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III. DE NIKOLAIKIRCHE 
 

In dit hoofdstuk komen exterieur en interieur van de andere hoofdkerk in Leipzig aan de 

orde, evenals een beschrijving van het Musikchor in de tijd van Bach en van de akoestiek van 

de kerk. Daarbij zullen aspecten die in het hoofdstuk over de Thomaskirche al voldoende aan 

de orde zijn gesteld, niet opnieuw worden besproken. 

 

Afb. 1a/b. Nikolaikirche, gezien vanuit het noordwesten. 

Links: H. Budras, koperets ca. 1840; Nikolaikirche tweede helft 16e eeuw,  

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, nr. Mü.IV/55 

rechts: Joachim Ernst Scheffler, koperets 1749 (met Vorbau en verhoogde middentoren).  

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, nr. Mü.IV/57c 

 

1. Hoe was de Nikolaikirche uit- en inwendig opgebouwd ten tijde van 

Bach? 
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 plaats-

vond. In de moderne literatuur ontbreekt een beschrijving van de Nikolaikirche ten tijde van 

Bach.1 Wel is ook voor dit gebouw een uitgebreide beschrijving van Johann Jacob Vogel uit 

ca. 1710 beschikbaar;2 daarnaast 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 

laatgotische 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 

                                                      
1 Een studie zoals Herbert Stiehl deze wijdde aan de Thomaskirche zoekt men voor de Nikolaikirche te-

vergeefs. 
2 Johann Jacob Vogel, Leipzigisches Chronicon, Leipzig ca. 1710, p. 95-107. 
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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 portaal na 1750 in. In 1759 werd een nieuw portaal gebouwd in laat-ba-

rokke stijl.3 Boven in de toren woonde de torenwachter, die niet alleen de klokken moest lui-

den, 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.4 In 1610 werd het leien dak van 

het koor verhoogd tot dezelfde hoogte als het dak van het schip, ca. 18 m.5 Nog in dezelfde 

eeuw werd aan de noordelijke buitenwand, westelijk van het noordelijke transept, een Vor-

bau geplaatst, zoals dat ook bij de Thomaskirche gebeurde. Ten oosten van het transept werd 

een lagere Vorbau gebouwd (afb. 1b).  

 

 
Afb. 2. Interieur in de 18e eeuw, zicht naar het oosten met altaarkoor, galerijen en oude preekstoel. 

Pentekening, Carl Benjamin Schwarz, 1785.  Deutscher Fotothek, nr. 90095659. 

 

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

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.6 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 

                                                      
3 Gerhart Pasch, ‘Die Nikolaikirche, Baugeschichte in zehn Jahrhunderten‘, in Die Nikolaikirche zu 

Leipzig und ihre Orgel, hrsg. v. Hermann J. Busch, Leipzig 2004, p. 17-22. 
4 Vogel 1710, p. 101. 
5 Ibid., p. 96. 
6 Ibid. 
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Duitsland.7 De zuilen waren versierd met verguld loofwerk. Het gewelf vertoonde een ster-

renpatroon. Tegen de oostelijke en westelijke kerkwanden werden perspectivische beschilde-

ringen 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 onder-

ste 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 Thomaskirche. 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 

palmmotieven.8 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 altaar-

koor bevonden. In het schip noemde Vogel o.a. de zandstenen preekstoel met beeldhouw-

werk en het geheel westelijk gelegen doopvont.9 Evenals in de Thomaskirche werden in de Ni-

kolaikirche veel kerkbanken geplaatst. Hun symmetrische opstelling droeg, samen met die 

van de galerijen, volgens Vogel bij aan de fraaie uitstraling van het interieur (afb. 2). 

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

leerlingen bevonden) en het grote orgel. Het Schülerchor was tegen de westelijke wand in het 

midden op de tweede etage te vinden (afb. 4). In 1663 werd het balkon dieper gemaakt en 

voorzien van een zwart met goud geschilderde balustrade. Daaronder, op de eerste etage, 

was plaats voor hoogwaardigheidsbekleders. Vanuit de kerk gezien rechts van het Schüler-

chor 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 (hoofdstuk XVIII). Het was fraai versierd met schilderin-

gen en houtsnijwerk. Langs de wanden was weer een groot aantal privéloges en kapellen 

aangebracht. In totaal waren er volgens Tanya 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 vrouwen 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. 3).10 Hoewel het schip van de Nikolaikirche kleiner was dan 

dat van de Thomaskirche, was er kennelijk meer plaats voor kerkgangers. 

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

lenkerk werd veranderd in een classicistische “Predigtsaal” (citaat Pasch). Het gehele interi-

eur 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 casset-

tenplafond; de vensters kregen kleurloos glas en ronde bogen, de vloer werd geheel ver-

nieuwd 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. Daar-

mee 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 

                                                      
7 Ibid., p. 95. 
8 Ibid., p. 96. 
9 Ibid., p. 97f. 
10 Tanya Kevorkian, ‘The Reception of the Cantata during Leipzig Church Services, 1700-1750’, Early 

Music 30/1, 2002, p. 26-44, op p. 27 en 42, n. 4. 
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door een nieuw orgel van de firma Ladegast. Dit was ten tijde van de bouw het grootste or-

gel 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 on-

gedaan gemaakt. Daarbij werd ook het Ladegast-orgel uitgebreid en overigens weer geheel 

in oude luister hersteld. 

 

 Afb. 3. Plattegrond met zitplaatsen in de Nikolaikirche (1750), inclusief Bänklein.  

Stadtarchiv Leipzig, nr. RRA 246. 
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De Nikolaikirche was met een lengte van ca. 30 m korter dan de Thomaskirche, 

maar kon minstens evenveel kerkgangers herbergen. De kerk is beschreven als een 

van de mooiste en lichtste kerken van Duitsland, mede door de symmetrische op-

bouw met twee galerijen, geschilderd in lichte kleuren. Ook deze kerk was aan de 

noordzijde voorzien van een ‘Vorbau’. 
 

2. Hoe was het Musikchor opgebouwd in deze kerk? 
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. 4). Midden onder bevindt zich de ingang 

met het doopvont; op de eerste galerij plaatsen voor hoogwaardigheidsbekleders en op de 

tweede galerij het Schülerchor. Links van het Schülerchor ziet men het orgel, rechts de zetel 

van de keurvorst.A Er zijn vier opvallende verschillen met het Musikchor in de Thomaskirche in 

Bachs tijd: 

 

Afb. 4. Interieur van de Nikolaikirche, westelijke wand met o.a. orgel, Schülerchor en Fürstenstuhl. 

Carl Benjamin Schwarz, aquarel, 1785. Stadtarchiv Leipzig, nr. RRA (F) nr. 314. 

 

1. De musici zaten niet voor het orgel, maar ernaast; het orgel was meters verwijderd 

van het Schülerchor. 
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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. 

 

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

fried Döring in 1750, zien we een aantal zaken verduidelijkt (afb. 5).  

 

 
Afb. 5. Westelijke portaalgebouw ter hoogte van de bovenste galerij. 

Tekening van Johann Gottfried Döring, 1750, detail. 

Stadtarchiv Leipzig, nr. RRA (F) Nr. 248. 
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Links, van boven naar beneden zijn de orgelgalerij, het Schülerchor en de zetel van de keur-

vorst getekend. De toegang tot het Schülerchor bevond zich, vanuit de kerk gezien, rechts in 

de hoek (op de tekening beneden), 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 tus-

sen de gezangen door in de winter konden warmen, als het ondraaglijk koud was.11 Achter 

in het Schülerchor suggereren een paar strepen de in 1663 gebouwde treden, die in verschil-

lende Raadsstukken ‘Tritte’ voor de Stadtpfeiffer werden genoemd, voor de blazers dus.12 In 

1669 werden voor de instrumentalisten verhoogde plaatsen (Tritte) met lessenaars vervaar-

digd, zoals blijkt uit een opmerking van Vogel uit 1756.B  

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.C Hoe dit is gerealiseerd is niet bekend; mogelijk werd bedoeld dat er meer treden 

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

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

meister meldde, dat hij een nieuwe stellage had gebouwd voor de Music.13 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.  

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 afbeelding van het orgel zie een andere tekening van Schwarz (afb. 2 in Hoofdstuk 

XVIII). 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.14 

Het Musikchor is tegenwoordig niet meer als zodanig herkenbaar. Ten behoeve van 

het Ladegast-orgel werd de ruimte grondig verbouwd om daar een deel van het orgel en de 

balgen in onder te brengen.15 

Het Musikchor van de Nikolaikirche bevond zich eveneens aan de westelijke wand, 

maar was anders van opbouw dan dat van de Thomaskirche. Zangers en instrumen-

talisten bevonden zich centraal in een in de toren uitgespaarde nis op de tweede gale-

rij. Zij hadden daar beperkt ruimte. De zangers stonden weer aan de balustrade, de 

instrumentalisten daarachter; zij hadden geen eigen galerijen. Een gewelfd plafond 

projecteerde het geluid de kerk in. Het orgel bevond zich eveneens aan de westelijke 

wand, maar veel verder naar het zuiden. 
 

                                                      
11 Arnold Schering, Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmusik, Leipzig 1936, p. 149, n. 3;  

Johann Kuhnau, An die Hochlöbliche Universität zu Leipzig unterdienstliches Memorial, 1717, in Philipp 

Spitta, Johann Sebastian Bach, Zweiter Band, Leipzig 21916, p. 864. 
12 Schering 1936, p. 148. 
13 Kerkrekeningen 1739/40, zie Schering 1936, p. 149; Dokumente GLT VIII/C 80, p. 95. 
14 Schering 1936, p. 148. Zie verder § V.2. 
15 Rondleiding in de torenruimten onder leiding van de koster van de Nikolaikirche op 19 september 

2022. 
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3. Hoe was de akoestiek in de Nikolaikirche? 
De aankleding van de Nikolaikirche was – voor zover kan worden nagegaan – in grote lijnen 

vergelijkbaar met die in de Thomaskirche. Als daarvan mag worden uitgegaan, kan worden 

gesteld dat de in § 3 van Hoofdstuk II genoemde effecten op de akoestiek evenzeer van toe-

passing zijn op de Nikolaikirche. Men kan daarnaast drie verschillen aanwijzen met de Tho-

maskirche:16 

1. De kerk was korter en breder, waardoor het volume ca. 25 % kleiner was. Aanne-

mende 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 af-

stand 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 komen. Hoe groter deze hoek, des te meer afscherming op-

treedt, vooral bij de hoge tonen. Waarschijnlijk 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 Schülerchor vlak voor de 

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

gewelfd plafond. Uit afb. 4 blijkt, dat de muren en het plafond in het Schülerchor ver-

moedelijk gestukt waren. De tamelijk grote nis waarin de instrumentalisten zaten had 

dus harde gestukte wanden, die het geluid relatief goed reflecteerden. De vlakke 

wanden achter, aan de zijkant en boven de instrumentalisten zorgden in de kerk voor 

vroege reflecties die een helder maar ook goed gemengd geluid gaven in de kerk.17 

Een mogelijk nadeel was dat er verschillende condities waren voor zangers en instru-

mentalisten, wellicht in het voordeel van de instrumentalisten – precies wat men lie-

ver niet zou wensen. 

Waarschijnlijk week de akoestiek van de Nikolaikirche weinig af van die in de Tho-

maskirche. Wel zal de plaats van de musici in een nis in de toren met een klein bal-

kon in de kerk mogelijk veel invloed hebben gehad op het geluid. Dat was enerzijds 

minder direct, maar anderzijds goed hoorbaar door de weerkaatsing via een gewelfd 

plafond. 
 

 

 

Rens Bijma, versie 8 november 2022 

Met dank aan Albert Clement, Jos van Veldhoven en Martijn Vercammen. 

 

 

 

 

                                                      
16 Gebaseerd op informatie van akoesticus Martijn Vercammen (5 november 2015). 
17 Dat dat goed kan werken is o.a. bekend van de Dom in Klagenfurt, hoewel daar de nis tegen het pla-

fond is gesitueerd. 
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A Vogel 1710, p. 96f. 

An der Abend Wand ist zu rechten Seiten der oberen Emporkirchen gleich / der Fürsten Stuhl 

/ welcher/ wie er heute zu Tage stehet/ Anno 1663. bey Renovirung der Kirchen [...] erbauet 

worden [...].  

Hinter dem Fürsten Stuhl gehet man auf dem Schüler-Chor / welcher An. 1663. weiter heraus 

gerücket / mit einem neuen Geländer / so schwartz angestrichen und vergüldet ist / versehen 

worden. Unter demselben sind derer damals lebenden Herrn Bürgermeister Bildnüsse / und 

zwischen denenselben ist eine mit güldenen Buchstaben verfertigte Inscription […] zu sehen. 

Unter diesem Chor ist eine Empor-Kirche, darauff die Herren Assessores der Churfürstl. 

Sächs. Schöppenstuls in der ersten Reyhe ihre Stüle haben. [...] Neben dem Schüler-Chor ste-

het an der Abendwand das grosse und herrliche Orgelwerck / welches schöne gemahlet / mit 

Bildern und Schnitzwerck geziehret ist / […] 
B Johann Jacob Vogel, Leipzigisches Geschichts-Buch Oder ANNALES […], Leipzig 21756, p. 736f.  

(ontleend aan Andreas Glöckner, ‘ „zu besser Bequemlichkeit der Music“, Über einige neue Quellen 

zur Leipziger Kirchenmusik‘, BJ 99, 2013, p. 335-348, op p. 340). 

Den 24. May [1669] wurden in der Niclas-Kirchen auffm Schüler-Chor die erhöheten Pulte 

und erhabenen Tritte vor die Stadt-Pfeiffer und Kunst-Geiger auffgesetzt. 
C Johann Zacharias Trefurth, raadsactuaris, ‘Akten die Kirchenmusik […] betr.‘, 3 april 1724, BD II, nr. 

179, p. 139f.; Dokument GLT VIII/C 12. Zie ook Ibid. VIII/C 13, p. 46 en 15, p. 49. 

Wurde vermeldet, wie bey EE. Hochweisen Rathe der Schluß gefaßet worden, daß die Passions 

Music des CharFreytags in denen Kirchen zu St. Nicolai und St. Thomae wehselweise gehalten 

worden; [...] daß vor diesesmahl mehrerwehnte Passions Music in den Kirchen zu St. Nicolai 

gehalten werden möchte; [...] 

Hic:  

Er wollte solchem nachkommen, erinnert aber dabey, daß [...] kein Raum allda verhanden [...], 

bittet allenfalls ihme auf den Chor noch einige Gelegenheit, damit er die bey der Music zu 

brauchende Personen wohl logiren konte  [...] 

Senatus: 

Es sollte der Herr Cantor auf EE. Hochweisen Raths Kosten [...] die Gelegenheit aufn Chor, so 

gut es sich thun liese, mit Zuziehung des Obervoigts machen [...]  

                                                      


