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VIII. DE OPSTELLING VAN DE MUSICI IN BEIDE  

KERKEN 
 

Een van de taken van een dirigent was de zorg voor een goede opstelling van de musici. 

Bach moet optimale opstellingen hebben gezocht in beide hoofdkerken in Leipzig. Aan de 

hand van 18e-eeuwse Duitse traktaten, de in Hoofdstuk II en III beschreven ruimtelijke bouw 

van de Musikchoren en de in Hoofdstuk V en VI beschreven bezetting van Bachs partijen zal 

worden gepoogd, Bachs opstelling van zijn musici in de beide hoofdkerken in Leipzig te re-

construeren. 

 

 
Afb. 1. Christian Fritsch, Jubelmahl der Hamburger Burgerkapitäne (Hamburg 1719),  

gravure, detail. Vier concertisten en dirigent vooraan, geen ripiënisten. 

 

1. Hoe was de opstelling van de musici in 18e-eeuwse Duitse kerken? 
In weinig traktaten komt de opstelling van instrumentalisten nader ter sprake. Johann Mat-

theson schreef in 1739 dat de opstelling belangrijk was, maar afhankelijk van de plaats van 

uitvoering. Gelijksoortige instrumenten moesten bij elkaar worden gezet.A Johann Adolph 

Scheibe verschafte een jaar later uitgebreidere informatie.B De basinstrumenten moesten bij 

het klavecimbel staan (als dat aanwezig was). De instrumenten mochten de zang niet onver-

staanbaar maken en konden daarom het beste achter de zangers worden geplaatst. Trompet-

ten en pauken moesten eigenlijk verborgen worden achter de andere instrumenten, zo ver 

mogelijk verwijderd van de zangers, omdat zij hen in verwarring konden brengen. De plaats 

van zachte blaasinstrumenten (fluiten), gamba’s en luiten moest net als van de zangstemmen 
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zorgvuldig gekozen worden. Scheibe noemde de zangers het belangrijkst. Zij moesten, 

vooral in de kerk, met het gezicht naar de toehoorders staan, vooraan, dicht bij het klavecim-

bel. 

 Hoewel de Große Concert-Gesellschaft in Leipzig vermoedelijk geen kerkelijke muziek 

uitvoerde en voor zover bekend geen band had met Bach, is de plattegrond van de opstel-

ling, overgeleverd uit 1746-1748, wel verhelderend (afb. 1). Hieruit blijkt dat, gezien vanuit 

de Director, de blazers samen aan de rechterkant stonden, de strijkers samen links, het klave-

cimbel midden voor en de overige continuospelers daarachter. De zangers stonden geheel 

rechts vooraan en de dirigent links vooraan. Er waren lange lessenaars, voor tot zes instru-

mentalisten. De zangers moesten in ieder geval vooraan staan, bevestigde Mattheson. Min-

der dan zes zangers moesten naast elkaar staan, zes of meer zangers konden gesplitst wor-

den in twee groepen, die elk aan een kant stonden. De sterkste zangstemmen, zoals bassen, 

moesten aan de buitenkant staan (zie eindnoot A en afb. 1 en 2) . Ripiënisten waren altijd opti-

oneel; als zij meededen, vormden zij waarschijnlijk een apart opgestelde groep zangers (zie 

hoofdstuk VI). 

 

 
Afb. 2. Tabula Musicorum der löbl. großen Concert-Gesellschafft, Leipzig, 1746-1748.  

Riemer-Chronik, Stadtarchiv Leipzig. 

 

Uit het beperkte aantal traktaten waarin over de opstelling wordt geschreven 

rijst het beeld dat, gezien vanuit de toehoorders, de zangers vooraan stonden, 

met de continuogroep daarachter; de strijkers waren links geplaatst, de hout-

blazers rechts, en de trompetten geheel achteraan.  
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2. Hoe was de opstelling van Bachs musici in de Thomaskirche? 
In hoofdstuk II is de bouw van het Musikchor van de Thomaskirche beschreven. In de in afb. 3 

weergegeven doorsneetekeningen van beide verdiepingen van het Musikchor is een moge-

lijke opstelling van de musici uitgewerkt, gebaseerd op de volgende gegevens en overwegin-

gen: 

 

- de in hoofdstuk II.2 gegeven beschrijving van het Musikchor; 

- de hierboven beschreven traktaten van Mattheson en Scheibe en de plattegrond van 

de opstelling van de Große Concert-Gesellschaft; 

- de bezetting van Bachs partijen zoals besproken in § V.2 en VI.3;  

- van alle getekende elementen is de aanwezigheid zeker, behalve van banken voor de 

instrumentalisten; het is aannemelijk dat deze er wel zijn geweest zijn. De posities 

zijn echter meestal onbekend;  

- er stonden lessenaars op of langs de balustrade; voor de zangers waren treden aange-

bracht; 

- de twee banken voor de leraren stonden achter elkaar aan de noordelijke wand van 

het Schülerchor;  

- het orgel was vlak tegen de westelijke achterwand op pilaren geplaatst; de zijkoren 

aan beide zijkanten stonden waarschijnlijk eveneens op pilaren, of de zijkoren en het 

orgelplateau op dezelfde hoogte lagen en in elkaar overliepen is niet zeker; daarvan 

is hier wel uitgegaan; onzeker is ook de plaats van de Stühle 5 en 6 (zie § II.2); de 

meest logische plaats is naast die van de leraren. 

 

Maten zijn meestal geschat, maar de volgende waarden konden door meting ter plaatse wor-

den vastgesteld:  

 

- de diameter van de zuilen was 109 cm; 

- de afstand tussen twee zuilen richting noord-zuid, ofwel de breedte van het Schüler-

chor (tussen de zuilen, dus niet hart op hart) was 830 cm; 

- de afstand van de achterwand tot de beide eerste zuilen was 393 cm;  

- de afstand tussen het eerste en tweede zuilenpaar (richting west-oost) was 413 cm;  

- de balustrade was midden tussen twee zuilen ingeklemd, 38 cm diep, maar ter 

hoogte van de risalieten 62 cm; deze drie verdiepingen waren 82 cm breed;  

- de balustrade was op het Schülerchor 94 cm hoog, 

- de diepte van het Schülerchor van de achtermuur tot aan de balustrade was dus totaal 

393 + 109 + 413 + ½ x 109 cm – ½ x 38 cm = 950 cm. 

 

Afgezien van de plek van de organist is weliswaar niets helemaal zeker, maar de logica helpt 

om tot een waarschijnlijke opstelling te komen. De vier vocale concertisten stonden op de 

stenen galerij op een trede achter de lessenaars aan de balustrade.1 Waarschijnlijk stonden zij, 

wanneer geen ripiënisten meezongen, samen achter een van beide lessenaars. Wanneer vier 

                                                      
1 Tot 1739 waren twee lessenaars aan de balustrade bevestigd met elk een lengte van ca. 2,3 m. (zie 

hoofdstuk II). Hierachter konden maximaal 8 zangers een plaats vinden. Wanneer meer zangers wa-

ren gewenst, zoals bij het zingen van de liturgische kerkmuziek, waaronder de Bodenschatz-motetten, 

dan moeten zij achter de andere zangers hebben gestaan, en hebben meegelezen uit de muziek op de 

lessenaars. 
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ripiënisten werden ingeschakeld, stonden de concertisten waarschijnlijk aan de ene kant en 

de ripiënisten aan de andere zijde. Meer dan vier ripiënisten was bij de uitvoering van canta-

tes en andere concerterende kerkmuziek getalsmatig waarschijnlijk niet haalbaar, zoals be-

sproken in § VI.3.  

 
Afb. 3a/b. Schematische weergave van een mogelijke opbouw van het Musikchor. 

Boven: orgelgalerij met zijkoren; beneden: Schülerchor. 

Ontwerp: Rens Bijma, uitvoering: Margreet Bijma-Bosch. 
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Het klavecimbel stond vanzelfsprekend eveneens beneden; de klavecinist (meestal Music-Di-

rector Bach zelf; zie § XIX.3) zal waarschijnlijk met het gezicht naar het orgel hebben gezeten; 

zo had hij immers contact met alle instrumentalisten. Met de zangers had hij geen oogcon-

tact, hoe het klavecimbel ook was geplaatst. De overige continuo-instrumenten, dus de celli, 

violone en fagot(ten), moeten eveneens beneden worden gedacht, rond het klavecimbel; dit 

komt overeen met de hierboven gegeven beschrijvingen van Scheibe en de opstelling van de 

Große Concert-Gesellschaft (afb. 2). De organist had vanzelfsprekend zijn plaats boven op de 

orgelbank; zijn accompagnement vond grotendeels plaats op het rugwerk (zie hiervoor § 

XVIII.3). 

De strijkers en blazers zaten in hun zijkoren. Naast het Schülerchor, ‘neben demselben 

linker Hand’, schreef koster Gottlob Friedrich Rothe, hadden de vier bovenbouwleraren (in-

clusief rector en cantor) hun zitplaatsen, en achter hen, tegen de noordelijke wand (‘an der 

Wand gegen Mitternacht’), de vier onderbouwleraren(zie hoofdstuk II). Het ligt voor de 

hand dat de leraren met hun gezicht naar de leerlingen zaten. Daaruit volgt dat de linkerkant 

werd aangewezen met het zicht naar de kerk. Johann Kuhnau vroeg voor zijn instrumentalis-

ten ‘auff ihrem Chörgen zur rechten Hand’ een plank, waaraan zij hun strijkinstrumenten 

konden ophangen.C Omdat de strijkers kennelijk rechts zaten, was hun positie – opnieuw re-

denerend met het gezicht naar de kerk – aan de zuidzijde, en die van de blazers aan de 

noordzijde (en niet andersom, zoals Arnold Schering en Armin Schneiderheinze meenden).2 

Dit komt overeen met de boven besproken opstelling bij de Große Concert-Gesellschaft. Wan-

neer ook trompetten en pauken werden bespeeld, kan de paukenist naast de orgelbank op 

het orgelplateau hebben gestaan, met de drie trompettisten vlak naast hem in het noordelijke 

zijkoor, dat immers voor de blazers was bestemd (afb. 3a). Het Musikchor is schematisch 

weergegeven als 3D-model in afb. 4. 

In deze studie zal de opstelling verder steeds worden bezien vanuit de kerk en de po-

sitie van de dirigent. Er was ruimschoots plaats voor een grote bezetting. Wanneer wordt uit-

gegaan van een cantate met grote bezetting kan de volgende opstelling worden veronder-

steld. De drie trompettisten stonden in het rechter zijkoor naast de paukenist op het orgelpla-

teau. Er waren in het rechter zijkoor dan nog maximaal zeven plaatsen beschikbaar voor drie 

hoboïsten en twee fluitisten. In het linker zijkoor zaten zes violisten en twee altviolisten; hier 

bleven eveneens twee plekken onbezet. Beneden stonden twee cellisten, de violonist en twee 

fagottisten achter twee lessenaars rond het klavecimbel.  

 
 

                                                      
2 Arnold Schering, Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmusik, Leipzig 1936, p. 154; Armin Schneider-

heinze, “Bachs Figuralchor und die Chorempore in der Thomaskirche”, Beiträge zur Bachforschung, 

Heft 1, Leipzig 1982, p. 44.  

Ook volgens Christoph Wolff, “Die historische Orgeln der Thomaskirche“, Die Orgeln der Thomaskir-

che, hrsg. v. Christian Wolff, Leipzig 2005, p. 15. 



 
6 

Afb. 4. Schematische weergave van de opstelling van de musici in het Musikchor van de  

Thomaskirche, gebaseerd op afb. 3.  

Ontwerp: Rens Bijma; 3D-model: Bartosz Animucki. 
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Afb. 5. Impressie van de opstelling van de musici in de Thomaskirche,  

gebaseerd op afb. 4. Ontwerp: Rens Bijma; artistieke vormgeving: Cobi Brak. 
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Bach had aan het klavecimbel rechtstreeks contact met alle instrumentalisten, behalve met de 

organist. Dat contact werd nog beter vanwege de verhoging waarop het klavecimbel en de 

klavecinistenbank werden geplaatst.3 Wanneer Bach het klavecimbelaccompagnement over-

liet aan een leerling, had deze een van de beide ongetransponeerde continuopartijen nodig 

waaruit andere continuospelers konden meelezen. Misschien werd het klavecimbel dan een 

halve slag gedraaid; Bach kon dan eventueel op zijn oude positie blijven staan als dirigent. 

Aan de balustrade stonden links en rechts elk vier zangers met hun gezicht naar de kerk. Di-

rect contact was daardoor moeilijker, maar de zangers zaten wel in de directe nabijheid van 

Bach. Zoals opgemerkt moet men hopen dat Gesners beschrijving betrekking heeft op een 

repetitie (zie hoofdstuk VII). Ook dan is echter begrijpelijk waarom Bach instrumentalisten 

met de hand aanwijzingen gaf, maar zangers door de toon aan te geven: deze laatsten kon-

den Bach immers niet goed zien, maar wel horen.  

Niet alles kan met zekerheid worden vastgesteld, maar de beschreven opstelling lijkt 

in overeenstemming te zijn met de gegevens die op grond van deductie aan de bronnen kun-

nen worden ontleend. Een impressie van deze opstelling is weergegeven in afb. 5. Het aantal 

lessenaars voor de zangers was tot 1739 twee en daarna vier (hoofdstuk II); in de tekening 

zijn zij weggelaten. 

 

 

Een waarschijnlijke opstelling in de Thomaskirche zag er als volgt uit: Bach 

zat meestal middenvoor als dirigent aan het klavecimbel op het Schülerchor. 

De overige continuo-instrumenten waren om hem heen geplaatst, voor het rug-

werk van het orgel. De zangers stonden in het midden of aan één zijde aan de 

lessenaars bij de balustrade, met hun gezichten naar de kerk; wanneer ripiënis-

ten meezongen stonden de zangers links en rechts. Boven zaten, vanuit de kerk 

gezien, de strijkers links en de blazers rechts in hun zijkoren. Voor pauken was 

o.a. plaats op het orgelplateau, vlakbij de trompettisten. 
 

 

3. Hoe was de opstelling van Bachs musici in de Nikolaikirche? 
Het Musikchor van de Nikolaikirche is besproken in § III.2. Zoals bij de Thomaskirche is ook 

over de opstelling in de Nikolaikirche vrijwel niets met zekerheid bekend, maar op grond van 

de tekeningen (zie afb. 4 en 5 in hoofdstuk III) en de hierboven gesuggereerde opstelling in 

de Thomaskirche kunnen beargumenteerde veronderstellingen worden gedaan. Omdat zan-

gers vooraan stonden vanwege de beoogde verstaanbaarheid, moeten zij aan de balustrade 

hebben gestaan. De schuine zijden waren ca. 1,6 en 1,9 m lang, het middendeel 1,9 m. Daar-

aan konden acht zangers een plaats vinden. Een nadeel van deze opstelling met ripiënisten 

lijkt dat de zangers links het contact tussen Bach en de organist blokkeerden. Maar Scherings 

opmerking dat in 1739/40 een nieuwe stellage voor het klavecimbel werd gebouwd doet ver-

moeden dat er mogelijk al veel eerder een plateau onder het klavecimbel was aangebracht, 

                                                      
3 Of een Direttore del Organo maggiore voor dit contact zorgde, zoals door Johann Mattheson is gesug-

gereerd (zie hoofdstuk VII), is onbekend. Voor het klavecimbelplateau zie Dokumente GLT VIII/C 23, p. 

52, Ibid. 78 en 79, p. 93f. 
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waardoor Bach ondanks zijn zittende positie beter contact had met o.a. de organist. Voor de 

instrumentalisten waren vanaf 1669 verhogingen en lessenaars aanwezig.4 

Het klavecimbel zal waarschijnlijk ca. 2 m lang zijn geweest, gedeeltelijk op het balkon heb-

ben gestaan en gedeeltelijk in het overwelfde gedeelte van het Schülerchor. Omdat de blazers 

hun plek hadden op de treden,5 en deze door Johann Gottfried Döring achter in het Schüler-

chor werden getekend (afb. 5 in hoofdstuk III), was een verdeling met de strijkers links en de 

blazers rechts, zoals in de Thomaskirche, niet goed mogelijk. Achter in het Schülerchor zal het, 

vooral in de winter, donker zijn geweest. De instrumentalisten moesten het dan met kaars-

verlichting doen. 

Bach heeft een aantal stukken voor grote bezetting specifiek gecomponeerd voor de 

Nikolaikirche, zoals de Raadwisselingscantates BWV 29, 69.2, 119, 120 en 193.2. Ook de relatief 

sterk bezette Johannes-Passion klonk hier voor het eerst. Om na te gaan hoe grote ensembles 

hier een plaats konden krijgen, zal opnieuw worden uitgegaan van een bezetting met acht 

zangers, zes violen, twee altviolen, drie trompetten, pauken, drie hobo’s, twee fluiten, twee 

celli, violone, twee fagotten, klavecimbel en orgel: in totaal 32 personen. Een mogelijke op-

stelling is dan als volgt: de organist zat aan het orgel, Bach zat met zijn klavecimbel midden-

voor. Acht zangers stonden aan de balustrade, verdeeld in een groep van vier concertisten en 

een groep van vier ripiënisten. Vóór in de overwelfde ruimte zaten of stonden waarschijnlijk 

aan de ene kant van het klavecimbel de overige continuospelers; aan de andere kant van het 

klavecimbel en direct daarachter de violisten en altviolisten.6, D Achter in deze ruimte, op de 

(voorste) treden, stonden de hoboïsten en daarnaast de fluitisten. Daarachter, op de hoogge-

legen doorgang van de ene toren naar de andere konden de trompettisten en de paukenist 

een royale plaats vinden. Afb. 6 geeft een impressie van deze opstelling.  

De tekening is een vereenvoudigde weergave van een deel van Dörings plattegrond, 

met een schaal in meters.7 Hieruit afgeleide maten zijn:  

 

- de diepte van het Schülerchor vanaf de balustrade tot aan de eerste trede was ca. 5,2 

m;  

- de bruikbare breedte was ca. 4,5 m; 

- de treden waren ca. 34 cm diep; voldoende om personen op te laten staan;  

- de doorgang achter in het Schülerchor van de ene toren naar de andere was ca. 1,2 m 

breed;  

- de balustrade had een diepte van ca. 28 cm. Op de tekening van Carl Benjamin Sch-

wartz (afb. 4 in hoofdstuk III) ontbreken lessenaars voor de zangers, maar die zullen 

er ten tijde van Bach waarschijnlijk wel zijn geweest. 

 

 

                                                      
4 Schering 1936, p. 149.; Andreas Glöckner, ‘ „zu besser Bequemlichkeit der Music“, Über einige neue 

Quellen zur Leipziger Kirchenmusik‘, BJ 99, 2013, p. 335-348, p. 339f.; Dokumente GTL VIII/C 80, p. 95. 
5 Schering 1936, p. 148. 
6 Een opstelling met alle continuo-instrumenten links en rechts van het klavecimbel en alle strijkers 

daarachter is praktisch niet goed mogelijk. Bovendien is het contact met de aanvoerende violisten op 

de getekende manier beter gewaarborgd, zoals werd aanbevolen door Carl Philipp Emanuel Bach (zie 

eindnoot D). 
7 Een eerdere poging van Arnold Schering lijkt te zeer vereenvoudigd; zie Schering 1936, p. 148. 
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Afb. 6. Impressie van een mogelijke opstelling in de Nikolaikirche op basis van afb. I.16. 

Ontwerp Rens Bijma; uitvoering Margreet Bijma-Bosch. 
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De ingetekende musici zijn aangeduid met de volgende codes: 

 

Sc  sopraan, concertist (alumnus) 

Ac   alt, concertist (alumnus) 

Tc  tenor, concertist (student) 

Bc   bas, concertist (student) 

Sr  sopraan, ripiënist (alumnus) 

Ar  alt, ripiënist (alumnus) 

Tr  tenor, ripiënist (alumnus) 

Br  bas, ripiënist (alumnus) 

Kl  dirigent / klavecinist (Bach) 

Or  organist (vaste organist van de Nikolaikirche) 

V1.1,2  eerste violisten (Kunstgeiger) 

V1.3  eerste violist (student?) 

V2.1  tweede violist (Kunstgeiger) 

V2.2,3   tweede violisten (studenten of alumni)  

Va.1,2  altviolisten (alumni) 

Vc.1,2  cellisten (alumni) 

Vn  violonist (alumnus) 

Fg.1,2  fagottisten (Gesellen?) 

Hb.1,2,3 hoboïsten (Stadtpfeiffer en Geselle?) 

Fl.1,2  fluitisten (studenten) 

Tr.1-3  trompettisten (Stadtpfeiffer en Geselle?) 

Pk  paukenist (Geselle?) 

 

Bij de gepresenteerde opstelling dient het volgende te worden opgemerkt:  

- In navolging van o.a. afb. 1 en 2 is gekozen voor langere lessenaars waar dat mogelijk 

is; daarbij is rekening gehouden met wat in § V.2 is opgemerkt over de instrumentale 

bezetting en het aantal beschikbare partijen in een volledig overgeleverde set. Voor 

de diepte van de lessenaars is 30 cm aangehouden; de lessenaars op de balustrade 

zijn niet ingetekend. De musici zijn aangegeven met cirkels met een diameter van 55 

cm; hun instrumenten zijn weggelaten. Bij de cellisten en de violonist is daarom in de 

tekening ruimte vrijgelaten. 

- De drie Kunstgeiger zijn vooraan geplaatst, naast elkaar aan één lessenaar waarop 

twee partijen konden staan. Op deze wijze hoefden anderen niet mee te lezen uit hun 

partijen. Evenals in de Thomaskirche zijn de strijkers links geplaatst. Daardoor kregen 

de continuo-instrumenten een plaats aan de rechterkant.  

- De aanbeveling van Scheibe om de trompetten en pauken helemaal achteraan te 

plaatsen is gevolgd. Of dat het beoogde effect had, is echter onzeker: de instrumenten 

binnen in de overwelfde ruimte hadden akoestisch gezien baat bij die overwelving. 

Scheibes aanbeveling om de fluitisten verder vooraan te plaatsen is, mede om de-

zelfde reden, niet gevolgd. 

- Uit de tekening wordt duidelijk dat de musici dicht op elkaar stonden: van zitplaat-

sen was waarschijnlijk geen sprake (behalve voor de klavecinist). Deze situatie is ver-

gelijkbaar met die op afb. 1 en 2. Een ‘koor’ met meer dan acht zangers was in deze 

kerk praktisch onmogelijk; zelfs een enkel bezette groep ripiënisten leidde al tot 

ruimteproblemen. Ruimtegebrek werd als probleem genoemd bij de eerste uitvoering 
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van de Johannes-Passion in 1724 (§ III.2). Bach hoorde pas laat dat de uitvoering plaats 

moest vinden in de Nikolaikirche; hij klaagde o.a. over gebrek aan ruimte. Hij had im-

mers ripiënisten voor de zangers nodig (aria ‘Mein teurer Heiland’) en wilde mogelijk 

een groter aantal instrumentalisten inzetten dan normaal; voor de uitvoering in 1749 

schreef Bach extra doubletten voor viool en altviool.  

- Meer nog dan in de Thomaskirche bestond de noodzaak om het klavecimbel een halve 

slag te draaien wanneer een leerling klavecimbel speelde. Er zou anders geen ruimte 

zijn voor meelezende continuospelers. 

- De getekende posities blijven suggesties. Er zijn alternatieven denkbaar, maar de in 

dit hoofdstuk gepresenteerde voorstellen lijken het meest recht te doen aan alle ter 

sprake gebrachte feiten en overwegingen. 

 

Waarschijnlijk was de opstelling bij een grote bezetting in de Nikolaikirche 

als volgt: de zangers stonden aan de balustrade van het Schülerchor. Direct 

daarachter zat Bach middenvoor als dirigent aan het klavecimbel, waar-

schijnlijk op een verhoogd plateau. Samen met de zangers bezette hij het bal-

kon. Links en achter het klavecimbel hadden de strijkers een plaats; rechts van 

het klavecimbel de overige continuo-instrumenten. Geheel achteraan, op een 

van de treden, stonden de hoboïsten en fluitisten. De trompettisten en de pau-

kenist kunnen op de hooggelegen doorgang achter in het Schülerchor hebben 

gestaan. De organist bespeelde het grote orgel, dat enkele meters verwijderd 

was van het Schülerchor. In deze kerk was een groter aantal zangers dan acht 

tijdens de uitvoering van de Music praktisch uitgesloten. 
 

 

 

Rens Bijma, versie 26-11-22 

Met dank aan Albert Clement en Jos van Veldhoven 

 

 

 

 

A Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 484. 

§. 28. Die Stellung und Anordnung der Personen ist auch kein geringes Stück einer guten mu-

sikalischen Regierung; iedoch muß man sich hierin offtmals nach der Gelegenheit des Ortes 

viel richten. Im Gottes-Hause ist die Eintheilung anders zu machen, als in der Kammer. [...] 

Hat man nur eine schwache Besetzung der Grundstimmen, so müssen diese in der Mitte seyn; 

sind sie aber starck, und wenigstens mit 6 Personen bestellet, so mögen sie sich wohl theilen 

und gleichsam zu Seiten-Flügeln machen lassen. […] 

§. 30. Die Sänger müssen allenthalben voran stehen; ausser in Opern [...] 

§. 31. Ubrigens stelle man die besten Sänger, so viel möglich, allemahl in die Mitte, absonder-

lich die zartesten Stimmen; nicht aber, nach dem alten herkommen, zur rechten Hand. Die 

Bässe und starcken Stimmen können sich ehender theilen, und so lincks als rechts auf beiden 

Seiten schicken. 
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B Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745. Das 78. Stück, 1740, p. 712f. 

Man soll bey Vocalmusiken darauf insonderheit sehen, daß sich die Singestimmen am besten 

und deutlichsten hören lassen, und daß sie nicht durch die Instrumente unvernehmlich gema-

chet werden. Zu dem Ende wird es am besten seyn, wenn er die singende Personen ganz frey 

stellet, daß sie das Gesichte gegen die Zuhörer kehren, die Instrumentalisten aber entweder 

seitwärts, oder, welches am besten ist, hinter den Sängern stehen. Wenn etwa Trompeten und 

Pauken bey der Musik sind: so soll man sie, so viel möglich, verstecken, und hinter alle übrige 

Instrumente stellen, wenn man nicht durch ihr prasselndes Geräusche so wohl Harmonie und 

Melodie, als Sänger und Instrumente, unvernehmlich machen will; insonderheit aber soll man 

sie von den Singestimmen allemal entfernen, weil sie diesen am schädlichsten sind. Mit 

schwachen blasenden Instrumenten, imgleichen mit Kniegeigen und mit Lauten hat man glei-

che Behutsamkeit, als mit den Singestimmen zu beobachten. Die Bässe, vornehmlich aber das 

Clavcymbel, wenn es vorhanden ist, soll man den Sängern zum besten so stellen, daß sie ganz 

nahe bey ihnen stehen: weil sonst die Sänger, insonderheit, wenn es in der Kirche, oder auf 

einem weiten Platze ist, sehr leicht können irre gemacht werden, zumal wenn die übrigen In-

strumente stille schweigen. Was man etwa sonst noch anführen könnte, ist am besten aus der 

Enge, oder Weite, des Ortes zu schliessen; imgleichen auch aus dem Zuge der Luft, aus dem 

Wiederschalle und aus der übrigen Beschaffenheit des Platzes, wo sich die Zuhörer befinden. 
C Johann Kuhnau, An E. Hoch Edlen und Hochweisen Rath zu Leipzigunterdienstliches Memoraial. Erinne-

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

5. Brauchten die Instrumentisten auff ihrem Chörgen zur rechten Hand hinter ihnen ein ange-

nageltes Bret, die Geigen auffzuhängen, damit sie solche nicht mehr auff den Fußboden legen, 

und Schaden dabei besorgen dürfften. 
D Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, [Erster Theil], Berlijn 

1753, voetnoot, p. 7f. 

Steht der erste Violinist folgends, wie es sich gehört, nahe am Flügel; so kan nicht leicht eine 

Unordnung einreissen. Bey Singe-Arien, worinnen das Zeit-Maas sich schleunig verändert, 

oder worinnen alle Stimmen gleich lärmen, und die Singe-Stimme allein lange Noten oder Tri-

olen hat, welche wegen der Eintheilung einen deutlichen Tact-Schlag erfordern, haben die 

Sänger auf diese Art eine grosse Erleichterung. Dem Basse wird es ohnedem am leichtesten, 

die Gleichheit des Tactes zu erhalten, je weniger er gemeiniglich mit schweren und bunten 

Passagien beschäftiget ist, und je öfter dieser Umstand oft Gelegenheit giebt, daß man ein 

Stück feuriger anfängt als beschliesset. Will jemand anfangen zu eylen oder zu schleppen, so 

kan er durchs Clavier am deutlichsten zu rechte gebracht werden, indem die andern wegen 

vieler Passagien oder Rückungen mit sich selbst genug beschäftiget sind; besonders haben die 

Stimmen, welche Tempo rubato haben, hierdurch den nöthigen nachdrücklichen Vorschlag des 

Tacts. Endlich kan auf diese Art, weil man durch das zu viele Geräusche des Flügels an der 

genauesten Wahrnehmung nicht verhindert wird, sehr leicht das Zeit-Maaß, wie es oft nöthig 

ist, um etwas weniges geändert werden, und die hinter, oder neben dem Flügel sich befinden-

den Musici haben einen in beyden Händen gleichen, durchdringenden und folglich den mer-

cklichsten Schlag des Tacts vor Augen. 


