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XVII. TEMPO EN FERMATES IN HET KORAAL 
 

In dit hoofdstuk staan het tempo van de koralen en de wijze waarop de fermates werden uit-

gevoerd centraal. Zoals bekend zijn koralen door de gemeente gezongen gezangen tijdens 

erediensten. Onder koralen zullen tevens verstaan worden de – meestal vierstemmig homo-

foon gezette – gezangen, zoals die in Bachs cantates en passies veel voorkomen: zij hadden 

immers dezelfde tekst en melodie als de gemeentegezangen. In de eerste paragraaf wordt ge-

keken naar de ontwikkeling van de gemeentezang in Duitsland, en hoe die op orgel begeleid 

werd. Vervolgens wordt onderzocht hoe er in traktaten over het tempo van de gemeente-

zang werd gesproken. In de tweede paragraaf worden de resultaten geëxtrapoleerd naar de 

hoofdkerken in Leipzig onder Johann Sebastian Bach. De derde en vierde paragraaf gaan 

over de regeleinden, die vaak worden aangegeven met streepjes, fermates of rusten. In de 

derde paragraaf wordt weer eerst de gemeentezang bestudeerd. Werden deze regeleinden 

lang aangehouden of niet? Of werd na het regeleinde altijd een rust ingebouwd? Of zelfs 

beide? In § 4 wordt vervolgens onderzocht hoe de regeleinden van de koralen in Bachs can-

tates werden uitgevoerd.  

 

 

 
Afb. 1. Ein feste Burg ist unser Gott, oorspronkelijke ritmische versie. 

‘Geistliche Lieder‘ (Gesangbuch Valentin Babst), Leipzig 1545, s.p.  



2 

 

1. Hoe was het tempo van de gemeentezang ten tijde van Bach in Leip-

zig? 

Koralen als gemeentezang in de 17e en 18e eeuw in Duitsland 
De gemeentezang was onder invloed van Martin Luther een belangrijk onderdeel van de 

protestantse erediensten. Luther schiep zelf een aantal kerkliederen (zowel tekst als melo-

die), en een aantal musici in zijn omgeving deed dat ook. Meermalen waren de 16e-eeuwse 

melodieën gebaseerd op gregoriaanse bronnen; zij waren dan niet metrisch. Andere koralen 

hadden weliswaar een levendige afwisseling van hele en halve noten, maar waren veelal niet 

gecomponeerd in de maatsoorten die pas later in de 17e eeuw in zwang kwamen. In de loop 

der tijd werden koralen samengebracht in bundels, waarvan vele vaak werden herdrukt, ook 

wanneer ze alleen lokaal werden gebruikt (afb. 1).  

Algemeen wordt verondersteld dat tijdens de 17e eeuw het tempo van de gemeente-

zang steeds langzamer werd, evenals van de overige kerkmuziek. In het begin van de 18e 

eeuw werden als gevolg daarvan de melodieën vereenvoudigd, zodat zij ingepast konden 

worden in de sindsdien gebruikelijke twee- of (soms) driedelige maatsoorten. Melodieën 

werden ook zo veranderd dat uiteindelijk vrijwel alle noten even lang waren.1 Oude kerk-

toonsoorten werden vaak met geweld aangepast aan majeur of mineur. Dit werd mede be-

reikt met verhoogde leidtonen op het eind van de regels.2,A De op deze wijze aangepaste me-

lodieën worden vaak isoritmisch of isometrisch genoemd (afb. 2).  

 

 
Afb. 2. Ein feste Burg ist unser Gott, isoritmische versie met continuo. 

Marten Jellen, Choralbuch zum Ostfriesischen Kirchen-Gesangbuch, [Weener 1765], p. 131. 

                                                      
1 Joseph Herl, Worship Wars in Early Lutheranism: Choir, Congregation, and Three Centuries of Conflict, Ox-

ford 2004, p. 170f. 
2 Martin Blindow, Die Choralbegleitung des 18. Jahrhunderts in der evangelischen Kirche Deutschlands, deel 

XIII van: Kölner Beiträge zur Musikforschung, Regensburg 1957, p. 13-82; Friedrich Blume, Geschichte der 

evangelischen Kirchenmusik, Kassel 1965, p. 41ff., 163, 173f.;  
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Joseph Herl betoogt echter dat niet vertraging in het algemeen de oorzaak was van deze ont-

wikkeling, maar dat de oorspronkelijke ritmische gezangen in de 16e eeuw vooral door koren 

werden gezongen, en dat de latere isoritmische versies ontstonden als gevolg van de geleide-

lijke toename van de zang door de gemeente.3 

Naast de oude gezangen ontstonden al in de 17e eeuw devotionele liederen (An-

dachtslieder) uit de 'Reform-orthodoxie' en later het Piëtisme, op teksten van o.a. Paul Ger-

hardt en Johann Rist. Deze gezangen kregen melodieën in majeur of mineur, en waren meer 

voor thuis bedoeld dan voor de kerk; zij werden geschreven voor solozang met basso conti-

nuo. De nieuwe smaak was meer galant, hoewel het tempo niet automatisch ook sneller was. 

Ook een aantal van deze Andachtslieder werd in modernere gezangboeken opgenomen, zoals 

die van Johann Crüger (1653), en in de Anhang bij het Dreßdner Gesangbuch (1694), dat ook in 

Leipzig werd gebruikt. Uit het Andachtslied ontwikkelde zich de affectrijke, als solozang be-

doelde Aria, zoals we die o.a. kennen uit Freylinghausens Geistreiches Gesangbuch (1704; zie 

afb. 3) en Schemellis Musicalisches Gesangbuch (1736), waaraan Bach nog een bijdrage leverde. 

Ook deze aria's, die voor persoonlijke geloofsuitdrukking zijn bedoeld, stonden in de maat-

soort  of . 

 

 
Afb. 3. Gezangboek Freylinghausen, Halle 1741, Frontispice en titelblad. 

De begeleiding van de gemeentezang 
De begeleiding van de gemeentezang met orgel werd geleidelijk ingevoerd vanaf ca. 1600. 

Genoteerde vierstemmige zettingen waren ongebruikelijk; in de praktijk improviseerden de 

organisten vaak ook de baspartij bij de koraalmelodie. Georg Friedrich Kauffmann (1733) 

vond zulke baspartijen dan ook niet nodig, en voegde ze aan zijn bundel koraalvoorspelen 

                                                      
3 Herl 2004, p. 176f. 
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alleen toe op verzoek van ‘een voorname persoon’ (eine vornehme Person) ten behoeve van 

diens kinderen.B Over het doel van orgelbegeleiding waren auteurs het eens: de gemeente 

moest in het gareel worden gehouden zowel qua toonhoogte als qua tempo. Enkelen noem-

den daarnaast het oproepen van de gewenste affecten d.m.v. de begeleiding.4 Over het alge-

meen werd bij een volle kerk een sterke orgelklank verwacht.C In de 17e eeuw werden in de 

begeleiding vaak passaggio’s en andere versieringen aangebracht (maar niet, zoals later, tus-

sen de regels); in de 18e eeuw werd daarvan steeds meer afgezien, omdat deze de gemeente 

zouden verwarren.5 De begeleiding moest in de 18e eeuw rekening houden met het in de 

tekst beoogde affect, o.a. door gebruik te maken van gedurfde harmoniek (vooral in de ca-

densen) en wisseling in de registratie. De verschillende coupletten moesten daarom op 

steeds andere wijzen worden begeleid.6,D 

Omdat organisten vaak de gemeente slecht konden horen, wanneer ze luid speelden, 

was volgens Johann Mattheson een voorzanger gewenst bij het orgel. Deze volgde de blijkbaar 

soms moeilijk voorspelbare gemeente, en gaf de organist hiermee de benodigde aanwijzin-

gen.E Vaak werden schooljongens ingezet die getraind waren om de koralen zuiver te zingen 

(zie ook het citaat van Christian Raupach hierboven C); de gemeente kon zich bij deze zan-

gers aansluiten. Ook in Leipzig zette een voorzanger (de cantor of de prefect) het koraal in, 

gesteund door in het bijzonder de tenoren en bassen van het jongenskoor, al dan niet zacht 

door orgel begeleid, zodat de gemeente kon horen welk couplet er gezongen moest worden.F 

Dat was vaak nodig, omdat de gezangen niet overal werden aangekondigd of op borden ge-

noteerd, omdat veel gemeenteleden geen gezangboek bezaten of niet konden lezen, en om-

dat de tekst en coupletvolgorde in de verschillende gezangboeken nogal uiteenliepen. Daar-

bij speelde ook mee dat veel gezangteksten op dezelfde melodieën werden gezongen.7,G 

Voorzangers waren onontbeerlijk, wanneer de organist niet mocht begeleiden (zoals in Leip-

zig in de passietijd). In de Nikolaikirche in Leipzig klaagde de superintendent er in 1737 over 

dat de voorzanger (precentor) een passielied te laag inzette, zodat de gemeente niet kon mee-

zingen.H 

Traktaten over het tempo van de gemeentezang 
Reeds in 1597 adviseerde Johannes Eccard de cantores om bij het zingen van koralen uit zijn 

bundel een ‘fijn langzaam tempo’ (eines feinen lamsamen Tacts) na te streven.I Joseph Herl be-

rekent uit aanwijzingen van Michael Praetorius dat rond 1620 het tempo in de maatsoort  

( ) op  = ca. 43 lag, en neemt aan dat het tempo voor koralen in   = 60 was,8 hetgeen over-

eenkomt met het basistempo van de maatsoort  (tempo ordinario) (zie hoofdstuk XI, § 2). Zo-

als hierboven als is vermeld werd in de eeuw daarna het tempo waarschijnlijk nog langza-

mer. Volgens Walter Blankenburg (1961) was dit enerzijds een gevolg van een meer subjec-

tieve vroomheidsbeleving, anderzijds waarschijnlijk ook van de opkomende gewoonte de 

gezangen te begeleiden op orgel. Deze ontwikkeling ging hand in hand met de omvorming 

                                                      
4 Herl 2004, p. 134f., 151. 
5 Blindow 1957, p. 83f. 
6 Karl Hochreither, Zur Aufführungspraxis der Vokal-Instrumentalwerke Johann Sebastian Bachs, Berlin 

1983, p. 144, 162. 
7 Blindow 1957, p. 145; Herl 2004, p. 163. 
8 Herl 2004, p. 167f. 
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van de oude melodieën tot isoritmische en de daarbij gebruikelijk geworden stevige orgelbe-

geleiding.9 In de koraalboeken waren de isoritmische gezangen bijna steeds in halven op elke 

lettergreep genoteerd, zoals ook het voorbeeld van Ein feste Burg in afb. 2 laat zien. (Hier treft 

men, evenals bij Bach bijvoorbeeld in afb. 4, ook kleine versieringen aan: meestal gepunteerde 

ritmes en doorgangsnoten). Toen Bach in 1713 solliciteerde naar de betrekking van organist 

aan de Liebfrauenkirche in Halle werd van hem gevraagd om de koralen ‘langzaam, zonder 

bijzondere versieringen aandachtig vier- of vijfstemmig te begeleiden’ (langsam ohne sonder-

bahres coloriren mit vier und fünff Stimmen […] andächtig einzuschlagen).J In 1715 schreef Chris-

tian Friedrich Witt in Gotha eveneens dat koralen langzaam moesten worden gezongen.K 

Martin Blindow vermeldt nog enkele citaten over het gewenste langzame tempo van de ge-

meentezang,L en Herl geeft daarnaast voorbeelden van waarschuwingen tegen een te hoog 

tempo bij de gemeentezang. Kritiek op te snel gezongen koralen kwam vaak voor; kennelijk 

was niet iedereen voorstander van langzame tempi.10 Meer dan eens werd echter wel opge-

merkt dat het tempo van de orgelbegeleiding van de gemeentezang afhing van tekst en af-

fect. Lofzangen mochten wat sneller worden gezongen dan passiegezangen.11 

Ook in de tijd na de dood van Bach was de gemeentezang blijkbaar langzaam. Een 

klein voorbehoud maakte Daniel Gottlob Türk in 1787 voor een kleine afwijking als gevolg 

van de verschillende affecten: boete- en treurliederen dienden iets langzamer gespeeld te 

worden dan vrolijke. Niettemin bleef een langzaam tempo te verkiezen boven een snel 

tempo.M In gezangen met een vrolijke tekst kon de organist andere middelen inzetten om het 

vrolijke karakter te benadrukken dan een hoog tempo. Diverse auteurs klaagden in deze tijd 

over het tergend langzame tempo van de gemeentezang, hoewel anderen zulke tempi nu 

juist propageerden.N Rond 1800 was de gemeentezang wel erg langzaam geworden. Herl be-

rekent voor een tempo in Augsburg in 1786 h = 36, waarbij elke h een lettergreep vertegen-

woordigde; in de meeste gezangboeken was de halve immers nog de normale notenwaarde 

per lettergreep.12 In 1834 werd door Johann Ernst Häuser een tempo geadviseerd van h = 30, 

dus 2 seconden per lettergreep. Ook Klamer Wilhelm Frantz noemde in 1848 2 seconden.13 

De metronoomgetallen bij Felix Mendelssohn-Bartholdi voor zijn koralen in orgelsonaten en 

oratoria wijzen op tempo van 2,5 à 3 seconden per lettergreep.14 In Baden werd in 1847 zelfs 

een slag van 4 polsslagen (3 à 4 seconden) geregistreerd, terwijl de noot onder de fermate zelf 

meer dan twee maal zo lang duurde.O In Mecklenburg had elke lettergreep in ca. 1800 even-

eens een duur van 4 seconden – een eeuw later was daarvan echter nog 1 seconde over.15 

Over het algemeen werden de koralen door de gemeente dus langzaam gezongen, na 1750 

zelfs zeer langzaam. Minder langzame tempi kwamen zeker voor, maar daartegen werd 

vaak geprotesteerd. 

                                                      
9 Walter Blankenburg, ‘Der gottesdienstliche Liedgesang der Gemeinde‘, in: Leiturgia vol. 4, Kassel 

1961, p. 601. 
10 Herl 2004, p. 168f. 
11 O.a. Blindow 1957, p. 143f. 
12 Herl 2004, p. 169f. 
13 Blume 1965, p. 232. 
14 Lorenz Gadient, Takt und Pendelschlag, Volume 45 van: Musikwissenschaftliche Schriften, München 

2010, p. 177f. 
15 Werner Tell, Kleine Geschichte der deutschen Kirchenmusik, Berlin 1962, geciteerd uit: Gadient 2010, p. 

178. 
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De gemeentezang bij Bach 
Bach noteerde zijn koralen altijd isoritmisch, dus vereenvoudigd, met grotendeels identieke 

notenwaarden. In aansluiting op enkele koraalvoorspelen noteerde hij in de pre-Leipzig-pe-

riode soms een koraalbegeleiding: soms vierstemmig, soms de melodie voorzien van een 

continuopartij (BWV 690 (afb. 4), 695, 706, 713, 730, 734, 736, 690). 

 

Afb. 4. Orgelbegeleiding van Wer nur den lieben Gott läßt walten, bij BWV 690. 

D-B Mus.ms. Bach P 291, Faszikel 1. 

 

In tegenstelling tot de meest gebruikelijke notatie in de gezangboeken noteerde Bach de me-

lodieën niet in halven, maar in kwarten. Ook zijn voorganger Johann Kuhnau deed dat al. 

Hierbij hoorde in kerkmuziek een standaardtempo van ongeveer q = 60 à 70.16 De notatie in 

kwarten paste bij een modernere tijd, maar duidde niet automatisch op een sneller tempo. 

Bach noteerde ook de Aria’s uit Schemelli’s Gesangbuch in kwarten. Hij voorzag slechts een 

beperkt aantal liederen in deze bundel van noten, aangevuld met een continuopartij van zijn 

hand (BWV 439-507).17  

Bachs vierstemmige koralen, zoals die na zijn dood door Carl Philipp Emanuel Bach 

zijn uit gegeven, zijn volgens het voorwoord voor organisten bedoeld. Daarmee kan de in-

druk worden gewekt dat zij een begeleidingsfunctie hadden. Maar oorspronkelijk zijn zij, 

voor zover werkelijk van Bach, minstens grotendeels afkomstig uit cantates en passies. De 

organist begeleidde daarbij uit de (al dan niet becijferde) baspartij; dit betreft dus niet de be-

geleiding van de gemeentezang.18 Het orgelkoraal BWV 725 (Herr Gott dich loben wir, het 

                                                      
16 Toegelicht in § 2. Zie ook Walter Blankenburg‚ ‘Johann Sebastian Bach und das evangelische Kir-

chenlied zu seiner Zeit‘, in: Bachiana et alia musicologica, Festschrift Alfred Dürr zum 65. Geburtstag, Kas-

sel 1983, p. 31ff; vooral p. 34-36. 
17 Het ligt voor de hand aan te nemen dat deze melodieën genoteerd werden omdat ze minder bekend 

waren. Robin A. Leaver, ‘Suggestions for Future Research into Bach and the Chorale’, Journal of the 

Riemenschneider Bach Institute XLII,2, Berea 2011, p. 54f. 
18 Thomas Daniel laat zien dat een substantieel deel van de koralen uit deze bundels waarschijnlijk 

niet door Bach zelf zijn gemaakt. Thomas Daniel, Der Choralsatz bei Bach und seinen Zeitgenossen, Köln 

2004, p. 355ff. Misschien zijn deze zettingen gemaakt zijn door leerlingen van Bach in het kader van 
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Duitse Te Deum) is waarschijnlijk wel als orgelbegeleiding op te vatten. Dit koraal noteerde 

Bach ouderwets in halven (maatsoort ).19 Mogelijk heeft deze keuze te maken met het plech-

tige karakter van het gezang. Het koraal is doorspekt met kleine noten (kwarten, achtsten en 

zelfs zestienden), die een sneller tempo dan h = 60 onwaarschijnlijk maken; langzamer is wel 

goed mogelijk. Of de zogenaamde Arnstädter Gemeindechoräle ook als orgelbegeleidingen zijn 

op te vatten, komt in § 3 aan de orde. In ieder geval maakt hun karakter het zeer waarschijn-

lijk dat ook deze langzaam werden uitgevoerd.  

Leidende gezangboeken in Leipzig waren het Neu Leipziger Gesangbuch van Gottfried 

Vopelius (eerste editie 1682) en het Dreßdner Gesangbuch, waarvan de eerste editie al in 1649 

werd gedrukt. Alleen de eerste druk van Vopelius’ Gesangbuch bevatte ook melodieën, zelfs 

vierstemmig uitgewerkt. Vopelius hanteerde nog de oorspronkelijke ritmische melodieën 

(afb. 5 en 6). Vanzelfsprekend was Bach ook verantwoordelijk voor de keuze van de koralen 

in zijn eigen cantates, al kon hij ook aansluiten bij de keuze van de tekstdichters. Opvallend 

is dat ook in de cantates vooral klassieke koralen zijn opgenomen; modernere liederen ko-

men veel minder voor. Omdat Bach vrijwel alleen isoritmische melodieën gebruikte, kon hij 

bij de gemeentezang dus zelden terugvallen op de melodieën en vierstemmige zettingen uit 

Vopelius’ Gesangbuch.  

 

 
Afb. 5. Gottfried Vopelius, Neu Leipziger Gesangbuch, 1682, 

Ein feste Burg ist unser Gott; Sopraanpartij, begin; ritmische versie van de melodie. 

 

De beide hoofdkerken in Leipzig stonden bekend als conservatieve orthodox-lutherse ker-

ken. Er is weinig reden om te veronderstellen dat de gemeentezang in Leipzig sneller zou 

verlopen dan elders in Duitsland. Een citaat betreffende de Nikolaikirche in 1729 lijkt dit te 

bevestigen. In dat jaar werd Johann Caspar Vogler, leerling van Bach in Arnstadt en Weimar, 

na een sollicitatie niet benoemd tot organist van die kerk, omdat hij ‘de kerk in verwarring 

had gebracht en te snel had gespeeld’(die Kirche irre gemacht und zu geschwinde gespielet).20 

Hierbij moet bedacht worden dat op dat moment Bach verantwoordelijk was voor de kerk-

muziek in deze kerk. 
 

                                                      
hun muzikale opleiding, maar dat is speculatie. Cf. Carl Philipp Emanuel Bach, Brief aan Forkel, Ham-

burg 1775, BD III, nr. 803, p. 288f., ad 9um. 
19 Reinmar Emans, ‘Einzeln überlieferte Choralbearbeitungen‘, in Siegbert Rampe, Bachs Klavier- und 

Orgelwerke, Das Handbuch, Teilband II, Laaber 2008, p. 577. 
20 Ratsprotokoll Leipzig, 24-12-1729, BD II, nr. 266, p. 195f., voetnoot; omdat hij die Kirche irre gemacht 

und zu geschwinde gespielet. 
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Ten tijde van Bachs leven werden de koralen door de gemeente gezongen 

op melodieën met grotendeels identieke notenwaarden. Veel traktaten 

wijzen erop dat de koralen door de gemeente langzaam moesten worden 

gezongen. Tijdens Bachs leven zou het tempo per lettergreep ca.  = 60 

kunnen zijn geweest. Vrolijke gezangen werden slechts enigszins sneller, 

droevige enigszins langzamer gezongen. 
 

 
Afb. 6. Gottfried Vopelius, Neu Leipziger Gesangbuch, 1682, 

Puer natus in Bethlehem; vierstemmige zetting van Johann Hermann Schein. 
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2. Hoe snel werden koralen gezongen in Bachs cantates en passies? 

De functie van het koraal in cantate en passie; het basistempo 
Het is onmogelijk te bewijzen welke tempi Bach precies gebruikte; dat geldt ook voor de ko-

ralen. Vrijwel nooit noteerde Bach een tempoaanduiding, en als hij dat al deed was dat om 

een afwijkend tempo aan te geven. Toch zijn er argumenten om aan te nemen dat koralen in 

Bachs kerkmuziek rustig – zo niet langzaam – werden uitgevoerd. 

Het eerste argument voor een rustig tempo van de koralen in de cantates en passies is 

hun functie. In koralen voelde de gemeente zich vertegenwoordigd: zij herkende zich in de 

koraalmelodieën en -teksten. Bach kon rustig een koraalmelodie instrumentaal laten spelen, 

en deed dat ook vaak: de gemeente kende de bijbehorende tekst vaak uit het hoofd, en kon 

zo – zij het in stilte – volop meeleven met de Music. Dat zou echter een stuk moeilijker zijn 

geweest als de koralen veel sneller zouden zijn uitgevoerd dan de gemeente gewend was. Bij 

de kerkgangers zou het beoogde gevoel van herkenning en verbondenheid wellicht plaats 

hebben gemaakt voor gevoel van bevreemding, misschien wel ven ergernis. Het is goed mo-

gelijk dat Bach de koralen in zijn cantates en passie iets sneller nam dan in de gemeentezang, 

maar een veel hoger tempo lijkt onwaarschijnlijk.21  

Zoals door diverse auteurs in de tijd van Bach is beschreven was bij de maatsoorten  

en  in de kerkmuziek in eerste instantie een basistempo van toepassing, een rustig tempo 

van q = ca. 60; in de traktaten wordt dit tempo ordinario zelfs vaak langzaam genoemd (zoals 

beschreven in § 1 en 2 van hoofdstuk XI (Het tempo). Het beoogde affect en de aanwezigheid 

van veel tweeëndertigsten of nauwelijks zestienden konden het tempo iets verlagen of ver-

hogen. Er is geen reden om aan te nemen dat dat voor Bach niet zou gelden. Bachs koraalzet-

tingen zijn veelal geschreven in de maatsoort  en bevatten vaak zestienden, die toepassing 

van het langzame basistempo rechtvaardigen. Misschien was het ontbreken van zestienden 

in een koraalzetting aanleiding tot een iets sneller tempo, maar dan moest zo’n sneller tempo 

wel in overeenstemming zijn met het beoogde affect. 

Aanwijzingen in Bachs muziek 
Ook in Bachs muziek zijn geen bewijzen te vinden voor een rustig tempo, maar wel aanwij-

zingen. In het tweede deel van het motet Singet dem Herrn BWV 225 (afb. 7) zingt het tweede 

koor een koraalstrofe (’Wie sich ein Vater erbarmet‘), en het eerste een motet (‘Gott nimm 

dich ferner unser an‘). De maatsoort is . Het motet in koor 1 heeft achtsten en een aantal zes-

tienden. De tekst is een gebed. Het affect vraagt dus niet om een sneller tempo; het basis-

tempo van de maatsoort  lijkt toepasselijk. Dan geldt dat automatisch ook voor het koraal in 

koor 2. 

 

                                                      
21 Sommige hedendaagse musici nemen het tempo van de koralen (soms zeer) snel, wellicht omdat zij 

menen dat de koralen in cantates en passies als onderdeel daarvan kunstmuziek zijn, en los staan van 

de koralen als gemeentezang. Daarmee onderkennen zij naar de mening van deze auteur de functie 

van die koralen onvoldoende. 
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Afb. 7. BWV 225, partituur, begin tweede deel. 

Een ander voorbeeld is het slotkoraal ‘O grosser Gott von Treu‘ van BWV 46. Het affect van 

het beginkoor Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei is diepe droefenis, en de blok-

fluiten hebben loopjes van zestienden (afb. 8). De maatsoort is . Het te verwachten tempo 

zou dan zelfs langzamer moeten zijn dan het basistempo met q = ca. 60. 

 

 
Afb. 8. BWV 46, deel 1 begin, partituur, editie NBA, blokfluitpartijen. 

 

Dat wordt bevestigd in het ‘Qui tollis’ van de Mis in b BWV 232.2/8, waarin Bach de muziek 

van BWV 46/1 heeft overgenomen. In een aantal partijen heeft hij de tempoaanduiding lente 

of adagio genoteerd. In het slotkoraal O grosser Gott der Treu van BWV 46 in de maatsoort  

staan tussen de koraalregels zestiendenloopjes die vergelijkbaar zijn met die in het openings-

koor, ook met een vergelijkbare articulatie (afb. 9). Het lijkt erop dat Bach het affect uit het be-

ginkoor ook wilde toepassen op het slotkoraal. Dat suggereert dan ook voor het slotkoraal 

zelf zo’n langzaam tempo. 

 

 
Afb. 9. BWV 46, deel 6 begin, partituur, editie NBA, blokfluitpartijen. 

 

Zulke slotkoralen met ‘snelle’ noten als begeleiding of tussen de regels zijn bij Bach niet on-

gewoon, vooral niet in het begin van zijn eerste jaargang met cantates in Leipzig in 1723 
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(BWV 22, 75, 76, 24, 167, 147, 186, 105, 46, 138, 109 en – eenvoudiger – 136, 161 en 95); jaren 

later paste hij dit procedé weer toe in het Weihnachtsoratorium (BWV 248.2/9, /23, /42 en /64).22  

Zonder elk van deze voorbeelden verder uit te diepen, zij nog gewezen op Bachs eer-

ste cantate in zijn eerste jaargang, BWV 75. Beide delen van die cantate eindigen met een mu-

zikaal gezien identiek slotkoraal Was Gott tut, das ist wohlgetan. Ook nu klinken weer zestien-

denloopjes door het hele koraal heen. Daarom zou ook nu in eerste instantie q = 60 voor de 

hand liggen. Maar het affect vraagt hier misschien om een iets hoger tempo. Zo zou men op q 
= 70 à 80 kunnen uitkomen. Hetzelfde tempo kan dan genomen worden in de Sinfonia aan 

het begin van het tweede deel. Daarin klinkt immers de melodie van Was Gott tut, gespeeld 

door een trompet. Een hoger tempo dan q = 80 lijkt, vanwege de functie van het koraal, niet 

terecht. Ook een vrolijk koraal blijft plechtig, een gedachte die sterk wordt gewekt in de trak-

taten over de door de gemeente gezongen koralen, en expliciet uitgesproken na 1750 (zie § 

1). 

Koralen met halve noten per lettergreep 
Het koraal ‘Hilf deinem Volk’ BWV 119/9 (afb. 10) is een deel uit het deutsches Te Deum, en 

werd als zodanig langzaam en metrisch gereciteerd. De melodie is genoteerd in halven, in de 

maatsoort .23 

 

Afb. 10. BWV 119, deel 9, partituur, m. 1-4, partij sopraan, ed. NBA. 

 

Het slotkoraal ‘Lob und Preis’ van de cantate BWV 10 (afb. 11) is deel van het deutsches Mag-

nificat, dat eveneens langzaam werd gereciteerd. Een groot deel van de melodie aan het be-

gin en eind van de regelhelften staat genoteerd in halve noten, met hele noten als slotnoot. 

De maatsoort is echter nog steeds .  

 

 

 

 
 

Afb. 11. BWV 10/7, partituur, sopraanpartij, ed. NBA 

 

                                                      
22 Natuurlijk kan men aannemen dat deze slotkoralen, vanwege deze extra begeleiding, niet meer het 

karakter hebben van een gewoon slotkoraal. Maar opnieuw ontkent men dan de functie van deze ko-

ralen als stem van de gemeente. 
23 Ook het slotkoraal Nun hilf uns Herr van de cantate BWV 120 is een gedeelte uit dit Te Deum. Dit ko-

raal is (ca. 5 jaar later) echter genoteerd in kwartnoten. 
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In deze koralen zijn de halven in de maatsoort  waarschijnlijk langzaam en plechtig gezon-

gen (zie ook de overgeleverde orgelbegeleiding bij het deutsches Te Deum BWV 725, § 1).  

Maar dat hoeft niet te gelden voor de maatsoorten  en . Wanneer de kleinste noten 

zestienden zijn is  waarschijnlijk een teken dat de kwartnoot sneller moet worden genomen 

dan in de maatsoort .24 Zonder zestienden (alla breve) is echter te verwachten dat de halve 

even snel zou zijn als de kwart in ; de maatsoort  staat dan symbool voor een ouderwetse 

schrijfstijl (hoofdstuk XI, § 2). Koralen in  en  zijn er bij Bach echter nauwelijks. Het slotko-

raal ‘Gloria sei dir gesungen’ BWV 140/7 is in halven genoteerd. Hoewel, zoals zo vaak, som-

mige kopiisten  noteerden, schreef Bach zelf . Verder is het slotkoraal ‘Drum fahrt nur im-

mer hin’ BWV 123/6 genoteerd met halven in de maatsoort . Misschien is de ouderwetse 

maatsoortaanduiding in deze gevallen een aanwijzing dat nog plechtiger moest worden ge-

zongen dan normaal, waarin de halve sneller was dan de halve in , maar langzamer dan de 

kwart. 

Zong de gemeente mee met de koralen? 
Op sommige plaatsen in Duitsland zong de gemeente de koralen mee. Passies van Johann 

Kuhnau uit 1722 in Leipzig en Georg Philipp Telemann uit 1725 in Hamburg bevatten aan-

wijzingen dat de gemeente tussendoor koralen zong, en volgens Christian Gerber (1732) wer-

den koralen ook meegezongen in een niet bij name genoemde stad in Sachsen, mogelijk 

Dresden; de auteur beschrijft negatieve reacties op de uitvoering.P Volgens Johann Adolph 

Scheibe was de gemeente gewend om slotkoralen wel mee te zingen, maar kon de componist 

met afwijkende akkoorden dit meezingen zo nodig verhinderen. Scheibe werkte tijdens het 

schrijven van zijn 45e artikel (Stück) al weer een aantal jaren niet meer in Leipzig, maar in 

Hamburg.Q Jakob Adlung uit Erfurt liet eveneens weten dat de gemeente de neiging had om 

bekende liederen mee te zingen, al gaf dat problemen bij composities van componisten uit 

andere plaatsen, waar de melodie vaak afweek.R  

 Stefan Gehrt is ervan overtuigd dat ook bij Bach in Leipzig de gemeente de koralen in 

cantates meezong.25 Zijn argumenten zijn echter veelal niet toegespitst op de situatie in Leip-

zig en op de tijd waarin Bach zijn cantates uitvoerde. Een door hem gebruikt citaat van Frie-

drich Rochlitz uit 1831 over de samenwerking tussen twee grote mannen, namelijk superin-

tendent Salomon Deyling en cantor Bach, wekt weliswaar de indruk dat de gemeente de ko-

ralen in Bachs passies meezong,S maar Rochlitz werd in 1769 geboren en was pas Tho-

masschüler rond 1790. Bovendien kan einstimmen in het citaat van Rochlitz ook betekenen 

‘met instemming aanhoren’. Na Bachs dood schijnt meezingen door de gemeente in Leipzig 

wel gebruikelijk te zijn geweest, hoewel Thomascantor Johann Adam Hiller zich daar in 1790 

geen voorstander van toonde.T  

Het lijkt onwaarschijnlijk dat bij Bach in Leipzig de gemeente de koralen meezong. 

Argumenten hiervoor zijn: 

 

- De koralen liggen soms bijzonder hoog (bijv. het slotkoraal ‘Wir singen dir’ van de 

tweede cantate uit het Weihnachtsoratorium BWV 248.2/23.) 

                                                      
24 In BWV 248/21 (Ehre sei Gott) noteerde Bach in plaats van de maatsoort  in sommige partijen  met 

de tempoaanduiding vivace.  
25 Stefan Gehrt, ‘Bachs Schlusschoräle. Beobachtungen im Umfeld der Schlusschoräle von Bachs Kan-

taten‘, in: Klanggut I, [Weißenberg] 2017, p. 4-18. 
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- Om mogelijk te maken dat de 2000-koppige gemeente meezong, moet het orgel zeer 

luid hebben geklonken, waardoor het meezingen van de zangers en het meespelen 

van de instrumenten in Bachs koralen onhoorbaar moet zijn geweest.  

- Bachs koraalmelodieën waren vaak met doorgangsnoten versierd, wat geheel on-

hoorbaar zou zijn geweest wanneer de gemeente zou meezingen. 

- De melodieën waren vaak gewijzigd t.o.v. de gebruikelijke melodieën. Dan zou mee-

zingen tot verwarring en ongelijkheden hebben geleid. Een sprekend voorbeeld is het 

slotkoraal ‘Der Glauben mir verleihe’ van cantate BWV 37. De melodie in maat 1-4 

wordt herhaald in maat 5-8, maar de eerste noot van maat 2 (ver-leihe) is een g1, ter-

wijl de eerste noot van maat 6 (ver-zeihe) een gis1 is. 

- De gemeente kon uit de tekstboekjes bij Bachs cantates uit de eerste jaargang en het 

Weihnachtsoratorium niet opmaken of tussen de regels van het koraal instrumentale 

tussenspelen werden gespeeld. 

 

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de koralen in Bachs cantates 

en passies eveneens rustig werden uitgevoerd, met een gemiddeld tempo 

van ongeveer  = 60. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de gemeente deze 

koralen meezong. 
 

3. Welke betekenis hadden de fermates op de regeleinden van de kora-

len in de gemeentezang? 

De historie van fermates op regeleinden 
In de 16e eeuw werden op de einden van iedere regel van een koraal vaak fermates geno-

teerd. In de 17e eeuw werden die fermates echter vervangen door verticale strepen door het 

hele systeem, dus niet alleen door de melodiebalk. Deze strepen moeten niet worden verward 

met de latere maatstrepen. Zodra de oorspronkelijk ritmische versies van de melodieën ech-

ter werden gewijzigd in isoritmische varianten, werden echte maatstrepen genoteerd, en 

werden de oude strepen weer vervangen door – of aangevuld met – fermates, zoals die ook 

aangetroffen worden in Bachs koralen.26 

Maar wat is de betekenis van zulke fermates? Fermates konden twee verschillende 

betekenissen hebben: zij gaven een einde aan (End-Final, Gliederungszeichen), of zij verleng-

den de noot waarop de fermate was genoteerd (Ruh-Final, Ruhezeichen, Dehnungszeichen). 

Deze beide vormen zullen in deze studie resp. ‘eindeteken’ en ‘rustteken’ worden ge-

noemd.27 Beide functies worden in verschillende traktaten uit Bachs tijd beschreven. Pro-

bleem is steeds, hoe deze te onderscheiden. De auteurs van traktaten vonden daarvoor geen 

goede oplossing; ook Daniel Speer niet in 1697. Hij schreef dat naast het fermate-teken ook 

de 17e-eeuwse verticale streep bij een regeleinde gebruikt kon worden als rustteken; dat sug-

gereert dat de noten op regeleinden verlengd konden worden.U Dit blijkt ook uit een citaat 

van de Hamburger organist Georg Bronner in 1715.V Johann Gottfried Walther beschreef in 

zijn Lexicon (1732) de fermate (die hij Corona noemde) in het algemeen als rustteken (Pausam 

                                                      
26 Blindow 1957, p. 109-116. 
27 Het woord ‘rustteken’ betekent hier dus niet hetzelfde als een teken voor een muzikale rust, zoals . 
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generalem) wanneer de fermate op alle stemmen genoteerd was.W De omschrijvingen in de 

traktaten voor de uitvoering van fermates als rusttekens zijn ambivalent: enerzijds werd op-

gemerkt dat de noten langer moesten worden aangehouden, anderzijds dat na de noten ge-

rust moest worden. Het meest waarschijnlijk is dat beide beschrijvingen correct zijn: de no-

ten konden langer worden aangehouden, en worden gevolgd door een rust, waarin kon wor-

den ademgehaald. 

Meermalen stonden de fermates in de koralen op langere noten of op noten gevolgd 

door een rust. Dat lijkt dubbelop: de fermate was als het ware uitgeschreven, maar werd bo-

vendien nog van een fermate-teken voorzien. Hier had de fermate (schijnbaar) de functie van 

eindeteken. Maar betekent dit dat de fermate in koralen altijd slechts de functie van eindete-

ken had, ook wanneer deze op een korte noot stond? Deze vraag is bij Bachs koralen in can-

tates en passies meermalen onderwerp van discussie geweest. Veel musici (en ook enkele au-

teurs) kiezen tegenwoordig exclusief voor de fermates als eindeteken, en verlengen de regel-

einden dus vrijwel nooit – ook niet wanneer dat soms tot vreemde tegenstrijdigheden leidt – 

tenzij Bach die verlenging zelf uitschreef.28 In § 4 zal verder op deze keuze worden ingegaan. 

In deze § 3 zal eerst de betekenis van fermates in de gemeentezang worden bestudeerd. 

Orgeltussenspelen 
In § 1 is geconcludeerd dat de gemeentezang langzaam werd uitgevoerd. Een gevolg daar-

van was waarschijnlijk dat de gemeente minstens na elke (vanwege het tempo lang durende) 

regel de tijd moest nemen om weer op adem te komen. Met andere woorden: de fermate 

moet hier wel degelijk als rustteken worden geïnterpreteerd. Christhard Mahrenholz 

meende al in 1950 dat in de 18e eeuw de fermates gebruikt werden om de koralen op te delen 

in losse regels, die metrisch noch ritmisch enig verband hadden.29 Deze gedachte wordt be-

vestigd door de 18e eeuwse gewoonte in veel gemeenten om de ruimte tussen de regels (en 

tussen de coupletten) op te vullen met geïmproviseerd virtuoos eenstemmig orgelspel (Pas-

saggio’s). Vanzelfsprekend kon daarvan geen sprake zijn wanneer de regeleinden niet wer-

den verlengd. De gewoonte ontstond al in de 17e eeuw, maar dan alleen in de begeleidende 

stemmen, overigens niet alleen in Duitsland. Rond het begin van de 18e eeuw werden de pas-

saggio’s voornamelijk eenstemmig.30 Omdat zowel de begeleiding als de tussenspelen geïm-

proviseerd werden, was er nauwelijks behoefte aan edities met uitgewerkte begeleidingen. 

Maar naarmate in meer gemeenten deze tussenspelen werden ingevoerd, werd die behoefte 

groter, waarschijnlijk niet in de eerste plaats om uit te begeleiden, maar als voorbeelden en 

oefenmateriaal voor leerlingen. 

Mogelijk zijn de oudste overgeleverde voorbeelden in Duitsland gemaakt door Bach 

zelf. Zij zijn bekend geworden als de Arnstädter Gemeindechoräle BWV 715, 722.2, 726 (?), 

729.2, 732.2 en 738.2. Vier van deze koralen zijn ook overgeleverd in vroege versies als bege-

leidingen met becijferde bas en aangevuld met virtuoze tussenspelen (BWV 722.1, 729.1, 

732.1 en 738.1). Opvallend in onderstaand voorbeeld (Vom Himmel hoch, BWV 738.1, afb. 12) is 

                                                      
28 Hochreither 1983, p. 165-168; David Schildkret, ‘Toward a correct performance of fermatas in Bach’s 

chorales’, The Journal of the Riemenschneider Bach Institute, XIX/1, Berea 1988, p. 24. 
29 Christhard Mahrenholz, Das Evangelische Kirchengesangbuch. Ein Bericht über seine Vorgeschichte, sein 

Werden und die Grundsätze seiner Gestaltung, Kassel 1950, p. 91. 
30 Blindow 1957, p. 118f. 
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o.a. dat ondanks de maatsoort  de muziek in halven is genoteerd, en dat het tweede regel-

einde wel (zeer) lang is genoteerd, maar dat een tussenspel ontbreekt. Fermates staan op alle 

overige regeleinden; bij het tweede regeleinde is de fermate als het ware uitgeschreven als 

twee helen plus een halve rust. Hoewel sommige schrijvers dat betwijfelen, wordt meestal 

aangenomen dat deze oerversies in Arnstadt zijn ontstaan (1703-1707) voor de begeleiding 

van de gemeentezang.31 Daarbij wordt ook vaak de link gelegd naar het verwijt dat Bach in 

Arnstadt kreeg over de verwarrende wijze waarop hij de gemeente begeleidde.X  

 
Afb. 12. Vom Himmel hoch, vroege versie BWV 738.1, ed. BG. 

 

De latere versies zijn verder uitgewerkt. De tussenspelen en de bijzonder dissonantrijke har-

monie zijn gemeenschappelijke kenmerken. De maatsoort in de uitgewerkte versie van BWV 

738 is gemengd  en  (afb. 13). De melodie staat niet meer in halven, maar in kwarten geno-

teerd. Verschillende schrijvers hebben erop gewezen dat de latere versies, die vermoedelijk 

pas in Leipzig zijn ontstaan, zodanig ingewikkeld zijn dat ze voor begeleidingsdoeleinden 

niet geschikt waren. Zo ontbreken in In dulci jubilo BWV 738.2 delen van de melodie, is de in-

zet vaak onduidelijk, duurde de slottoon soms erg lang, zijn de passaggio’s verschillend van 

lengte, en leidt de passaggio niet altijd naar de begintoon van de volgende regel. Maar als 

educatiemateriaal of als koraalvoorspel waren ze mogelijk wel goed bruikbaar.32 

 

                                                      
31 In publicaties sinds 2000 noemt Dominik Sackmann Weimar (1712-1714) als plaats van ontstaan, 

Matthias Schneider Arnstadt, terwijl Jean-Claude Zehnder twijfelt. Dominik Sackmann, Bach und Co-

relli, Musikwissenschaftliche Schriften 36, München 2000, p. 62ff.; Matthias Schneider, ‚Bachs „Arnstädter 

Choräle“- komponiert in Weimar?‘, in Bachs Musik für Tasteninstrumente, Bericht über das 4. Dortmunder 

Bach-Symposion 2002, Dortmunder Bach-Forschungen Band 6, hrsg. Martin Geck, Dortmund 2003, p. 287-

308; Jean-Claude Zehnder, ‚Die Passagio-Orgelchoräle‘, in BJ 99, Leipzig 2013, p. 223-242. 
32 Reinmar Emans, «Arnstädter Gemeindechoräle», in Rampe 2008, p. 566. 
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Afb. 13. Vom Himmel hoch, latere versie BWV 738.2, begin, ed. BG. 

Het gebruik van zulke begeleidingen raakte wijd verbreid. Na 1750 werden ze vrijwel overal 

toegepast.33 In de voorrede van Kauffmanns Harmonische Seelenlust (1733) kan men veel we-

tenswaardigheden lezen over deze begeleidingen.Y Zij waren, inclusief tussenspelen, bedoeld 

voor amateurs die niet zelf in staat waren deze te improviseren (afb. 14). De passaggio’s moch-

ten zo snel als de omstandigheden toelieten gespeeld worden, maar wanneer bogen over no-

ten waren genoteerd, dan moesten de noten daaronder langzamer en meer legato worden ge-

speeld.  

 

 
Afb. 14. Kauffmann, Harmonische Seelenlust, Vom Himmel hoch, ed. Pierre Pidoux (Bärenreiter). 

                                                      
33 Koraalvoorspelen met tussenspelen zijn o.a. ook bekend uit het Plauener Orgelbuch (1708), het Schlag-

Buch van Susanna Güllin uit Aubstadt (1719) en uit bundels van Johann Heinrich Buttstett, Kauff-

mann, Johann Caspar Vogler, Johann Andreas Fösel, Philipp Christoph Hartung, Johann Gottfried 

Müthel, Henrich Laag en Türk. Blindow 1957; p. 120-122; Siegbert Rampe, ‘Modelle protestantischer 

Choralbearbeitungen‘, in Siegbert Rampe, Bachs Klavier- und Orgelwerke, Das Handbuch, Teilband I, 

Laaber 2007, p. 457. 
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Over de notatie van Kauffmanns begeleidingen kan verder worden opgemerkt: 

 

- Koralen werden soms in halven, soms in kwarten genoteerd. 

- Op de slotnoot van elke regel stond een fermate. 

- De passaggio’s waren éénstemmig en stonden meestal in de sopraan, maar vaak ook in 

een andere stem. 

- De passaggio’s waren meestal genoteerd in zestienden, soms met een tweeëndertig-

sten-loopje. Bij een melodie in halven was de passaggio genoteerd in achtsten. 

- De passaggio’s begonnen vaak al op de slotnoot van een regel. 

- De passaggio’s waren niet steeds even lang; de verschillen konden groot zijn. Dat bete-

kent dat de gemeente maar moest afwachten wanneer de volgende regel begon. 

- De passaggio’s leidden lang niet altijd duidelijk naar de begintoon van de volgende re-

gel. 

- Zowel in de melodie als in de passaggio’s kwamen versieringen voor. 

 

Met andere woorden, hoewel Kauffmanns zettingen harmonisch eenvoudiger zijn dan die 

van Bach, zouden de argumenten, waarom Bachs Arnstädter Gemeindechoräle onmogelijk voor 

begeleiding gebruikt konden zijn, evenzeer gelden voor de zettingen van Kauffmann. Toch 

zijn deze heel nadrukkelijk wél voor begeleiding bedoeld. 

Of ook in Leipzig orgeltussenspelen tussen de regels bij de gemeentezang plaatsvon-

den kan worden betwijfeld. Johann Friedrich Agricola schreef namelijk dat Bach daar niet 

van hield, en dat een organist ‘de gemeente slechts bijeen kon houden met volle, maar juiste 

op de melodie gebaseerde samenklanken’ (halte er die Gemeine blos durch volle, aber reine, auf richtige 

Melodie gestützte, Harmonie in Ordnung).34,Z Agricola was leerling van Bach van 1738 tot 1741. Het 

is goed mogelijk dat Bach toen anders over tussenspelen dacht dan in 1703-1707 in Arnstadt. 

Maar ook wanneer hij tussenspelen in Leipzig afwees, zegt dat niet dat geen pauzes of tus-

senakkoorden werden gespeeld tussen de regels. Bovendien was Bach in Leipzig geen orga-

nist. Van Johann Caspar Vogler, die ook orgeltussenspelen hanteerde, werd geschreven dat 

hij in Arnstadt (!) leerling van Bach was, en in Leipzig de gemeente in verwarring bracht (zie 

§ 1). Misschien waren het Voglers tussenspelen die de gemeente in verwarring brachten, om-

dat men in Leipzig hieraan niet gewend was.35 

Traktaten over fermates en tussenspelen 
Johann Chr. Voigt (1742) meende dat de toehoorders gecharmeerd waren van tussenspelen, 

en dat het weglaten daarvan getuigde van een slechte smaak. En passant meldde hij dat de 

gemeente blij was met de gelegenheid om weer op adem te komen.AA 

Maar niet iedereen was zo enthousiast. In 1715 schreef Christian Friedrich Witt in het 

nawoord van het koraalboek Psalmodia Sacara in Gotha dat niet teveel versieringen en loopjes 

in het koraalspel moesten worden ingelast. Dat kan echter geïnterpreteerd worden als een 

                                                      
34 Uwe Czubatynski, ‘Choralvorspiel und Choralbegleitung im Urteil J.S. Bachs‘, BJ 79, 1993, p. 223. 
35 In 1852 werden in de Nikolaikirche blijkbaar alleen enkele akkoorden gespeeld als tussenspel. Ook 

was er geen tussenspel tussen de coupletten; wel was er een zacht naspel. Het orgel begeleidde op het 

volle werk, maar was volgens Lowell Mason toch te zacht voor de 2500-koppige gemeente. Tweede 

brief van Lowell Mason, 1852, Hans T. David en Arthur Mendel, The New Bach Reader, nr. 412b, p. 522f. 
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teken dat deze loopjes wel gebruikelijk waren.BB In 1718 kreeg organist Johann Conrad Ro-

senbusch in Glückstadt het verwijt dat hij ‘zeer veel volkomen onnodige en niet tot Gods eer 

strekkende, maar meer bij wereldse speelsheid passende passages (passaggio’s)’ (sehr viele 

ganz unnöthige und zu Gottes Ehre nicht gereichende, sondern mehr zu weltlichen Üppigkeiten 

gehötige Passagen) had gespeeld. In het vervolg moest hij ‘niets anders dan een gewoon koraal 

laten horen (nichts anderes als ein ordentliches coral hören lasen).36 Volgens Johann Balthasar Kö-

nig (1738) was het voldoende wanneer de organist op het eind van iedere regel het akkoord 

liet liggen, totdat de gemeente verder ging met de volgende regel.CC Jakob Adlung (1758) 

schreef dat sommige (organisten) geen tussenspelen maakten, uit eigen keuze, of omdat hun 

dat verboden was. Maar dan hielden ze ofwel de toon langer aan, of speelden enkele tussen-

akkoorden. Adlung waarschuwde ertegen de tussenspelen al te ingewikkeld te maken.DD 

Ook Friedrich Wilhelm Marpurg (1759) was geen voorstander van passaggio’s: hij vond die 

snelle nootjes lachwekkend en overbodig. Hij was, evenals Bach, van mening dat de organist 

zijn kunde diende te tonen in zijn voorspelen.EE Türk (1787) riep de organisten op om hun 

tussenspelen zo te maken dat zij de gemeente niet in verwarring brachten, maar naar de 

juiste toon geleidden. Hij vond het eigenlijk voldoende als de organisten voor elke volgende 

regel alleen de toon aangaven. Wat de lengte van de tussenspelen betreft vroeg Türk de or-

ganist om deze steeds even lang te maken, en goed te luisteren naar de gemeente: deze was 

belangrijker dan de organist. Verder vroeg hij om de tussenspelen niet te larderen ‘met be-

kende episodes uit komische operettes (!), straatliederen en Engelse dansen’ (in den 

Zwischenspielen bekannte Stellen aus komische Operetten, Gassenliedern, englischen Tänzen etc. anzubringen), 

zoals hij wel had meegemaakt.FF In de editie van 1800 van zijn generale bas-leergang advi-

seerde hij om het koraal volmaakt legato te begeleiden; in de eerste druk uit 1791 ontbrak dit 

advies nog.GG 

Johann Samuel Petri, leerling van Wilhelm Friedemann Bach, vermeldde in 1767 de 

gewenste lengte van de fermates op regeleinden van koralen. De praktijk was blijkbaar zo 

dat de slotnoten van elke regel soms erg lang werden aangehouden, tot zelfs wel de lengte 

van de regel zelf of nog langer. Petri verzette zich hiertegen: voor hem was drie (bij een lang-

zaam tempo) tot vijf (bij een sneller tempo) (langzame) halven lang genoeg. Bij elke regel 

moest de organist even onderbreken (innehalten), schrijft Petri, om de gemeente de gelegen-

heid te geven om adem te halen en de gezongen tekst te kunnen overwegen. Dat impliceerde 

niet alleen dat de toon lang werd aangehouden, maar kennelijk ook dat een rust werd inge-

voegd die in de genoemde drie à vijf halven was inbegrepen.HH  

Uit al deze traktaten blijkt dat de fermates op regeluiteinden door de schrijvers van 

traktaten niet alleen als eindeteken, maar ook als rustteken werden opgevat. 

 

                                                      
36 Michael Kube, ‘Choralgebundene Orgelwerke‘, in: Konrad Küster, Bach Handbuch, 1999, p. 579. 



19 

 

Fermates konden verschillende betekenissen hebben: als ‘eindeteken’, 

waarbij de noot niet noodzakelijk verlengd hoefde te worden (al dan 

niet met een aansluitende rust), en als ‘rustteken’, waarbij dat wel ge-

beurde. 

In koralen als gemeentezang lijkt het erop dat de regeleinden standaard 

werden verlengd. Een sterke aanwijzing hiervoor is dat op de slotnoten 

door de organist vaak eenstemmige virtuoze tussenspelen (passaggio’s) 

werden gespeeld. Zulke tussenspelen, met variabele lengtes, zijn al door 

Bach genoteerd in het begin van de 18e eeuw.  
 

 

4. Werden de regeleinden van koralen in cantates en passies door Bach 

verlengd uitgevoerd? 

Doorlopende begeleidingen bij regeleinden in koralen vóór Leipzig 
In Bachs vroegste cantates, die in Arnstadt en/of Mühlhausen zijn gecomponeerd, komen los-

staande koralen niet voor. De vraag naar de interpretatie van regeleinden is dus niet rele-

vant. Als het echter waar is dat de oerversies van de Arnstädter Gemeindechoräle inderdaad in 

deze periode ter begeleiding zijn gemaakt, dan werden de regeleinden van de koralen als ge-

meentezang wel degelijk verlengd; anders waren de tussenspelen immers zinloos geweest. 

Aan het hof van Weimar kan dat echter anders zijn geweest. In ieder geval wijzen een aantal 

in deze tijd ontstane werken van Bach erop dat de regeleinden niet werden verlengd, ook 

niet wanneer fermates werden genoteerd. 

 

1. Het Orgelbüchlein. Regeleinden in de melodie van de hierin opgenomen koraalvoor-

spelen zijn wel voorzien van een fermate, maar de begeleiding in de andere stemmen 

gaat meestal gewoon zonder oponthoud door, zodat aanhouden van de regeleinden 

de flow van de muziek ernstig zou verstoren (afb. 15). 

 

 
Afb. 15. Orgelbüchlein, koraalvoorspel Lobt Gott ihr Christen allzugleich BWV 609,  

eerste systeem, ed. NBA 

 

2. De slotkoralen ‘Der Leib zwar in der Erden‘ BWV 161/6 en ‘Was Gott tut das ist wohl-

getan‘ BWV 12/7 uit Weimar. Bach noteerde in BWV 161/6 geen fermates. Evenals in 

het Orgelbüchlein gaan de instrumentale stemmen onafhankelijk van de vocale partijen 

verder op de regeleinden, zodat verlenging daarvan de flow weer zou verstoren (afb. 

16).  
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Afb. 16. BWV 161/6, partituur, eerste regel, 

instrumentale partijen + sopraan, editie NBA. 

 

Ook in de partituur en de partijen van BWV 12 zijn in het slotkoraal geen fermates genoteerd 

(de BG-editie noteert deze ten onrechte wel). De instrumentale partijen lopen weer door op 

de regeleinden op mich en väterlich (afb. 17). Beide cantates, inclusief de slotkoralen, heeft 

Bach opnieuw gebruikt in Leipzig. 

 
 

 
 

Afb. 17. BWV 12, slotkoraal, partituur, editie NBA. Bovenste twee notenbalken. 

Doorlopende begeleidingen bij regeleinden in koralen in Leipzig 
Doorlopende begeleidingen als hierboven beschreven in de muziek uit Weimar komen in 

Leipzig slechts voor in drie gevallen. Hierin spelen de instrumentalisten door, of de alt, tenor 

en bas zingen door op een regeleinde. 
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1. In de muzikaal gezien identieke slotkoralen van zowel het eerste als het tweede deel 

in zijn allereerste reguliere cantate in Leipzig, Die Elenden sollen essen BWV 75, spelen 

de instrumentalisten door in een aantal regels van het koraal ‘Was Gott tut das ist 

wohlgetan’, net als in het hierboven genoemde slotkoraal van BWV 12 (afb. 18). Ook 

de tekst loopt hier overigens door. 

 

 
Afb. 18. BWV 75, slotkoraal eerste deel, m. 21-24, partituur, editie NBA 

 

Mogelijk was Bach nog onvoldoende vertrouwd met de praktijk in Leipzig, want later 

noteerde hij in hetzelfde koraal (‘Was Gott tut das ist wohlgetan’) meestal wel ferma-

tes op deze plaatsen, zoals in BWV 69.1 (afb. 19). 

 

 
Afb. 19. BWV 69.1, slotkoraal, sopraanpartij. Fermates op alle regeleinden 

(doorgestreept i.v.m. hergebruik van deze cantate als BWV 69.2 met ander slotkoraal). 

 

2. Het slotkoraal ‘Dein Blut, der edle Saft’ uit BWV 136 (afb. 20) stamt evenals BWV 75 uit 

Bachs eerste weken in Leipzig. Hier staat geen fermate op de lettergreep –ne (het re-

geleinde in maat 6) en lopen de zelfstandige vioolpartij, het continuo en de tekst ge-

woon door.  



22 

 

 
Afb. 20. BWV 136/6, partituur, m. 5-8, ed. NBA. 

 

3. In het koraal ‘Gelobet seist du Jesu Christ’ loopt de voorlaatste regel door in het afslui-

tende ‘Kyrieleis’ in BWV 64/2 en 248.2/28. Niet alleen ontbreekt de fermate, maar de 

andere partijen zingen ook door. De beide laatste maten zijn niet homofoon (afb. 21).  

  
Afb. 21. BWV 248.2/28, zangpartijen uit de partituur, m. 7-10, editie NBA. 

 

Maar in BWV 91/6 is het ‘Kyrieleis’ in het slotkoraal iets verlengd, en hier eindigt de 

voorlaatste regel wel weer als gebruikelijk met een fermate (afb. 22). 

 

  
 

Afb. 22. BWV 91/6, m. 6-10, sopraanpartij uit de partituur, editie NBA. 

Buiten deze drie gevallen (waarvan er twee dateren uit de eerste weken in Leipzig) heeft 

Bach nooit meer zulke doorlopende begeleidingen geschreven op regeleinden in de koralen 

van zijn cantates.37 De in Weimar geschreven doorlopende (instrumentale of vocale) partijen 

                                                      
37 Wel liet Bach de begeleiding doorspelen op enkele langere noten op regeleinden in sommige lie-

deren in Schemelli’s Gesangbuch. De context bij de uitvoering van deze ‘aria’s’ was natuurlijk anders 

dan die van de door de gemeente gezongen koralen. Blankenburg 1983, p. 32. 
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tijdens regeleinden zijn vaak aangevoerd om te betogen dat Bach de fermates in zijn koralen 

in al zijn cantates en passies uitsluitend als eindetekens zag, en niet als rusttekens.38 Die ar-

gumentatie gaat dus niet op voor de werken die zijn ontstaan in Leipzig. Teneinde een beter 

oordeel te kunnen vormen over hoe Bach in deze periode omging met de regeleinden en de 

fermates daarop, moet worden bestudeerd hoe Bach die regeleinden precies noteerde. 

Bachs inconsequente notatie van regeleinden in Leipzig 
Componisten als Georg Philipp Telemann en Georg Friedrich Händel splitsten de lettergre-

pen in hun koralen nauwelijks op in kleinere noten, noch in de melodie, noch in de andere 

stemmen. Daarbij noteerde Telemann zijn koralen nog overwegend in halven, met als regel-

einden een hele noot (en eventueel ook nog een rust). Maar ook wanneer hij een melodie in 

kwarten noteerde is het regeleinde meestal een halve noot, vaak gevolgd door een kwart 

rust, en bovendien voorzien van een fermate. Hij deed dat ook op plaatsen waar Bach kwar-

ten op de regeleinden zou hebben genoteerd.39  

In de koralen in cantates en passies van Bach zelf is het beeld veel rommeliger dan bij 

Telemann: hij paste verschillende notaties toe op de regeleinden. Vaak zijn de slottonen op 

een regel kort genoteerd met een kwartnoot. Zulke regeleinden zullen hier korte regeleinden 

worden genoemd. Maar ook regeleinden met een halve noot, al of niet met punt, of gevolgd 

door een kwart rust, komen veel voor. Zulke regeleinden zullen hier als lange regeleinden 

worden aangeduid. De notaties h. en h  voor lange regeluiteinden komen beide veel voor; ze 

lijken in wezen uitwisselbaar. De eerstgenoemde notatie komt vaak voor op de eerste tel van 

een maat, de tweede notatie op de derde tel, zodat de rust in de nieuwe maat terecht komt en 

de punt niet gerealiseerd hoeft te worden over de maatstreep heen. Het lijkt er dus op dat op 

zijn minst een deel van de verlenging van de slotnoot de vorm van een rust had. 

Bachs notatie van lange en korte regeleinden is uitgesproken inconsequent. Zeer vaak 

is die notatie verschillend in verschillende koralen met dezelfde melodie, terwijl daarvoor, 

ook bij het bestuderen van de tekst, geen goede argumenten kunnen worden aangedragen. 

Een aantal extreme voorbeelden volgt hieronder:  

 

- Ach Gott vom Himmel sieh darein 

- BWV 2/6 en 153/1: alle regeleinden kort (slotnoot lang; afb. 23) 

- BWV 77/6:  alle regeleinden lang (slotnoot kort; afb. 24) 

 

 

                                                      
Onder andere in het slotkoraal ‘O großer Gott der Treu‘ van BWV 46 (zie § 2) schreef hij tussen de ko-

raalregels instrumentale tussenspelen, die een sterke gelijkenis vertonen met de orgeltussenspelen 

(passaggio’s), zoals die zijn besproken in § 3. De bogen over de zestienden zouden volgens Kauffmann 

dan een langzamer tempo betekenen (zie § 3). 
38 Hochreither 1983, p.165ff; Johannes Krey, ‘Zur Bedeutung der Fermaten in Bach’s Chorälen‘, BJ 43 

(1956), p. 108ff; Uri Golomb, ‘Interview with Ton Koopman’, Goldberg Early Music Magazine 24, 2003, p. 

42-51(www.bach-cantatas.com/Articles/Koopman-Golomb.pdf, p. 14). 
39 Bijvoorbeeld in zijn cantates, maar ook in zijn Fast allgemeines Evangelisch-Musicalisches Lieder-Buch, 

Hamburg 1730. 

http://www.bach-cantatas.com/Articles/Koopman-Golomb.pdf
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Afb. 23. BWV 2/6, melodie. 

 

 

 
Afb. 24. BWV 77/6, melodie. 

 

- In dich hab ich gehoffet Herr 

- BWV 244.2/32:  alle regeleinden kort 

- BWV 52/6:  alle regeleinden lang 

- BWV 248.2/46:  1e regeleinde lang, de overige regeleinden kort 

 

- Komm Heiliger Geist Herre Gott 

- BWV 226/2:   regeleinden kort in maat 5, 13, 15, 21, 23 

- BWV 59/3=175/7:  alle regeleinden lang 

Bachs tamelijk consequente notatie van fermates op regeleinden 
Op zowel lange als korte regeleinden staan bij Bach in principe altijd fermates, zowel in parti-

tuur als in partijen, zoals hieronder nader zal worden onderbouwd.40  

 

- 98 koralen bevatten geen herhalingsstreep. Dan staat bijna altijd op elk regeleinde een 

fermate (behalve soms op de slotnoot). 

- 90 koralen hebben wel een herhalingsstreep, meestal aan het eind van de tweede re-

gel. Op elk regeleinde staat dan in principe een fermate, behalve voor de herhalings-

streep (en soms op de slotnoot). 

- 10 koralen met een herhalingsstreep hebben in sommige partijen wel, in andere geen 

fermates staan voor de herhalingsstreep. Op zes daarvan noteert de NBA die fermate 

wel, in de overige vier niet. In ‘Der Herr ist mein getreuer Hirt‘ BWV 104/6 bijvoor-

beeld staat geen fermate voor de herhalingsstreep bij de meeste instrumenten, maar 

wel bij de continuopartij en de zangstemmen. En in ‘Stärk mich mit deinem Freuden-

geist‘ BWV 168/6 ontbreken de fermates voor de herhalingsstreep in alle stemmen en 

de partituur. Maar in de tenor- en baspartij is de herhaling uitgeschreven. Hier zijn 

wel op alle regeleinden fermates genoteerd.  

                                                      
40 In principe wordt uitgegaan van de notatie in de NBA, maar af en toe worden ook de handschriften 

daarbij betrokken. Het onderzoek wordt beperkt tot de gewone vierstemmige koralen in cantates en 

passies. De koralen uit Carl Philipp Emanuels koraalverzamelingen, waarvan sommige mogelijk niet 

van Bach zijn (Zie Daniel 2004, p. 355ff), en andere bewerkt door de uitgever, zijn niet in het onder-

zoek betrokken. 



25 

 

- Ook verder komen zulke slordigheden wel voor, maar toch relatief weinig. Een en-

kele maal ontbreken fermates helemaal, soms missen ze in sommige partijen, soms 

missen ze op de slotnoot etc. 

 

Samengevat:  

 

- In principe staat op elk regeleinde een fermate, of dat regeleinde nu lang of kort is. 

- Op de slotnoot voor een herhalingsstreep ontbreekt de fermate bijna altijd, en op die 

voor de eindstreep vaak. Blijkbaar is de fermate in die gevallen niet nodig, omdat 

deze strepen zelf eindetekens zijn (zie § 3) 

 

Van deze regels wordt zo weinig afgeweken dat afwijkingen over het algemeen als slordig-

heden kunnen worden beschouwd. 

Nader onderzoek aan het koraal Wer nur den lieben Gott läßt walten 
Het koraal Wer nur den lieben Gott läßt walten werd door de componist Georg Neumark in 

1641 geschreven in ritmische vorm en een driedelige maat. In Vopelius’ gezangboek, dat in 

Bachs tijd nog gebruikt werd in Leipzig, zag het er als volgt uit (afb. 25). 

 

 

 
Afb. 25. Vopelius 1682, p. 787, sopraanpartij. 

 

De melodie is zesregelig, en op elk regeleinde staat soms een korte (= hele) noot, soms een 

lange (= brevis); de slotnoot is zelfs een dubbele lunga. Regeleinden zijn aangegeven met een 

kort verticaal streepje. Daar werd dan ook een rust verwacht. Maar zo werd de melodie in 

Bachs tijd al niet meer gezongen. In het 17e-eeuwse proces van ont-ritmisering ging de drie-

delige maatsoort verloren, en werden vrijwel alle noten even lang. Daarbij werden ook noten 

veranderd. Zo werd de eerste noot vaak een kwart lager gezet, maar er waren meer varian-

ten in gebruik. Bach heeft op basis van deze melodie een aantal koraalzettingen gemaakt. 
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Voor het beoogde doel is een beperking tot een tweetal daarvan voldoende, namelijk ‘Wer 

weiß, wie nahe mir mein Ende‘ BWV 166/6 en ‘Ich leb indes in dir vergnüget‘ BWV 84/5. 

Daarin valt direct op dat de maatsoort nu  is. De melodie van BWV 166/6 zal ‘variant A‘ 

worden genoemd (afb. 26), de melodie van BWV 84/5 ‘variant B’ (afb. 27). 

 

Afb. 26. BWV 166/6, melodie (variant A). 

 

Afb. 27. BWV 84/5, melodie (variant B). 

 

De opvallendste verschillen met Neumarks melodie zijn:  

 

1. Bach gebruikte zoals steeds de vereenvoudigde (isoritmische) melodievorm, 

2. de noten per lettergreep zijn geen helen maar kwartnoten (standaard bij Bach),  

3. op elk regeleinde staat een fermate (behalve voor de herhalingstekens), 

4. één slotnoot is verlengd. In variant A is de tweede slotnoot verlengd, in variant B 

de eerste.  

 

In Bachs oeuvre komt bij deze melodie variant A vaker voor, variant B niet. A is dus de bij 

Bach gebruikelijke ritmische variant. Welke reden kan hij dan hebben gehad om in variant B 

zo af te wijken van zijn gebruikelijke schrijfwijze? Het gaat hier niet om een versiering, waar-

van er vele te vinden zijn in Bachs koralen (zie bijvoorbeeld maat 4 in BWV 77/6, zie boven). 

Er lijkt geen sterk argument te zijn om het ritme van de melodie zo opvallend te veranderen. 

Daardoor zou immers vervreemding optreden bij zijn toehoorders. Een voor de hand lig-

gend argument zou kunnen zijn dat de tekst door die wijziging beter tot zijn recht komt. De 

tekst van variant B luidt: 

 

Ich leb indes in dir vergnüget 

Und sterb ohn alle Kümmernis, 

Mir genüget, wie es mein Gott füget, 

Ich glaub und bin es ganz gewiss: 

Durch deine Gnad und Christi Blut 

Machst du's mit meinem Ende gut. 

 

Deze tekst past echter beter op de gebruikelijke notatie in variant A. De zin van de ritmische 

variant B is dus een raadsel, een probleem waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Die 

oplossing kan wellicht gevonden worden in de aanname dat Bach niet noteerde wat hij bedoelde. 
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Een oplossing met de charme van de eenvoud zou zijn dat Bach met variant B eigenlijk hetzelfde 

bedoelde als met variant A. Twee mogelijkheden doemen dan op: 

 

1. Eigenlijk bedoelde Bach steeds een korte noot op het eind van iedere regel, ook wan-

neer hij een lange noot noteerde. De fermates zijn alleen eindetekens, geen rusttekens. 

2. Eigenlijk bedoelde Bach steeds een lange noot op het eind van iedere regel, ook wan-

neer hij een korte noot noteerde. De fermates zijn niet alleen eindetekens, maar ook 

rusttekens. 

 

Beide mogelijkheden leiden tot een consequente oplossing van het hierboven geschetste pro-

bleem. Er moet echter wel logica in Bachs notatie ontdekt kunnen worden, anders is ook 

deze oplossing zinloos. 

Stel dat optie 1 juist is. Alle regeleinden zijn kort, ook wanneer Bach lange noten no-

teerde. Het grote bezwaar van deze aanname is dat er veel voorbeelden zijn, waarbij alle re-

geleinden lang zijn genoteerd (zie voorbeeld BWV 77/6 hierboven). Dat was niet nodig en 

niet logisch geweest als hij eigenlijk korte regeleinden bedoelde. Mogelijkheid 1 is derhalve 

geen logische oplossing voor het geschetste probleem. 

Optie 2 heeft deze bezwaren niet. Op de kwartnoten staat immers (bijna) altijd een 

fermate. Door die te interpreteren als rustteken kan men veronderstellen dat die regeleinden 

lang werden gezongen en gespeeld. Lang genoteerde en kort genoteerde regeleinden werden 

dan beide lang uitgevoerd. Een fermate op lange regeleinden was dan vooral eindeteken. 

Deze oplossing heeft nog een ander voordeel: lange regeleinden waren op zeer veel plaatsen 

gewoonte bij de gemeentezang (zie § 3). Het is logisch dat Bach aansloot bij die gewoonte in 

zijn cantates en passies. Optie 2 biedt dus wel een logische oplossing voor het bovenge-

noemde probleem. 

Aannemende dat optie 2 inderdaad correct is: waarom noteerde Bach niet consequent 

zo’n lang regeleinde, zoals componisten als Telemann en Graun wel vaak deden? Bach blijkt 

het soort melodieën als Wer nur den lieben Gott läßt walten (tweedelige maatsoort met opmaat) 

altijd te hebben willen persen in het keurslijf van de maatsoort . In variant B noteerde hij 

een lang regeleinde op de eerste regel. Maar hij kreeg vervolgens problemen bij de herhaling: 

het totaal aantal tellen (ter waarde van een kwartnoot) tot het herhalingsteken is 22, en dat is 

niet deelbaar door 4. Bach loste het probleem in variant B op door op het eind van de tweede 

regel een kort regeleinde te noteren. Dat maakte niet uit: iedereen (onder Bachs musici) wist 

dat hiermee ook een lang regeleinde werd bedoeld. In variant A loste hij het andersom op: 

daar noteerde hij het korte regeleinde op de eerste regel. Ook dat is geen probleem wanneer 

men aanneemt dat ook dit korte regeleinde standaard lang werd uitgevoerd. Bach had het 

ook kunnen oplossen door de herhaling uit te schrijven (dus geen herhalingsteken gebrui-

ken). Dat deed hij evenwel in principe (vrijwel) nooit, waarschijnlijk omdat het uitschrijven 

van een identieke herhaling overbodig werk zou betekenen. 

Zo valt de inconsequente notatie opeens op zijn plaats: het maakt niet uit of Bach slot-

noten lang of kort noteerde: de conventie was dat deze toch lang moesten worden uitge-

voerd. Dus noteerde hij ze zo dat de indeling in de maatsoort  zo logisch mogelijk was. 

Koralen met een ander metrum 
Koralen in  zonder opmaat komen veel minder vaak voor dan met opmaat.  
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- Als de slotnoot van de regel op de eerste of derde tel valt noteerde Bach in deze kora-

len lange regeleinden (als halven met fermate, zonder aansluitende rust). Voorbeel-

den: in de Matthäus-Passion BWV 24/48, in de Johannes-Passion BWV 245.4/20 en /21 en 

in het Weihnachtsoratorium BWV 248.2/33 en /53.  

- Maar als de slotnoot op de tweede of vierde tel valt, noteerde Bach korte regeleinden 

(BWV 244.2/48, 248.2/53). Het ligt voor de hand dat die weer lang werden uitgevoerd. 

 

Opvallend is dat Bach hele noten meed. Hij schreef ze alleen in noodgevallen, zoals die zich 

voordeden wanneer hij anders in de problemen kwam bij een herhalingsteken. M.a.w., als 

het totaal aantal kwarten tot aan het herhalingsteken niet deelbaar was door vier. Voorbeel-

den: BWV 30.2/6 (afb. 28), 56/5 en 87/7.  

 

Afb. 28. BWV 30.2/6, sopraanpartij. 

 

Hier betekent de hele noot kennelijk niets anders dan de halve noot op andere regeleinden 

(vergelijkbaar met de hierboven beschreven korte en lange regeleinden).  

 

In het koraal ‘Es ist genung‘ BWV 60/5 (afb. 29) doet zich een interessante situatie voor.  

Afb. 29. BWV 60/5, sopraanpartij. 

 

Om problemen te voorkomen op het derde regeleinde zou Bach een hele noot hebben moe-

ten noteren voor het te verwachten herhalingsteken. Maar er is geen herhalingsteken, omdat 

Bach in de herhaling de harmonisatie wijzigde en daarom de herhaling opnieuw uitschreef. 

En nu was het keurslijf van de vierkwartsmaat geen reden meer om een hele noot te noteren. 

De melodie is in de herhaling weliswaar een halve maat verschoven, maar blijkbaar vond 

Bach dat geen probleem. Zo’n verschuiving van het ritme komt wel vaker voor, vaak al di-

rect na de eerste regel (bijv. in ‘Jesu, wahres Brot des Lebens‘ BWV 180/7; zie ook afb. 28 en 

29). Ook hier geldt dat slotnoten blijkbaar altijd lang werden uitgevoerd, en dat de notatie-

keuze was gericht op een correcte notatie in de maatsoort .  
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Koralen in de maatsoort  komen veel minder voor dan in . Wanneer alle regels beginnen 

met een opmaat, eindigt de regel steevast op de eerste tel. Bach noteerde dan een lang regel-

einde, genoteerd als h, geheel in overeenstemming met de boven beschreven regels. Zie bij-

voorbeeld ‘Nun laßt uns Gott den Herren’, dat o.a. te vinden is in BWV 79/6 (afb. 30). 

 

 
Afb. 30. BWV 79/6, melodie. 

 

Regeleinden bij koralen in  zonder opmaat zijn ook meestal te vinden op de eerste tel, en 

dan noteerde Bach, zoals te verwachten h. of h , zoals in het koraal ‘Drum will ich, weil ich 

lebe noch’ BWV 153/9 (afb. 31): 

 
Afb. 31. BWV 153/9, sopraanpartij. 

Bachs werkwijze bij het noteren van koralen in de maatsoort  
Hoe ging Bach dan ‘zo logisch mogelijk’ te werk bij de notatie van zijn koralen? Om te begin-

nen: de verdeling van de noten van een koraal over de maten was de vrije keuze van Bach 

zelf. Er was geen standaardnotatie die overal in Duitsland gebruikt werd. Bij de keuzes die 

Bach maakte lijkt hij zich te hebben gehouden aan een drietal regels: 

 

1. Een keuze voor korte regeleinden moest leiden tot een correcte maat in  (of even-

tueel ). 

2. Wanneer toepassing van korte regeleinden niet uitkwam (zoals hierboven bij Wer 

nur den lieben Gott läßt walten bij het herhalingsteken), kon (ergens) een lang regel-

einde worden ingelast.  

3. Opmaten werden in  zo mogelijk op de vierde tel van een maat geplaatst, en be-

klemtoonde lettergrepen op de eerste tel (zoals hierboven in versie B). 

 

De meeste koralen in de Matthäus-Passion, de Johannes-Passion en het Weihnachtsoratorium zijn 

van het type met maatsoort , opmaat en herhalingsstreep. Voor al deze koralen is de notatie 

steeds met bovenstaande regels in overeenstemming. Al kwam de keuze voor de opmaten 

niet altijd even gelukkig uit. In het koraal Mir hat die Welt trüglich gericht’ BWV 244.2/32 koos 

Bach steeds voor korte regeleinden, waardoor de opmaten niet steeds op de vierde tel kwa-

men, maar op de tweede tel (afb. 32).  
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Afb. 32. BWV 244.2/32, sopraanpartij. 

 

De notatie van dezelfde melodie in het Weihnachtsoratorium (Dein Glanz all Finsternis ver-

zehrt) is weer wel ‘in orde’ door het inlassen van één lang regeleinde aan het einde van de 

eerste regel (afb. 33).  

Afb. 33. BWV 248.2/46, sopraanpartij. 

 

Waarom hanteerde Bach deze twee verschillende notaties? Bach mag het weten. Zoals ge-

zegd, voor de uitvoering met lange regeleinden maakt het niets uit. 

Hoe ging Bach te werk bij het schrijven van een vierstemmige koraalzetting? Het lijkt 

erop dat hij na de keuze voor een maatsoort (gewoonlijk  of ) zonder planning begon met 

schrijven, waarbij hij poogde om zoveel mogelijk de betoonde lettergrepen op de eerste tel 

van een maat te plaatsen en alle onbetoonde lettergrepen die vlak voor een betoonde letter-

greep stonden, op de laatste tel van een maat, dus als opmaat. Om dat te bereiken schreef hij 

voor de slotnoot van elke regel eenvoudig zoveel tellen uit als hiervoor nodig was: één, twee 

of drie tellen, soms zelfs vier, het deed er in wezen niet toe. Iedere musicus wist immers dat 

elke slotnoot lang duurde. Als dat beter uit kwam, mocht een beklemtoonde lettergreep ook 

op de derde tel komen. Bach begon dus, en al doende keek hij wel hoe hij uitkwam. De ene 

keer pakte dat anders uit dan een andere keer. Soms schreef hij consequent lange regelein-

den, maar meestal koos hij zo mogelijk voor korte regeleinden.  

Zoals al eerder gezegd: Bach mag zijn koralen dan hebben genoteerd in - of -maat, 

de melodieën waren vaak niet zo geconcipieerd. Vooral oude melodieën, vaak van gregori-

aanse origine, lieten zich alleen in deze keurslijven passen door de regeleinden aan te passen 

aan de gekozen maatsoort. Daar maakte Bach een goede gewoonte van, maar in dit soort ko-

ralen liep dat niet altijd goed af, zoals blijkt uit koralen als BWV 42/7, 197.2/5, 80.2/8, 226/2 en 

140/7. Hoe Bach soms vastliep in zijn eigen systeem zal worden geïllustreerd aan het koraal 

‘Verleih uns Frieden gnädiglich’ BWV 42/7 (afb. 34). Dit koraal bestaat uit twee coupletten 

met een verschillende melodie; het tweede couplet (‘Gib unsern Fürsten’) begint halverwege 

op de letter A.  
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Afb. 34. BWV 42/7, sopraanpartij. 

 

Het eerste couplet kon Bach nog regelmatig houden door korte regeleinden te noteren. Zelfs 

de slotnoot van dit eerste couplet noteerde Bach kort, blijkbaar om daarna de opmaat op de 

vierde tel te kunnen plaatsen. Maar in het tweede couplet pakte dat niet goed uit, want de 

klemtonen van de tekst zouden moeten vallen op Für- (van Fürsten) en Ob- (van Obrigkeit). 

Zou Bach het eerste couplet op een halve noot hebben laten eindigen, gevolgd door een 

kwart rust op de eerste tel, dan waren niet alleen deze klemtonen, maar ook de volgende op 

Fried en Re- (van Regiment) steeds op de eerste tel van de maat terechtgekomen. Blijkbaar 

vond Bach een opmaat op de vierde tel (hier) belangrijker, en blijkbaar vond hij klemtonen 

op de derde tel ook wel acceptabel. Het werd pas echt rampzalig vanaf halverwege regel 4: 

de klemtoon (ihnen) staat nu op de vierde tel. En even later, in maat 21 en 23, staan de opma-

ten in en und op de eerste tel!  

Met deze analyse wil ik de conclusie van deze paragraaf nog eens onderstrepen. Al 

deze kromme accenten lijken een gevolg te zijn van Bachs obsessie: het hele koraal moest in 

een -maat genoteerd worden. Dat was – en is – echter geen reden om de koralen volgens 

deze notatie uit te voeren.  

De lengte van lange regeleinden 
Hoe lang zouden die lange regeleinden, al dan niet lang genoteerd, hebben geduurd? In ko-

ralen zoals Wer nur den lieben Gott läßt walten (in , met opmaat) ligt drie tellen, waarvan één 

tel rust, voor de hand: dat komt overeen met de notatie van een lang regeleinde. Dat lijkt ook 

overeen te komen met het advies van Petri (§ 3). Maar hier is voorzichtigheid geboden: deze 

oplossing is ritmisch heel aantrekkelijk omdat men het verloop van de vierkwartsmaat op de 

regeleinden kan doordenken. Maar Petri noemde bij een wat sneller koraaltempo bij de ge-

meentezang een regeleinde van 5 tellen. En bij de (langzame) gemeentezang kon een vier-

kwartsmaat nauwelijks als zodanig ervaren worden; de slag ging bij de gemeentezang ook 

niet door in de pauzes tussen de regels wanneer daar orgeltussenspelen met onvoorspelbare 
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lengtes zouden zijn ingelast. Omdat de koralen in de cantates en passies de gemeentezang 

vertegenwoordigden, kunnen de lengte van de slotnoot en de rust na elke regel onafhanke-

lijk van de maat zijn geweest. Met andere woorden: het metrum werd dan op de regeleinden 

onderbroken (om adem te halen). 

Bij koralen in  zonder opmaat was de slotnoot genoteerd als een halve noot met fer-

mate, zonder aansluitende rust. Hoe werd zo’n regeleinde uitgevoerd? Opnieuw dient men 

te bedenken: de fermate op de halve noten zou kunnen betekenen dat de noten (inclusief 

rust) onbepaald langer duurden dan genoteerd. Bach perste de melodie qua notatie dan wel 

in een -jasje, maar dat betekent niet dat hij de melodie dan ook in dat metrum uitvoerde. 

Bij koralen in -maat is de verleiding weer groot om op de regeleinden in drieën door 

te tellen, en opnieuw is het maar de vraag of Bach dat ook deed. Ook hier kon het metrum 

onderbroken worden door de slottonen langer aan te houden en rusten toe te voegen. Die 

onderbreking van het metrum werd mogelijk als minder problematisch ervaren naarmate 

het tempo langzamer werd genomen.41  

Mijn persoonlijke overtuiging is dat het karakter van het koraal als substituut voor de 

gemeentezang goed tot zijn recht kwam – en ook nu nog komt –  

- door de koralen in een zeer rustig tempo te zingen,  

- door alle regeleinden lang te maken (slotnoot en rust) en de slag daar te onderbreken. 

Extra fermates in het koraal Herzliebster Jesu 

In verschillende versies van het koraal Herzliebster Jesu komt soms binnen de eerste regel een 

extra fermate voor, maar niet steeds op dezelfde plaats. Zo’n extra fermate is te vinden op de 

lettergreep Lieb in het koraal ‘O große Lieb’ uit de Johannes-Passion BWV 245.5/3. Het betreft 

hier geen eindeteken: het gaat immers niet om een fermate aan het einde van een regel, maar 

binnen in een regel. Die moet dus wel geïnterpreteerd worden als een rustteken. De reden 

hiervoor is blijkbaar het extra benadrukken van het affect op het woord Lieb. In de partituur 

van de vroege versie van de Matthäus-Passion BWV 244.1 staan in het koraal Wie wunderbar-

lich ist doch diese Strafe fermates op een andere lettergreep, namelijk op -lich, en wel in alle 

partijen (behalve in de vocale baspartij, maar dat lijkt een omissie). Blijkbaar moest dit ak-

koord ook aangehouden worden. In de latere versie BWV 244.2 zijn deze fermates weer weg-

gelaten. Op de lettergreep –su in het koraal Herzliebster Jesu BWV 244.1/3 uit dezelfde vroege 

versie van de Matthäus-Passion staat alleen een fermate genoteerd in de sopraanpartij (afb. 

35). Waarschijnlijk was dat een vergissing, gezien de doorlopende baspartij op deze noot. In 

BWV 244.2 heeft Bach ook deze fermate niet opnieuw geplaatst, en in de NBA-editie van 

deze vroege versie heeft de uitgever hem niet overgenomen.42 

 

                                                      
41 Er zijn redenen om aan te nemen dat de kwart in de maatsoort  in principe even rustig was als die 

in de -maat (hoofdstuk XI, § 2). Alleen wanneer in de driedelige maat minder achtsten en/of zestien-

den voorkwamen, of wanneer het affect daarom vroeg, was een iets sneller tempo te verwachten.  
42 Facsimile: NBA 5a, 1972, p. I/12v en II/14v. Uitgave Andreas Glockner: NBA 5b, 2004, p. 32, 179. 
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Afb. 35. BWV 244.1, deel 3. Partituurafschrift van Johann Christoph Farlau, eerste systeem. 

 

Bach lijkt de melodieën van de koralen zo te hebben genoteerd dat zij op 

een zo logisch mogelijke wijze in een  – of – maat konden worden in-

gepast. Dat betekent niet automatisch dat zij ook zo werden uitgevoerd. 

Bach wilde waarschijnlijk dat alle regeleinden lang werden uitgevoerd, 

of deze nu kort of lang genoteerd waren. Hoe lang zo’n regeleinde en de 

rust daarin duurde is onbekend. Evenals bij de gemeentezang werd de 

slag na elk regeleinde waarschijnlijk onderbroken, zelfs als gemakkelijk 

kon worden doorgeslagen. 

 
Rens Bijma, versie 02-02-23 

Met dank aan Jos van Veldhoven, Ton Koopman en Pieter Dirksen 
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A Daniel Speer, Grund-richtiger / kurz- leicht- und Nöthiger Unterricht der musicalischen Kunst. Oder/ Vier-

faches Musicalisches Kleeblatt, Ulm 21697, p. 1f. 

Wie vielerley ist die Sing-Kunst?  

Zweyerley. 1. Choralis, 2. Figuralis. 

Was ist die Choral-Music?  

Sie bestehet in gleichförmigen Noten und Tact, da eine gantze grosse Gemeinde ein geistlich 

Lied in einem Thon oder Melodey miteinander gleichförmig singet/ darzu eine Orgel/ 

Zincken/ Posaunen und Fagotten können gebraucht werden. 
B Georg Friedrich Kauffmann, Harmonische Seelenlust, Vorrede, 1733, p. [XVII]f.  

[…] weil aber jedesmahl der schlechte Choral annoch beygefüget worden: so wird hiervon 

noch etwas weniges zugedencken seyn. Man ist zwar anfänglich nicht gesinnet gewesen / 

diese Arbeit hinzuzufügen / weil es mir etwas überflüßiges zu seyn geschienen; allein, eine 

vornehme Person, welche vor ihre Kinder praenumerieren wollen / hat solches desideriret, und 

davor gehalten, daß dieser Edition das aller nothwendigste Stück ermangeln würde, und zwar 

deswegen, weil der imperfecten Liebhaber vielmehr seyn / als derer / die hierinne excellieren. 

Als habe nach reifer Überlegung, die Sache sehr raisonnable befunden, und diese Mühe voll-

ends über mich nehmen sollen.  
C O.a. Christian Raupach, Veritophili deutliche Beweisgründe, worauf der rechte Gebrauch der Music […] be-

ruhet, Hamburg 1717, p. 55.  

§. 11. […] Zur Führung und Festhaltung eines wol-klingenden ordentlichen Choralgesanges 

gehöret. 1. Eine mit vielen Stimmen wolversorgte starck-klingende Orgel / die man / nach-

dem die Gemeine starck oder schwach versammelt / auch gelinder oder stärcker beym Mit-

spielen anziehet. 2. Wolinformierte Gesang-Schüler / deren Gehör mittelst einem musicali-

schen fest-gestimmten Instrument so geschärffet worden / daß sie die Kirchen-Lieder recht 

nach dem Chor- oder Orgelthon singen. 

Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739. 

p. 8. 

Weil aber heutiges Tages fast keine Choral-Gesänge, ohne Beitritt eines vielstimmigen Orgel-

Wercks gehöret werden (es wäre denn an selbst-erwählten Buß-Tagen, wo man dieses Haupt-

Instrument mit Unrecht schweigen heißt, oder in gar geringen Land -Kirchen) [...] 

p. 471. 

Soll die Orgel mit der Gemeine eingespielet werden, so ist ein grosser Unterschied zu machen, 

ob diese letzte starck oder schwach […] ist. Denn, nachdem die Zuhörer sich nach gerade ein-

finden, muß auch die Orgel angezogen werden; und wie sie allgemach wieder davon gehen, 

sollen auch die Stimmen des Wercks sich vermindern. 

Doch muß es allemahl so eingerichtet werden, daß die Orgel in diesem Fall herrsche, und den 

schreienden Laien im Ton (ich mag nicht sagen im Zaum) halte; welches gerade das Gegen-

spiel dessen ist, so bey einer förmlichem Musik zu beobachten vorfällt. Hier ist die Orgel dem 

musikalischen Chor unterworffen; dort muß sich die Gemeine nach der Orgel richten, und vor 

derselben regieren oder bemeistern lassen. Denn es ist nichts schändlichers noch ärgerlichers, 

als wenn die Stimmen der Gemeine sich herunterziehen, bevorab im Winter und bey trübem 

Wetter, und eine schwache Orgel nicht vermögend ist, das Gleichgewicht zu halten. 
D Johann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Lauban 1767, p. 108. 

Das Choralspielen. Ein Organist muß entweder das Lied auswendig können, oder das Ge-

sangbuch vor sich haben, damit er stets nach dem Affecte des Liedes spielen könne, welches 

jedoch nie auf eine gezwungene Weise geschehen darf. 
E Mattheson 1739, p. 471. 

Endlich stehet auch, wegen der Stärcke, die zuweilen den Organisten selbst übertäubet, an-

noch zu bemercken, daß es fast nöthig scheinet, einen Vorsänger, oder dergleichen iemand 
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bey sich auf der Orgel zu haben, der auf das Singen der Gemeine, wie sie einhält und fortfäh-

ret, sonderlich Acht gebe, und dem Organisten dahin behülfflich sey, daß er mit jener in glei-

chen Schritten gehe. Wie offt es hierunter versehen, oder vielmehr verhöret wird, kann nicht 

unbekant seyn. 
F ‘E. E. Hochw. Raths der Stadt Leipzig Ordnung Der Schule zu S. THOMAS‘, Leipzig 1723, p. 34f. In: 

Hans Joachim Schulze, Die Thomasschule Leipzig zur Zeit Johann Sebastian Bachs : Ordnungen und Gesetze 

1634, 1723, 1733, Leipzig 1987; (http://www.bach-cantatas.com/Articles/OrdnungDeutsch.pdf), Caput. 

V. VI.  

Die Teutschen Lieder in der Kirche, darinne die erste Cantorey sich befindet, wie auch bey 

den Leichen-Begängnissen, soll der Cantor, bey denen andern Cantoreyen aber der Præcen-

tor, in dessen Erwehlung vornehmlich auf die Stimme, daß sie gut und helle sey, acht zu ha-

ben, anfangen, und die Knaben, sonderlich die, welche bey dem Tenor und Basso stehen, 

secundiren, auch auf die Verse und Gesätze bey solchen Liedern fleißig aufmercken, damit 

nicht eines vor dem andern angefangen, oder auch unrecht gesungen, und die Gemeinde 

dadurch, wie bißher zum öfftern geschehen, irre gemacht werde.  
G Johann Chr. Voigt, Gespräch von der Musik, Erfurt 1742, p. 94f.  

[…] Anfangs ist dieses ein Mißbrauch, daß an einigen Orten bey Singung der Lieder beständig 

mit gespielet wird, ohne ein einziges mahl inne zu halten, daraus dann offtmals Unordnung 

entstehet, welches aber nach meiner Meynung viel besser, wenn bey einem ieden Vers, den 

letzten ausgenommen, ein wenig pausieret, und innegehalten würde, so daß der Cantor die 

Anfangs-Worte eines Versiculs alleine ohne Orgel singen müßte, der Organist hingegen mit 

der ersten Cadenz einfiele, damit diejenigen, welche keine Gesang-Bücher haben, deutlich ver-

nehmen könten, wie der Anfang eines Versiculs hiesse, indem ihrer viele, die da die Choral-

Lieder auswendig können, die Versicul aber nach der Ordnung nicht anzufangen wissen. Es 

ist überdieses auch bekannt, daß die Lieder in einigen Gesangbüchern verändert, und die Ver-

sicul nicht in allen auf einander folgen, auch in etlichen mehr, in etlichen weniger sich befin-

den.  

Jakob Adlung reageerde als volgt op deze passage van Voigt:  

Jacob Adlung, Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit, Erfurt 1758, p. 680f, voetnoot s). 

Des J.C.V. [= Voigt] Gespräch dringt darauf, daß bey allen Versen man solle mit der Orgel 

schweigen, bis etliche Worte vorbey. Seine Bewegursache ist diese, damit diejenigen, so kein 

Buch haben, auch wohl nicht lesen können, verstehen, was vor ein Vers folge, weil viele die 

Lieder auswendig wissen, aber nur nicht die Folge der Verse. Ich meines Orts beobachte sol-

ches nur bey dem ersten Verse […] da ich nach angegebenen Tone entweder etliche Worte 

schweige, oder nur einstimmig mitspiele, bis ich vermuthe, daß die Gemeinde den Text ver-

nommen, zumal weil nicht alle Chorale an der Tafel angeschrieben werden. Am nöthigsten ist 

solches schweigen, wenn mehr Lieder einerley Anfang haben.  
H Klacht superintendent Samuel Deyling bij de stadsraad, 10-04-1737, BD II, nr. 399, p. 285. 

[…] welchergestallt heute nach der in gedachter Kirche [= Nikolaikirche] gehaltenen Predigt, 

unter der Communion, der Prae-Centor auf dem Chor, das Lied: Jesu Leiden Pein und todt, der-

gestallt tieff angefangen, dass die gemeinde gar nicht mitsingen können, sondern dieses schö-

nen Lied mehr gebetet als gesungen werden müßen […]. 
I Johannes Eccard, Der erste Theil Geistlicher Lieder auf den Choral oder gemeine Kirchen-Melodey, Könings-

berg 1597, voorwoord p. [2]. 

[…] Endlich und zum Beschluß/ wil ich einen jeglichen Cantorem hiemit obiter gantz freundlich 

erinnert haben / das er im singen der Kirchen Lieder/ sich eines feinen langsamen Tacts be-

fleissigen und gebrauchen wolle/ dadurch wird er zu wege bringen / das der gemeine Man die 

gewönliche Melodiam desto eigentlicher hören/ und er mit seiner Cantorey umb so viel leichter 

und besser wird fortkommen können.  

 

 

http://www.bach-cantatas.com/Articles/OrdnungDeutsch.pdf
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J Organistenbestallung n.a.v. de benoeming van Bach tot organist in Halle, 14-12-1713, BD II, nr. 63, p. 

50.  

[…] Ferner wird Er 4. sich befleißigen, so wohl die ordentliche, als von denen HE. Ministeriali-

bus vorgeschriebene Choral-Gesänge vor- und nach denen Sonn- und Fest-Tages-Predigten, 

auch unter der Communion, item zur Vesper und vigilien Zeit, langsam ohne sonderbahres color-

iren mit vier und fünff Stimmen und dem Principal andächtig einzuschlagen, und mit iedem 

versicul die andern Stimmen iedesmahl abzuwechseln, auch zur quintaden und Schnarr 

wercke, das Gedackte, wie auch die syncopationes und Bindungen dergestalt zu adhibiren, daß 

die eingepfarrete Gemeinde die Orgel zum Fundamente einer guten Harmonie und gleichstim-

migen Thones sezen, darinn andächtig singen […] möge.  

Overigens werd Bach in Halle wel benoemd, maar bedankte hij uiteindelijk. In de Organistenbestallun-

gen t.g.v. zijn aanstelling in Arnstadt (BD. II nr. 8, p. 11f.) en Mühlhausen (BD. II. Nr. 21, p. 24f.) is 

niets opgenomen over het tempo. 
K Christian Friedrich Witt, Psalmodia Sacara, Gotha 1715, Nachwor, s.p. 

[…], und sollen 3. die Choral-Lieder auch langsam abgesungen, und also dadurch der gebüh-

rende Andacht ein Beytrag gethan werden. 
L Citaten uit Blindow 1957, p. 143, voetnoot 2:  

Uit het voorwoord van een gezangboek voor Vorpommern en Rügen uit 1724: 

Es ist leider die schändliche Unart eingerissen, daß die Lieder gar zu geschwinde abgesungen, 

gerade, als wäre man auf der Jagd. 

Uit de editie 1726 van het Dresdener Gesangbuch: 

Darum ist es nötig, daß man langsam singe, damit die Gedanken unter dem erweckenden Ge-

sang Raum und Eindruck haben. 
M Daniel Gottlob Türk, Von den wichtigsten Pflichten eines Organisten, Halle 1787, p. 83. 

Die Bewegung, (das Zeitmaaß) worin ein Lied gespielt wird, kann den Ausdruck sehr verstär-

ken, aber auch ungemein schwächen. Im Ganzen genommen erfordert der Choral eine lang-

same und feierliche Bewegung; indessen verträgt er, wegen der verschiedenen Empfindun-

gen, allerdings in dieser Rücksicht eine kleine Abänderung; denn billig sollten Buß- und Trau-

erlieder etc. noch langsamer und rührender gespielt werden, als solche, worin der Inhalt freu-

dig und munter ist. Aber geschwind darf der Choral nie vorgetragen werden; denn er verliert 

seine ganze Würde, sobald man eine nur etwas hurtige Bewegung nimmt. 
N Johann Friedrich Christmann en Justin Heinrich Knecht, Vollständige Sammlung theils ganz neu compo-

nirter, theils verbesserter, vierstimmiger Choralmelodien für das neue Wirtembergische Landgesangbuch, Stutt-

gart 1799, Einleitung, p. [V]. 

Der Choral ist der einfachste und langsamste Gesang, der nur gedacht werden kann. Diese 

Einfachkeit und Langsamkeit aber giebt ihm nicht nur die höchste Feierlichkeit und Würde, 

sondern auch die anerkannteste Tauglichkeit, von einer sehr zahlreichen Menge Volks, wenn 

es gleich im eigentlichen Verstande nicht musikalisch ist, abgesungen zu werden. 

Ernst Ludwig Gerber, Allgemeine Musikalische Zeitung, 11.April 1810, Kolom 438f. 

Verständige […] Männer […] haben geglaubt, dem Choralgesange um so mehr Würde zu ge-

ben, je langsamer und gedehnter sie ihn aufführen liessen. Freilich ist der Choral kein Trink-

lied! Aber jede seiner Sylben beym Kirchengesange, so lang auszurenken, dass man in dersel-

ben Zeit eine ganze Zeile von acht Sylben recitiren kann: das kann unmöglich die Erbauung, 

wol aber die Zerstreuung, befördern, und dass es höchst widrich klinge, kann jedermann be-

merken. 
O [Karl Bähr, Oberkirchenrat in Baden]‚ ‘Zur Reform des Kirchengesanges‘, Evangelische Kirchenzeitung, 

20. Oktober 1847, Kolom [817]. 

[…] Jede Sylbe des Liedes, welche in der Regel mit einem Tone, seltener mit zwei geschleiften 

Tönen versehen ist, wird ohne Unterschied in der Dauer von etwa vier Pulsschlägen gesun-

gen; auf der letzten Sylbe der Verszeile oder des melodischen Satzes erfolgt eine lange Fer-
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mate von acht bis zwölf Pulsschlägen, deren letzten Theil ein mehr oder weniger krauses Zwi-

schenspiel der Orgel aufnimmt; da die Rhythmik der Sprache noch ein dunkles Taktgefühl 

wach erhält, gute Takttheile mit langen, schlechte mit kurzen Sylben verbunden wollen, der 

Schluß einer melodischen Periode aber nur auf einem guten Takttheile erfolgen kann, so wird 

bei einer weiblichen Versendung am Schlusse der Stollen oder des Abgesanges die lange Sylbe 

doppelt so lang als die übrigen angehalten, ehe die noch längere Fermate eintritt. [...] 
P Christian Gerber, Historie Der Kirchen-Ceremonien in Sachsen, Dresden und Leipzig 1732, p. 283f.  

Bisher aber hat man gar angefangen die Paßions- Historia, die sonst so fein de simplice & plano, 

schlecht und andächtig abgesungen wurde, mit vielerley Instrumenten auf das künstlichste zu 

musiciren, und bisweilen ein Gesetzgen aus einem Paßions-Liede einzumischen, da die gantze 

Gemeine mitsinget, alsdenn gehen die Instrumente wieder mit Hauffen. Als in einer vorneh-

men Stadt diese Paßions-Music mit 12. Violinen, vielen Hautbois, Fagots und anderen Instru-

menten mehr, zum erstenmal gemacht ward, erstaunten viel Leute darüber, und wußten 

nicht, was sie daraus machen sollten. Auf einer Adelichen Kirch-Stube waren viel hohe Mi-

nistri und adelichen Damen beysammen, die das erste Paßions-Lied aus ihren Büchern mit 

grosser Devotion sungen: Als nun diese theatralische Music angieng, so geriethen alle diese Per-

sonen in die größte Verwunderung, sahen einander an und sagten: Was soll daraus werden? 

Eine alte adeliche Wittwe sagte: Behüte GOtt ihr Kinder! Ist es doch, als ob man in einer Opera 

oder Comödie wäre: alle aber hatten ein herzlich Mißfallen daran, und führeten gerechte Kla-

gen darüber. Es giebet aber freylich auch solche Gemüther, die an solchen eitlen Wesen einen 

Wohlgefallen haben, zumal wenn ihr Temperament sanguinisch und zur Wollust geneigt ist. 
Q Johann Adolph Scheibe, ‘Des critischen Musicus Fünf und vierzigstes Stück‘, 1739, in: Der critische 

Musikus, ed. Leipzig 1745, p. 420. 

[…] Etwas anderes ist es, wenn ein Componist dergleichen fremde Schlußfälle in solchen 

Verse geistlicher Lieder gebrauchet, die in den Kirchenstücken vorkommen, insonderheit aber 

wenn er für nöthig befindet, zu verhindern, daß die Gemeine, wie es oftmals geschieht, den 

Sängern nicht in den Gesang' fallen soll, weil sie sonst den Zusammenhang der Harmonie ver-

hindert […]. Bey einer solchen Gelegenheit sind ungewöhnliche Schlüsse vortrefflich. Sie die-

nen dazu, so wohl die Gemeine von der Unordnung abzuhalten, die aus ihrem Mitsingen ins-

gemein entsteht, als auch die Affecten besser auszudrücken. 
R Adlung 1758, p. 665. 

Diese Uneinigkeit wegen der Choralmelodien [in verschiedenen Orte Deutschlands] hat auch 

einen starken Einfluß in die Kirchenmusik. Was für ein wunderlicher Klang wird nicht biswei-

len gehört, wenn ein Componist eine Choralmelodie in ein Kirchenstück einrückt? er setzt es 

nach seines Ortes Gewohnheit; die Zuhörer unterlassen nicht, solch ihnen einigermassen be-

kanntes Lied mit zu singen, ob es wohl in vielen Stücken von der Composition abweicht. 
S Friedrich Rochlitz, Allgemeine Musikalische Zeitung, 4 mei 1831, kolom 292. 

[…] und damit wir Alle uns immer von Neuem dazu erfrischen, immer von Neuem die Her-

zen erheben und richten, flechtet fleissig wohlgewählte Verse Allen bekannter Kirchenlieder 

ein, in welche die Gemeinde einstimmen kann. 
T Johann Adolph Hiller (?), Zweytes Jahr der geistlichen Musiktexte, in der Thomas-Kirche zu Leipzig, 1790, 

in BD III, Anhang II, nr. 5, p. 626. 

So schön es auch war, wenn bey den bisher aufgeführten Cantaten die Gemeinde in den Cho-

ralgesang mit einstimmte: so wird es doch bey gegenwärtigem, als Cantate bearbeiteten Cho-

rale, der Aufführung und dem Effect vortheilhaffter seyn, wenn man ihn blos mit Aufmerk-

samkeit stillschweigend anhört. 
U Speer 21697, p. 15. Het NB. ontbrak nog in de editie van 1687. 

Das XIII. Capitel. Vom Final. 

Wie viel seynd Final?  

Zwey. 1. Ein Ruh-Final, so mitten im Gesang manchmal gesetzt wird. 2. Ein End-Final, so auf 

die Letzt eines Gesangs gesetzt wird. 

 



38 

 

                                                                                                                                                                      
Wie wird ein Ruh-Final gezeichnet?  

Gemeiniglich nur mit einem Bogen/ und darunter ein Punct […]. NB. Auch pflegt man zuwei-

len/ wo zwey lange Strich durch die Linien gezogen seyn/ ein wenig zu ruhen. 

 
Was zeiget dann ein End-Final an?  

Es wird aus solchem der Thon eines Gesanges erkandt/ und wird auf folgende Weiß gestaltet: 

 
V Georg Bronner, Das von E. Hoch-Edlen und Hoch-Weisen Raht der Stadt Hamburg privilegirt- und voll-

kommenes Musicalisch Choral-Buch, Hamburg 1715, Vorrede, s.p. 

Da inzwischen Sie sowol/ als die andern/ den Choral ordentlich dazu singen: Zu dem Ende/ 

habe dieses Zeichen  über diejenigen Noten gesetzet/ alwo man etwas ein halten und pausi-

ren kan. 
W Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 186. 

Corona oder Coronata, also wird von den Italiänern dieses Zeichen  genennet, welches, wenn 

es über gewissen Noten in allen Stimmen zugleich vorkommt, ein allgemeines Stillschweigen, 

oder eine Pausam Generalem bedeutet; wenn es aber über eine final-Note in einer Stimme allein 

stehet, so zeiget es an; daß sie daselbst so lange aushalten soll biß die übrigen Stimmen auch 

zu ihrem natürlichen Schluß nachkommmen; die Frantzosen nennen es Point d'Orgue. Man 

braucht es auch in den Canonibus, um den Ort zu bemercken, wo alle Stimmen innehalten 

können, wenn geschlossen werden soll. 
X Verwijten van de Raad in Arnstadt aan Bach, BD II, nr. 16, p. 19f. 

Halthen Ihm vor daß er bißher in dem Choral viele wunderliche variationes gemachet, viele 

frembde Thone mit eingemischet, daß die Gemeinde drüber confundiret worden. Er habe ins 

künfftige wann er ja einen tonum peregrinum mit einbringen wolte, selbigen auch außzuhal-

then, vnd nicht zu geschwinde auf etwas anders zu fallen, oder wie er bißher im brauch ge-

habt, gar einen Tonum contrarium zu spiehlen.  
Y Kauffmann 1733, Vorrede, p. [XVIII].  

1. Erstlich hat man darauf gesehen, daß der Bass etwas zierlich und lebhafft / jedoch nicht eben 

schwer / gesetzt würde, anerwogen, die pure Simplicität, wenig Anmuth geben kann / und 

möchten dergleichen auch schon vorhanden seyn. 2. Vors andre ist zwischen jedem Commate 

eine zierliche Passage zu finden, indem solche Liebhaber / wie sie allhier beschrieben worden / 

nicht eben im Stande seyn, etwas rechts dazwischen zumachen, und gar stille zu halten, wäre 

zu schlecht; daher ich in diesem Stück nicht einen geringen Danck zuverdienen gedencke, zu-

mahl da ich mich erinnere / daß ihrer nicht wenig sind / die dergleichen vorlängst gewünschet 

haben. 3. Denselben dienet nun drittens / zu ihrer Nachricht, daß die Passagen, welche oben 

mit einem Bogen bedeckt seyn, nicht eben geschwind, wohl aber etwas gezogen / und gleich-

sam / wie mit dem Bogen auf der Violin, müssen herausgebracht werden; welche aber frei / 

und ohne solche Bogen oder Schleiffer stehen / die können so geschwind, als es die Umstände 

des Liedes zulassen / gemacht werden. 
Z Johann Friedrich Agricola, [Bespreking van Christian Carl Rolle‘s] ‘Das Herr Gott dich loben wir, 

wie solches bey dem öffentlichen Gottesdienst auf der Orgel mit der Gemeine am übereinstimmigsten 

gespielet werden kann, mit ausgesetzten Trompeten und Paucken, wie auch Zinken und Posaunen, 

Berlin 1765, in: Allgemeine deutsche Bibliothek, Des eilften Bandes erstes Stück, 1770, p. 263f. 

[…] Daß er aber nicht die Melodie in ihrer ursprünglichen Richtigkeit beybehalten, […] miß-

fällt uns. […] Lieber hätte er sich bemühen sollen, die Gemeine hierdurch den Gesang richti-
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ger zu lehren. Für diese richtiger gesetzte Melodie, hätten wir dem V[erfasser] lieber alle Zwi-

schensätze, die dem Organisten zur Anleitung mit beygesetzt sind, geschenket. Denn dies 

Zwischenspielen ist überhaupt nur bey den wenigsten Gelegenheiten schicklich. Johann Se-

bastian Bach, der größte Orgelspieler van ganz Europa, hielt nichts davon, sondern sagte viel-

mehr: Der Organist zeige seine eigentliche Kunst und Fertigkeit, wenn er welche besitzt, im 

Vorspiele; bey dem Gesange aber, halte er die Gemeine blos durch volle, aber reine, auf rich-

tige Melodie gestützte, Harmonie in Ordnung. Hierinn schon kann er sich als einen geschick-

ten Mann zeigen. Wir finden diesen Anspruch sehr vernünftig, und preißen ihn zur Nachfolge 

an. 
AA Voigt 1742, p. 96,  

Adjuvant: Nach dieser Erzählung mißbilligt ja der Herr Ahle das schlechte Spielen, und wer 

wird denn auch so einfältig hierinnen seyn, so, daß er zwischen einem ieden Commate nicht 

was krummes anzubringen wüßte, denn es wolte ziemlich abgeschmackt heraus kommen, 

ohne einige manierliche Lauffer zu machen, welches nicht allein die Zuhörer vergnügt, son-

dern sie können auch wiederum indeß Athem holen, und sich zum Singen geschickt machen. 
BB Witt 1715, Nachwort, s.p.. 

Gleichwie nun ein Cantor und Schuldiener verbunden den Choral ordentlich und förmlich ab-

zusingen, und keine Coloraturen darein zu machen (ein behöriger Accent (=voorslag) oder 

Trillo wird nicht verbothen,) also soll auch der Organist sich hüten, daß er nicht allzu vieles 

Lauffen mit denen Händen und unrichtige Clausuln mit in den Choral mische, […] ein geübter 

und wohlerfarener Organist weiß ohne dem was hierbey zu thun oder zu lassen ist. 
CC Johann Balthasar König, Harmonischer Lieder-Schatz oder allgemeines Evangelisches Choral-Buch, Frank-

furt am Main 1738, Vorbericht p. [2], kolom [2]. 

Die Pausen, welche so wohl im Discant als im Baß beständig vorkommen, sind nur um der 

Singenden willen gesetzt worden, das Ende derer Zeilen, wie auch das Ruhen oder Absetzen 

im Gesang dadurch anzudeuten. Man hat auch offtermahlen solches alda, wo die Pausen nicht 

statt gefunden, durch das Ruh-Zeichen selbst  über denen Noten marquiret. Ein Organist hat 

sich an beyde nur in so weit zu kehren, daß er im Spielen beyde Hände liegen lasse, biß die 

Gemeinde weiter fort singet. 

Man hat aber billig Bedencken getragen, die vielerley Clausulen, so denen Melodien heutigs 

Tages gemeiniglich angehänget werden, beyzusetzen, weilen dadurch ein Cantor oder Orga-

nist nicht allein confus gemacht, sondern auch eben hiedurch eine Gemeinde von der wahren 

und rechten Melodie je länger je mehr abgebracht, […]. 
DD Adlung 1758, p. 683f. 

Endlich sind noch die Zwischenspiele zu beurtheilen, welche insgemein Passagien heissen. 

Einige machen zwischen den Zeilen gar keine, weil sie es nicht für dienlich halten (u), einigen 

ists wohl gar untersagt (w). Einige treiben es zu arg […]. Das Mittel wird auch hierinne das 

beste seyn. […]  

u): So war der Herr Bach in Jena [Nikolaus Bach] nicht wohl darauf zu sprechen, weil 

er glaubte, ein anhaltender Grif könnte die Gemeinde besser zwingen ohne solch 

Laufwerk. […] 

w): Als ich einst im Schloß zu Weissenfels zuhörete, und weiter nichts vernahm, als 

einen kurzen Vorschlag, so erhielte ich bey meiner bezeigten Verwunderung die 

Nachricht, daß ein mehrers nicht erlaubt sey. 
EE Friedrich Wilhelm Marpurg, Kritische Briefe über die Tonkunst, 1760. V. Brief an den Herrn Doctor 

und Professor der Rechten Johann Carl Conrad Oelrichs, 1759, p. 33ff. 

p. 36f. […] Der in dem vierstimmigen Mitspiel herrschende Contrapunkt is übrigens ver-

mischt, gleich oder ungleich mit durchgehenden Viertheilen, wenn der Choral in weissen No-

ten vorgestellet wird; und hiebey nimmt sich der Organist sehr in Acht, diese harmonische 

Ernsthaftigkeit durch eine Tirade lächerlicher Zwischenpassagen zu schwächen. Er hat es 

schon in seinem Vorspiele gezeigt, daß er eine vortreffliche Hand hat, und auch, ohne seine 
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Finger mit bleiernen Ringen zu beschweren, die Orgeltasten gut niederdrücken kann. Er lässet 

es also bey einigen wenigen Noten oder Griffen bewenden, um von der einen Zeile zur ande-

ren überzugehen. 
FF Türk 1787. 

p. 13. Die Gemeinde ist nicht des Organisten wegen da, sondern er um ihrentwillen; billig 

muß er sich daher nach ihr richten, und sie blos begleiten. 

p. 14. Die Zwischenspiele müssen so beschaffen seyn, daß die Gemeinde dadurch nicht irre 

gemacht, sondern gerade in den Ton geleitet wird, worin die Melodie der folgenden Zeile an-

fangt. 

p. 15. Ich habe einen braven Organisten in Berlin gehört, welcher, gewiß nicht aus Mangel an 

Fertigkeit, blos den Ton angab, in welchem die Gemeinde anfangen sollte, und ich muß geste-

hen, daß mir diese sehr simple Manier, so auffallend sie anfangs ist, dem Endzweck vollkom-

men angemessen zu seyn schien; denn die ziemlich starke Versammlung wurde dadurch, auf 

eine Nachahmungswürdige Art, im Tone erhalten.  

p. 16. An einigen Orten soll es ehemals dem Organisten […] sogar untersagt worden seyn, 

Zwischenspiele zu machen. Indessen möchte ich diese Spielart einem angehenden Organisten 

nicht anrathen; weil man ihn vielleicht für einen Stümper halten dürfte. 

p. 17f. Da an Einem Orte zwischen den Zeilen länger angehalten wird, als an dem Andern, so 

läßt sich über die Länge der Zwischenspiele kein bestimmtes Maaß angeben. Die beste Regel 

darüber ist diese, daß der Organist auch hier auf die Gemeinde höre, und die folgende Zeile 

allemal mit ihr zugleich anfange. Er wird daher wohltun, wenn er die Zwischenspiele so ein-

richtet, daß sie einander, in Absicht der Länge, immer gleich sind; denn sonst macht er die Ge-

meinde irre, wenn er jetzt eilt, dann wieder anhält. 

p. 104f. Es ist unleugbar gewiß, daß auch die sogenannten Zwischenspiele, außer dem Zwe-

cke, die Gemeinde im Tone zu erhalten, viel zum Ausdrucke beytragen können: aber wie oft, 

wie unendlich oft wird dadurch mehr verdorben, als gut gemacht!  

p. 105f. Mit wahrem Unwillen, und zum größten Aergerniß aller Vernünftigen, hört man oft 

stundenlang solchen Unfug treiben, und der Gemeinde etwas vortoben. Ja ich habe ein Bey-

spiel erlebt, daß sich der Organist erfrechte, in den Zwischenspielen bekannte Stellen aus ko-

mische Operetten, Gassenliedern, englischen Tänzen etc. anzubringen. 
GG Ibid., Anweisung zum Generalbaßspielen, editie Halle/Leipzig 1800, p. 350f. 

Nächstdem hat auch der Anfänger bey dem Choralspielen alles Absetzen (Abstoßen) auf das 

Sorgfältigste zu vermeiden; vielmehr müssen die unmittelbar auf einander folgenden Ak-

korde so zusammenhangend vorgetragen werden, das nicht die mindeste Lücke dazwischen 

entsteht. Denn bey keinem Tonstücke kann wohl im ganzen genommen das Aushalten der Tö-

nen, oder in gewisser Rücksicht die gebundene Spielart, zweckmäßiger seyn, als bey dem 

Chorale. 
HH Petri 1767, p. 110f. 

3. Das Aushalten  

a. bey jeder Zeile des Verses, Es muß nicht zu langweilig und nicht zu kurz seyn. Die Absicht 

des Innehaltens zwischen den Zeilen ist die Erholung der Gemeine, damit sie neuen Athem 

schöpfen, auch den Text überdenken könne […]. Zu langes Anhalten ermüdet die Mitsingen-

den, besonders in ohnedem langen Liedern. Man kann meines Erachtens diese Regel anneh-

men; daß man niemals so lange aushalten darf, daß man unterdessen eine ganze Zeile in eben 

der Mensur singen könnte, auch nicht einmal eine kurze Zeile. Wenn man sich den Choral in 

halben Tactsnoten vorstellt, kann die Schlußnote ieder Zeile etwa 3 halbe Noten lang seyn und 

mit der 4ten Note wieder die neue Zeile angefangen werden, oder [(alleen in editie 1782:) bey 

solchen Gemeinen, die etwas hurtiger zu singen gewohnt sind,] höchstens mit der 6ten Note. 

[…] 

5. Die Zwischenspiele. Hierbey kann ein Anfänger, der sich noch nicht viel Gutes zutrauet den 

Baß im Pedale liegen lassen, besser aber ists, wenn man ihn dabey aufhebt und erst mit der 
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neuen Zeile wieder eintritt mit dem Baße, weil sie sich alsdenn viel besser ausnehmen und 

deutlicher sich hören lassen. Folgendes ist dabey zu erinnern: 

a) sie müssen nicht bloß die Fertigkeit der Finger zeigen, sondern sich hauptsächlich 

nach dem Inhalt und Affect des Liedes, ja jedes Verses oder Strophe richten, […] 

c) sie müssen nicht zu weit gehen, nicht bis die Gemeine schon die folgende Zeile an-

gefangen hat […]. 


