van de première valt echter buiten het bestek van dit artikel. 

Burkhard Stauber pleit in zijn recente studie voor 1729 als jaar van de première. B, Stauber, ‘1727 oder 

1729? Zur Entstehungsgeschichte der "Matthäuspassion" BWV 244 und der "Köthener Trauermusik" 

BWV 244a‘, Die Musikforschung 73, 2020, p. 235ff. 
5 P. Wollny, ‘Tennstädt, Leipzig, Naumburg, Halle – Neuerkenntnisse zur Bach-Überlieferung in Mit-

teldeutschland‘, BJ 2002, p. 29-60 op p. 36-47; A. Glöckner, KB zu NBA II-5b, Kassel 2004, p. 9. 
6 NBA II/5a (of BDig: BWV 244.1, D-B Am.B 6 en 7); NBA II-5b. 
7 Glöckner 2004, Voorwoord; BDig: BWV 244.1, D-B Mus.ms. Bach P26, Faszikel 1 en 2. 
8 F. Smend, J.S. Bach, Kirchenkantaten II, Berlin 1947, 14; A. Dürr, “Zu den verschollenen Passionen 

Bachs“, BJ 1949/50, p. 81-99 at p. 96; A. Mendel, “Traces of the pre-history of Bach's St. John and St. 

Matthew Passions” in Festschrift Otto Erich Deutsch zum 80. Geburtstag, ed. W. Gerstenberg, Kassel 

1963), p. 43f.; Daniel R. Melamed, ’The Double Chorus in J. S. Bach’s St. Matthew Passion BWV 244’, 

Journal of the American Musicological Society 57, 2004, p. 3-50; Melamed 2005, p. 49-65; Glöckner 2004, p. 

32-34; ibid. 2021, p. 134-141. 
9 Een reconstructie van deze hypothetische oerversie van de MP werd verzorgd door Rens Bijma en 

Pieter Dirksen, en uitgevoerd in 2021 met acht zangers en één orkest o.l.v. Johannes Leertouwer. Deze 

uitvoering werd uitgezonden op Radio 4. www.rensbijma.nl/de-matthaus-passion. 

http://www.rensbijma.nl/de-matthaus-passion
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dan behoort een herhaalde uitvoering in de Nikolaikirche (met zijn kleinere Schülerchor) ook 

tot de mogelijkheden. Daarvoor komen de jaren 1728, 1730 en 1735 in aanmerking.  

 

De versie die werd uitgevoerd in de Thomaskirche in 1736 
 

Om een beter idee te krijgen van de uitvoering mit beyden Orgeln in de Thomaskirche in 1736 

moeten we eerst kennis nemen van de bouw van het Schülerchor in deze kerk. Reeds in 1936 

suggereerde Arnold Schering dat de dubbelkorigheid in de MP zou kunnen zijn geïnspireerd 

door de symmetrische bouw van de galerij waarop in de Thomaskirche werd gemusiceerd.10 

Een artikel van Herbert Stiehl uit 1984 geeft een uitgebreide beschrijving van de Thomaskirche 

in Bachs tijd.11 Het dak van de kerk werd ondersteund door twee rijen hoge pilaren. Tegen 

de noordelijk, westelijke en zuidelijke muren van de kerk was een grote stenen renaissance-

galerij (Empor) gebouwd, eine Treppe hoch, rustend op stenen pilaren. De westelijke galerij 

was in de breedte in drieën verdeeld: aan de noordkant van de grote zuilen zaten hoogwaar-

digheidsbekleders. Daarboven bevond zich een houten tweede galerij. De situatie aan de 

zuidkant was vergelijkbaar. Tussen de grote zuilen, die in de breedte ca. 8 meter uit elkaar 

stonden, bevond zich geen tweede galerij (zoals Schering ten onrechte meende), maar het 

grote orgel, dicht tegen de muur; het stond op stenen pilaren, die op hun beurt steunden op 

de grote stenen galerij. Achter de rug van de organist, maar nog ruimschoots boven de ste-

nen galerij, bevond zich het rugwerk van het orgel. Links en rechts, vermoedelijk op dezelfde 

hoogte als de organist, bevonden zich twee op (waarschijnlijk) houten pilaren staande Seyten 

Chöre of Emporkirchen (kleine galerijen, zijkoren), dwars op de grote galerij, naar het oosten 

reikend tot aan de balustrade en naar het westen vermoedelijk tot aan de kas van het grote 

orgel. De noordelijke galerij (rechts vanuit de kerk gezien) was bestemd voor maximaal 10 

blazers, de zuidelijke galerij voor maximaal 10 strijkers. Waarschijnlijk bevonden zich onder 

deze zijkoren zitplaatsen voor de leerlingen en de leraren. Dat betekent dat de pilaren van 

orgel en zijkoren een substantiële hoogte moeten hebben gehad, wellicht ongeveer 2 meter. 

Beide zijgalerijen en het – vrij grote – orgelpodium waren te bereiken via trappen.  

Het Schülerchor was gesitueerd tussen beide zijkoren en het rugwerk van het orgel, op 

de lager gelegen grote stenen galerij. Hier zal het continuo, met Director Bach aan het klave-

cimbel, een plaats hebben gehad, en hier stonden de zangers op treden direct achter de ba-

lustrade, waarop in 1669 in totaal vier lessenaars waren aangebracht van elk ca. 4 el (ca. 2 

meter) lengte.12 Deze positie is vermeld in de schoolorde van 1723.13 Er zijn geen afbeeldin-

gen bekend uit Bachs tijd van het Schülerchor met het grote orgel. Een impressie van de posi-

tie van de musici tijdens de uitvoering van een zwaar bezette cantate zoals het eerste deel 

van het Weihnachtsoratorium is weergegeven in afb. 1.14 

                                           
10 A. Schering, Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmusik, Wiesbaden 1936, p. 173. 
11 H. Stiehl, 'Das Innere der Thomaskirche zur Amtszeit Johann  Sebastian Bachs‘, Beiträge zur Bachfor-

schung III, Leipzig 1984. 
12 Schering 1936, p. 154f.  
13 E.E Hochw. ’Caput XIII, Ordnung des Chori Musici bey dem Gottes-Dienst‘ (sub II, III and V), Raths 

der Stadt Leipzig Ordnung Der Schule zu S. Thomae, Leipzig1723. 
14 Rens Bijma, Johann Sebastian Bach en zijn musici in de beide hoofdkerken in Leipzig, Hoofdstukken II (De 

Thomaskirche), and VIII (De opstelling), 2017/2021, www.rensbijma.nl/en, gebaseerd op zijn proefschrift 

Johann Sebastian Bachs musici in de beide hoofdkerken in Leipzig, Utrecht 2017 

http://www.rensbijma.nl/en
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Afb. 1. Impressie van het Schülerchor in de Thomaskirche met de opstelling van de musici tijdens de uit-

voering van een cantate met trompetten en pauken. Tekening Cobi Brak, m.m.v. Rens Bijma, Margreet 

Bijma en Bartosz Animucki. Uit Bijma 2017/2021, Hoofdstuk VIII (De opstelling) 

 

 
Afb. 2. De oostelijke muur van het schip, met daarin een impressie van het kleine orgel (voor 1740) op 

het Schwalbennest. Schilderij van Hubert Katz, ca. 1880, met ingevoegde afbeelding van een klein orgel. 

Overgenomen uit Christoph Wolff, Bach, The Learned Musician, 2000, p. 266. 

 

Aan de oostelijke wand van het schip, hoog boven de opgang naar het altaarkoor, stond het 

kleine Schwalbennest-orgel op een tamelijk kleine orgelgalerij. Het werd op feestdagen ge-

bruikt, kennelijk ook nog in Bachs tijd, maar begin 18e eeuw was het orgel in slechte staat ge-

raakt. In 1721 en 1727 werd het nog gerepareerd, maar uiteindelijk in 1740 afgebroken. Op de 
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plaats van het orgel werden kapellen gebouwd voor de families van hooggeplaatsten. De af-

stand tussen Schülerchor en Schwalbennest bedroeg ca. 30 meter. Ook van het kleine orgel zijn 

geen afbeeldingen uit de tijd van bekend. In de Bach-biografie van Christoph Wolff is afbeel-

dingen opgenomen van een schilderij van ca. 1880 met daarin een klein orgel getekend (afb. 

2). 

 
Afb. 3. Versie 1, partituur (afschrift Farlau), openingskoor, pagina 1. 

Deutsche Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz D-B Am.B 6. 

 

Het openingskoor laat in Farlau’s partituurafschrift van versie 1 van boven naar beneden de 

volgende partijen zien (afb. 5): eerst de blaasinstrumenten, de strijkinstrumenten en de vocale 

stemmen van koor 1, daarna dezelfde partijen van koor 2, en helemaal onderaan een geza-
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menlijke continuopartij. Men kan hierin eenvoudig een ideale opstelling zien in de Tho-

maskirche. In elk van beide zijkoren was plaats voor de instrumentalisten van beide koren: 2 

fluiten, 2 hobo’s, 2 eerste violen, 2 tweede violen en 2 altviolen. Deze aantallen vallen binnen 

de gewenste bezetting die Bach in zijn Entwurff noteerde,15 en tellen samen op tot de maxi-

maal 10 instrumentalisten per zijkoor. De luit (voor de aria Komm süßes Kreuz) en de conti-

nuogroep (klavecimbel, celli, violone(s) en eventueel fagot(ten) hadden hun plaats beneden, 

midden voor het rugwerk van het grote orgel. De twee instrumentale koren waren op deze 

wijze ideaal ruimtelijk gescheiden, en het gemeenschappelijke continuo zat daar tussenin. De 

afstand van ca. 6,5 meter tussen beide instrumentale koren vormde geen belemmering voor 

een bijzonderheid in de beide aria’s met soloviool: in beide gevallen speelde de soloviool na-

melijk vanuit het andere koor (afb. 4).16 Waarschijnlijk was dit om de begeleiding met beide 

eerste violen intact te laten.  

 

 
Afb. 4. Versie 1, partituur (afschrift Farlau), aria 39 (Erbarme dich), begin. 

 

Een steeds groter wordend aantal onderzoekers en dirigenten gelooft dat Joshua Rifkin en 

Andrew Parrott gelijk hebben, wanneer zij menen dat de MP onder Bach werd uitgevoerd 

met slechts één stem per vocale groep (one voice per part, OVPP);17 dat geldt ook voor de au-

teur van dit artikel.18 Als OVPP inderdaad correct is, dan moeten de vier zangers van koor 1 

aan de ene kant hebben gestaan aan de balustrade, en de zangers van koor 2 aan de andere 

kant (zoals is getekend in afb. 1). 

 Diverse auteurs, onder wie reeds Schering in 1936, hebben een verband gelegd tussen 

de partituur van de Frühfassung en het Schwalbennest.19 Op de pagina waarop het koraal O 

Lamm Gottes unschuldig inzet (p. 8 in de partituur), verschijnt helemaal bovenaan een extra 

balk met het opschrift Organo (afb.5). Een opvallend verschil met versie 2 is dat het grote 

(continuo-) orgel deze koraalmelodie niet meespeelt. Dan moet de koraalmelodie gespeeld 

zijn op het (hoog hangende) orgel op het Schwalbennest. Immers, welk ander orgel kwam in 

aanmerking om die uitkomende stem te spelen? Voor zo’n langzaam gespeelde melodie was 

de afstand van 30 meter tot de overige musici minder een bezwaar. Waarschijnlijk zongen 

een of twee sopranen de melodie mee vanaf het Schwalbennest, omdat in de partituur onder 

de beide eerste regels van het koraal de tekst staat genoteerd (afb. 5), maar ook omdat de ko-

raaltekst was opgenomen in Picanders libretto (afb. 6). Zoals verwacht kon worden is versie 1 

op het lijf geschreven van de Thomaskirche.  

                                           
15 J.S. Bach, „Entwurff einer wohlbestallten Kirchen Music“, BD I, 22, f. 2r.  
16 Partituur: NBA II/5a, part II, p. 8r, or BDig: BWV 244b, D-B Am.B 7, p. 19. 
17 J. Rifkin, ‘Bach's Chorus: A Preliminary Report’, The Musical Times 123, 1982, p. 747ff.; A. Parrott, The 

Essential Bach Choir, Woodbridge 2000; Melamed 2005. 
18 Bijma 2017/2021, Hoofdstuk VI (De bezetting van de vocale partijen) 
19 Schering 1936, p. 180.  



7 
 

 
Afb. 7. Versie 1, partituur, openingskoor pagina 8, inzet ‘O Lamm Gottes Unschuldig’. 

Deutsche Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz D-B Am.B 6. 
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Afb. 6. Begin van Picanders tekst van de MP,  

Ernst-Scherzhaffte und Satyrische Gedichte, Anderer Theil, Leipzig 1729. 
 

 
Afb. 7. Lijst met passie-uitvoeringen van koster J.Chr. Rost (detail), Leipzig, 1738.  

Uit BD II, naast p. 192. 
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Terug naar de uitvoering van 1736: koster Rost van de Thomaskirche noteerde in welke kerk 

de passie-uitvoeringen plaatsvonden, vanaf de uitvoering van de eerste figurale passie in 

1721 (nog onder Kuhnau), tot en met 1738. Alleen in 1736 noteerde hij, naast de naam van de 

kerk, een bijzonderheid (afb. 7):  

 

1736. St. Thomae mit beyden Orgeln.  

(1736. Thomaskirche met beide orgels.) 20  

 

Dat is geen juiste beschrijving van een uitvoering van versie 2, maar van een uitvoering van 

versie 1, zoals Schering al in 1736 opmerkte.21 Immers, met ‘beyden Orgeln’ kan Rost nauwe-

lijks het grote orgel + een orgelpositief bedoeld hebben, zoals die gebruikt moeten zijn voor 

beide continuopartijen in versie 2 (zie hieronder). Waarschijnlijk zou hij dan iets hebben ge-

schreven in de geest van: mit zwey Orgeln (met twee orgels). De Thomaskirche bezat immers 

twee orgels, en met de uitdrukking beyden moeten deze beide orgels wel bedoeld zijn. Het 

gebruik van het Schwalbennest-orgel moet voor Rost vermeldenswaardig zijn geweest. Dürr 

denkt dat Rost zo onmuzikaal was dat hij niet door had dat er drie orgels speelden, maar dat 

lijkt speculatie. Bovendien zou het vreemd zijn dat dan die derde orgelpartij – als enige – zou 

ontbreken in de partijen van versie 2. 

  Een andere aanwijzing dat versie 1 in de jaren 30 van de 18e eeuw is uitgevoerd, kan 

worden aangetroffen in het gedeeltelijke afschrift van Farlau’s partituur door Agricola. Dit 

draagt het onvolledige jaartal 173  – het laatste cijfer ontbreekt.22 Het zou kunnen zijn dat 

Agricola alleen bij benadering het jaar van uitvoering kende. Daarnaast zal hieronder wor-

den aangetoond dat versie 2 hoogst waarschijnlijk helemaal niet bedoeld was voor de Tho-

maskirche. 

  

                                           
20 BD II.180. 
21 Schering 1936, p. 180. 
22 Dürr 1985, p. 89-90; BDig: D-B Mus. ms. Bach P26, Faszikel 1, titelpagina. 
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Afb. 8. Versie 2, autografe partituur, openingskoor, pagina 1. 
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De locatie van de eerste uitvoering van versie 2 
 

Van versie 2 zijn de autografe partituur en partijen wel bewaard gebleven. Op de vraag 

waarom Bach een versie 2 schreef, kennelijk – zo meende Dürr – als vervanging van versie 2, 

geeft Dürr twee mogelijke antwoorden: 1. Het uitvoeringsmateriaal was al zo vaak gecorri-

geerd dat dit met nog weer nieuwe correcties nauwelijks meer leesbaar zou zijn; of 2. Wel-

licht had Bach niet meer de beschikking over het uitvoeringsmateriaal, bijvoorbeeld omdat 

hij dat had uitgeleend.23 Andere schrijvers, onder wie Konrad Küster, gaan er als vanzelf-

sprekend vanuit dat Bach in versie 2 beide koren meer uit elkaar wilde plaatsen, om zo een 

groter ruimtelijk effect te creëren. Daarom denken zij soms dat Bach koor 2 op het Schwalben-

nest plaatste.24 Dat is echter zeer onwaarschijnlijk, gezien het gebrek aan ruimte op de orgel-

galerij daar, en de afstand van 30 meter tussen de koren, die grote problemen zou hebben 

veroorzaakt. Schering noemt problemen die Bachs voorgangers Tobias Michel en Kuhnau bij 

deze afstand al ontmoetten bij eenvoudige gemeentezang.25 

Maar er zijn nog andere, en meer dwingende argumenten te bedenken als reden waarom 

Bach zijn MP heeft gereviseerd. Een blik op de partituur van versie 2 (afb. 8) laat zien dat de 

verschillen met versie 1 klein zijn.26 Opnieuw zijn beide koren onder elkaar genoteerd; boven 

de instrumentale partijen, daaronder de vocale. Maar er zijn ook belangrijke verschillen, zo-

wel hier als elders, en het is belangrijk zich steeds af te vragen waarom Bach deze verande-

ringen doorvoerde. 

 

1. In versie 2 staan onder de partijen van ieder koor steeds eigen continuobalken. 

Maar voor beide continuogroepen was in de Thomaskirche geen plaats onder de zij-

koren, omdat daar banken en loges voor leerlingen en leraren waren. De opstelling 

met een gemeenschappelijke continuopartij was beter. Waarom zou Bach dat hebben 

willen veranderen? De enige zinvolle reden lijkt te zijn dat Bach de koren verder uit 

elkaar wilde zetten. Maar waarom?  

 

2. De vioolsoli in de aria’s 39 en 42 zijn niet meer toegewezen aan het andere koor (afb. 

9).27 Wat kan de reden zijn geweest voor deze wijziging? Wilde Bachs een grotere af-

stand tussen beide koren te scheppen, en daarmee de ‘ideale opstelling’ in de Tho-

maskirche teniet doen?  

 

                                           
23 Dürr 1974, p. 113. 
24 K. Küster, Bach Handbuch (Kassel 1999), p. 455. 
25 Schering 1936, p. 176. 
26 Partituur: BDig: BWV 244, D-B Mus. ms. Bach P25, deel 1, p. 1 =  f. 1r. 
27 Ibid., deel 39, p. 1 = f. 47r. 
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Afb. 9. Versie 2, autografe partituur, aria 39 (‘Erbarme dich’), begin. 

 

3. De pagina met de eerste regel van het koraal O Lamm Gottes unschuldig is afwijkend: 

in versie 2 is er geen aparte balk voor Organo boven aan de pagina. De koraalmelodie 

werd nu gespeeld in de rechterhand door beide continuo-orgels (afb. 10).28 Waarom 

zou Bach deze aanpassing hebben gemaakt? Het Schwalbennest-orgel werd pas in 

1740 afgebroken, en was ten tijde van de eerste-uitvoering van versie 2 nog beschik-

baar (zie onder). 

 

4. Bij de koraalmelodie in de orgelpartij van koor 1 is genoteerd: Rückposit: Sesquialtera 

(afb. 11; niet in de partituur).29 Waarom zou Bach dit hebben geschreven, als hij wist 

dat het rugwerk van het grote orgel in de Thomaskirche helemaal geen Sesquialtera be-

zat? De dispositie van het orgel werd ca. 1710 vermeld door Johann Jacob Vogel. Een 

register ‘Sesqui Altera’ was sedert 1670 aanwezig ‘Im Oberwercke’ en ‘In der Brust’, maar 

niet ‘Im Rück-Positiv’.30 In 1721 verving Johann Scheibe alleen pijpen van de Mixtur. 

Tijdens Bachs leven werden geen registers toegevoegd; alleen de Posaunen Bass van 

het pedaal werd in 1730 door Scheibe versterkt.31 Het orgel op het Schwalbennest had 

wel een Sesquialtera, maar op het Schwalbennest zat het eerste koor zeker niet. 

 

                                           
28 N.B. De partituur van de NBA is in dit opzicht een beetje verraderlijk: daar staat die ‘orgel’-partij 

bovenaan (zoals in de partituur van versie 1), deze wordt nu toegewezen aan de soprani in ripieno. De 

balk voor soprano in ripieno komt echter niet voor in de autografe partituur van versie 2; wel in de ge-

lijknamige partij. 
29 Partij: BDig: BWV 244, D-B Mus. ms. Bach St110, Faszikel 1, Orgel Chor 1, p. 1. 
30 J.J. Vogel, Leipzigisches Chronicon, ca. 1710, p. 111. 
31 W. Schrammek, ‘Zur Geschichte der großen Orgel in der Thomaskirche zu Leipzig von 1601 bis 

1885‘, in Beiträge zur Bachforschung II, Leipzig 1982, p. 46-52. Chr. Wolff and M. Zepf, The Organs of J. S. 

Bach: A Handbook, Urbana 2012), p. 52-54.  

Philipp Spitta nam ten onrechte het register Rückpositiv Sesquialtera op in zin dispositie, omdat hij aan-

nam de vervangen pijpen van de Mixtur in 1721 eveneens een Sesquialtera in het Rückpositiv betrof. Dat 

moet wel zo zijn, legt hij uit, anders kon Bach nooit zo’n register gebruiken in zijn MP. Ph. Spitta, Jo-

hann Sebastian Bach II, Leipzig 21916, p. 112-113, 769-770. 



13 
 

 
Afb. 10. Versie 2, autografe partituur, openingskoor, pagina 7, inzet ‘O Lamm Gottes unschuldig’. 

Deutsche Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz D-B Mus. ms. Bach P 25. 
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Afb. 11. Versie 2, orgelpartij, inzet ‘O Lamm Gottes Unschuldig’. 

 

Het voor de hand liggende antwoord op al deze vragen is: Bach voerde versie 2 van de MP 

helemaal niet uit in de Thomaskirche, maar in een andere kerk, waar de ideale opstelling uit de 

Thomaskirche niet mogelijk was. En dat moet dan wel de Nikolaikirche zijn geweest, omdat dat 

de enige andere kerk in Leipzig was waar Bach passies uitvoerde. De ruimte op het Schüler-

chor in de Nikolaikirche was kleiner dan in de Thomaskirche (afb. 12 en 13).32 Een ruimtelijke 

verdeling in koor 1 en 2, zoals in de Thomaskirche, was op het Schülerchor van de Nikolaikirche 

niet mogelijk. Koor 1 kon zijn plek op het Schülerchor behouden, maar voor koor 2 (zangers + 

instrumentalisten) moest Bach een andere plaats zoeken, die hij waarschijnlijk vond op een 

galerij in de buurt (wellicht op de bovenste zuidelijke galerij, afb. 13). Beide koren zaten in de 

Nikolaikirche dus noodgedwongen verder uit elkaar.  

 

 
Afb. 12. Westelijk zijde van de Nikolaikirche, met Schülerchor midden boven, orgel links. 

Ingekleurde gravure van Carl Benjamin Schwarz, ca. 1785. Stadtarchiv Leipzig, RRA (F) Nr. 314.  

 

                                           
32 Bijma 2017/2021, Hoofdstuk III (De Nikolaikirche) en VIII (De opstelling van de musici in beide kerken) 
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Afb. 13. Plattegrond van het westelijke portaalgebouw, ter hoogte van de bovenste galerij. 

Met Schülerchor, orgelgalerij en een deel van de bovenste zuidelijke galerij. 

Tekening door Johann Gottfried Döring, 1750, detail.  

Stadtarchiv Leipzig, Signatur RRA (F) Nr. 248. 

 

In 1985 beschouwde Dürr al de Nikolaikirche als mogelijke plaats van uitvoering van de MP, 

maar schoof deze gedachte onmiddellijk terzijde.33 Als ieder koor 12 (of zelfs 4) zangers had, 

dan zou de totale groep musici te groot zijn geweest voor het Schülerchor in de Nikolaikirche. 

Dürr dacht niet aan een andere locatie voor koor 2. De grotere afstand tussen beide koren in 

                                           
33 Dürr 1985, p. 78. 
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de Nikolaikirche kan verklaren waarom koor 2 zijn eigen continuogroep nodig had, inclusief 

een eigen – verplaatsbaar –orgel en klavecimbel, en ook waarom de soloviolen hun partijen 

in het eigen koor moesten spelen. In de nieuwe situatie liet Bach een van beide tweede violis-

ten in deze aria’s meespelen met de overgebleven eerste violist, waardoor slechts één speler 

over bleef om de tweede vioolpartij te spelen (ervan uitgaande dat hij nog steeds twee violis-

ten per partij inzette). Het kleine orgel in de Nikolaikirche was al afgebroken in 1693, dat kon 

de koraalmelodie in deel 1 dus niet spelen. Daarom moest deze waarschijnlijk door beide 

continuo-orgels worden gespeeld. Daarvoor kon in koor 1 de Sesquialtera op het rugwerk 

worden gebruikt: die was volgens Vogel (1710) en Johann Andres Silbermann (1741) in de 

Nikolaikirche wel aanwezig.34 Recent is aan het licht gekomen dat niet alleen de Thomaskirche, 

maar ook de Nikolaikirche een orgelpositief bezat, waarover verder niets bekend is. Het ligt 

voor de hand dat dit in koor II van de MP is gebruikt.35 Er was slechts één partij voor de so-

prano in ripieno, die waarschijnlijk vanaf het balkon van het grote orgel ewrd gezongen. 

Waarom Bach met zijn Große Passion naar de Nikolaikirche is uitgeweken is niet be-

kend. Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat de roem van het stuk na de uitvoering in 

1736 zo groot was dat de superintendent en de kerkgangers in de Nikolaikirche het werk wel 

eens met eigen oren wilden horen. Immers, beide kerken hadden hun eigen publiek, vaak 

met gehuurde zitplaatsen.  

 

De jaren waarin versie 2 werd uitgevoerd 
 

Omdat Dürr er in zijn Kritischer Bericht bij de NBA-uitgave vanuit ging dat de MP alleen in 

de Thomaskirche kon zijn uitgevoerd, kwamen voor hem alleen 1736 en 1738 in aanmerking. 

1736 lag sowieso voor de hand vanwege de opmerking van Rost over de beyden Orgeln. Dürr 

concludeerde dat versie 2 voor het eerst is uitgevoerd in 1736. Maar omdat hierboven is ge-

concludeerd dat versie 2 waarschijnlijk is geschreven voor de Nikolaikirche, moet deze zijn 

uitgevoerd in een oneven jaar. 

De soort papier waarop de partituur van versie 2 is geschreven is volgens Dürr ge-

maakt tussen 1737 en 1742. Bach gebruikte dit papier ook voor een getuigenis in 1737. Het 

papier van de meeste partijen was in 1737 en 1738 in omloop.36 Een van de schrijvers van 

deze partijen, universiteitsstudent Bernhardt Dietrich Ludewig, kan hebben meegewerkt van 

1731 tot 1738.37 Samuel Gottlob Heder was leerling van de Thomasschule van 1729 tot 1734; 

voor zijn betrokkenheid in 1736 or 1737 is nog geen verklaring gevonden.38 Thomasschule-

                                           
34 Vogel 1710, p. 97; J.A. Silbermann, 1741, in M. Schaefer, Das Silbermann-Archiv, Winterthur 1994, p. 

171f. 
35 Andres Glöckner, Dokumente zur Geschichte des Leipziger Thomaskantorats, Band II, IX/C 11, p. 244. In 

1752 werd een nieuw positief aangeschaft, dat een ouder instrument verving, 
36 Dürr 1974, p. 56-7, 114; “Katalog der Wasserzeichen in Bachs Handschriften“, NBA IX.1, Textband (1985), 

#22, p. 38 (score), and #40, p. 47 (enkele partijen). De meeste partijen werden geschreven op papiersoor-

ten waaraan die geen aanwijzingen opleveren (Ibid. #66, 59f.). 
37 “Die Kopisten Johann Sebastian Bachs“, NBA IX.3, Textband (2007), #208, p. 161f 
38 Ibid. #126, p. 123. 
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leelring Friedrich Christian Samuel Mohrheim kan van 1733 tot 1737 hebben meegewerkt.39 

Alleen het jaar 1737 komt volmaakt overeen met bovenvermelde feiten, beter nog dan 1736.40 

Maar is het dan niet vreemd dat Bach zijn MP in twee opeenvolgende jaren uitvoerde? Nee, 

niet echt. Het gaat immers om verschillende kerken met een verschillend publiek. Bovendien 

had Bach dit eerder gedaan: de eerste versie van JP werd in 1724 uitgevoerd in de Nikolai-

kirche, en de tweede versie een jaar later in de Thomaskirche. In beide gevallen werd de passie 

herhaald in een andere versie. Bach kan de 1e en 2e versie van zijn MP herhaaldelijk opnieuw 

hebben uitgevoerd, versie 1 in de Thomaskirche en versie 2 in de Nikolaikirche. De partijen van 

versie 1 bestaan niet meer, en als hij bij heruitvoeringen van versie 2 de partijen ongewijzigd 

gebuikte, is het onmogelijk dat vast te stellen op grond van die partijen. Een eventuele her-

uitvoering in de Nikolaikirche na 1737 moet plaats hebben gevonden in een oneven jaar. Als 

het waar is dat Bach in 1739 een Brockes-Passion van Telemann uitvoerde, en in 1749 zijn 

vierde versie van de JP, dan blijven over als mogelijke jaren: 1741, 1743, 1745 en 1747. 

Eén heruitvoering van versie 2 staat echter wel vast. Bach maakte daarbij gebruik van 

de partituur en partijen van versie 2. Er zijn geen wezenlijke vernieuwingen doorgevoerd; 

daarom mag worden aangenomen dat ook deze uitvoering plaatsvond in de Nikolaikirche, en 

daarom is het vaak genoemde jaartal 1742 vrijwel zeker niet juist.41 Voor deze heruitvoering 

maakte Bach drie extra partijen: voor het klavecimbel van het tweede koor, voor een gamba 

voor het tweede koor, en een extra partij voor de soprano in ripieno, mogelijk voor het tweede 

koor, hoewel dat niet is vermeld. Wellicht was Bach niet tevreden met de klank van het 

kleine Trauungspositiv in 1737, en trachtte hij bij de heruitvoering de continuopartij van het 

tweede koor te versterken. Het antwoord op de vraag wanneer deze heruitvoering plaats-

vond, moet worden afgeleid uit deze drie extra partijen. De soort papier verschaft geen aan-

wijzingen.42 Bach schreef zelf de nieuwe gambapartij, en de schrijver Anonymus Vm, inmid-

dels geïdentificeerd als Georg Heinrich Noah, de beide overige partijen. Noah was student 

aan de universiteit in Leipzig én privé-leerling van Bach van 1740 tot 1743; hij kan in 1741 en 

1743 hebben meegewerkt.43 Een restauratie van bladen 1-13 van de partituur met papierstro-

ken stamt uit 1743-1746.44 Het is niet zeker dat dit tot een uitvoering leidde (Platen meent dat 

                                           
39 Ibid. #181, p. 147; Dürr 1974, 114. 
40 In zijn recente artikel Johann Sebastian Bachs “Große Passion”, veronderstelt Andreas Glöckner dat in 

1727 een eenvoudiger, mogelijk grotendeels enkelkorige versie van de MP werd uitgevoerd, in 1729 

de Frühfassung, en in 1736 de Spätfassung. Hij komt tot deze chronologie, onder meer op grond van de 

veronderstelling dat versie 2 in 1736 moet zijn uitgevoerd (Glöckner 2021). De in dit artikel aange-

voerde argumenten leiden echter tot de conclusie dat in 1736 waarschijnlijk de Frühfassung werd uit-

gevoerd. Dan kan in 1727 of 1729 de eenvoudiger oerversie hebben geklonken. Dat Bach zijn MP zo-

wel in 1727 als 1729 zou hebben uitgevoerd is onwaarschijnlijk: hij heeft voor zover bekend nooit de-

zelfde passie tweemaal achter elkaar uitgevoerd in dezelfde kerk (in 1728 werd een passie uitgevoerd 

in de Nikolaikirche). 
41 Dürr 1985, p. 91. 
42 “Katalog der Wasserzeichen in Bachs Handschriften“, NBA IX.1, Textband (1985), #65, p. 58.; Dürr 

1974, p. 57. 
43 Dürr 1974, p. 57-59; Wollny 2002, p. 29-33; “Die Kopisten Johann Sebastian Bachs“, NBA IX.3, Text-

band (2007), #224, p. 167f. 
44 Dürr 1974, p. 17-18; A. Dürr, ‘Beobachtungen am Autograph der Matthäus-Passion‘, BJ 1963/4, p. 47-

52 op p. 52; Y. Kobayashi, “Zur Chronologie der Spätwerke J.S. Bachs“, BJ 1988, p. 53. 
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Bach hiermee zijn erfenis wilde veilig stellen),45 en ook niet of dat dan de genoemde heruit-

voering van versie 2 betrof, maar dat klinkt wel logisch. Deze zou dan in 1743 of 1745 moe-

ten hebben plaatsgevonden. Beide aanwijzingen gecombineerd wijzen in de richting van 

1743 als het jaar waarin deze heruitvoering plaatsvond. 

 

 

Conclusies 

 

Het is mogelijk dat in 1727 of 1729 de Frühfassung BWV 244.1 werd uitgevoerd, maar het zou 

ook een verloren gegane eenvoudiger, mogelijk in essentie enkelkorige versie kunnen zijn 

geweest. 

Waarschijnlijk werd in 1736 niet de Spätfassung BWV 244.2, maar de Frühfassung uitgevoerd 

in de Thomaskirche, mogelijk voor de eerste keer. 

Bach schreef de Spätfassung waarschijnlijk niet voor de Thomaskirche, maar voor de Nikolai-

kirche, waar een grotere afstand tussen beide koren onvermijdelijk was, en waardoor ook 

twee afzonderlijke continuopartijen nodig waren. 

Het meest waarschijnlijke jaar waarin de Spätfassung voor het eerst werd uitgevoerd is niet 

1736 maar 1737. Een heruitvoering met extra partijen vond waarschijnlijk niet plaats in 1742, 

maar 1743, eveneens in de Nikolaikirche. 

 

 

Rens Bijma, 2018-2022.  
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45 Platen 1991, p. 34. 


