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VI. 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 verschillende 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 reglement van de Thomasschule en Bachs Memorandum uit 1730 geraad-

pleegd 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. 

Bachs Entwurff, hieronder steeds aangeduid als ‘Memorandum’,1 speelt in dit Hoofd-

stuk een belangrijke rol. De volledige tekst hiervan is daarom opgenomen in eindnoot A bij 

dit hoofdstuk.A Ten behoeve van een eenvoudige navigatie is de tekst ingedeeld in een aantal 

paragrafen, waarnaar in dit Hoofdstuk steeds zal worden verwezen. 

 

 

Afb. 1. Gravure van J.G. Krügner, naar E. Lindner (detail). 

Orgelgalerij kathedraal van Freiberg met het nieuwe Silbermann-orgel, ca. 1712. 

 

1. Hoe werden de vocale partijen in Duitse kerkmuziek bezet? 

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.2 

                                                      
1 Johann Sebastian Bach, Kurtzer, iedoch höchstnöthiger Entwurff einer wohlbestallten Kirchen Music; nebst 

einigem unvorgreiflichen Bedencken von dem Verfall derselben. Brief aan de Leipziger Raad, 23. August 

1730, BD I, nr. 22, p. 60ff.  

Voor de volledige tekst zie eindnoot A. 
2 Onder ‘koren’ wordt in dit verband verstaan (delen van) muziekstukken waarin sopraan, alt, tenor 

en bas tegelijkertijd zingen, en anderzijds de groep zangers die deze koren vertolkte. 
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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.3 Daarbij be-

riep hij zich vooral op diens Memorandum, waarin ‘koren’ van twaalf à zestien zangers wor-

den genoemd (Memorandum § 4). Hij beschreef het systeem van concertisten en ripiënisten; 

de laatsten zouden alleen zijn ingezet in ‘koren’ wanneer hun partijen werden 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 recitatie-

ven. Sindsdien werd aangenomen dat Bach met kleine koren zou hebben gewerkt.4 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.5 Hij kwam tot de conclusie dat vrijwel 

steeds één partij per zangstem werd gemaakt; een set extra partijen (voor ripiënisten) is 

slechts overgeleverd 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 zan-

gers uitsluitend gebruikt werden door concertisten; ripiënisten zouden alleen ingezet zijn 

wanneer voor hen aparte partijen waren gemaakt – dus vrijwel nooit.6 Rifkins theorie, be-

kend geworden als OVPP (One Voice Per Part), kreeg in 1982 bredere bekendheid door de pu-

blicatie van zijn Preliminary report; een Duitstalige revisie verscheen in 1985.7 De theorie werd 

veelal genegeerd of als ongeloofwaardig terzijde geschoven, o.a. door Robert Marshall,8 Do-

nal Henahan,9 Malcolm Boyd,10 Alfred Dürr,11 en Günther Wagner.12 Samen uit één partij zin-

gen (MVPP: Multiple Voices Per Part).was volgens hen de standaardpraktijk. Steevast  

                                                      
3 Arnold Schering, Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmusik, Leipzig 1936, p. 39-48. 
4 O.a. Karl Hochreither, Zur Aufführungspraxis der Vokal-Instrumentalwerke Johann Sebastian Bachs, Berlin 

1983, p. 110-116. Armin Schneiderheinze accepteert een klein ‘Figuralchor’, maar meent dat er ook 

plaats moet zijn geweest voor een wellicht 100-koppig ‘Choralchor’ (Armin Schneiderheinze, “Bachs 

Figuralchor und die Chorempore in der Thomaskirche”, Beiträge zur Bachforschung, Heft 1, Leipzig 

1982, p. 32-44). 
5 Alfred Dürr, Zur Chronologie der Leipziger Vokalwerke J.S. Bachs, Kassel 21976, p. 9. 
6 Joshua Rifkin, Bach’s Chorus, Boston 1981, eerste complete editie in Andrew Parrott, The Essential Bach 

Choir, Woodbridge 2000, p. 189-208. 
7 Joshua Rifkin, ’Bach’s Chorus: A preliminary report’, Musical Times 123, 1982, p. 747-754; [Duitse 

vertaling: Bachs Chor: Ein vorläufiger Bericht, Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis 9, 1985, p. 141-

155].  
8 Robert Marshall, ‘Bach's Chorus. A Preliminary Reply to Joshua Rifkin’, The Musical Times 124, No. 

1679, 1983, p. 19-22; Rifkins antwoord: Joshua Rifkin, ‘Bach’s Chorus. A Response to Robert Marshall’, 

The Musical Times 124, Nr. 1681, 1983, p. 161-162. 
9 Donal Henahan, ‘Choral conductors forum: Minimalism’, American Choral review 25/3, 1983, p. 12-

15. 
10 Malcolm Boyd, ‘Bach’s Chorus’, Early Music 12/3, 1984, p. 431.; Rifkins antwoord: Joshua Rifkin, 

‘Bach’s Chorus’, Early Music 12/4, 1984, p. 591. 
11 Alfred Dürr, ‘Die Bach-Kantate aus heutiger Sicht‘ [1986], Im Mittelpunkt Bach, hrsg. v. Kirsten Beiß-

wenger, Kassel 1988, p. 248-259. 
12 Günther Wagner, “Die Chorbesetzung bei J. S. Bach und ihre Vorgeschichte. Anmerkungen zur 

"hinlänglichen" Besetzung im 17. und 18. Jahrhundert”, Archiv für Musikwissenschaft, 43/4, 1986, p. 

280f. 
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antwoordde Rifkin met tegenargumenten op hun publicaties. 

Tien jaar lang bleef het betrekkelijk stil, maar daarna barstte de discussie in grote he-

vigheid los. In 1996 verklaarde Andrew Parrott zich een medestander van Rifkin,13 maar Ton 

Koopman verzette zich.14 Hij werd vanwege zijn argumenten niet alleen hard aangevallen 

door Rifkin,15 maar ook door Parrott.16 John Butt schaarde zich in het kamp der OVPP-voor-

standers,17 Hans-Joachim Schulze en Christoph Wolff in dat der tegenstanders.18 In het Bach-

jaar 2000 verscheen Parrotts boek The Essential Bach Choir,19 waarin Rifkins OVPP-theorie in 

elf hoofdstukken uitgebreid werd verdedigd. Martin Geck omarmde daarop de theorie.20 Op-

namen 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.21 In het daaropvolgende jaar beschreef hij, hoe de recente vondst van 

autografische partijen bij BWV 23.2 de OVPP-theorie naar zijn mening ondersteunden, en 

door Wolff gemaakte keuzes in zijn NBA-uitgave van deze cantate ondergroeven (§ 3).22 

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;23 

drie volgende artikelen in deze reeks (2004, 2006 en 2010) waren van de hand van Andreas 

Glöckner.24  

                                                      
13 Andrew Parrott, ‘Bach's chorus: a ‘brief yet highly necessary’ reappraisal’, Early Music 24/4, 1996, p. 

551-580. 
14 Ton Koopman, “Recording Bach’s early cantatas”, Early Music 24/4, 1996, p. 604-622; Ibid., ‘One-to-a-

part? Who then turns the pages? More on  Bach’s chorus’, Early Music 25/3, 1997, p. 541-542; Ibid., 

‘Bachs koor en orkest’, De wereld van de Bach-cantates 3, ed. Ton Koopman / Christoph Wolff, Abcoude 

1998, p. 233-249; Ibid., ‘Bach’s Choir, an ongoing story’, Early Music 26/1, 1998 (Koopman 1998/II), p. 

109-121. 
15 Joshua Rifkin, ‘Bassoons, violins and voices: a response to Ton Koopman’, Early Music 25/2, 1997, p. 

303-307; Ibid., ‘Page turns, players and ripieno parts: more questions of scoring in Bach's vocal music’, 

Early Music 25/4, 1997, p. 728-734 (Rifkin 1997/II); Joshua Rifkin, ‘Bach’s Chorus, a neverending story?’, 

Early Music 26/2, 1998, p. 380. 
16 Andrew Parrott, ‘Bach's chorus: who cares?’, Early Music 25/2, 1997, p. 297-302; Ibid., ‘Bach’s Chorus, 

beyond reasonable doubt’, Early Music 26/4, 1998, p. 637-658. 
17 John Butt, ‘Bach's Vocal Scoring: What Can It Mean?’, Early Music 26/1, 1998, p. 99-107. 
18 Hans-Joachim Schulze, ‘Samenstelling en organisatie van Bachs uitvoeringen’, De wereld van de Bach-

cantates 3, ed. Ton Koopman / Wolff 1998, p. 143-156; Christoph Wolff, ‘Bach’s Chorus: stomach aches 

may disappear!’, Early Music 26/3, 1998, p. 540-541; Ibid., ‘Bach’s Chorus: an amplification’, Early Mu-

sic 27/1, 1999, p. 172. 
19 Parrott 2000 (zie n. 6). 
20 Martin Geck, Bach: Leben und Werk, Reinbek 2000, p. 193f.; Ibid. ‘Bach's art of church music and his 

Leipzig performance forces: contradictions in the system’, Early Music 31/4, 2003 (2003/II), p. 559-571, 

op p. 561. 
21 Joshua Rifkin, ‘Bach’s Choral Idea‘, Dortmunder Bach-Forschungen 5, Dortmund 2002. 
22 Ibid., ‘Bach’s chorus: some new parts, some new questions’, Early Music 31/4, 2003, p. 573-580. 
23 Hans-Joachim Schulze, ‘Andrew Parrott, Bachs Chor. Zum neuen Verständnis‘, BJ 89, 2003, p. 267-

270.  
24 Andreas Glöckner, ‘Bemerkungen zur vokalen und instrumentalen Besetzung von Bachs Leipziger 

Ensemblewerken; Alumne und Externe in den Kantoreien der Thomasschule zur Zeit Bachs‘, in Vom 

Klang der Zeit, Wiesbaden 2004, p. 86-96; Ibid., ‘Alumne und Externe in den Kantoreien der Thomas-

schule zur Zeit Bachs‘, BJ 92, 2006, p. 9-36; Ibid., ‘On the performing forces of Johann Sebastian 

Bach’s Leipzig Church Music’, Early Music 38/2, 2010, p. 215-222. 
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Diens visie werd in 2009 opnieuw gesteund door Koopman.25 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.26 In zijn reactie uit 2011 beschreef Glöckner 

opnieuw voornamelijk dat Bach de mogelijkheid had om met MVPP te werken, op grond 

van de Schulordnung uit 1723 en overgeleverde bezettingslijsten voor onder meer het derde 

zondagskoor in Leipzig.27 In Rifkins reacties stelde deze dat de door Glöckner genoemde ar-

gumenten voor Bachs eigen uitvoeringen van zijn cantates weinig bewijskracht hebben.28 In 

2010 voorzag Parrott zijn artikel over eventuele ripiënisten in Bachs Missa BWV 232.2 van 

een aanhangsel, waarin hij zijn boek nog eens in aangepaste vorm samenvatte.29 In 2017 ten 

slotte publiceerde Beverly Jerold een artikel waarin zij verdedigt dat Bach voldoende ruimte 

had om redelijk grote koren op te stellen (wat niet klopt voor de situatie in de Nikolaikirche), 

en dat hij grote aantallen vrijwilligers kon inzetten, vooral ook uit de groep externi. Op de 

argumenten van Rifkin en Parrott gaat zij niet in.30 

Er zal nu een poging worden ondernomen om de door beide kampen gebruikte argu-

menten nader te bestuderen. 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 in Hoofdstuk I. 

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. Kenmerken waren het overwegend polyfone karakter en het facultatieve karakter van 

een continuopartij. Een meervoudige bezetting van de zangpartijen was niet ongebruikelijk, 

maar evenmin verplicht.B Bij een meervoudige bezetting was het vanzelfsprekend dat meer 

zangers samen lazen uit één partij. Ook bij Currende-singen, het langs de huizen gaan om te 

zingen, i.h.b. rond Nieuwjaar, werd kennelijk samen gelezen uit één partij.C In steden, waar 

leerlingen op speciale scholen mede werden opgeleid om te zingen in de kerkdiensten, wer-

den motetten in de 18e eeuw vaak nog op deze manier uitgevoerd; zo ook in Leipzig. Evenals 

orgelbegeleiding was het colla parte meespelen van instrumentalisten facultatief.  

 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 

                                                      
25 Bernd Heyder, ’Im Gespräch: Ton Koopman’, Concerto 228, 2009, p. 24f. (Koopman 2009). 
26 Joshua Rifkin, “Bach’s chorus: against the wall”, Early Music 38/3, 2010, p. 437-439; Andrew Parrott, 

‘Bach’s chorus: the Leipzig line; A response to Andreas Glöckner’, Early Music 38/2, 2010, p. 223-235, 

op p. 231f. 
27 E. E. Hochw. Raths der Stadt Leipzig Ordnung Der Schule zu S. THOMÆ, Leipzig 1723, p. 32ff. (Schu-

lordnung 1723); Andreas Glöckner, ‘The ripienists must also be at least eight, namely two for each 

part’: The Leipzig line of 1730 – some observations”, Early Music 39/4, 2011, p. 575-585. 
28 Joshua Rifkin, “Chorliste und Chorgröße bei Johann Sebastian Bach. Neue Überlegungen zu einem 

alten Thema”, BJ 98, 2012, p. 142f.; Ibid., Bach’s Chorus: more oft he same, Early Music 40/1, 2012, p. 

165f. 
29 Andrew Parrott, ‘Vocal ripienists and J.S. Bach’s Mass in b minor”, Eighteenth-Century Music 7/1, 

2010 (Parrott 2010/II), p. 9-34, op p. 25-34. 
30 Beverly Jerold, ‘Performance conditions, standards and Bach’s chorus’, The Musical Times, Winter 

2017, p. 55-70. 
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koren werd(en) vertolkt door vocale en/of instrumentale concertisten, andere (Capella’s) wa-

ren bestemd voor ripiënisten, vocaal en/of instrumentaal, en waren uitdrukkelijk facultatief. 

De partijen voor concertisten konden op sommige plaatsen worden meegezongen en -ge-

speeld door deze Capella’s. Deze uit Italië afkomstige praktijk (concerto-stijl) werd in het be-

gin van de 17e eeuw beschreven door Michael Praetorius.D Daarbij beval hij in de tutti meer-

voudige bezetting aan bij de ripiënisten.31 Een ander belangrijk aspect was de optimale be-

nutting 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 con-

sonanten opleveren, behoorden naast elkaar te staan (de sopraan naast de tenor, de alt naast 

de bas) teneinde onzuiverheden te voorkomen, terwijl ripiënisten van dezelfde stemsoort sa-

men uit één partij konden lezen.32 Praetorius en Heinrich Schütz vroegen dirigenten om par-

tijen eventueel te dupliceren voor ripiënisten. Dat was noodzakelijk omdat zij niet naast de 

concertisten stonden en dus niet mee konden lezen uit hun partijen. Deze praktijk werd nog 

beschreven door Wolfgang Caspar Printz in 1678,33 en Martin Heinrich Fuhrmann in 1706.E 

Ook Bachs voorgangers Sebastian Knüpfer, Johann Schelle en Johann Kuhnau maakten veel 

gebruik van Capella’s.34 Evenals Johann Mattheson klaagde Kuhnau nog dat de schooljeugd 

minder geschikt was om als concertisten te zingen dan als ripiënisten in Capella’s.F Mattheson 

schreef in 1713 nog Stücke mit 3. à 4. Chören, met concertistenkoren en Capella’s.35 Johann Got-

fried Walther noemde concertisten en ripiënisten in 1732 nog in zijn compendium,G evenals 

Bach in 1730 in zijn Memorandum (§ 1). De Capella-stijl bleef dus tot in de 18e eeuw bestaan 

en kende overwegend enkele, maar in Capella’s ook wel meervoudige bezetting. 

 In het begin van de 18e eeuw veranderde het karakter van de kerkmuziek opnieuw: 

aparte Capella’s werden minder vaak voorgeschreven, de ruimtelijke oriëntatie werd minder 

belangrijk 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 be-

zetting werden gezongen, kan niet altijd eenduidig worden beantwoord (zie hieronder). Er 

bestaan aanwijzingen dat in de 18e-eeuwse ‘moderne’ kerkmuziek de partijen van zangers, 

ook in ‘koren’, vaak enkelvoudig werden bezet. Zo stelde Johann Beer in 1719 dat men aan 

vier zangers genoeg had om de kerkmuziek goed te kunnen uitvoeren,H terwijl Mattheson 

negen jaar later in grote kerken wel graag veel instrumenten had, maar niet over extra zan-

gers sprak.I Aan het Dresdener Hof werd in hoge mate solistisch gemusiceerd.36 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. Hoogstens twee stemmen per partij 

waren voldoende. Elders noteerde hij dat ook in tutti’s ripiënisten niet nodig waren.37, J In de 

Neue Kirche zong Bachs derde zondagskoor motetten en koralen, maar werden de vocale par-

tijen in de Concert-Musique verzorgd door welgeteld vier studenten van de universiteit.38 Dit 

                                                      
31 Michael Praetorius, Syntagma Musicum III, Wolffenbüttel 1619, p. 91f. 
32 Wagner 1986, p. 283f. 
33 Printz: zie eindnoot C. Zie ook Parrott 2000, p. 29-41. 
34 Glöckner 2004, p. 93, voetnoot 35. 
35 Parrott 2000, p. 33. 
36 Geck 2000, p. 195. 
37 Andreas Glöckner, ‘Die Musikpflege an der Leipziger Neukirche zur Zeit Johann Sebastian Bachs‘, 

Beiträge zur Bach-Forschung, Heft 8, Leipzig 1990, p. 85. 
38 Geck 2000, p. 195; Rifkin 2012, p. 128. 
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gebeurde onder leiding van de organist, maar onder verantwoordelijkheid van Director Mu-

sices Bach.  

Kuhnau werkte in Leipzig nog met ripiënisten. Zijn voormalige leerling Christoph 

Graupner voorzag de muziek voor zijn sollicitatie in Leipzig van partijen voor ripiënisten. 

Maar terug in Darmstadt maakt hij nauwelijks nog ripiënistenpartijen.39 Datzelfde geldt ove-

rigens 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 ripi-

enisten steeds aparte partijen hadden; zij werden vooral ingezet op feestdagen.40 Ook Bachs 

Collegium Musicum werkte overwegend met enkel bezette partijen voor de zangers.41 

Opmerkingen van Johann Adolph Scheibe, die tot 1736 in Leipzig verbleef, worden wel geci-

teerd als argument voor de stelling dat in Leipzig MVPP werd gezongen.42  Maar deze citaten 

dienen niet uit hun context te worden gehaald: zo betreft één citaat uitdrukkelijk de uitvoe-

ring van motetten;B een ander handelt over de koorgrootte, een geïdealiseerde voorstelling 

van een koor met alleen Duitse vrouwen en mannen, zonder Italianen, geschikt voor theater 

en kerk;K 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.L Met andere woorden, Scheibe vroeg alleen voor 

motetten 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.43 Er was een veelkleurige 

praktijk, die verschilde van plaats tot plaats, van stadskerk tot hofkapel, met ensembles be-

staande uit beroepszangers, amateurs, studenten en/of schoolknapen. Daarom zeggen prak-

tijken 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.44 Ook Mattheson wilde in grote kerken een grote instrumentale bezet-

ting hebben,I, M en Johann Matthias Gesner noemde (bij Bach) 30 à 40 musici.N Opvallend is 

dat in al deze gevallen geen grote aantallen zangers worden genoemd. Verschillende heden-

daagse onderzoekers benadrukken dat bij grote instrumentale bezettingen ook grote vocale 

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.45 Maar zoals al in § V.1 is betoogd, heeft een 

groter aantal zangers niet zo’n groot effect: belangrijker is dat de zangers luid zingen. Uit 

                                                      
39 Rifkin 2002, p. 31. 
40 Ute Poetzsch, ‘Chor im 18. Jahrhundert? Zur Diskussion um <Bachs Chor>‘, Concerto 237, 2011, p. 28-

30. 
41 Herbert R. Pankratz, ’J. S. Bach and His Leipzig Collegium Musicum’, The Musical Quarterly 69/3, 

1983, p. 323-353, op p. 348. 
42 Wagner 1986, p. 286f. 
43 Schulze 2003, p, 269. 
44 Glöckner 2011, p. 583. 
45 Wagner 1986, p. 278f.; Glöckner 2010, p. 220. 
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verschillende bronnen kan worden geconcludeerd dat een aantal van vier à acht zangers ge-

noeg 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.O Bij de herdenking van de Augsburger 

Confession in Wittenberg in 1755 zongen acht zangers mee, op 33 instrumentalisten.46 Volgens 

de bekende opstelling uit 1746-1748 van de Grosse Concert-Gesellschaft in Leipzig (afb. V.1) be-

stond dit ensemble uit 26 leden. Slechts één lid was exclusief zanger; vijf leden konden als 

zanger worden ingezet, maar ook als ripiënostrijkers.47 

Parrott heeft uit beschikbare gegevens uit geheel Duitsland ten tijde van Bach de ver-

houding tussen het aantal zangers en het aantal instrumentalisten berekend.48 Deze ligt 

meestal tussen 1 : 2,5 en 1 : 7. Met andere woorden, ook bij een grote bezetting is het niet 

vanzelfsprekend dat het aantal zangers navenant groot was. Van zangers werd verwacht dat 

ze luid zongen (zie § XV.2), en van de instrumentalisten dat ze de zangers niet overstem-

den.49 Dirigenten uit de eerste helft van de 18e eeuw zochten pracht en praal blijkbaar eerder 

in een groter aantal instrumentalisten dan in een groter aantal zangers. 

 

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 met colla parte spelende instrumenta-

listen, (2) muziek in 17e-eeuwse stijl met enkel bezette vocale en instrumentale 

koren van concertisten en vaak daarnaast facultatieve Capella’s met ripiënis-

ten, 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 

kleine vocale bezetting. 
 

 

2. Lazen Bachs vocale ripiënisten mee met concertisten? 

Probleemstelling 
In Mühlhausen, Weimar en Köthen had Bach (vrijwel) steeds enkel bezette zangpartijen. De 

hofkapel in Weimar beschikte in 1714 over drie alten, twee tenoren en één bas,50 en in 1716 

over twee sopranen (Discantisten), één alt, twee tenoren en één bas.51 Inzet van vier ripiënis-

ten naast vier concertisten was dus zonder hulp van buiten niet mogelijk. In Köthen werd 

                                                      
46 Parrott 2010, p. 231. 
47 Parrott 2000, p. 128. 
48 Parrott 1998, p. 640f.; Parrott 2000, p. 128; Parrott 2010, p. 229. 
49 Parrott 2000, p. 131f. 
50 BD II, nr. 69, p. 55. 
51 BD II, nr. 80, p. 62f. 
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van Bach geen kerkmuziek verwacht; zangers werden vaak ingehuurd.52 Ook de overgele-

verde wereldlijke cantates die hij in Köthen componeerde en waarvan hij de muziek deels in 

1723 en 1724 in Leipzig opnieuw gebruikte in kerkcantates, waren kennelijk voor solisten be-

doeld. BWV 173.1 en 184.1 hadden in Köthen überhaupt nog geen vierstemmig koor. De 

term tutti in de tekstboekjes bij deel 8 van BWV 134.1 kan een aanduiding zijn dat alle zan-

gers en spelers hier tegelijk musiceerden; dat hoeft niet te betekenen dat ripiënisten meede-

den naast de beide solozangers.53 Met andere woorden, toen Bach in 1723 zijn functie als can-

tor en Music-Director in Leipzig aanvaardde, had hij waarschijnlijk alleen ervaring met enkel 

bezette vocale partijen. 

In 1708 maakte Bach in Mühlhausen van de meerkorige Concerto-praktijk gebruik in 

zijn feestelijke cantate Gott ist mein König BWV 71. Alle vijf koren hadden een eigen basin-

strument: de trompetten 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 verschillende hoeken van de kerk vijf volwaardige koren. De koren werden 

gecompleteerd met één orgelpartij. Alleen bij de zangers maakte Bach partijen voor ripiënis-

ten, die slechts een beperkte hoeveelheid muziek meezongen met de concertisten. Een golf-

lijn onderaan de pagina in de partituur geeft het meezingen van de ripiënisten aan. Bach ver-

meldde 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 meegerekend) 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 zon-

gen 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 Ca-

pella-traditie (concerto-stijl). 

Men kan BWV 71 leggen naast een goed vergelijkbare raadwisselingcantate uit Leip-

zig, Preise, Jerusalem, den Herrn BWV 119 uit 1723, waarvan het openingskoor eveneens voor 

vijf koren is geschreven. De trompetten hadden opnieuw pauken als bijbehorend basinstru-

ment, en 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 één gemeen-

schappelijke 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.54  

Het kleinere belang van de benutting van de ruimte in de 18e eeuw roept onmiddel-

lijk 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 

                                                      
52 BD II, nr. 93, p. 72. 
53 Zie het Glossarium in Hoofdstuk I. Van BWV 66.1 is de autografische muziek niet overgeleverd; ook 

de muziek van alle overige Köthener cantates is verloren gegaan. 
54 Van BWV 71 zijn facultatieve ripiënistenpartijen overgeleverd, van BWV 119 niet. Maar dat betekent 

niet dat er geen ripiënisten meezongen. Van alle overgeleverde cantates uit Leipzig voor raadswisse-

lingen zijn geen partijen overgeleverd, maar alleen een partituur – behalve van BWV 29. En juist van 

deze cantate zijn ook vocale ripiënistenpartijen bewaard gebleven. 
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die ene partij hebben gezongen. Bij de instrumentalisten (§ V.2) is geconcludeerd dat Bach 

voor zijn concertisten, zeker als dat stadsmusici waren, altijd een eigen partij maakte, moge-

lijk 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, heb-

ben onderzoekers naar aanwijzingen uit tekeningen, gravures en schilderijen van zulke uit-

voeringen 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 we-

reldse 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 ande-

ren genoemde afbeeldingen als irrelevant terzijde schuiven.55 Dat geldt ook voor twee afbeel-

dingen die vaker zijn genoemd; zij zijn echter de moeite waard om hier bij wijze van voor-

beeld nader te bestuderen.  

Een afbeelding uit 1712 laat een uitvoering van concerterende muziek zien op de or-

gelgalerij in Freiberg (afb. 1). Naast ongeveer elf instrumentalisten zijn er links van de diri-

gent (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. Men kan veronderstellen dat de achterste 

zangers in het midden steeds ripiënisten zijn, die meelazen met de voorste zangers. Maar of 

die achterste zangers echt meelazen of een eigen partij hadden, is niet zichtbaar. De ripiënis-

ten geheel rechts vormen, mogelijk samen met de (eveneens rechts geplaatste) groep trom-

pettisten, een Capella. Het betreft blijkbaar muziek in de 17e-eeuwse concerto-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, uit deze gravure kan niet worden geconcludeerd 

dat in 18e-eewse ‘moderne’ muziek ripiënisten uit dezelfde partij meezongen met concer-

tisten. 

De in Leipzig uitgegeven gezangbundel Unfehlbare Engel-Freude uit 1710 (afb. 2a/b) bevat een 

gravure van een ensemble dat kerkmuziek uitvoert.56 Blijkbaar gaat het niet om de uitvoe-

ring van een motet, maar van concerterende Music, met groepen zangers en instrumentalis-

ten. 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 sa-

men uit één partij zingen. Op de uitvergroting van een detail van de gravure (afb. 2b) zijn 

rechts (in overdreven perspectief) drie lessenaars te zien, waarop steeds vier partijen liggen. 

Om die lessenaars 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 zicht-

baar; ook het achterste viertal heeft een maatslaande prefect. De zangers lijken verdeeld te 

zijn in één viertal concertisten en twee viertallen ripiënisten. In de getekende opstelling zou 

                                                      
55 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. 1998/II, p. 116f.; Parrott 1998; p. 639, 642f. 
56 Parrott 2000, p. 54f.; Glöckner 2004, p. 92; 119; Parrott 2010/II, p. 28 ; Glöckner 2011, p. 578. 
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slechts één zanger per viertal zijn partij kunnen lezen; dat is natuurlijk niet realistisch. Blijk-

baar heeft de tekenaar gekozen voor een optisch meer bevredigende verdeling van de zan-

gers, 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 ook niet uit deze gravure. 

 

 

Afb. 2a/b. Links: Friedrich Groschuff, gravure Frontispice Unfehlbare Engelfreude, 

Leipzig 1710. Rechts: detail, uitvergroot. 

 

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 
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geen afbeeldingen bekend van 18e-eeuwse concerterende kerkmuziek, waaruit duidelijk 

blijkt dat zangers samen lezen uit één partij.57  

Informatie uit Bachs partijen en partituren 
In 1976 constateerde Alfred Dürr dat een normaal compleet stel partijen van een Bach-can-

tate bestond uit enkelvoudige partijen, behalve voor de violen en het (ongetransponeerde) 

continuo: daarvan werden ook doubletten gemaakt (§ V.2). Van de partijen voor de zangers 

werden dus geen doubletten gemaakt, op enkele uitzonderingen na. Meer partijen dan de 

hierboven genoemde komen in essentie nooit voor, minder daarentegen wel en zelfs vrij 

vaak. Meermalen ontbreken namelijk de viool- en continuodoubletten, vermoedelijk ten ge-

volgde van de wijze van overlevering: bij de boedelscheiding werden de partijen en de parti-

turen kennelijk vaak zo verdeeld dat de doubletten bij de partituren werden gevoegd. Wan-

neer 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 over-

geleverd dan vocale ripiënopartijen: van 92 werken zijn viooldoubletten bewaard gebleven, 

en van slechts 10 werken partijen voor vocale ripiënisten.58 

 

 
Afb. 3a. BWV 76, openingskoor, partituur, m. 62-68a. 

Inzet tenor solo in m. 68; aanduiding ‘solo’ ontbreekt. 

 

                                                      
57 Parrott 1998, p. 542; Ibid. 2000, p. 54f.; Ibid 2010/II, p. 28. 
58 Ibid. 1997, p. 298. 
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Afb. 3b. BWV 76, openingskoor, concertistenpartij sopraan, vanaf m. 55.  

17 maten rust vanaf m. 60, vanaf m. 77 ‘solo’, vanaf m. 94 ‘tutti’. 

 

 
Afb. 3c. BWV 76, openingskoor, ripiënistenpartij sopraan, vanaf m. 55. 

34 maten rust vanaf m. 60; volgende inzet vanaf m. 94. 

 

Uit de partituren en partijen kan worden afgeleid dat Bach in ieder geval ripiënisten inscha-

kelde bij de beide cantates Jesus nahm zu sich die Zwölfe BWV 22 en Du wahrer Gott und Davids 

Sohn BWV 23.2 die hij in 1723 uitvoerde ter gelegenheid van zijn sollicitatie in Leipzig. Daar-

mee sloot hij aan bij de traditie aldaar. Waarschijnlijk om dezelfde reden bleef hij ook ripi-

ënisten 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 (Afb. 3a, b, c), Ich hatte viel 

Bekümmernis BWV 21.3 en waarschijnlijk Ein ungefarbt Gemüte BWV 24. 

Hierna is Bach kennelijk gestopt met het systematisch inzetten van ripiënisten. Slechts 

in een vijftal cantates voor grote bezetting (trompetten, pauken) op hoogtijdagen,59 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 heruitvoering 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 244.2 worden beschouwd als een 

ripiënistenkoor dat zo nu en dan een zelfstandige status krijgt.60 Uit drie verschillende soor-

ten gegevens blijkt dat Bach in bovengenoemde werken ripiënisten gebruikte: 

 

                                                      
59 BWV 63 (1723?), 110 (1727-1731), 29 (1731 en 1749), 195 (ca. 1742 en 1749) en 191 (1745). 
60 Daniel R. Melamed, Hearing Bach’s Passions, Oxford 2005, p. 29f. 
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1. Het bestaan van partijen voor ripiënisten. Een volledige set partijen voor ripiënisten is 

overgeleverd voor BWV 23.2, 21.3, 29, 195.2 en 245.2; onvolledig overgeleverde sets 

partijen bestaan voor BWV 63 (A,T), 76 (S,S,A), 134.2 (S) en 110 (S,A,T). Opvallend 

zijn de twee ripiëno-sopraanpartijen bij BWV 76.61  

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 21.1/6, 9, 11; onvolledig zijn ze voor 

BWV 24/3. In de concertistenpartijen van BWV 23.1, 110 en 195.3 ontbreken zulke ver-

meldingen. Dat zij ook in de partijen voor BWV 63, 29 en 245.2 ontbreken, is logisch: 

hier zongen de ripiënisten alle koordelen volledig mee. In alle koralen ontbreken logi-

scherwijs eveneens tutti-aanduidingen, evenals in de koren BWV 21.1/2 en 234/1, 2. 

Blijkbaar zongen de ripiënisten die volledig mee. De aantekeningen in de drie overge-

leverde vocale partijen uit ca. 1748 voor BWV 234/6 zijn deels later weer verwijderd, 

vermoedelijk voor een heruitvoering na Bachs dood.62 

3. Aantekeningen in partituren. Van BWV 195.3 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 aangege-

ven met een of meer golflijntjes onder aan het balkensysteem (net zo als in de parti-

tuur van de vroege cantate 71). In de partituren van BWV 23.1/3, 24/3, 110/1, 245.4 en 

29/1 ontbreken aanwijzingen. 

 

Men kan zich afvragen wat de bedoeling was van die solo- en tutti-aanwijzingen. Er zijn drie 

antwoorden 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 slor-

dig was met deze vermeldingen (BWV 23, 75, 76, 24, 234, 110, 195), zowel in partituur 

als concertistenpartijen. Het verwijderen van de aanwijzingen in de concertistenpar-

tijen van BWV 234 zou ook volledig overbodig zijn geweest: de ripiënistenpartijen 

waren immers al klaar. 

2. Zij zijn bedoeld voor ripiënisten, die meelazen uit de concertistenpartij. Ook deze mo-

gelijkheid heeft als bezwaar de slordigheid, waarmee de solo- en tutti-aanwijzingen 

zijn genoteerd. In BWV 21 werden mogelijk 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 niet dat de ripiënisten meela-

zen met de concertisten: zij hadden immers hun eigen (nieuwe) partijen. 

3. Zij zijn (in de concertistenpartijen) aanwijzingen voor de concertist dat op deze mo-

menten ripiënisten wel of niet gingen meezingen uit hun eigen partijen. Deze moge-

lijkheid lijkt de beste verklaring te geven: mogelijk was het een service voor de con-

certisten. Het was geen ramp wanneer die service ontbrak of onvolledig was. 

 

                                                      
61 Een extra sopraanpartij voor BWV 121 kan niet voor een ripiënist bedoeld zijn: die partij bevat na-

melijk niet alleen de ‘koor’-gedeelten. 
62 Emil Platen / Marianne Helms, NBA II/2, Kritischer Bericht, Kassel 1982, p. 78f. 
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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 

ripiënisten. Van deze tien is dat bekend doordat uit partituur of concertistenpartijen differen-

tiatie blijkt. En hiervan zijn er slechts vier waarvan ripiënistenpartijen zijn overgeleverd. Ver-

moedelijk 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 in-

zette 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-aan-

wijzingen. Van alle drie de genoemde werken zonder differentiatie (BWV 63, 29, 245.2) zijn 

ripiënistenpartijen bewaard gebleven. Dat is logisch: ook in deze werken blijkt nergens de 

deelname van ripiënisten als vanzelfsprekend uit de partituren en concertistenpartijen.63  

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. Im-

mers, anders zou dat moeten blijken uit ripiënistenpartijen, of uit solo-/tutti-vermeldingen in 

partituur of concertistenpartijen, en deze vermeldingen ontbreken geheel. Parrott meent uit 

deze aantallen te kunnen afleiden dat Bach vrijwel altijd, wanneer hij ripiënisten inzette, ook 

differentieerde.64 Maar men kan ook andersom redeneren: alleen bij die werken, waarin Bach 

differentieerde, kan tot deelname van ripiënisten worden besloten op grond van de aanwij-

zingen 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 gemaakt, die verloren zijn geraakt, ofwel de ripiënisten hebben 

de koordelen meegelezen uit de concertistenpartijen. In tegenstelling tot wat Koopman ver-

onderstelt,65 is het statistisch onwaarschijnlijk is dat (vocale) ripiënistenpartijen op grote 

schaal verloren zijn geraakt: de overige doubletten zijn immers op veel grotere schaal be-

waard gebleven. Alleen indien ripiënisten meelazen uit de partij van de concertisten is te be-

grijpen dat ripiënisten standaard meezongen. 

                                                      
63 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 can-

tate. Rifkin 2002, p. 33f. 
64 Parrott 1996, p. 562-567. Een punt dat in zijn voordeel spreekt is de recente historie van BWV 23, be-

schreven 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 ripi-

ënistenpartijen had gemaakt, omdat BWV 23 tot de eerste cantates behoorde, die Bach in Leipzig uit-

voerde. 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 meespeelden. 

In 2002 beschreef Wolff de vondst van de ripiënistenpartijen. Hieruit bleek dat zowel Rifkin als Parrott 

het bij het rechte eind had 
65 Koopman 1998, p. 241f. 
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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;66 Rif-

kin en Parrott denken dat dit nooit gebeurde. De argumenten, voor zover hierboven niet be-

sproken, zijn de volgende. 

 Glöckner merkt op dat nergens is beschreven dat Bachs concertisten en ripiënisten 

niet naast elkaar stonden.67 Anderzijds is ook nergens beschreven dat zij dat wel deden. Een 

argument tegen meelezen is een mogelijke analogie met de instrumentale partijen: hier wa-

ren de concertisten-partijen bestemd voor één speler (§ V.2).68 Wanneer men ervan uitgaat 

dat de ripiënisten alles meezongen behalve de aria’s en recitatieven, konden ripiënisten we-

ten wat ze mee moesten zingen en wat niet, aldus MVPP-adepten. Maar dat gaat lang niet 

altijd op. 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 vierstem-

mig 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 waar-

schuwing 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 (Afb. 4). 

 

 
Afb. 4. BWV 44, tenorpartij, slot deel 1 (duet tenor en bas ‘Sie werden euch  

in den Bann 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 sim-

pel was het geweest, om in de partij tutti o.i.d. te zetten op de momenten dat zo’n koor be-

gint. 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 al-

leen. 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 

                                                      
66 O.a. Schering 1936, p. 30; Marshall 1983, p. 21; Koopman 1998, p. 245; Glöckner 2011, p. 580f.; Chris-

toph Wolff, Wiederentdeckt und Wiedergewonnen. Das Notenarchiv der Sing-Akademie aus der Perspektive 

der Musikforschung, Heidelberg 2002, p. 189f.; Siegbert Rampe, ‘Bach-Interpretation und Historische 

Wirklichkeit‘ [Bach Interpretationen (Zürcher Musikstudien), hrsg. v. Hans-Joachim Hinrichsen und 

Dominik Sackmann, Bern 2003, p. 9-46]; Bach und die Nachwelt, Band 4, hrsg. v. Joachim Lüdtke, 

Laaber 2005, p. 121-156., op p. 143. 
67 Glöckner 2011, p. 583. 
68 Rifkin 1997, p. 303f. 
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de ripiënistenpartij (de overige concertisten zingen dit koraal wel mee). Met andere woor-

den, uit deze concertistenpartij konden geen ripiënisten meezingen. In de concertistenpar-

tijen bevinden zich geen aanwijzingen waaruit blijkt dat ripiënisten daaruit wellicht meezon-

gen.69 

 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 (afb. 5). Maar bij de vocale baspartijen, die op deze pagina uit plaatsgebrek in één 

systeem staan genoteerd, staat bij de kantlijn: Basso 1 Chori en Basso 2. Chori [con]cord. Dus en-

kelvoud, niet: Bassi, of Tutti li Bassi.70 Bovendien werden beide tenorpartijen samengevat on-

der de titel due Tenori. Natuurlijk zou Basso de baspartij kunnen betekenen, en niet één bas-

zanger, en zou due Tenori evenzo twee tenorpartijen kunnen betekenen, maar als deze par-

tijen enkel bezet waren zijn de genoteerde formuleringen daar beter mee in overeenstem-

ming. Deze gedachte krijgt steun doordat elders (§ V.2) ook instrumentale partijen in partitu-

ren soms in meervoud zijn genoteerd (Violoni, Fagotti etc.). Dat zou zinloos zijn geweest, als 

hiermee alleen de partij was aangegeven.  

 

Afb. 5. BWV 244.2, partituur, 

overgang 27a (sopraan en alt) naar 27b (alten, tenoren, bassen, continuo). 

 

Al deze argumenten leiden tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn voor de veronder-

stelling 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 concertisten-

partijen is daarmee de vraag nog niet beantwoord, of ripiënisten als groep apart stonden. Als 

er aparte ripiënistenpartijen zijn overgeleverd die afwijken van de concertistenpartijen (diffe-

rentiatie), 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 ripiënis-

tenpartijen niet afwijken van de koren in concertistenpartijen (zoals in essentie overal in de 

Johannes-Passion) en de ripiënisten niet apart stonden, kan men zich afvragen waarom die 

                                                      
69 Rifkin 1982, p. 748f.; Ibid. 1997, p. 305. 
70 Butt 1998, p. 102. 
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partijen überhaupt zijn geschreven. Meelezen was dan mogelijk geweest; statusoverwegin-

gen zoals bij de instrumentalisten golden immers niet. 

 

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 ston-

den, zoals in de 17e eeuw gebruikelijk was. 
 

 

3. Hoe werden de vocale partijen bij Bach in Leipzig bezet? 

Argumenten voor een meervoudige bezetting  
Omdat op grond van de argumenten die werden genoemd in § 1 en 2 niet kan worden uitge-

sloten dat Bach ripiënisten (soms) liet meelezen uit concertistenpartijen, zal op een andere 

wijze gezocht moeten worden naar definitievere informatie over het aantal zangers per par-

tij. Hieronder volgen zes argumenten die in de OVPP-discussie zijn aangedragen ter verdedi-

ging van de stelling dat Bach wel degelijk altijd MVPP toepaste, steeds gevolgd door moge-

lijke tegenargumenten. 

 

1. Sommige schrijvers menen (zonder enig bewijs) dat Bach ook na de eerste vier canta-

tes uit 1723 ripiënisten bleef inzetten. Zij zouden dan hebben meegelezen uit de par-

tijen van de concertisten, maar Bach zou het niet meer nodig hebben gevonden om dit 

in de partijen en partituur te noteren.71  

Hiertegen kan worden aangevoerd dat Bach zulke aanwijzingen later wel no-

teerde bij heruitvoeringen van BWV 63, 110, 29, 195 en 191. Partijen bevatten 

verder vaak veel aanwijzingen (dynamiek, articulatie, versieringen), maar zel-

den solo-tutti-notities. Wanneer op grote schaal ripiënisten meededen, is het 

moeilijk verklaarbaar dat zulke aanwijzingen zo vaak ontbreken.72 Bach zou 

na de eerste vier cantates in Leipzig kunnen zijn gestopt met het inzetten 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 ripiënisten hier 

zwegen, maar ook dat er geen andere concertisten meezongen. In deze zin be-

tekent 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 be-

zetting wordt aangeduid als: à Soprano Solo è 3 Ripiëni. De koraalzangers wor-

den ripiënisten genoemd, geen concertisten. Maar er is geen ripiënist bij de so-

praanpartij. Dat kan alleen maar betekenen dat alle partijen solistisch waren 

                                                      
71 O.a. Dürr 1986, p. 257. 
72 Butt 1998, p. 102f.; Parrott 2000, p. 44. 
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bezet. Dergelijke formuleringen zijn ook te vinden in andere solocantates met 

slotkoraal (BWV 55, 56, 169).73 

3. Het zou absurd zijn, wanneer in de Johannes-Passion Christus zelf na zijn sterven de 

aria Mein teurer Heiland zou zingen.74  

Dit argument getuigt van een romantische interpretatie van de rol van de zan-

gers. Bach koos ervoor, de Christuspartij en de ariapartij in dezelfde partij te 

noteren; hij had ook anders kunnen kiezen. Ook het koor kan allerlei tegen-

strijdige functies vervullen, en de zangers die de partijen van evangelist en 

van Christus vertolkten maakten deel uit van dat koor.75 

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.76  

In § V.1 is al opgemerkt dat meer zangers niet zorgen voor een veel sterker ge-

luid. Daarnaast schreef Bach soms aria’s voor grote bezettingen, en daarin 

zong zeker maar één zanger.77 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 232.4 zo-

wel solo- als koorpartijen achter elkaar te zingen.78  

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 Stadsraad voor het eerste 

koor 17 alumni betaalde, terwijl Bach in zijn cantates daarvan maar vier liet zingen.79  

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, leer-

lingen op te laten leiden tot het kunnen bespelen van instrumenten, om zo 

kosten te besparen (§ IV.1). 

7. In de Bach-biografie van Johann Nikolaus Forkel uit 1802 vermeldde deze dat Bach 

de beschikking had over ‘das Chor der Leipziger Thomas-Schule’, dat ‘steeds’ uit 50 of 

meer zangers zou hebben bestaan.P 

Forkel legde niet uit aan welke informatie hij dit getal ontleent. Het lijkt waar-

schijnlijk dat hij het totaal aantal alumni interpreteerde als Bachs vocale koor. 

Tijdens uitvoeringen van cantates had Bach echter alleen de beschikking over 

het eerste koor met ca. 17 alumni, van wie een substantieel deel een instru-

ment diende te bespelen.80 

  

Vooruitlopend op Hoofdstuk VIII kan hier tot slot worden meegedeeld dat het bij grote be-

zettingen praktisch onmogelijk was om in de Nikolaikirche meer dan vier ripiënisten een 

                                                      
73 Parrott 2000, p. 39. 
74 Koopman 1998/II, p. 115. 
75 Butt 1998, p. 103f. 
76 Wolff 2002, p. 190; Koopman 2009, p. 25; Glöckner 2010, p. 220.; Jerold 2017, p. 59ff. 
77 Rifkin 2003, p. 576f. 
78 Koopman 2009, p. 25. 
79 Schulze 2003, p. 269; Glöckner 2010, p. 218. 
80 Jerold 2017, p. 61. Jerold baseert haar theorie over grote koren onder andere op verschillende foute 

aannames en aanvechtbare vertalingen vanuit het Duits naar het Engels, op oudere muziek in Capella-

stijl, en op veel informatie uit de tijd na Bach. 
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plaats te geven. Toch werd bijvoorbeeld cantate BWV 29 in de Nikolaikirche met ripiënisten 

uitgevoerd. Blijkbaar werden dus zowel concertisten- als ripiënistenpartijen enkel bezet. 

Informatie uit het schoolreglement 
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.81 De taken van de leerlingen worden in Hoofd-

stuk XIII van dit reglement opgesomd. Daarbij zijn daarin vooral de artikelen 1 – 5 van be-

lang.Q Glöckner meent hieruit te kunnen afleiden dat de zangers aan alle figurale muziek 

deelnamen.82 Maar waarschijnlijk werden deze regels in de volgorde van de liturgie geno-

teerd (Hoofdstuk IX), en in dat geval is die conclusie onjuist.83 Belangrijker nog is dat de Mu-

sic voor de preek (de cantate) en de facultatieve Music na de preek in de Schulordnung niet 

voorkomen. Het betreffende hoofdstuk XIII is tamelijk ongewijzigd overgenomen uit de 

oude Schoolorde uit 1634 (nog in het Latijn), toen cantates nog helemaal niet bestonden.84 

Het nieuwe reglement is gemaakt door vertegenwoordigers van de Raad, door bureaucraten 

dus, niet door deskundigen op het gebied van liturgie en kerkmuziek. Omdat daarin ook 

niet de zin lag van de vernieuwing die beschreven is in § IV.1, is het te begrijpen dat zij dit 

onderdeel van de Ordnung niet opnieuw formuleerden. Vastgesteld moet worden dat de 

schoolorde niet geschikt is om conclusies te trekken over de bezetting van cantates en concer-

terende muziek na de preek. 

Informatie uit het Memorandum 
In Bachs Memorandum staat glashelder dat hij in zijn eerste zondagskoor graag twaalf, lie-

ver nog zestien zangers wilde hebben (Memorandum, § 4).A Er staat echter niet dat hij in zijn 

eerste koor werkelijk over twaalf of zestien goede zangers beschikte. Er staat evenmin dat hij 

deze allen wilde inzetten bij de uitvoering van de concerterende Music. Het Memorandum 

(zie Hoofdstuk IV) is in de eerste plaats geschreven als protest tegen het nieuwe beleid be-

treffende de aanname van alumni door de Raad, waardoor het aantal muzikaal vaardige jon-

gens verder dreigde verkleind te worden. 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) 

(Memorandum, § 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 spe-

len, en hij probeerde aan te tonen dat hun aantal op dat moment te laag 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 can-

tates), maar dat de zangers meer taken hadden: het zingen van (1) 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 

                                                      
81 Koopman 1998, p. 245; Glöckner 2004, p. 91; Glöckner 2010, p. 218f. Antwoord van Rifkin: o.a. Rifkin 

2012, p. 120f. 
82 Glöckner 2004, p. 91. 
83 Rifkin 2012, p. 121f. 
84 Michel Maul, ‘,welche ieder Zeit aus den 8 besten Subjectis bestehen muß‘. Die erste ,Cantorey‘ der 

Thomasschule – Organisation, Aufgaben, Fragen‘, BJ 99, 2013, p. 11-78., op p. 65-70. 
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werkte hij niet uit, zodat bij de lezer onduidelijkheid blijft bestaan. Daarom kunnen de gege-

vens over de zangers minder eenduidig worden geïnterpreteerd dan die over de instrumen-

talisten.85  

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 bas-

sen (Memorandum § 1). Voor kerkstukken (Kirchen-Stücken) waren zij weer verdeeld in con-

certisten en ripiënisten. Het aantal concertisten was normaal vier, maar kon ook vijf, zes, ze-

ven of acht zijn. Daarmee is duidelijk dat Bach het niet alleen over cantates had: die zijn vrij-

wel 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 (§ IV.1). 

 

 
Afb. 6. Erhard Bodenschatz, Florilegium Portense, sopraanpartij, titelblad. 

 

De titel is veelzeggend (afb. 6): Florilegium Portense continens CXV Selectissimas Cantiones 4. 5. 

6. 7. 8. Vocum. Dat zijn exact dezelfde getallen als die Bach noemde in zijn Memorandum. 

Blijkbaar rekende hij (anders dan Rifkin en Glöckner)86 deze motetten ook tot de ‘kerkstuk-

ken’. 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 can-

                                                      
85 Parrott 2000, p. 93f.; Konrad Küster, Bach Handbuch, Kassel 1999, p. 186f. 
86 Rifkin 2002, p. 16; Glöckner 2011, p. 575. 
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tates. Naast acht concertisten had hij dan immers inderdaad (minstens) acht ripiënisten no-

dig. Wellicht 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 immers overgelaten aan de prefect en de organist.87 Deze redenering lijkt on-

juist. Dat Bach ook de andere taken van de zangers op het oog had, blijkt alleen al uit het feit 

dat hij het minimumaantal zangers koppelde aan het kunnen zingen van een 8-stemmig mo-

tet en dat hij ook inging op het tweede, derde en vierde zondagskoor. 

 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 be-

toog 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.88 Hij maakt echter niet duidelijk, waarom Bach dit zou willen terwijl hij van 

deze mogelijkheid zelden of nooit gebruik maakte, en waarom Bach elders in het Memoran-

dum heel andere getallen gebruikte. 

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 zon-

dagskoren: 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 mu-

ziek, motetten en koralen.89 De zangers van het derde koor hoefden alleen motetten en kora-

len te zingen (concerterende 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 (Memorandum, § 3). Voor de helderheid 

wordt hier voor de groepen die o.a. met Nieuwjaar en bij begrafenissen hun diensten ver-

leenden weer de term cantorijen gebruikt en voor de koren in de kerk op zon- en feestdagen 

de term zondagskoren (§ IV.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 motet-

ten. Ripiënisten noemde hij niet, over cantates had hij het niet expliciet (Memorandum, § 4). 

In de drie zondagskoren voor de Thomas-, Nikolai- en Neue Kirche moesten de leerlingen allen 

musicalisch zijn (Memorandum, § 3). Tot elk muzikaal koor behoorden minstens drie sopra-

nen, drie alten, drie tenoren en drie bassen (Memorandum, § 4). Geconcludeerd moet wor-

den 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.R Voor het vierde 

koor volstonden acht zangers (voor het zingen van koralen). Mogelijk wilde hij de mogelijk-

heid hebben, koralen meerstemmig te laten zingen, anders is het moeilijk te begrijpen dat hij 

voor zijn vierde koor om twee sopranen, twee alten, twee tenoren en twee bassen vroeg. 

                                                      
87 Glöckner 2011, p. 575. 
88 Rifkin 2002, p. 21f. 
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De zangers zijn niet het koor, maar maken deel uit van het koor. 
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Verder lezend in het Memorandum telde Bach volgens eigen opgave in totaal zeventien 

‘bruikbare’ alumni die concerterende muziek konden zingen (Memorandum, § 10); deze 

alumni zullen hier verder ‘cantatezangers’ worden genoemd. Bach had hen nodig in het eer-

ste en het tweede zondagskoor, plus een prefect voor het derde zondagskoor; drie prefecten 

worden bij naam genoemd.90 Dat duidt voor het eerste en tweede zondagskoor op ongeveer 

acht cantatezangers. Twaalf cantatezangers voor het eerste koor waren in de praktijk dus niet 

mogelijk. Dat wordt nog duidelijker, wanneer wordt bedacht dat Bach volgens zijn revers 

verplicht was ook goede zangers in het derde zondagskoor te plaatsen,S terwijl de Schulord-

nung voorschreef dat in het derde koor acht geoefende zangers opgenomen moesten zijn en 

in het vierde koor vier.T Deze geoefende zangers hoefden echter geen cantatezangers te zijn. 

De genoemde acht cantatezangers voor Bachs eigen eerste koor komen overeen met 

de acht zangers die samen de eerste cantorij vormden (het elitekoor voor de rondgang in de 

Nieuwjaarsperiode en bij bruiloften en begrafenissen; § IV.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.91 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.U Niettemin, concerterende muziek had over het al-

gemeen 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 

zouden, wanneer Bach voor zijn eerste koor twaalf cantatezangers zou claimen, maar vier 

cantatezangers over blijven. Daarmee zou dit tweede koor op hoogtijdagen zijn ambities niet 

waar kunnen maken in geval van ziekte. Het ligt ook meer voor de hand dat niet alleen de 

fameuze eerste cantorij als cantatekoor bijeenbleef in het eerste zondagskoor, maar dat de 

acht zangers uit de tweede cantorij eveneens bij elkaar konden blijven in het tweede zon-

dagskoor.  

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 (Memorandum, § 4), 

ook in het derde koor. Om in het eerste en tweede koor twaalf zangers voor de motetten be-

schikbaar te hebben, waren daar naast de acht cantatezangers per koor nog vier motettenzan-

gers nodig; in het derde koor twaalf motettenzangers. In totaal waren zo alle twintig beschik-

bare 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 responsen meezingen. 

In 1731 waren in het derde koor slechts tien zangers opgenomen (twee sopranen, 

twee alten, twee tenoren en vier bassen), in ca. 1737 dertien, in 1740 mogelijk ca. twaalf, in 

1742 elf en in 1745 twaalf zangers.92 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 ko-

ren toen elk beschikten over zeventien alumni (afb. 7). Het derde koor had dertien alumni, en 

                                                      
90 Ook het vierde zondagskoor (voor de Peterskirche) had een prefect, maar deze hoefde geen cantate-

zanger te zijn. Rifkin 2012, p. 134f. 
91 Rifkin 2002, p. 25; Ibid. 2012, p. 21f. 
92 Schneiderheinze 1982, p. 35; Dokumente GLT VIII/C 61, p. 81f., Ibid. VIII/C 74, p. 90f.; Ibid. VII/C84 en 

85, p. 97ff., Ibid. VIII/C 92, p. 107f. 
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het vierde koor zeven.93 Hierbij moet bedacht worden dat de verdeling niet vanzelfsprekend 

zo was dat in elk van de vier koren een even groot aantal leden van elke stemgroep beschik-

baar was. In andere jaren konden ook de capaciteiten van de alumni anders uitvallen. 

 

 
Afb. 7. Triers lijst uit 1744/1745 met de namen van de leden van de vier zondags-

koren. 

 

Armin Schneiderheinze berekende een acceptabele verhouding tussen de aantallen 

alumni per stem groep voor o.a. het eerste zondagskoor 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.94 Ons beperkend tot het eerste zondagskoor 

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.95  

                                                      
93 Glöckner 2010, p. 216f.; Rifkin 2012, p. 135f.; Dokumente GLT VIII/C 88, p. 100ff. 
94 Schneiderheinze 1982, p. 36. 
95 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 
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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 § IV.1 kreeg Bach als opdracht om de alumni niet alleen vo-

caal, maar ook instrumentaal muziekonderricht te geven, opdat bespaard kon worden op de 

uitgaven voor instrumentalisten.V Blijkbaar betrof dit in totaal vijf à zeven alumni (Memo-

randum, § 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 ruw-

weg de helft aan het spelen. Slechts de andere helft was dus beschikbaar voor het zingen. Dat 

de untüchtige leerlingen een instrument zouden hebben bespeeld ligt niet voor de hand: Bach 

noemde ze gar keine Musici (Memorandum, § 10). 

 Rector Johann August Ernesti merkte in 1736 op dat tot dan toe een van de elite-acht, 

namelijk de (vorige) eerste prefect Maximilian Nagel, “noot iets anders had gedaan, dan vi-

ool spelen”.96 Het is verhelderend om te constateren dat een prefect, die de zangers leidde in 

motetten, koralen en responsies, bij de uitvoering van 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 (Memorandum, § 

4), dan is het nauwelijks denkbaar dat Bach regelmatig ripiënisten kon inzetten.  

Nergens in zijn Memorandum vroeg Bach om een groter aantal zangers, of om de 

verhouding 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 (Memorandum, § 

9). Zijn concerterende muziek vroeg andere vaardigheden dan die van de meeste alumni 

(Memorandum, § 8, 9). Zelfs het niveau van de stadsmusici vond hij eigenlijk beneden de 

maat (Memorandum, § 6). Hij noemde ook de door Schelle en Kuhnau ingehuurde studenten 

(Memorandum, § 8). Hoeveel temeer had Bach zulke studenten dan nodig, omdat zijn mu-

ziek (met recitatieven en da-capo-aria’s) toch veel ingewikkelder was dan de muziek van 

deze vroegere Thomascantores.97 Omdat bij het zingen van motetten geen alumni hoefden te 

worden ingezet als instrumentalisten, waren ripiënisten hier wellicht wel haalbaar. Mogelijk 

werden alle 17 leerlingen in het eerste zondagskoor wel ingezet voor het ondersteunen van 

de gemeentezang. 

De conclusie die uit het Memorandum kan worden getrokken, is dat Bach voor de 

uitvoering 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 Memoran-

dum staat dat Bach zijn cantates enkel bezet uitvoerde, maar Glöckner heeft ongelijk wan-

neer hij impliceert dat dit niet uit het Memorandum kan worden afgeleid.98  

                                                      
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 motetten voor vier, vijf of zes stemmen vaak mogelijk deze dubbel te bezetten; uit de bovenge-

noemde 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.  
96 BD II, 383, p. 275. 
97 Geck 2003/II, p. 563; Glöckner 2004, p. 90. 
98 Glöckner 2011, p. 578. 
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Bachs wensen 
Een aantal onderzoekers stelt de (terechte) vraag, of het wel Bachs wens wel was, om zo zel-

den ripiënisten mee te laten zingen. Wellicht zou hij liever altijd ripiënisten hebben laten 

meezingen, als hij daarvoor voldoende capabele musici ter beschikking had. Het Memoran-

dum laat immers zien dat Bach zich verzette tegen het tekort aan zulke musici.99 Rampe 

vraagt zich af of Bach, vanwege de moeilijkheidsgraad van zijn muziek, kwaliteit had ge-

kocht met een kleinere bezetting. Rifkin suggereerde in antwoord hierop dat Bach zijn com-

posities wellicht beter vond klinken wanneer ze uitsluitend werden uitgevoerd door concer-

tisten: ripiënisten werden dan met opzet vermeden. Of misschien was Bach ontevreden over 

de kwaliteit van zijn ripiënisten. Een andere mogelijkheid is dat het inschakelen van vol-

doende musici organisatorisch te veel werk, dan wel te duur was. Rifkin vermoedt dat Bach 

ripiënisten niet nodig vond, maar concludeert dat de gestelde vraag op grond van de be-

schikbare aanwijzingen uiteindelijk niet kan worden beantwoord.100  

Wanneer partituur en partijen geen aanwijzingen bevatten voor de medewerking van 

ripiënisten, is het niet uitgesloten dat Bach ze wel zou hebben laten meezingen als hij over 

voldoende goede zangers zou hebben beschikt. Wat zouden zij dan hebben gezongen? Par-

rott analyseerde de partituren en partijen van werken met ripiënisten, op zoek naar regels 

voor de wijze waarop Bach differentiatie vormgaf. Deze paste hij vervolgens toe op de Missa 

BWV 232.2.101 Hij concludeert dat Bach zijn ripiënisten liet meezingen in  

 

1.  polyfone stukken, maar alleen daar 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 21.3/9);  

3.  muziek in stile antico en alla breve (BWV 21.3/6, 23.2/4, 29/2), en  

4.  turbakoren (BWV 244.2, 245.4).  

5.  Hieraan zou men nog kunnen toevoegen: homofone tuttigedeelten (BWV 21.3/1, 

76/1).  

 

Maar de ripiënisten zwegen  

 

1. wanneer een partij voor het eerst een thema poneert (BWV 21.3/6, 23.2/3, 75/1, 

76/1),  

2. in duidelijk voor solisten bedoelde passages, geschreven voor maximaal twee 

stemmen (BWV 23.2/3), of  

3. 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 bo-

venstaande regels in overeenstemming.  

                                                      
99 Wagner 1986, p. 290f.; Geck 2000, p. 193f.; Rampe 2005, p. 143f.; Hans-Joachim Schulze, “Bach Stilge-

recht aufführen - Wunschbild und Wirklichkeit, 1984-1991”, in Lüdtke 2005, p. 199. 
100 Rifkin 2002, p. 40f. 
101 Parrott 2010/II, p. 9-25. 
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Uit de formulering in het Bachs Memorandum uit 1730 kan worden gededu-

ceerd 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 conti-

nuodoubletten verloren zijn gegaan; datzelfde lot kan dan ook eventuele ripi-

enistenpartijen hebben getroffen. De vraag of Bach vaker met ripiënisten zou 

hebben gewerkt, als hij daartoe goede mogelijkheden had, kan niet worden be-

antwoord. Blijkbaar hanteerde hij een aantal regels op grond waarvan hij met 

de nodige souplesse besloot, wat eventuele ripiënisten al dan niet meezongen. 
 

 

 

Rens Bijma, versie 26-11-22 

Met dank aan Albert Clement en Jos van Veldhoven 

 

A Johann Sebastian Bach, Kurtzer, iedoch höchstnöthiger Entwurff einer wohlbestallten Kirchen Music; nebst 

einigem unvorgreiflichen Bedencken von dem Verfall derselben. Brief aan de Leipziger Raad, 23. August 

1730, BD I, nr. 22, p. 60ff.  

De verdeling in 10 secties is niet origineel; zij is tussen haken [  ] aangebracht om de navigatie in dit hoofdstuk 

te vergemakkelijken. 

[§ 1.] 

Zu einer wohlbestellten Kirchen Music gehören Vocalisten und Instrumentisten. 

Die Vocalisten werden hiesiges Ohrts von denen Thomas Schülern formiret, und zwar von vier 

Sorten, als Discantisten, Altisten, Tenoristen, und Baßisten. 

So nun die Chöre derer Kirchen Stücken recht, wie es sich gebühret, bestellt werden sollen, müßen 

die Vocalisten wiederum in 2erley Sorten eingetheilet werden, als: Concertisten und Ripienisten.  

Derer Concertisten sind ordinaire 4; auch wohl 5, 6, 7 biß 8; so mann nemlich per Choros musiciren 

will.  

Derer Ripienisten müßen wenigstens auch achte seyn, nemlich zu ieder Stimme zwey. 

[§ 2.] 

Die Instrumentisten werden auch in verschiedene Arthen eingetheilet, als: Violisten, Hautboisten, 

Fleutenisten, Trompetter und Paucker. NB. Zu denen Violisten | gehören auch die, so die Violen, 

Violoncelli und Violons spielen. 

[§ 3.] 

Die Anzahl derer Alumnorum Thomanæ Scholæ ist 55. Diese 55 werden eingetheilet in 4 Chöre, nach 

denen 4 Kirchen, worinne sie theils musiciren, theils motetten und theils Chorale singen müßen. In 

denen 3 Kirchen, als zu S. Thomæ, S. Nicolai und der Neüen Kirche müßen die Schüler alle musi-

calisch seyn. In die Peters-Kirche kömmt der Ausschuß, nemlich die, so keine music verstehen, 

sondern nur nothdörfftig einen Choral singen können.  
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[§ 4.] 

Zu iedweden musicalischen Chor gehören wenigstens 3 Sopranisten, 3 Altisten, 3 Tenoristen, und 

eben so viele Baßisten, damit, so etwa einer unpaß wird (wie denn sehr offte geschieht, und be-

sonders bey itziger Jahres Zeit, da die recepte, so von dem Schul Medico in die Apothecke ver-

schrieben werden, es ausweisen müßen) wenigstens eine 2 Chörigte Motette gesungen werden 

kan. (NB. Wiewohln es noch beßer, wenn der Coetus so beschaffen wäre, daß mann zu ieder 

Stimme 4 subjecta nehmen, und also ieden Chor mit 16. Persohnen bestellen könte.)  

Machet demnach der numerus, so Musicam verstehen müßen, 36 Personen aus.  

[§ 5.] 

Die Instrumental Music bestehet aus folgenden Stimmen; als:  

- 2 auch wohl 3 zur    --  Violino 1. 

- 2 biß 3 zur     --  Violino 2. 

- 2 zur      --  Viola 1. 

- 2 zur      --  Viola 2. 

- 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. 

summa. 18. Persohnen wenigstens zur Instrumental-Music. NB. füget sichs, daß das KirchenStück 

auch mit Flöten, (sie seynd nun à bec oder Traversieri), componiret ist (wie denn sehr offt zur Ab-

wechselung geschiehet) sind wenigstens auch 2 Persohnen darzu nötig. Thun zusammen 20 In-

strumentisten. 

[§ 6.] 

Der Numerus derer zur Kirchen Music bestellten Persohnen bestehet aus 8 Persohnen, als 4. 

StadPfeifern, 3 KunstGeigern und einem Gesellen. Von deren qualitäten und musicalischen Wi-

ßenschafften aber etwas nach der Warheit zu erwehnen, verbietet mir die Bescheidenheit. Jedoch 

ist zu consideriren, daß Sie theils emeriti, theils auch in keinem solchen | exercitio sind, wie es wohl 

seyn solte.  

Der Plan davon ist dieser: 

- Herr Reiche   zur  1 Trompette. 

- Herr Genßmar   --  2 Trompette. 

- vacat    --  3 Trompette. 

- vacat    --    Paucken. 

- Herr Rother  --  1 Violine. 

- Herr Beyer   --  2 Violine. 

- vacat    --     Viola. 

- vacat    --    Violoncello. 

- vacat    --     Violon. 

- Herr Gleditsch   --  1 Hautbois. 

- Herr Kornagel   -- 2 Hautbois. 

- vacat    --  3 Hautbois oder Taille 

- Der Geselle   --  ` Basson. 

Und also fehlen folgende höchstnöthige subjecta theils zur Verstärckung, theils zu ohnentbehrli-

chen Stimmen, nemlich:  

- 2 Violisten zur 1 Violin. 

- 2 Violisten zur 2 Violin. 

- 2 so die Viola spielen. 

- 2 Violoncellisten. 

- 1 Violonist. 
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- 2 zu denen Flöten. 

[§ 7.] 

Dieser sich zeigende Mangel hat bißhero zum Theil von denen Studiosis, meistens aber von denen 

Alumnis müßen ersetzet werden. Die Herrn Studiosi haben sich auch darzu willig finden | laßen, 

in Hoffnung, daß ein oder anderer mit der Zeit einige Ergötzligkeit bekommen, und etwa mit 

einem stipendio oder honorario (wie vor diesem gewöhnlich gewesen) würde begnadigt werden. 

Da nun aber solches nicht geschehen, sondern die etwanigen wenigen beneficia, so ehedem an den 

Chorum musicum verwendet worden, succeßive gar entzogen worden, so hat hiemit sich auch die 

Willfährigkeit der Studiosorum verlohren; Denn wer wird ümsonst arbeiten, oder Dienste thun? 

Fernerhin zu gedencken, daß da die 2de Violin meistens, die Viola, Violoncello und Violon aber 

allezeit (in Ermangelung tüchtigerer subjectorum) mit Schülern habe bestellen müßen: So ist leicht 

zu erachten was dadurch dem Vocal Chore ist entgangen. Dieses ist nur von Sontäglichen Mu-

siquen berühret worden. Soll ich aber die Fest-Tages Musiquen, (als an welchen in denen beeden 

HauptKirchen die Music zugleich besorgen muß) erwehnen, so wird erstlich der Mangel derer 

benöthigten subjecten noch deütlicher in die Augen fallen, sindemahln so dann ins andere Chor 

die jenigen Schüler, so noch ein und andres Instrument spielen, vollends abgeben, u. mich völlig 

dern beyhülffe begeben muß.  

[§ 8.] 

Hiernechst kan ich unberühret bleiben, daß durch bißherige reception so vieler untüchtigen und 

zur music sich gar nicht schickenden Knaben, die Music nothwendig sich hat vergeringern und 

ins abnehmen gerathen müßen. Denn es gar wohl zu begreiffen, daß ein Knabe, so gar nichts von 

der Music weiß, ja nicht ein mahl eine secundam im Halse formiren kan, auch kein musicalisch na-

turel haben könne; consequenter niehmahln zur Music zu gebrauchen sey. Und die jenigen, so zwar 

einige principia mit auf die Schule bringen, doch nicht so gleich, als es wohl erfordert wird, zu 

gebrauchen seyn. Denn da es keine Zeit leiden will, solche erstlich Jährlich zu informiren, biß sie 

geschickt sind zum Gebrauch, sondern so bald sie zur reception gelangen, werden sie mit in die 

Chöre vertheilet, und müßen wenigstens tact und tonfeste seyn üm beym Gottesdienste gebraucht 

werden zu können. Wenn nun alljährlich einige von denen, so in musicis was gethan haben, von 

der Schule ziehen, und deren Stellen mit andern ersetzet werden, so einestheils noch nicht zu 

gebrauchen sind, mehrentheils aber gar nichts können, so ist leicht zu schließen, daß der Chorus 

musicus sich vergeringern müße.  

Es ist ja notorisch, daß meine Herrn Praeanteceßores, Schell und Kuhnau, sich schon der Beyhülffe 

derer Herrn Studiosorum bedienen müßen, wenn sie eine vollständige und wohllautende Music 

haben produciren wollen; welches sie dann auch in so weit haben praestiren können da wohl einige 

vocalisten, als: Baßist, u. Tenorist, ja auch Altist, als auch Instrumentisten, besonders 2 Violisten, von 

E. HochEdlen udn Hochweisen Raht a parte sind mit stipendiis begnadiget, mithin zur Ver-

stärckung derer Kirchen Musiquen animiret worden. 

[§ 9.] 

Da nun aber der itzige status musices gantz anders weder ehedem beschaffen, die Kunst üm sehr 

viel gestiegen, der gusto sich verwunderens-würdig geändert, dahero auch die ehemahlige Arth 

von Music unseren Ohren nicht mehr klingen will, und mann üm so mehr einer erklecklichen 

Beyhülffe benöthiget ist, damit solche subjecta choisiret und bestellet werden können, so den itzi-

gen musicalischen gustum assequiren, die neüen Arthen der Music bestreiten, mithin im Stande 

seyn können, dem Compositori und deßen Arbeit satisfaction | zu geben, hat man die wenigen 

beneficia, so ehe hätten sollen vermehret als veringert werden, dem Choro Musico gar entzogen. Es 

ist ohne dem etwas Wunderliches, da man von denen teütschen Musicis praetendiret, Sie sollen 

capable seyn, allerhand Arthen von Music, sie komme nun aus Italien oder Franckreich, Engeland 

oder Pohlen, so fort ex tempore zu musiciren, wie es etwa die jenigen Virtuosen, vor die es gesetzet 

ist, und welche es lange vorhero studiret ja fast auswendig können, überdem auch quod notandum 

in schweren Solde stehen, deren Müh und Fleiß mithin reichlich belohnet wird, praestiren können; 

man solches doch nicht consideriren will, sondern läßet Sie ihrer eigenen Sorge über, da denn 
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mancher vor Sorgen der Nahrung nicht dahin dencken kan, üm sich zu perfectioniren, noch weni-

ger zu distinguiren. Mit einem exempel diesen Satz zu erweisen, darff man nur nach Dreßden ge-

hen, und sehen, wie daselbst von Königlicher Majestät die Musici salariret werden; Es kan nicht 

fehlen, da denen Musicis die Sorge der | Nahrung benommen wird, der chagrin nachbleibet, auch 

überdem iede Persohn nur ein eintziges Instrument zu excoliren hat, es muß was trefliches und 

excellentes zu hören seyn. Der Schluß ist demnach leicht zu finden, daß bey ceßirenden beneficiis 

mir die Kräffte benommen werden, die Music in beßeren Stand zu setzen.  

[§ 10.] 

Zum Beschluß finde mich genöthiget den numerum derer itzigen alumnorum mit anzuhängen, ie-

des seine profectus in Musicis zu eröffnen, und so dann zu reiferer Überlegung es zu überlaßen, 

ob bey so bewandten Ümständten die Music könne fernerhin bestehen, oder ob deren mehrerer 

Verfall zu besorgen sey. Es ist aber nothwendig den gantzen coetum in drey Claßes abzutheilen. 

Sind demnach die brauchbaren folgende: 

(1) Pezold, Lange, Stoll, Præfecti. Frick, Krause, Kittler, Pohlreüter, Stein, Burckhard, Siegler, Nit-

zer, Reichhard, Krebs major u. minor, Schöneman, Heder und Dietel.  

Die Motetten Singer, so sich noch erstlich mehr perfectioniren müßen, üm mit der Zeit zur Figural 

Music gebrauchet werden zu können, heißen wie folget: 

(2) Jänigke, Ludewig major und minor, Meißner, Neücke major und minor, Hillmeyer, Steidel, 

Heße, Haupt, Suppius, Segnitz, Thieme, Keller, Röder, Oßan, Berger, Lösch, Hauptman und 

Sachse. 

Die von lezterer sorte sind gar keine Musici, und heißen also:  

(3) Bauer, Graß, Eberhard, Braune, Seyman, Tietze, Hebenstreit, Wintzer, Ößer, Leppert, Hau-

ßius, Feller, Crell, Zeymer, Guffer, Eichel und Zwicker.  

Summa. 17 zu gebrauchende, 20. noch nicht zu gebrauchende, und 17 untüchtige.  

Leipzig den 23. Aug. 1730.         Joh: Seb: Bach. 

Director Musices. 
B Wolfgang Caspar Printz, Musica Modulatoria vocalis, Schweidnitz 1678, p. 22.  

§ 9. VIII. Wann ihrer etliche eine Stimme singen / wie in Vollstimmigen Motetten oder Capell-

Stimmen zu geschehen pfleget, sollen sie [...] 

Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745, Das 19 Stück, 1737. 

p. 182. Und man muß dahero auch die Motetten, wo es nur möglich ist, sehr starck von Sän-

gern besetzen, sonst wird der Ausdruck dennoch schwach und matt bleiben, wenn schon der 

Componist alle Mühe angewendet hat, dieses zu verhindern. [...] 

p. 185. Es muss aber auch zugleich ein guter und tonfester Chorsanger seyn, der diese Motet-

ten absingen sollte. Sie müssen alle deutliche, vernehmliche und reine Stimmen haben, und es 

muss auch jedwede Stimme mehr verschiedenemal besetzet seyn. 

Zie ook Wagner 1986, p. 286f. 
C Printz 1678, p. 5f. 

§. 27. Der geübteste Sänger von jeder Stimme sol seine partem selbst tragen / und das Stuck / 

welches der Praefectus andeutet / fein zeitlich aufschlagen [...] 

§. 28.  Wenn ein Stück also gesezt ist / daß bißweilen 1 / 2 / 3 oder aufs höchst 4 Stimmen al-

leine gehöret werden / bißweilen mehr darzu fallen / da sol der Praefectus anordnen / daß die 

besten Sänger jeder eine Stimme ganz alleine singen / so lang die wenig Stimmen sich alleine 

hören lassen. Wo aber mehr Stimmen darzu kommen / sol er alle Chor-Sänger gleichsam als 

eine Capelle mit einfallen lassen. [...] 
D Michael Praetorius, Syntagma Musicum III, Wolffenbüttel 1619. 

p. 131. RIPIENO […] 

Dieses wort brauchen die Italiäner / wenn sie wollen andeuten / daß alle Voces und Instru-

menta in allen Choren zugleich miteinander einfallen sollen: auff Teutsch ein vollstimmige 

Music in allen Choren. Deñ Pieno, heist so viel / als plenum, völlig: Ripieno, repletum, gefül-

let. Und ist eben das / als wenn ich die wörter Tutti, Omnes, Plenus chorus, Capella plena, 
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darbey notiret und gezeichnet habt: do dañ ein KleinFlöttlin / zur zier mit einzustimmen nicht 

uneben adjungiret und gebraucht werden kan. So kan man auch / do eine grosse Compagny 

von Musicis vorhanden / solche Ripieni zwey: oder dreymahl abschreiben lassen / und in un-

terschiedene weit von einander abgesonderte Chor distrubuiren uñ abtheilen: welches ich dañ 

meistentheils Chorum pro Capella genennet habe. Und ist nicht unanmütig / daß der Orga-

nist, weñ die vollstimmige Music einfellet / das ganze Werck in der Orgel / oder aber / wenn 

es gegen der ganzen Music etwas zu starck sein wollte / dz [?] Principal allein mit der Su-

peroctav uñ Siflöit oder Zimbelchen, zu den Concertat-Stimmen aber im rückposistiff ein sanf-

ftes gelindes uñ liebliches gedactes oder ander stilles Flöitwerck gebrauche. Deñ die Cõncer-

tat-Stimmen wollẽ ein sanffftes / messiges uñ liebliches singẽ uñ klingẽ habẽ / der vollstim-

mige chor aber ein gravitätisch hallẽ uñ schallẽ […]. 

p. 133f. Capella [...] 

Uns wird solche Harmonia noch mehr erfüllet / und mit grösserer Pracht erweitert / wenn 

man dabey einen grossen BaßPommer / doppelt Fagott / oder grosse BaßGeigen (Italis, Vio-

lone) Auch wol andere Instrumenta, wo deren uberig verhanden / zu den Mitteln und Ober-

Stimmen ordnet. [...] Auch in mangelung der Personen / gestalten Sachen nach / ganz und gar 

ausgelassen werden: Dieweil diese Capella fast als die Ripieni, allein zur erfüllung und bester-

ckung der Music, [...] heraus gezogen ist: Da dann die Unisoni und Octaven ohn unterscheid 

von ihnen gesetzt werden [...]. 
E Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706, p. 80 

5. Solo, heist allein / soll nemlich der Vocalist singen oder der Instrumentist spielen; aber  

6. Tutti, Ripieni heist / wenn alle Vocal- und Instrumental-Stimmen zugleich zusammen fallen. 

7. Capella ist / wenn in einer Vocal-Music ein absonderlich Chor in gewissen Clausuln zur 

Pracht und Stärckung der Music mit einfällt / muß dahero an einem a parten Ort von den 

Concertisten abgesondert gestellt werden. Es können aber diese Capellen in Ermangelung der 

Personen wol ausgelassen werden / weil sie von dem Concertisten ohne dem schon mitgesun-

gen werden. […] 
F Johann Mattheson, Der Vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 482. 

§. 20. Die Knaben sind wenig nutz. Ich meine, die Capell-Knaben. Ehe sie eine leidliche Fähig-

keit zum Singen bekommen, ist die Discant-Stimme fort. Und wenn sie ein wenig mehr wis-

sen, oder einen fertigen Hals haben, als andre, pflegen sie sich so viel einzubilden, daß ihr We-

sen unleidlich ist, und hat doch keinen Bestand. 

Johann Kuhnau, An E. Hoch Edlen und Hochweisen Rath zu Leipzig unterdienstliches Memorial. Erinnerung 

des Cantoris die Schul und Kirchen Music betreffend, 1709, gepubliceerd in Spitta II, p. 856ff. 

[…] denn von der Schul Jugend sind dergleichen tieffe Stimmen nicht so leichte zu gewarten, 

so schickt sie sich auch theils wegen ihres steten Anfanges in der Music, theils weil sie auch 

immer die Stimme mutiret, und manche jahre nach dem verlohrnen guten Discant ganz stum 

bleibet, mehr zu denen Capellstimmen und denen tutti, alß zum concertiren […] 
G Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732. 

p. 179. Concertisten, ein Auszug der besten Sänger und Instrumentisten. 

p. 528. Ripieno [...] heisset mit vollem Chor. Wird öffters durch ein blosses R angedeutet; auch 

als ein Stimm-Titul gebraucht, und über diejenigen Stimmen gesetzet, welche nur zur Ausfüll- 

und Verstärckung einer Music beygefüget werden. 

p. 139. Capella, […] [3. denjenigen besondern oder grossen Chor, welcher in einem musicali-

schen Stücke nur bißweilen zur Verstärckung mit einfällt, […].  
H Johann Beer, Musicalische Discurse, Nürnberg 1719, p. 11. 

Was aber die Frage anbelanget / wieviel eigentlich zu einer genugsamen Capellen subjecta er-

fordert werden? sage ich: Daß man mit 8. Personen eine stattliche Harmonie zu wege bringen 

kan. Dieser wären 4. Vocalisten / 2. Violinisten / ein Organist, und der Director. Wäre aber Di-

rector oder Majestro beynebens eines Instrumentes erfahren / gienge einer in die Zahl mit un-

ter / und brauchete man also nur 7. Personen. Denn mit 6. Stimmen gibt es einen vollständigen 
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Satz / und is weiter nicht nöthig / sich um ein stärcker Corpus zu bemühen/ und im Fall diese 

siebene gute Virtuosi können die Ripien-Stimmen gar leichtlich mit weit geringern subjectis 

bestellet / und also der Chor / nach Anordnung eines klugen Directoris, vortrefflich / und 

zwar auf eine solche Manier angerichtet werden / daß es der stärckesten Music gleich komme. 
I Johann Mattheson, Der Musicalische Patriot, Hamburg 1728, p. 64. 

Die vier tausend Lob-Sänger des Herrn mit Saitenspiel, deren 1. Paral. XXIV gedacht wird, 

zeigen auch deutlich genug, und per majora vota an, daß diejenigen gewaltig irren welche mit 

Johann Beer, in seinen musicalischen Discursen, die Frage aufwerffen: wie viel eigentlich 

Leute zu einer vollstandigen Music erfordert werden? und darauf antworten: Man könne mit 

acht Personen eine stattliche Harmonie zu Wege bringen; nehmlich mit vier Vocalisten, 

zween Violinisten, einem Organisten und dem Directori. Ja, sie suchen es mit ihrer vollständi-

gen Besetzung noch genauer, und wollen es gar mit sieben bestellen, wenn der letzt-benannte 

Director eines Instruments erfahren ist, und selber mitspielet, oder auch mitsinget. Nun gibt 

es zwar mit sechs Stimmen schon einen völligen Satz auf dem Papier; es kann aber eine solche 

einfache Bestellung in grossen Kirchen nicht das geringste verschlagen, vielweniger stattlich 

heissen. Wenn man auch zu den Ripien-Stimmen noch acht geringe Leute mehr nähme, so 

bringen doch ihre unreinen Griffe und ihr falsches Blasen mehr Schaden, als Vortheil. Zudem 

werden Trompeter und Paucker, samt einem Violonisten, unaussetzlich erfordert. Ein paar 

Hautbois und ein Baßon sind eben so wenig zu entbehren, wenn man die geringste Abwech-

selung haben will. Und da läufft es doch auf vier und zwantzig hinaus, welches die kleinste 

Zahl zur Kirchen-Music ist. 
J Gotthold Ephraim Scheibel, Zufällige Gedancken Von der Kirchen-Musik, Frankfurt und Leipzig 1721, p. 

54f., geciteerd uit Martin Geck, “Bach's art of church music and his Leipzig performance forces: cont-

radictions in the system”, Early Music 31/4, 2003, p. 566: 

  Es ist vielmehr eine Verschwendung zu nennen / wenn ein Chor starcker besetzt ist als es von-

nöthen thut [...]. Wenn jede Partie oder Stimme mit einem oder auffs höchste zweyen Subjectis 

versehn / die das ihre praestiren / so ist ein Chor gutt bestellt. 

Ibid., geciteerd uit Andrew Parrott, The Essential Bach Choir, Woodbridge 2000, p. 38: 

[...] kommen ... tutti gleich vor/ so ist es genung/ wenn die Haupt-Stimmen ob sie gleich aus 

 eintzeln Personen bestehen/ das ihrige thun. 
K Scheibe 1745, Das 16 Stück, 1737, p. 156f.  

(Over een voorstel tot verbetering van de Duitse muziek, zonder Italianen, met mannen en vrouwen: 

Ein vollstandiger Singechor, der so wohl zum Theater, als zur Kirche und zur Kammer zu ge-

brauchen ist, kann aus nicht weniger, als aus acht Personen bestehen. Diese theile ich folgen-

dermaßen ein. Erstlich zweene Diskantisten, zweene Altisten, zweene Tenoristen, und ein ho-

her Baßist, oder so genannter Baritonist, und endlich ein tiefer Baßist. Diese acht Personen 

aber müssen alle geschickte Leute seyn. Da aber annoch die Chöre würden auszufüllen seyn, 

so könnte man an Höfen gar füglich die Capellknaben, in Städten aber einige Schulknaben, 

darzu anfuhren. Unter den acht Hauptsängern aber müßte man zu den Diskantisten und Al-

tisten Frauenzimmer nehmen, weil ihre Stimme natürlicher und von besserer Dauer und Rei-

nigkeit seyn wird. Zu den Tenor und Baßstimmen aber muß man solche Mannspersonen aus-

lesen, die dauerhafte, natürliche und deutliche Stimmen haben. 
L Ibid., Das 78 Stück, 1740, p. 713. 

Wenn bey einer Musik Trompeten und Pauken sind: [...] Die Singestimmen sollen auch, wo 

möglich, mehr, als einmal, bestellet seyn, weil sich die Chöre sonst gar nicht ausnehmen. 
M Johann Mattheson, Sieben Gespräche der Weisheit und Musik, Hamburg 1751, p. 26f. 

Im Grunde heißt es: […] Stattlich, frölich, vortrefflich. Es soll, von Ort zu Ende des Gottes-

dienstes, nicht nur des ehemaligen jüdischen, sondern hauptsächlich des christlichen, präch-

tig, herrlich, gewaltig und löblich zugehen. Gewaltig: d.i. sehr stark und wohlbesetzt; nicht 

sachte, sondern laut; nicht einfach, sondern vielfach, nach Erfordern der Umstände. 
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N Johann Matthias Gesner, (rector Thomasschule), Voetnoot bij Gesners vertaling van Quintilianus, p. 

61, Göttingen 1738; originele Latijnse tekst: zie BD II, nr. 432, p. 331f. 

[…] und unter 30, auch 40. Musikern, den durch ein Nicken, den andern durch ein Fußstamp-

fen, den dritten durch ein drohenden Wink mit dem Finger, wieder auf die Mensur und in 

den Takt bringt – dem in Discant, einem andern im Bass, dem dritten im Alt den Ton angiebt, 

den er singen soll, 
O Johann Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, Hamburg 1740, p. 117f. 

[Gottfried Heinrich Stölzels herinnering aan het Collegium Musicum in de Neue Kirche onder Mel-

chior Hoffmann (1705-1715):] 

“Denn das Singechor machten der nunmehrige Hochfürstl. Eisenachische Kammerath, Herr 

Langmasius, als Basso; der itzige Conrector des Augsburgischen Gymnasii Annäi, Hr. M. 

Marckgraf, als Sopran; der seel. Hr. Helbig, Hochfürstl. S. Eisenachischer Secretar, als Tenore; 

und, wo mir recht, der seel. Hr. Krone, so vor etlichen Jahren, als Hochfürstl. S. Weimarscher 

Kammer-Musikus verstorben, als Contralto aus. Das Instrumentenchor, [...]  und andre auf 

andern Instrumenten, deren Nahmen mit theils entfallen, [...] In allen bestunds wohl aus 40. 

Personen. Ein solcher Chor liess sich damahls zwar nur an hohen Festen, und zur Meßzeit, in 

der neuen Kirche zu Leipzig hören: was Wunder, wenn solches, durch den feinen hofmanni-

schen Geschmack belebet, viele Hörer nach sich zoge? […]” 

Volgens Glöckner 2011, p. 583 zou Stölzel daarnaast nog namen zijn vergeten. Dit slaat echter uitslui-

tend op instrumentalisten. 
P Johann Nikolaus Forkel, Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Leipzig 1802, p. 36. 

Außer den bisher angezeigten Werken für den Gesang hat  B a ch auch sehr viele Motetten, 

hauptsächlich für den Chor der Leipziger Thomas-Schule gemacht. Dieses Chor hat stets ge-

gen 50, auch wohl bisweilen mehrere Sänger enthalten, für deren musikalischen Bildung  

B a ch väterlich sorgte. 
Q E. E. Hochw. Raths der Stadt Leipzig Ordnung Der Schule zu S. THOMÆ, Leipzig 1723, p. 32ff. (Schul-

ordnung 1723), CAPUT. XIII. Ordnung des Chori Musici bey dem Gottes-Dienst.  

I. Alle bey dieser Schule sich befindende Alumni sollen um die Zeit, wann sie bey dem GOttes-

Dienst aufzuwarten haben, sich zeitlich am gewöhnlichen Ort des Cœnaculi einfinden, so dann 

in aller Zucht und Stille, und zwar iedesmahl Sonntags Morgens drey Viertel auf 7 Uhr, des 

Nachmittags aber so bald es eins geschlagen, zur Kirche gehen, es wäre dann, daß solches 

noch etwas eher anbefohlen würde.   

II. So lange auf ihren Bäncken stille sitzen, bis sie zu denen Pulten geruffen werden, so dann 

aber sich dergestalt vor dieselbe stellen, damit ein ieder den aufgelegten Text sehen, und kei-

ner den andern im Singen hindern möge.  

III. Wann die Orgel geschlagen wird, nicht so gleich auf die Bäncke sich niedersetzen, sondern 

bey den Pulten stehen bleiben, damit sie bereit seyen, das Kirchen-Lied anzufangen, und mit 

zu singen.  

IV. Allesamt frisch und deutlich, auch, woferne des Winters die Kälte nicht zu hefftig, mit ent-

blöseten Häuptern singen, insonderheit aber auf den Tact, und die Stimmen derer andern, ge-

nau acht haben.   

V. Nach geendigtem Gesang mögen zwar der Præcentor mit denen, welche den Bass und Tenor 

singen, vornen am Geländer stehen bleiben, die übrigen aber müssen sich auf die Bäncke nie-

der setzen, und die Predigt anhören, auch hernach das öffentliche Kirchen-Gebet mit Andacht 

verrichten, und endlich wieder zum Gesang an die Pulten treten. […] 
R Johann Sebastian Bach, Bijlage bij het onderzoeksrapport over te benoemen alumni in 1729, BD I, nr. 

180, p. 250.  

In die Kirche zu S. Nicolai als: 

Zum ersten Chor gehören. 3 Discantisten, 3 Altisten, 3 Tenoristen, 3 Bassisten. 

Zu S. Thomae als: 

Zum 2 Chor. 3 Discantisten, 3 Altisten, 3 Tenoristen, 3 Bassisten. 
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Zur neüen Kirche als: 

Zum 3 Chor. 3 Discantisten, 3 Altisten, 3 Tenoristen, 3 Bassisten 

Zum 4 Chor. 2 Sopranisten, 2 Altisten, 2 Tenoristen, 2 Bassisten etc. Und dieses letztere Chor muß 

auch die Petri Kirche besorgen. etc. 

Schulvorsther Christian Ludwig Stieglitz, brief aan de Raad, 1729, BD II, nr. 262, p. 192f. 

[...] daß er zu Bestelling des GottesDienstes was das Singen anbelanget in allen 5. Kirchen 44. 

Knaben nöthig habe, weil nun viele, so bißher dazu gebrauchet worden, von der Schulen ge-

zogen und von denen würklichen Alumnis die Kirchen bey weiten nicht versorget werden 

können, als bittet derselbe sowohl der Herr Rector es erforderts auch die unumbgängliche 

Nothwendigkeit bey bevorstehender Besezung der vacanten Stellen auf solche Subjecta zu re-

flectiren, die zur Music und Singen geschickt, […] 
S Johann Sebastian Bach, Cantoris bey der Thomas-Schule, Endgültiger Revers, 1723, BD I, nr. 92, p. 177. 

Demnach E.E. hochweiser Rath [...] einen Revers, in nachgesetzten Puncten von mir zuvollzie-

hen begehret, nehmlich: 

 […] 8.) Die neue Kirche mit guten Schülern versehen [...] 
T Schulordnung 1723, Caput V, nr. V. 

Die Cœtus Musici sollen nicht nur in beyden Kirchen, zu S. Nicolai und S. Thomæ, von dem 

Cantore an Sonn-und Fest-Tagen Wechsels-weise besuchet, sondern auch ein gewisser Nume-

rus von 8 in der Music geübten Schülern, nebst einem Præfecto,  in die Neue, und 4 andere 

ebenfalls mit einem Præfecto in die Peters Kirche geschickt; hiernächst aber an hohen Fest-Ta-

gen, oder wenn es sonsten angeordnet, der Præcentor, was für Stücke in einer derer beyden 

Haupt-Kirchen, da der Cantor abwesend, zu musiciren, von ihm instruiret, zu solchem Ende 

auch die Cœtus musici, mit Vorwissen des Conrectoris, also ein- und abgetheilet werden, damit 

sie in der Kirche fortkommen, und die so etwas in der Music præstiren können, nicht alle in 

den ersten Cœtum, die übrigen aber, welche in dem Singen nicht geübt, in den anderen Cœtum 

allein recipiret und aufgenommen werden. 
U Ibid., Brief aan de Raad van de stad Leipzig, 1736, BD I, nr. 34, p. 88. 

[...] als habe ihme [Krause] ohnmoglich die Praefectur des ersteren Chores können anvertrauen, 

zumahlen die musiclischen Kirchen Stücke so im ersteren Chore gemachet werden, u. meistens 

von meiner composition sind, ohngleich schwerer und intricater sind, weder die, so im anderen 

Chore und zwar nur auf die FestTage musiciret werden, als wo ich mich im choisiren selbiger, 

nach der capacitè derer, so es executiren sollen, hauptsächlig richten muß. [...] 
V Ibid., Revers 1723. 

[...] 6.) Damit die Kirchen nicht mit unnöthigen Unkosten beleget werden mögen, die Knaben 

nicht allein in der Vocal-, sondern auch in der Instrumental-Music fleißig unterweisen. 


