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XVIII. HET ORGEL 
 

Het orgel vervulde in de kerkdienst verschillende rollen ten tijde van Bach. Twee daarvan 

zijn voor deze studie van belang: het accompagneren tijdens de concerterende kerkmuziek, 

en soms het spelen van een orgelsolopartij daarbij. In dit hoofdstuk wordt in het bijzonder 

aan de keuze van manualen en registers aandacht besteed. Daarvoor worden eerst de advie-

zen van Bachs tijdgenoten bestudeerd. Vervolgens worden de orgels in de hoofdkerken in 

Leipzig besproken, alsmede de orgelpositieven uit de Thomasschule en de Nikolaikirche, die 

soms ook in de diensten moeten zijn gebruikt. Ten slotte worden het gebruik van de manua-

len en het pedaal en de keuze van de registers door de organist tijdens de uitvoeringen van 

Bachs kerkmuziek in Leipzig aan de orde gesteld.  

 

 

Afb. 1. Scherer-Orgel in de St. Marien te Stendal; foto van voor 1940. 

www.glockenverein.de/html/bilder.html (geraadpleegd 20-07-2017).  
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1. Wat was de rol van het orgel in de Duitse kerkdiensten ten tijde van 

Bach? 

De verschillende functies van het orgel tijdens de Duitse protestantse kerkdien-

sten 
Het orgel werd om verschillende redenen vaak beschreven als het volmaaktste instrument, 

bijvoorbeeld door Martin Heinrich Fuhrmann en Johann Mattheson.A Dat wordt weerspie-

geld in de verschillende rollen die de organist in kerkdiensten vervulde. Deze werden o.a. 

uitgebreid beschreven door Daniel Gottlob Türk:B 

 

- Het preluderen op de gemeentezang, de liturgische gezangen en de figurale muziek. 

Het voorspel op de gemeentezang gaf de gemeente de gelegenheid het lied op te zoe-

ken in de gezangbundels en bereidde de gemeente voor op de melodie en de toon-

hoogte van het gezang. Tijdens het voorspel op concerterende muziek (doorgaans een 

cantate) konden de uitvoerenden hun plaatsen innemen en (volgens een aantal schrij-

vers) de instrumentalisten hun instrumenten stemmen (zie hoofdstuk IX).C  

- Het begeleiden van de gemeentezang. De organist improviseerde de begeleiding van 

de gemeentezang geheel, of begeleidde deze vanuit een becijferde bas; vierstemmige 

uitwerkingen waren ongebruikelijk. Zoals is besproken in hoofdstuk IX was het in de 

hoofdkerken in Leipzig ook tijdens de hoofddiensten niet vanzelfsprekend dat alle 

gemeentezang altijd werd begeleid. In het bijzonder als de organist de gemeentezang 

niet begeleidde, werd deze geleid door de voorzanger (precentor, meestal de cantor 

of de prefect) en ondersteund door een vocaal koor. 

 

Vooral in grote kerken in steden kon tijdens de diensten op zondagen, en in het bijzonder op 

hoogtijdagen ook concerterende muziek worden uitgevoerd. In dat geval behoorde tot de ta-

ken van de organist bovendien: 

 

- Het accompagneren van de concerterende muziek.1 In de kerk was het orgel bijna 

steeds het belangrijkste lid van de generale bas, vaak zelfs het enige lid.D Volgens 

Carl Philipp Emanuel Bach (1762) was het orgel onontbeerlijk in de kerkmuziek om te 

zorgen voor samenhang en luister (Bindung, Ordnung, Pracht).E  

- Soms: het spelen van een obligate partij in de concerterende muziek.2 

 

Aan grote kerken was altijd een aparte organist verbonden, die alle genoemde rollen kon 

vervullen.  

                                                      
1 ‘Accompagneren’ is de term die in Bachs tijd gebruikt werd voor het spelen van harmonieën, meestal 

aan de hand van cijfers boven een baspartij. Het accompagnement moest voldoen aan een groot aantal 

regels (zie hoofdstuk XX, De generale bas). Alleen op continuo-instrumenten waarop akkoorden kon-

den worden gespeeld (‘generale-basinstrumenten’) kon het accompagnement worden gerealiseerd. 

Daarom is de tegenwoordig wel gebruikte term ‘continuo spelen’ ontoereikend: ook een cello speelde 

de continuopartij. 
2 Zoals blijkt uit de obligate orgelpartijen in een aantal cantates van Bach. 
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Adviezen over de registratie bij figurale muziek 
Over de wijze van registreren bij de begeleiding van concerterende en eenvoudiger figurale 

kerkmuziek vindt men adviezen bij tijdgenoten van Bach, waarvan er hieronder enkele wor-

den genoemd. 

Matthäus Hertel beval in 1666 het gebruik van twee manualen aan, het ene met alleen 

bijv. Gedackt 8’, het andere, voor tutti-delen, met twee of drie registers, bijvoorbeeld Principal 

8’, Quintadehn 8’ en Kleingedackt 4’.F Op deze manier kon men gemakkelijk wisselen van 

klanksterkte. Ook Daniel Speer (1687/1697) achtte het gebruik van één register (een Copel, een 

Zuid-Duitse benaming voor een Gedackt) voldoende voor kleine bezettingen; bij tutti’s kon-

den een Principal en Mixtur (!) bijgetrokken worden.G In 1708 was Johann Sebastian Bach ad-

viseur bij de verbouwing van het orgel in de Blasiuskirche in Mühlhausen. Op het Obermanual 

stelde hij voor de Trompette 8’ te vervangen door een Fagotto 16’, o.a. omdat deze ‘in die Mu-

sic sehr delicat klinget’.H Verder wilde Bach graag een houten Gedackt 8’ (Stillgedackt) op het 

Brustpositiv hebben omdat deze goed zou mengen in de Music, anders dan een luider klin-

kend metalen register (Grobgedackt).  

Friderich Erhard Niedt schreef zijn Musicalische Handleitung in drie delen, waarvan 

het tweede uit 1706 ook in een bewerking door Mattheson (1721) is overgeleverd. In het eer-

ste deel (1700) was hij de eerste die schreef dat de organist bij grote bezettingen de baslijn 

ook met het pedaal kon spelen.I In het tweede deel reageerde hij op zijn eigen advies met de 

waarschuwing dat de organist het pedaal niet moest misbruiken door het te pas en te onpas 

in te zetten.J Ook vermeldde hij dat bij kleine bezetting een Still-Gedackt voldoende was: dit 

register zou het meest geschikt zijn voor de generale bas bij de Music. Bij middelgrote bezet-

tingen kon de organist in het pedaal een zacht 16’-register zoals een Subbaß toevoegen; bij 

tutti’s kon een 8’-Principal worden getrokken in zowel het manuaal als het pedaal. Bij bezet-

tingen met trompetten en pauken kon in het pedaal zelfs een 16’ Posaune worden toege-

voegd, maar dan mocht elke pedaaltoon alleen kort gespeeld worden. De formulering zou 

erop kunnen duiden dat het pedaal steeds meeklonk, d.w.z. dat de organist met de voeten 

dezelfde tonen speelde als met de linkerhand op een manuaal. Als het pedaal dan werd los-

gelaten, klonk de baslijn voort in het manuaal. Verder schreef Niedt dat waar de bassleutel in 

de continuopartij wordt afgewisseld met andere sleutels, het pedaal moest zwijgen. In het 

derde deel van de Musicalische Handleitung (1720) volgde nogmaals een waarschuwing tegen 

overmatig pedaalgebruik: bij zestienden-loopjes moest de organist zich in het pedaal beper-

ken tot het spelen van de eerste van elke groep van vier zestienden.K 

Jacob Adlung schreef zijn Musica Mechanica Organoedi in 1726, hoewel het werk pas in 

1768, zes jaar na zijn dood, werd uitgegeven. Bij kleine bezetting was de Gedackt 8’ (of Quin-

tatön 8’) volgens hem het aangewezen register voor het accompagnement. De baslijn zelf 

moest echter ofwel op het pedaal, of, bijvoorbeeld bij een lopende bas, op het hoofdmanuaal 

worden gespeeld met een 16’- plus een 8’-register. Wanneer op het ene manuaal alleen een 

Gedackt was getrokken en op het andere 8’- en 16’-registers, waaronder in ieder geval een 

Principal 8’ of 16’, kon de organist gemakkelijk tussen verschillende manualen schakelen 

wanneer hij zwakker of sterker moest spelen. De baslijn speelde hij weer zo mogelijk op het 

pedaal, al dan niet samen met het manuaal, maar kon ook alleen op het sterkere manuaal ge-

speeld worden.  

 
‚Men heeft normaliter [alleen‘] de Gedekt nodig, [en wel] op het zwakkere manuaal, zodat de 

baspartij met sterkere registers kan klinken op het hoofdwerk.’ 
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(Man braucht ordentlich das Gedackt; im geringen Claviere, damit die großen Register im 

Hauptwerke den Baß mit hören lassen können.) 

 

Hoewel o.a. tijdens dorpskermissen (!) bij grote bezetting vaak het volle werk werd gebruikt, 

raadde Adlung dat niet aan, anders zou het de zangers of instrumentalisten overstemmen, 

welche zusammen doch die Musik ausmachen. L 

Johann Friedrich Walther toonde zich eensgezind met Bach (1708) in zijn suggestie 

(1727) om de Fagott te gebruiken wanneer de baspartij loopjes heeft, maar wel samen met een 

ander register, wellicht om de klank helderder te maken.M In 1732 maakte Johann Gottfried 

Walther, evenals Bach in 1708 en Niedt in 1710 onderscheid tussen de Stillgedackt van hout 

en de Grobgedackt van tin. In 1739 bezwoer ook Johann Mattheson zijn lezers keer op keer dat 

de solostem, vocaal of instrumentaal, belangrijker was dan de begeleiding, en dat men de 

sterkte moest aanpassen aan de bezetting.N Bij een stuk met een vocale of instrumentale solo-

stem was één Gedackt voldoende, bij een zeer grote bezetting mocht de organist van Matthe-

son zelfs op het volle werk (zonder tongwerken) spelen (!). Bachs zoon Carl Philipp Emanuel 

sloot zich in 1762 bij vorige schrijvers aan: een 16’-register in het pedaal “thut seine guten 

Dienste”, maar wanneer noten te snel zijn, moest men terugvallen op het manuaal.O Verdere 

registratieaanwijzingen zijn afkomstig uit de tijd na Bachs dood.3  

Samengevat: over de registratie van het orgel bij de figurale muziek lijkt in het Duits-

land van Bachs tijd een vrij grote mate van overeenstemming te hebben bestaan. De organist 

diende rekening te houden met de sterkte van de bezetting; bij aria’s en recitatieven diende 

minder zwaar geregistreerd te worden dan bij tutti’s. De argumentatie was ook vaak de-

zelfde: de zangers en instrumentalisten mochten niet overstemd worden. 

Uit de geciteerde bronnen blijkt dat in grote kerken met meer-manualige orgels bij 

stukken met een grotere bezetting het accompagnement op het hoofdmanuaal gespeeld kon 

worden met meer registers, waaronder een Principal 8’, maar dat dit bij stukken met een 

kleine bezetting (bijv. aria’s met solo-instrumenten) gespeeld diende te worden met een 

zachte Gedackt 8’ op een ander manuaal. Na 1700 werd aanbevolen, de baslijn te spelen op 

het pedaal (met 16’ en 8’-registers), ook bij een kleine bezetting. In stukken met snelle noten 

moest de baslijn op het hoofdmanuaal worden gespeeld, eveneens met 16’ en 8’-registers. Bij 

een grote bezetting kon het aantal registers worden uitgebreid. De meeste bronnen beperken 

zich daarbij tot 16’ en 8’ registers; Hertel vond ook een 4’-register acceptabel. Slechts Speer en 

Mattheson vermelden ook een Mixtur, respectievelijk het volle werk zonder tongwerken. 

Volgens Bach in 1708 en J.F. Walther in 1727 kon een (zachte) Fagotto 16’ geschikt zijn voor 

figurale muziek. Niedt suggereerde bij grote bezettingen een Posaune 16’ in het pedaal. Reeds 

in 1647 bracht orgelbouwer Ludwig Compenius speciaal voor de Musik op het pedaal van 

het orgel in de Predigerkirche in Erfurt tongwerken aan in twee verschillende sterktes.4 Regi-

stratieadviezen over obligate orgelpartijen dateren van na Bachs dood en vallen buiten het 

kader van deze studie.  

 

                                                      
3 Bijvoorbeeld Jacob Adlung, Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit, Erfurt 1758, p. 386, 488f.; Jo-

hann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Lauban 1767, p. 42ff.; Christoph Gottlieb Schröter, 

Deutliche Anweisung zum General-Baß, Halberstadt 1772, p. 187ff (§§ 347, 354, 357); Daniel Gottlob Türk, 

Von den wichtigsten Pflichten eines Organisten, Halle 1787, p. 147ff. 
4 Namelijk een Posaune zur vollen Music, en een Fagott zur stillen Music. Williams 1969, part I, p. 149f.; 

Christoph Wolff en Markus Zepf, The Organs of J.S. Bach, A Handbook, Urbana 2012, p. 105f. 



 

 

5 

 

De organist zorgde bij de concerterende muziek voor een accompagnement op 

grond van een – meestal – becijferde baspartij. In registratieadviezen van tijd-

genoten van Bach was een vaak gemaakte opmerking dat de begeleiding de so-

lostemmen niet mocht overstemmen. Bij kleine bezettingen volstond een Ge-

dackt 8’; bij grotere bezettingen waren meer registers gewenst, waaronder een 

Principal 8’. De baspartij zelf werd na 1700 meestal gespeeld op het pedaal 

met minstens een 8’- en een 16’-register, of, in het geval van loopjes, met de 

linkerhand op een sterk manuaal, eveneens met minstens een 8’- en een 16’-

voets register, terwijl het accompagnement op een zwakker manuaal werd ge-

speeld. Solopartijen werden op een apart manuaal gespeeld; registratieadvie-

zen uit de tijd van Bach ontbreken.  
 

 

2. Wat is bekend over de orgels ten tijde van Bach in de beide hoofd-

kerken te Leipzig?  

Het grote orgel in de Thomaskirche 
Het grote orgel in de Thomaskirche kent een ingewikkelde historie.5 De orgelbouwer Blasius 

Lehmann bouwde in 1511 een orgel tegen de westelijke wand van de kerk; de kosten sugge-

reren twee klavieren en pedaal. In 1525 werd een orgel overgenomen uit Eicha, gebouwd in 

1356 door Joachim Schund; het werd kennelijk op enigerlei wijze geïncorporeerd in Leh-

manns orgel. In 1601 renoveerde Johann Lange uit Kamenz, leerling van Hans Scherer, het 

reeds bestaande orgel en breidde het uit. Op dat moment bevatte het orgel dus materiaal dat 

al bijna 250 jaar oud was. Lange wordt beschouwd als een uitstekende en conservatieve or-

gelbouwer. De dispositie van Langes orgel is bekend doordat deze in 1619 door Praetorius 

werd gepubliceerd. In 1670 werd het orgel gerepareerd, verbouwd en uitgebreid door Chris-

toph Donat, waarbij het uiterlijk met schilder- en beeldhouwwerk werd verfraaid. Blijkbaar 

heeft Donat de dispositie behoorlijk aangepast aan de nieuwere smaak, want de nieuwe dis-

positie, gepubliceerd rond 1710 door Johann Jacob Vogel, wijkt in veel opzichten af van die 

van Praetorius. In onderstaande tabel 1 zijn de oude en nieuwe dispositie naast elkaar opge-

nomen. 
  

                                                      
5 Informatie in deze paragraaf is voor zover niet anders vermeld ontleend aan Winfried Schrammek, 

‘Zur Geschichte der großen Orgel in der Thomaskirche zu Leipzig von 1601 bis 1885‘, Beiträge zur 

Bachforschung, Heft 2, Leipzig 1982, p. 46-55; Christoph Wolff, “Die historische Orgeln der Thomaskir-

che“, Die Orgeln der Thomaskirche, hrsg. v. Christian Wolff, Leipzig 2005, p. 9-18; en Christoph Wolff / 

Markus Zepf, Die Orgeln Johann Sebastian Bachs, ein Handbuch, Leipzig 2006, p. 69f. 
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Tabel 1. Dispositie van het grote orgel van de Thomaskirche 

volgens Michael Praetorius, Syntagma Musicum II, Wolfenbüttel 1619, p. 180  

en Johann Jacob Vogel, Leipzigischen Chronicon, Leipzig, ca. 1710, p. 111. 

Praetorius, 1619 Vogel, ca. 1710 

Im Oberwerck, 9. Stimmen Im Oberwercke sind 9. Stimmen. 

1. Principal 16’ (ook pedaliter) Principal 16’ 

2. Octava 8’ Principal 8’ 

3. Superoctava 4’ Ocatava 4’ 

4. Quinta Quinta 3’ 

5. Sedetz 2’ Super Octava 2’ 

6. Gedackt 8’ (naar Brustpositiv?) Quintadena 16’ (nieuw) 

7. Offenflöit 4’ (afgeschaft?) Spiel-Pfeiffe 8’ (uit Rückpositiv, verlaagd?) 

8. Zimbeln III (afgeschaft?) Sesqui altera gedoppelt (nieuw) 

9. Mixtur VI Mixtur VI/VIII/ bis X 

In der Brust, 2. Stimmen In der Brust 9. Stimmen. 

10. Regal 8’ Regal 8’ 

11. Regal 4’ Geigen Regal 4’ 

 Grobgedackt 8’ (uit Oberwerk?) 

 Principal 4’ (nieuw?) 

 Nachthorn 4’ (uit Rückpositiv?) 

 Nasat 3’ (nieuw?) 

 Gemßhorn 2’ (uit Rückpositiv?) 

 Sesqui altera (nieuw) 

 Zimbel II (uit Rückpositiv?) 

Im Rückpositiff, 12. Stimmen Im Rück-Positiv 12. Stimmen. 

12. Principal 8’ Principal 8’ 

13. Quintadena 8’ Quintadena 8’ 

14. Ein linde Gedackt 8’ Lieblich Gedacktes 8’ 

15. Holflöite 4’ Klein Gedacktes 4’ (=Holflöite?) 

16. Spillpfeiff 4’ (naar Oberwerk?) Spitzflöt 4’ (nieuw?)‘ 

19. Nachthorn 4’ (naar Brustpositiv?) Traversa 4’ (nieuw?) 

20. Sedetz (2’ of 1’; afgeschaft?)  Violin 2’ (nieuw) 

21. Quintflötgen (1½’?; verbouwd?) Schallflöt 1’ (uit Quintflötgen?) 

22. Gemshorn 2’ (naar Brustpositiv?) Rausch Quinta gedoppelt (nieuw?) 

23. Klingend Zimbel (naar Brustpositiv?) Mixtur IV (nieuw) 

18. Krumbhörner 8’ (octaaf verlaagd?) Krumbhorn 16’ (octaaf verlaagd?) 

17. Trommet 8‘ Trommet 8‘ 

Noch im Pedal Pedal 

 Sub Bass von Metall 16’ (nieuw) 

24. Posaunen Baß 16’ Posauenen Bass 16’ 

 Trommeten Bass 8’ (nieuw) 

25. Schallmey 4’ Schallmeyen Bass 4’ 

 Cornet 3’ (nieuw) 

 Tremulant, Vogelgesang, Zimbelstern 

Coppeln der beyden Manual Clavirn Und zu jeder Lade ist ein Sperr-Ventil  

Coppeln des Pedals zum Rückpositiff Hat 3. Manual/Clavier und 1. Pedal und 

noch zur Zeit 10. Blaßbläge (sic) 
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De toonomvang van de manualen was C-c3, zonder Cis, van het pedaal C-d1 zonder Cis. 

De klankbekers van de oude pedaaltongwerken waren van vertind ijzer. 

 

Het Brustpositiv bevatte in 1619 slechts twee registers, die alleen vanaf het Oberwerk-manuaal 

tot klinken konden worden gebracht. In 1670 werd van het Brustpositiv een volwaardig werk 

gemaakt met een eigen manuaal, waarbij blijkbaar deels gebruik werd gemaakt van oude 

Rückpositiv-registers. Ook het Pedaal werd met een aantal registers uitgebreid: naast een 

nieuwe (metalen) Subbas bevatte het voornamelijk tongwerken voor uitkomende stemmen. 

Typische barokregisters als Sesquialters werden toegevoegd aan zowel Oberwerk als Brustposi-

tiv; het Rückpositiv kreeg zijn Sesquialter echter pas in 1757. Dat is van belang voor de geschie-

denis van de Matthäus-Passion, omdat bij de koraalmelodie in het beginkoor in de partij voor 

het orgel van koor 1 vermeld staat: Rückposit: Sesquialtera. Deze partij kan tijdens Bachs leven 

dus niet voor het orgel van de Thomaskirche zijn bedoeld. Philipp Spitta nam dat register ten 

onrechte op in zijn dispositielijst vanwege die vermelding in de genoemde orgelpartij.6 

In 1721 werd het orgel gerepareerd en uitgebreid door Johann Scheibe; daarbij wer-

den o.a. vier nieuwe blaasbalgen geplaatst. In 1723, toen Bach in Leipzig in dienst trad, be-

vatte het orgel 3 manualen en 35 registers. De basis was nog steeds een Renaissance-orgel; 

het had daardoor waarschijnlijk een ander klankbeeld dan Bach zelf voor ogen stond bij zijn 

advieswerk. Tijdens Bachs leven is de historische kwaliteit van het orgel bewaard gebleven: 

slechts kleine reparaties en schoonmaakwerkzaamheden werden door Scheibe uitgevoerd. 

Alleen de Posaunen Bass 16’ is volgens de opvattingen uit Bachs tijd aangepast (versterkt) tij-

dens een schoonmaak- en intonatiebeurt in 1730, die – waarschijnlijk niet toevallig – samen-

viel met de komst van een andere organist (§ 3). 

Het orgel had zijn plaats aan de westelijke wand van de kerk; voor details zie § II.1. 

Een afbeelding van het orgel zoals dat eruit zag tijdens Bachs leven is niet overgeleverd. Het 

uiterlijk van het orgel was in de periode 1601-1773 volgens Winfried Schrammek (zie hoofd-

stuk II) mogelijk te vergelijken met het Scherer-orgel uit 1580 in de Marienkirche in Stendal 

(afb. 1) vóór de aanpassingen in de jaren veertig van de 20e eeuw, toen o.a. grote pedaalto-

rens werden toegevoegd. Pas in 1757, dus na Bachs dood, werd het orgel van de Thomaskirche 

omgebouwd door Christian Immanuel Schweinefleisch. Daarbij werd het pedaal uitgebreid 

met 5 registers, waaronder een Untersatz 32'; het Rückpositiv en het pedaal kregen nieuwe 

windladen.7 In 1773 werd de kas geheel vernieuwd; deze kreeg nu een classicistisch uiterlijk. 

Het orgel werd hierbij ingrijpend veranderd door Johann Gottlieb Maurer: het Rückpositiv 

werd verwijderd en grotendeels ondergebracht in een nieuw Oberwerk.8 Van de in 1773 ver-

nieuwde orgelkas is een afbeelding bewaard gebleven (afb. 2). Blijkbaar heeft het orgel, zoals 

veel Midden-Duitse orgels, nooit pedaaltorens gehad. 

In 1889 werd t.g.v. de verbouwing van de Thomaskirche tot een neogotische kerk een nieuw 

romantisch orgel gebouwd door Wilhelm Sauer, dat na een reeks ingrijpende tussentijdse 

aanpassingen in 2005 geheel werd gerestaureerd naar de toestand in 1908.9 In 2000, naar aan-

                                                      
6 Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach, Zweiter Band, Leipzig 21916, p. 113 en 709f. 
7 Dokument GLT IX/C 18, p. 247; Ibid. X/C 3, 4, p. 319. 
8 Ibid. X/C 50, 52, 54, p. 351ff. 
9 Zie over deze vroegere aanpassingen Balász Szabó, Zur Orgelmusik Max Regers [Studien zur Orgel-

musik, Band 5], Bonn 2016, p. 185ff. 
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leiding van de 250e sterfdag van Bach, werd daarnaast op de noordelijke galerij een zoge-

noemd ‘Bach-Orgel’ voltooid, nieuw gebouwd door Gerald Woehl. Van het oude orgel uit 

Bachs tijd is niets bewaard gebleven. 

 
Afb. 2. Tekening van het grote orgel in de Thomaskirche na de vernieuwing in 1773.  

Het kleine orgel in de Thomaskirche 
Het kleine orgel in de Thomaskirche werd gebouwd in 1489 en uitgebreid door Heinrich Com-

penius in 1630.10 In 1638 werd het door Andreas Werner en Erhardt Müller gerepareerd en 

verplaatst naar een positie in de viering, recht tegenover het grote orgel, aan de hoge muur 

boven de scheiding tussen het altaarkoor en het schip (het Schwalbennest). Johann Jacob Vo-

gel beschreef deze plaats rond 1710, en voegde toe dat het instrument op hoge feestdagen be-

speeld werd, waarbij dan ook musicirt werd.11 Ook van het kleine orgel noteerde Vogel de 

dispositie (tabel 2).  

In 1665 werden door Christoph Donat zes registers toegevoegd. In 1721 werd het 

door Johann Scheibe gerepareerd omdat het toen helemaal onbruikbaar zou zijn geweest. 

Blijkbaar was het orgel bij Bachs komst in 1723 al behoorlijk bouwvallig. In 1727 werd het 

door Zacharias Hildebrandt opnieuw gedeeltelijk gerepareerd: slechts acht registers waren 

daarna speelbaar.12 Dat duidt erop dat ook in Bachs tijd het orgel nog op feestdagen werd ge-

bruikt. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan de Einlagen uit de eerste versie van het Mag-

nificat BWV 243.1. Nog in 1736 werd op dit kleine orgel vermoedelijk de melodie van O 

Lamm Gottes unschuldig in de eerste dubbelkorige versie BWV 244.1 van de Matthäus-Passion 

                                                      
10 Spitta II, p. 113-115; Wolff 2005, p. 18f.; Wolff / Zepf 2006, p. 71. 
11 Johann Jacob Vogel, Leipzigischen Chronicon, Leipzig, ca. 1710, p. 111. 
12 Dokumente GLT VIII/C 30, p. 55. 
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gespeeld (waarschijnlijk met de Sesquialtera op het Rückpositiv). Kort daarna echter, in 1740, 

was het instrument zo slecht geworden dat besloten werd tot afbraak door Scheibe.13 Op de 

plaats van het orgel werden kapellen voor de families van hooggeplaatsten gebouwd (zie afb. 

II.4a/b). Van dit orgel zijn evenmin afbeeldingen overgeleverd.14 

 
Tabel 2. Dispositie van het kleine orgel in de Thomaskirche, volgens Vogel 1710, p. 111. 

Im Oberwercke sind zu finden 7. Stimmen / als Im Rück-Positiv 8. Stimmen. 

Principal 8’ Lieblich Gedackt 8’ 

Quintadena 8’ Principal 4’ 

Gedackt 8’ Hollflöth 4’ 

Octava 4’ Nasath 3’ 

Rausch Quinta II, 3’ und 2’ Octava 2’ 

Mixtur IV-X Sesquialtera gedoppelt. 

Zimbeln II Dulcian 8’ 

 Trommet 8’ 

In der Brust sind befindlich 3. Stimmen / als Im Pedal 

Trichter Regal 8’ Sub Bass von Holze 16’ 

Suffloth 1’ Fagott Bass 16’ 

Spitzflöth 2’ Trommet Bass 8’ 

Tremulant, Umlaufenden Zimbel-Stern, zu jeder Lade ein Sperr-Ventil mit 6. Bälgen. 

De beide orgels in de Nikolaikirche 
Het grote orgel in de Nikolaikirche is in 1598 eveneens gebouwd door Johann Lange, als drie-

manualig orgel met 27 registers.15 In 1619 nam Michael Praetorius de dispositie op in zijn 

Syntagma Musicum II (zie onder). De “liebliche und schöne Klang” van het orgel werd ge-

roemd. Tijdens de 17e eeuw vonden verscheidene reparaties plaats. In 1694 werd het door 

Zacharias Thaysner verbouwd en uitgebreid met 9 extra registers. Het orgel kreeg daarmee 

een meer ‘barok’ karakter: elk manuaal werd voorzien van een Sesquialtera en het Brustpositiv 

kreeg een volwaardiger opbouw. Rond 1710 publiceerde Vogel de dispositie. Tijdens Bachs 

cantoraat werd het orgel in 1725 gerenoveerd door Scheibe en in 1740 gerepareerd door Za-

charias Hildebrandt. In 1741 bezocht Johann Andreas Silbermann het orgel en noteerde de 

dispositie; zijn aantekeningen over het karakter van een aantal registers zijn bewaard geble-

ven.P Hij noemde het een goed orgel, ondanks de ouderdom en gebreken van het instrument. 

Uit Silbermanns aantekeningen zou men kunnen afleiden dat er inmiddels, waarschijnlijk in 

1725 door Scheibe, enkele registers waren uitgewisseld of vervangen. Zo vermeldt Vogel op 

het Oberwerk een Grobgedackt en op het Rückpositiv een Gedackt; bij Silbermann is echter 

sprake van een Gedact op het Oberwerk en een Grobgedact op het Rückpositiv. Ook lijkt de Viola 

da Gamba 4’ op het rugwerk te zijn vervangen door een Quinte 1½’. Scheibe zou volgens Sil-

bermann tijdens de renovatie meer kwaad dan goed hebben gedaan. De disposities in 1619, 

ca. 1710 en 1741 zijn ter vergelijking opgenomen in tabel 3 (zie volgende bladzijde). 

                                                      
13 Ibid. 86, p. 99. 
14 Wolff 2005, p. 11. 
15 Informatie in deze paragraaf is, voor zover niet anders vermeld, afkomstig uit: Hermann J. Busch, 

“Fünfhundertfünfzig Jahre Orgeln in St. Nikolai”, Die Nikolaikirche zu Leipzig und ihre Orgel, hrsg. v. 

Hermann J. Busch, Leipzig 2004, p. 37-42; Wolff / Zepf 2006, p. 67-69. 
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Tabel 3. De dispositie van het grote orgel in de Nikolaikirche volgens Praetorius 1619/II, p. 179f. (links); 

Vogel 1710, p. 97 (midden); Johann Andreas Silbermann, 1741 (rechts), in Marc Schaefer, Das Silber-

mann-Archiv, Winterthur 1994, p. 171f. 

Praetorius, 1619 Vogel, ca. 1710 Silbermann, 1741 

[Oberwerk] Im Oberwerk sind 13. Stim-

men. 

Hauptwerck. 

Principal 8’ Principal 8’  Principal 8’ 

Octava 4’ Octava 4’ Octava 4’ 

RauschQuinta (afgeschaft) Quinta 3’(nieuw) Quinte 3’ 

SuperOctava 2’ Super Octava 2’ Superoctava 2’ 

Quintadeena 8’ (n. Brustpositiv?) Quintadena 16’ (nieuw) Quintathon 16’ 

Gedact 8’ Grobgedackt 8’(n. Rückp.?) Gedact 8’ (v. Rückpos.?) 

Gemshorn Gemshorn 8’ Gemshorn 8’ 

NasattQuinta Nassat 3’ Nazard 3’ 

Grobgedact 16’ (naar 8’?) Waldflöt 2’(nieuw) Waldflöte 4’(verlaagd?) 

Zimbel III (afgeschaft) Sesquialtera 1 1/5’(nieuw) Sesquialtera 1 1/5’ 

Mixtur IV-VIII Mixtur VI Mixtur VI 

 Fagott 16’(nieuw) Fagot 16’ 

 Trompett 8’(v. Rückpositiv?) Tromp. 8’ 

In der Brust In der Brust 7. Stimmen. Brustpositif. 

Grob SorduenRegal 16’ (afgesch.) Quintadena 8 (van Obw?) Quintathon 8’ 

Regal 8’ (afgeschaft) Principal 4’ Principal 4’ 

Regal 4’ (afgeschaft) Quinta 3’ Quinte 1½’ (verhoogd?) 

 Octava 2’ Octava 2’ 

 Sesquialtera II 1 1/5’ Sesquialtera 

 Mixtur III Mixtur 

 Schallmey 4’ Schalmey 4’ 

Im Rückpositiff Im Rückpositiv 10. Stimmen. Rückwerck. 

Grobflöite 8’ (?) Gedackt 8’ (n. Oberwerk?) Grobgedact 8’ (v.Ob.?) 

Spillpfeiff 4’ (afgeschaft) Viola de Gamba 4’ (nieuw) --- 

Principal 4’ Principal 4’ Principal 4’ 

Nachthorn 4’ (?) Gemshorn 4’ (?) Gemshorn 4’ 

Holflöite 4’ (afgeschaft) Quintadena 4’ Quintathon 4’ 

Quintflöit Quinta 3’ Nazard 3’ 

Sufflöit (?) Octava 2’ (?) Octava 2’ 

--- --- Quinte 1½ (nieuw) 

Klingend Zimbel III (afgeschaft) Sesquialtera 1 1/5’ (nieuw) Sesquialtera 

Trommet 8’ (naar Oberwerk?) Mixtur IV (nieuw) Mixtur 

Krumbhorn 8’ Bombart 8’ Bompartte 8’ 

Im Pedal Im Pedal 6. Stimmen. Pedal 

Grobgedact 16’ [n. Oberwerk?] Gedackter Subbass 16’ Untersatz 16’ 

Offenflöit 4’ (afgeschaft) Octava Bass 4’ (nieuw) Octava 8’ (verlaagd?) 

PosaunenBaß 16’ Posaunen Bass 16’ Posaun Bass 16’ 

 Trompet Bass 8’ (nieuw) Tromp 8’ 

SchallmeyenBaß 4’ Schallmey Bass 4’ Schalmey 4’ 

 Cornet Bass 2’ (nieuw) 

 

Cornet 2’ 
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Dresdener handschrift:   

Tremulant, idem op Brustpositiv  Tremb. 

Coppel zum RP und Pedal  ? 

Coppeln zum Manual Clavieren Coppel zu beyden Claviren Nichts angehenckt 

Cymbel Stern  Cymbel, Vogelgesang 

 

Het orgel stond aan de zuidelijke kant van de westelijke muur op een galerij, enige meters 

verwijderd van het Schülerchor (zie afb. III.4), wat een ongelukkige positie was voor samenspel 

tijdens de figurale kerkmuziek. Voor nadere informatie hierover zie § I.2 en § V.2.  

Van dit orgel is een aquarel bewaard gebleven uit 1784 (afb. 3).  

 

 
Afb. 3. Het grote orgel in de Nikolaikirche. Ingekleurde gravure van Carl Benjamin Schwarz, 1784. 

Stadtarchiv Leipzig, RRA 316. 

 

Vlak daarna, in 1787, werd het orgel afgebroken; delen werden gebruikt voor het orgel in de 

Stadtkirche St. Moritz in Taucha; ook dit orgel is later verloren gegaan. De gebr. Trampeli 

bouwden in 1795 een geheel nieuw orgel,16 dat in 1862 werd vervangen door een nieuw orgel 

gebouwd door Friedrich Ladegast; destijds het grootste orgel van Sachsen. Tijdens de ver-

bouwing van de kerk omstreeks 1902 werd het Ladegast-orgel drastisch verbouwd door Wil-

helm Sauer. In 2004 werd het gerestaureerd, waarbij het orgel enerzijds grotendeels werd te-

ruggebracht naar de situatie van 1862, anderzijds werd uitgebreid tot een veelzijdig instru-

ment.17 

                                                      
16 Dokumente GLT, X/C 75, p. 377f. 
17 Busch 2004, p. 37-74. 
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Het kleine orgel in de Nikolaikirche werd gebouwd in 1577 en hing aan dezelfde westelijke 

wand als het grote orgel. Het is voor de relatie met Bach echter niet relevant, omdat het werd 

afgebroken in 1693: Bach heeft het nooit gekend. 

Positieven 
Uit inventarislijsten van de Thomasschule tussen 1723 en 1750 blijkt dat twee regalen (kleine 

instrumenten met slechts één register, namelijk een tongwerk met zeer korte klankbekers) in 

de school aanwezig waren.Q De regalen hadden draagbalken en konden dus meegenomen 

worden bij het Currende-singen. Er zijn geen aanwijzingen dat Bach deze instrumenten ge-

bruikte. Het ene was blijkbaar in slechte staat, maar het andere was nog in 1696 aangeschaft. 

In de 18e eeuw raakten deze schnarrende instrumenten uit de gratie. Mattheson verwoordde 

in 1713 en 1739 zijn grote afkeer van het gebruik van regalen tijdens de Music.R 

In de Thomasschule stonden ook twee orgelpositiven (kleine eenmanualige orgels met 

een klein aantal registers en zonder pedaal). Het grote positief is kennelijk door Johann 

Kuhnaus voorganger Johann Schelle aangeschaft in 1685. Het stond “in die Höhe”, in de zo-

genaamde Sekondanerstube (het auditorium waar Bach volgens Schering zangles zou hebben 

gegeven aan de leerlingen van het eerste koor). Het had vier registers en een tremulant; het 

uiterlijk was geel met bladgoud en het was niet verplaatsbaar. De bedoeling zou vlijtige oefe-

ning van de muziek zijn geweest.18 In 1739 vroeg Bach om een nieuw positief (volgens Sche-

ring voor de repetities in de Thomasschule), maar kreeg het niet.S Het kleine positief werd 

omschreven als  

 
Positiv in Form eines Tresures mit 4. Handhaben, […] um beÿ denen Haustrauungen zu ge-

brauchen.Q  

 

Het werd aangeschaft door Kuhnau in 1720 en had drie registers: een Gedackt 8’, een Gedackt 

4’ en een Prinzipal 2’. Dit positief, door Schering Trauungspositiv genoemd, is gedurende 

Bachs tijd in Leipzig steeds in gebruik geweest. In § X.1 en XIX.2 is aannemelijk gemaakt dat 

het evenals de overige orgels in koortoon moet hebben gestaan.  

In de recent uitgegeven Dokumente zur Geschichte des Leipziger Thomaskantorats is meer 

informatie beschikbaar gekomen over de positieven in beide kerken en de Thomasschule.19 

Het grote positief in de school werd in 1756 vervangen, en het huwelijkspositief in 1784. Om-

dat de rekening voor het nieuwe huwelijkspositief werd betaald door de Thomaskirche ligt het 

                                                      
18 Arnold Schering, Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmusik, Leipzig 1936, p. 68-71. 
19 In 1752 is voor de Nikolaikirche een nieuw orgelpositief met vier registers aangeschaft. In de rekening 

staat vermeld dat het in de plaats kwam van een ouder positief. Van dit oudere positief, dat dan nog 

door Bach moet zijn gebruikt, is verder niets bekend. Dokumente GLT, IX/C 11, p. 244.  

Beide oude positieven in de Thomasschule werden nog in 1750 genoemd in een inventaris. Ibid. IX/C 2, 

p. 237f. In 1756 is een nieuw in kamertoon staand (!) positief met vier registers aangeschaft, ter vervan-

ging van het oude positief (het vaste positief met 4 registers) dat gebruikt was bij de zanglesuren (Sin-

gestunden) in de Thomasschule. Ibid, X/C 6, 7, 14, 15, p. 242ff. In 1771 werd het nieuwe positief blijkbaar 

weer verkocht en vervangen door een ander nieuw positief met 8 registers. Ibid. X/C 49, p. 351. In 1795 

was dit het enige positief in de inventaris van de Thomasschule. Ibid. XI/C 25, 44, p. 559, 570f. 

Het (huwelijks?)positief bevond zich in 1758 in zo’n slechte staat dat reparatie niet zou lonen. Ibid. 

X/C 17. Uit een rekening voor de Thomaskirche blijkt dat pas in 1784 een nieuw positief ‘in de vorm van 

een tafel’ werd aangeschaft, speciaal voor huwelijksinzegeningen aan huis. Ibid. X/C 71, 74, p. 237f. 
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voor de hand dat dit instrument beschouwd werd als eigendom van de kerk, en dus moge-

lijk behalve voor huwelijksdiensten in voorkomende gevallen ook in de diensten werd be-

schikbaar was. 

Maar het belangrijkste nieuws is dat ook de Nikolaikirche over een orgelpositief be-

schikte. Het moet voor de Musik wel van enig belang zijn geweest. Tijdens de uitvoeringen 

van de laatste versie van Matthäus-Passion BWV 244.2 (vermoedelijk in 1737 en 1743 in de Ni-

kolaikirche)20 was immers een tweede orgel nodig, dat een plaats kreeg in het tweede koor, 

buiten het Schülerchor. Verder kan men veronderstellen dat het als continuo-instrument soms 

geschikter was dan het grote orgel, omdat dit achter in het Schülerchor minder goed te horen 

moet zijn geweest (Hoofdstuk VIII, De opstelling, afb. 6). Ook voor het accompagnement van 

cantates met obligate orgelpartijen kan het orgelpositief zijn ingezet (§ 3). In beide laatste ge-

vallen moet het instrument een plaats hebben gehad op het Schülerchor, waar echter ook zon-

der dit positief al ruimtegebrek was (Hoofdstuk VIII, De opstelling). Misschien had het nor-

maliter elders in de kerk een plaats.  

Wellicht werden het huwelijkspositief in de Thomaskirche en het Nikolai-positief ook 

gebruikt wanneer de grote orgels werden gerepareerd: in de Thomaskirche tijdens de vasten-

tijd in 1730 en juni-november 1747, en in de Nikolaikirche in juli-advent 1725 en een onbe-

kende periode in 1726-27. Niettemin is bekend dat er tijdens reparaties naar gestreefd werd, 

een deel van de orgels bespeelbaar te houden.21  

 

De grote orgels in de Thomas- en Nikolaikirche waren in aanleg Renaissance-

orgels, slechts gedeeltelijk aangepast aan de smaak uit Bachs tijd. Ze hadden 

drie manualen (Oberwerk, Rückpositiv en Brustpositiv) en een vrij Pedaal; 

koppels naar het Pedaal ontbraken waarschijnlijk. Het kleine orgel in de Tho-

maskirche is voor Bachs muziek waarschijnlijk van weinig betekenis geweest. 

In bijzondere gevallen kon wellicht een van de orgelpositieven worden ge-

bruikt; de Nikolaikirche en de Thomasschule bezaten zulke instrumenten.  

 
 

3. Hoe zette Bach het orgel in in zijn kerkmuziek in Leipzig? 

Het orgel als continuo-instrument bij Bach 
Er bestaat geen enkele twijfel over dat Bach in principe het orgel altijd mee liet klinken in de 

continuogroep. Immers, bijna altijd wanneer de partijen zijn overgeleverd behoort daartoe 

een omlaag getransponeerde continuopartij, meestal met de naam Continuo (zie ook § XIX.2). 

Deze orgelpartijen zijn gemaakt door de continuopartij te transponeren. Meestal werden on-

speelbare noten vermeden. Maar niet altijd: in BWV 9 bijvoorbeeld werd van een kamertoon-

Cis in de orgelpartij een koortoon-B1 gemaakt (afb. 4). Omdat in Leipzig zowel het Pedaal als 

de manualen als laagste toon een C hadden, komt een B1 op het orgel niet voor. Het omzeilen 

                                                      
20 Zie het artikel “1736. St Thomae mit beyden Orgeln” op de website rensbijma.nl onder het tabblad 

Matthäus-Passion.  
21 Schering 1936, p. 89-22. 
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van zo’n toon zal voor een professionele organist overigens geen groot probleem zijn ge-

weest. 

 

Afb. 4. BWV 9, deel 5, orgelpartij, laatste systeem (voor da capo), met slot-B1. 

De Thomaskirche en de Nikolaikirche hadden beide een organist in dienst; zij waren het die alle 

in § 1 genoemde rollen vervulden, en dus ook orgelcontinuo speelden bij de concerterende 

muziek. Alleen wanneer er een substantiële solorol was voor het orgel, nam Bach deze ge-

woonlijk zelf voor zijn rekening (zie onder). In de Nikolaikirche was Johann Gottlieb Görner 

organist tot 1729; hij werd in 1730 opgevolgd door Johann Schneider. In de Thomaskirche was 

Christian Grabner organist tot 1729, in dat jaar nam Johann Gottlieb Görner, komend vanuit 

de Nikolaikirche, diens plaats in.22 In hoofdstuk XIX wordt aannemelijk gemaakt dat naast de 

organist ook altijd een klavecinist meespeelde: Bach zelf of een student. 

De registratie van het orgelaccompagnement bij Bach 
Voor het normale orgelaccompagnement heeft Bach in Leipzig nooit registraties genoteerd.23 

Zoals vermeld (§ 1) schreef hij in Mühlhausen (1708) naar aanleiding van de verbouwing van 

het orgel in de Blasiuskirche dat voor de figurale muziek op het Brustpositiv een zachte houten 

Gedackt 8’ veel geschikter zou zijn dan een metalen. Op het Oberwerk had hij liever een zachte 

Fagotto 16’ dan een luide Trompette, o.a. omdat die in de Music “delicat” zou klinken. Het is 

niet vanzelfsprekend dat Bach in latere jaren nog steeds achter deze adviezen stond, maar 

meer aanwijzingen over Bachs registraties bij het orgel-accompagnement zijn niet overgele-

verd. Deze zullen ontleend moeten worden aan de in § 1 genoemde adviezen van andere 

musici, door deze te leggen naast de disposities van de grote orgels in de Thomas- en Nikolai-

kirche. 

Het Rückpositiv en het Oberwerk van het grote orgel van de Thomaskirche lijken in het 

bijzonder geschikt te zijn geweest voor het orgelaccompagnement met de rechter hand. Op 

het Rückpositiv was het register Lieblich Gedacktes 8’ bij uitstek bruikbaar voor aria’s etc. Voor 

sterker bezette stukken bezat het Rückpositiv ook een Principal 8’. Een voordeel van het Rück-

positiv was verder dat dit het dichtst bij de uitvoerenden was geplaatst (Hoofdstuk VIII). Op 

het Oberwerk waren een Principal 16’ en een Principal 8’ aanwezig, naast een Quintadena 16’ en 

een Spiel-Pfeiffe 8’. Hiermee kon zowel accompagnement in een sterker bezet deel alsook een 

baslijn goed worden gerealiseerd. Deze laatste zou zich alleen goed op het pedaal laten spe-

len, wanneer het Oberwerk aan het Pedaal kon worden gekoppeld, omdat op het Pedaal zelf 

geschikte 8-voets-registers ontbraken. Maar het lijkt er niet op dat zo’n koppel er was; in 1619 

(Praetorius) blijkbaar nog niet. In ca. 1710 werden koppels niet genoemd. De Sub Baß 16’ op 

het Pedaal kon natuurlijk wel gebruikt worden om de manuaalbas te versterken (zoals be-

                                                      
22 Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, The learned musician, New York / Oxford 2000, p. 252. 
23 Philip Swanton 1985, “Der Generalbass in J.S. Bachs Kantaten mit obligater Orgel”, Basler Jahrbuch 

für Historische Musikpraxis IX, 1985, p. 124. 
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schreven door o.a. Niedt, Hoofdstuk XX, De generale bas). Wanneer drie manualen nodig wa-

ren (zoals in afb. 17), kon op het Brustpositiv de Grobgedackt 8’ werden gebruikt, of als solo-

stem de Regal. 

Het orgel in de Nikolaikirche lijkt minder geschikt te zijn geweest voor het accompagnement 

dan dat in de Thomaskirche. Het was verder van de overige uitvoerenden verwijderd en het 

Rückpositiv was waarschijnlijk minder goed hoorbaar voor de overige musici. Maar ook de 

dispositie lijkt minder gelukkig. De Gedact 8’ (Vogel) op het Rückpositiv lijkt voor zachte mu-

ziek nog het meest geschikt, hoewel deze volgens Silbermann – mogelijk al sinds 1725 (§ 

VII.2) – een Grobgedackt was. De Quintadena 8’ op het Brustpositiv was waarschijnlijk niet bij-

zonder geschikt voor zachte figuraalmuziek. Voor sterker bezette stukken was het Rückposi-

tiv echter ook niet zo geschikt: andere 8’-registers waren er niet behalve de Bompart (een 

tongwerk dat in de discant volgens Silbermann klonk als een kromhoorn, en in de bas als een 

zachte trompet). Voor zulke sterker bezette muziek en voor de baspartijen was het Oberwerk 

wel geschikt; daar waren registers als Fagot 16’, Principal, (Grob?-)Gedackt en Gemshorn 8’ aan-

wezig. De baspartijen konden ook rechtstreeks op het Oberwerk zijn gespeeld. Evenals in de 

Thomaskirche zou de baspartij hier alleen goed speelbaar zijn geweest op het pedaal, indien 

het hoofdmanuaal hieraan was gekoppeld. Maar Praetorius noteerde in 1619 dat alleen het 

Rückpositiv was te koppelen naar het pedaal; volgens Silbermann was in 1741 zelfs helemaal 

nichts angehenckt.P Wel kan de Untersatz 16’ op het pedaal gebruikt zijn om de manuaalbas te 

versterken. Voor het spelen van solopartijen lijkt het Rückpositiv wel geschikt te zijn geweest. 

Bachs Violone klonk naar het zich laat aanzien in 8’ ligging (§ XXII.3). Maar daaruit 

mag men niet de conclusie trekken dat Bach een 16’-octavering van de continuopartij af-

wees.24 Een aanwijzing dat Bach de 16’ klank van het orgel prefereerde voor de baslijn (niet 

voor het accompagnement in de rechterhand) zou men kunnen zien in zijn registratievoor-

schriften bij enkele Schübler-koralen. In BWV 645 schreef hij voor het pedaal, en in BWV 646 

voor de linkerhand een 16’-register voor (Afb. 5).  

Men kan veronderstellen dat Bach bij de uitvoering van dergelijke koralen als onder-

deel van zijn cantates in de baspartijen eveneens een 16’ instrument liet meespelen. Als de 

Violone daarvoor niet geschikt was, moet een 16’-klankkarakter zijn opgeroepen door het or-

gel. Een extra aanwijzing daarvoor kan worden gelezen in het voorwoord van de Birnstiel-

uitgave van de vierstemmige koralen in 1765. Daarin schreef Carl Philipp Emanuel Bach dat 

zijn vader “ein sechzehnfüßiges baßirendes Instrument, welches diese Lieder allezeit mitge-

spielt hat” inzette.T Omdat Carl Philipp Emanuel aan organisten schreef, bedoelde hij moge-

lijk een orgel met een 16’-register.25 In hoofdstuk XVI (Het recitatief), is in § 3 gesuggereerd 

dat organisten bij vrije accompagnato-recitatieven het accompagnement kort speelden, maar 

de basnoot in het pedaal lang aanhielden, juist vanwege de 16’-klank. 

 

                                                      
24 O.a. Lambert Smit en Sigiswald Kuijken menen dat Bach geen 16’-klank wenste (§ XXII.3). 
25 Ton Koopman heeft een bezetting met 16’-orgel uitgeprobeerd, maar vond het resultaat niet bevre-

digend (“stiff and rather uneven”). Omdat hij meende dat Bachs Violones in Leipzig contrabassen wa-

ren, koos hij voor 16’-Violone in plaats van 16’-orgel. Ton Koopman, “Recording Bach’s early cantatas”, 

Early Music 24/4, 1996, p. 618 
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Afb. 5. BWV 646 (begin). 16’-baspartij op het tweede klavier (2. Clav.16 Fuss.). 

Differentiatie tussen orgel en klavecimbel 
De orgelpartijen bevatten bijna steeds alle delen van een werk; tacet-indicaties komen zelden 

voor. Aangenomen moet daarom worden dat het orgel over het algemeen niet alleen mee-

klonk in alle werken, maar zelfs in alle delen. Uit zestien overgeleverde orgelpartijen blijkt 

echter dat Bach de organist soms niet liet meespelen. Omdat niet van alle cantates orgelpar-

tijen zijn overgeleverd, kan dit bij meer cantates het geval zijn geweest.26 Waarschijnlijk is de 

reden voor het weglaten van het orgel een esthetische geweest. Het gaat steeds om delen met 

een kleine bezetting, waarin het orgel misschien te dik klonk; het klavecimbel was dan als 

generale-basinstrument voldoende. Op twee uitzonderingen na betreft het steeds koraalcan-

tates uit de tweede jaargang (1724/1725),27 waaronder vier waarschijnlijk in de periode 1732-

1735 gecomponeerde toevoegingen aan deze jaargang.28 Meestal heeft Bach de differentiatie 

vanaf de eerste uitvoering van de cantates voorgeschreven. Dit blijkt uit elf overgeleverde 

orgelpartijen. In BWV 42/2 gaf Bach het niet-meespelen van het orgel in het B-gedeelte na het 

Fine-teken aan met rusten (Afb. 6).  

Afb. 6. BWV 42, orgelpartij, aria 3, alleen B-deel tacet, aangegeven met rusten. 

                                                      
26 Schering 1936, p. 103-106; Alfred Dürr, NBA II.5, Kritischer Bericht, Kassel 1974, p. 69; Laurence Drey-

fus, Bach’s Continuo Group, Cambridge (USA) 1987, p. 58f.; Bach-Digital.de. 
27 De twee uitzonderingen zijn BWV 95 uit de eerste en BWV 42, een cantate uit de tweede jaargang 

voor een zondag na Pasen, toen hij geen koraalcantates meer schreef. 
28 Marc-Roderich Pfau veronderstelt dat deze cantates oorspronkelijk zijn gecomponeerd voor het hof 

in Weißenfels. Marc-Roderich Pfau, “Entstanden Bachs vier späte Choralkantaten „per omnes versus“ 

für Gottesdienste des Weißenfelder Hofes?”, BJ 101, 2015, p. 342-347. 
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In alle andere gevallen noteerde Bach een opmerking als Recit. tacet of Aria tacet in plaats van 

de muziek voor het betreffende deel.29 Laurence Dreyfus suggereert dat de differentiatie in 

de niet-nagecomponeerde cantates ook uitvoeringen betreft uit de periode 1732-1735, maar 

het is niet duidelijk waarop hij dit baseert.30 In vijf gevallen maakte Bach de differentiatie la-

ter weer ongedaan.31 De differentiatie in BWV 14, 26, 42, 94, 97/7, 100, 139 lijkt definitief te 

zijn geweest. Van BWV 97 bestaat ook een (latere?) complete orgelpartij, maar die is een 

kleine terts lager genoteerd, en moet dus voor een uitvoering buiten Leipzig bedoeld zijn ge-

weest (wellicht Weißenfels). In enkele andere gevallen besloot Bach pas later, bij een heruit-

voering, het orgel te schrappen.32  

 Een andere vorm van differentiatie is te vinden in het openingskoor van Ein feste Burg 

ist unser Gott BWV 80.3. In de partituur staan twee aparte notenbalken voor het continuo. 

Volgens de uitgave van de Bachgesellschaft zou de bovenste voor het orgelmanuaal en de vio-

loncello zijn, en de onderste voor het orgelpedaal (Posaune 16 Fuß) en de violone (Afb. 7). 

  

Afb. 7. BWV 80.3, deel 1, partituur, beide continuopartijen, eerste inzet koraalmelodie.  

Uitgave BA. 

 

Dan is het echter vreemd dat alleen de onderste balk werd becijferd. Uit het Kritischer Bericht 

bij de NBA blijkt, dat beide partijen in het handschrift als volgt zijn aangegeven: Violoncell: e 

Cembalo | Violono e Organo. De organist speelde dus alleen de in de bas liggende koraalmelo-

die, waarschijnlijk met pedaal, en voorzien van een accompagnement. Zoals vaker kon de 

klavecinist blijkbaar zonder becijfering toe, zeker als dat Bach zelf was. De notatie Posaune 16 

Fuß is afkomstig uit een partituur van Wilhelm Friedemann Bach, die dit koor met een La-

tijnse tekst opnieuw uitvoerde, onder toevoeging van trompetten en pauken. Helemaal zeker 

kan men echter niet zijn van de juiste vorm van deze differentiatie: van deze cantate is alleen 

een later afschrift van de partituur overgeleverd. Ook de partijen zijn verloren gegaan. 

 Een eenvoudiger vorm van differentiatie treft men aan in BWV 14/1, 29/2, 72/1, 177/1 

en 248.2/54. Hier speelde de organist in een beperkt aantal maten andere noten dan de ove-

rige continuo-instrumentalisten, bijvoorbeeld door mee te spelen met de vocale bas. Deze 

differentiatie staat alleen in de orgelpartij, niet in de partituur. Opvallend is dat Bach het al of 

                                                      
29 Dit betreft BWV 5/2,3,4,6; 26/2; 94/2,4,7; 129/2,3,4; 139/2,3,4 en 177/2,3,4, maar ook de nagecompo-

neerde cantates bij de tweede jaargang 9/2,3,4; 14/3,4; 97/3,4,7 en 100/2,3,5. 
30 Dreyfus 1987, tabel p. 60. 
31 In BWV 5 deed hij dat met een geheel nieuwe complete orgelpartij, en in BWV 9; 97/3,4; 129 en 177 

door de tacet-notities door te strepen, en de ontbrekende partijen alsnog toe te voegen aan het eind 

van de partij. 
32 De reeds uitgeschreven partijen van de desbetreffende delen werden dan voorzien van de extra noti-

tie tacet (BWV 33/2,4; 99/2,3,4,5; 130.1/5), of bovendien doorgekruist (BWV 101/3), dan wel voorzien 

van de opmerking Aria senza l’Organo (BWV 95/5, eerste jaargang). 



 

 

18 

 

niet meespelen van de organist blijkbaar nauwkeurig regisseerde. Men zou kunnen verwach-

ten dat een mondelinge mededeling vlak voor de uitvoering voldoende zou zijn geweest, 

maar zo ging Bach kennelijk niet met zijn musici om. 

 Een verdere, bijzondere vorm van differentiatie vindt men in deel 47 (uit de vijfde 

cantate) van het Weihnachtsoratorium. In de Continuo-partij is deze aria blijkbaar op een later 

tijdstip tussen rechte haken gezet en is de aanduiding tacet ingevoegd (Afb. 8). 
 

 
Afb. 8. BWV 248.2/47, partij Continuo, begin. 

Deze continuopartij is gedeeltelijk becijferd, en werd dus vermoedelijk in een eerder stadium 

(ook) door een klavecinist benut. In het doublet, een tweede niet-getransponeerde Continuo-

partij, een ontbreekt deze aria zelfs helemaal (afb. 9). 

 
Afb. 9. BWV 248.2/46 (slot) en /47 (begin), partij Continuo (doublet). 

De aria werd echter niet overgeslagen, want de tacet-aanduidingen ontbreken in alle andere 

partijen. Aangenomen moet worden dat bij een heruitvoering de celli en de violone zwegen, 

en alleen het orgel en het klavecimbel (gespeeld door Bach uit zijn partituur) als continuo-

instrumenten werden ingezet. 

Als laatste voorbeeld van differentiatie tussen orgel en klavecimbel dient de alt-aria 

“Jesus, laß dich finden” in cantate BWV 154. In de continuopartijen ontbreekt deze Aria senza 

Basso (afb. 10), waarin een bassetto is geschreven voor violen en altviolen 

 
Afb. 10. BWV 154/3, partij Continuo. 

Voor een heruitvoering maakte Bach alsnog een inlegblad met een volledig becijferde partij 

voor deze aria, expliciet voor klavecimbel (afb. 11). Orgel en andere continuo-instrumenten 

bleven zwijgen. 

  
Afb. 11. BWV 154/3, inlegblad klavecimbel voor alt-aria, begin. 
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Wellicht speelde Bach bij vorige uitvoeringen de klavecimbelpartij zelf vanuit zijn partituur – 

onbecijferd. De vraag dringt zich op of hij bassetti altijd op klavecimbel begeleidde, bijvoor-

beeld ook in het Magnificat BWV 243.2 (“Suscepit”) en de Matthäus-Passion BWV 244.2 (“So 

ist mein Jesus nun gefangen”). Een definitief antwoord is niet te geven. Differentiatie is ver-

der vanzelfsprekend als aan het klavecimbel (BWV 245.5/19 en 27/3; zie § XIX.3), of het orgel 

een solorol was toebedeeld (zie onder). 

Het orgel als obligaat instrument bij Bach 
Reeds in Mühlhausen (BWV 71) en Weimar (BWV 161) schreef Bach soms voor zijn cantates 

een solopartij voor het orgel; in Leipzig deed hij dat veel vaker. Vaak gaat het om bewerkin-

gen of transcripties, maar soms ook om originele composities. In Tabel 4 volgt een overzicht 

van deze solopartijen in Leipzig.33  

 
Tabel 4. Uitvoeringen in Leipzig met obligaat orgel. 

BWV Jaar Bijzonderheden Orgelsolo in 

146/1,2,3 1726 T P (afschrift) 

194.4/3,7 (=10) 1726 i.p.v. hobo; alleen 2e versie in Leipzig Ot 

170/3,5 1726 orgelcontinuo tacet in deel 3 (bassetto); 

ca. 1746 deel 5 met fluit 

3: Pt, 5: P 

niet in Ot 

35/1,2,4,5,7 1726 T Pt+, geen Ot 

47/2 1726 Na 1735 met viool P, niet in Ot 

169/1,3,5 1726 T Pt, geen Ot 

49/1,2,6 1726 T Pt+, geen Ot 

244.1,2/1 1727?/1737 Zowel in versie 1 als 2 P, Ot 

188/1,4 1728? T Pt, Ot ontbreekt 

120.2/4 1729 T Pt, niet in Ot 

63/3 1729? Heruitvoering in Leipzig Ot (inlegvel) 

172.3/5 1731 Heruitvoering in Leipzig Ot (inlegvel) 

29/1,7 1731 T Pt, ook in Ot 

245.3/19 ca.1732 Heruitvoering; alleen versie 3 Ot (inlegvel) 

73/1 1732/35 Heruitvoering Ot (inlegvel) 

80.3/1 ca.1735 Beginkoor in latere versie P (afschrift) 

Verklaring afkortingen tabel: 

T = transcriptie (meestal van een concertdeel) in de Sinfonia 

Ot = getransponeerde orgelpartij 

P = niet- getransponeerde orgelsolo in de partituur 

Pt = getransponeerde orgelsolo in de partituur 

Pt+ = getransponeerde orgelpartij in de partituur in alle delen 

 

In deze tabel zijn BWV 71, 161, 70, 128, en 27 weggelaten; de redenen daarvoor zijn de vol-

gende:  

 

- BWV 71 klonk alleen in Mühlhausen.  

                                                      
33 Swanton 1985, p. 96; Dreyfus 1987, p. 63; Ulrich Prinz, Johann Sebastian Bachs Instrumentarium, Kassel 

2005, p. 655. 
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- De versie met de orgelsolo van BWV 161 klonk alleen in Weimar; de cantate kan op 

deze wijze – met blokfluiten in lage kamertoonstemming – niet in Leipzig geklonken 

hebben. Bij een mogelijke heruitvoering in Leipzig werd de orgelpartij in ieder geval 

vervangen door een partij voor sopraan. Een datering is moeilijk te geven, omdat er 

alleen partituurafschriften zijn overgeleverd.  

- In BWV 70/3 is geen sprake van een orgelsolo, maar van differentiatie. De orgelpartij 

is een met extra noten versierde continuopartij. 

- In de partituur van BWV 128/4 is de instrumentale solopartij weliswaar voorzien van 

de notitie Organo, maar uit de partijen blijkt dat Bach deze partij nog vóór de eerste 

uitvoering heeft toegewezen aan een hobo.  

- In BWV 27/3 kan de partij onmogelijk voor orgel zijn bedoeld omdat deze in kamer-

toon is genoteerd (vgl. § XIX.2). Het opschrift Organo obligato is later (abusievelijk?) 

door Carl Philipp Emanuel Bach toegevoegd.  

 

Opvallend is een viertal cantates uit 1726, deel uitmakend van de derde jaargang, vanwege 

de aanwezigheid van sinfonia’s in de vorm van transcripties van delen van concerten voor 

andere instrumenten.34 Het is niet onwaarschijnlijk dat Bach deze reeks voortzette in de 

vierde jaargang: Ich habe meine Zuversicht BWV 188 bevat een soortgelijke transcriptie. Deze 

vierde jaargang is echter zeer onvolledig overgeleverd. De – vrijwel identieke – sinfonia’s uit 

Herr Gott, Beherrscher aller Dinge BWV 120.2 en Wir danken dir, Gott BWV 29 zijn van later da-

tum; beide cantates behoren niet tot de jaargangen. 

Aan de hand van Tabel 4 kan worden getracht, drie vragen te beantwoorden, te we-

ten: 1. Wie speelde de orgelsoli? 2. Hoe werd de generale bas in delen met orgelsoli gereali-

seerd? 3. Hoe werd de generale bas in de overige delen gerealiseerd? 

 

1. De solopartij bij transcripties van concertdelen staat meestal in getransponeerde vorm 

in de partituur;35 alleen bij BWV 29 staat de solopartij ook in de orgelcontinuopartij. 

Een orgelcontinuopartij ontbreekt meestal. De aria “Wie jammern mich doch” BWV 

170/3 is weliswaar geen transcriptie van een concertdeel, maar hoort ook tot deze ca-

tegorie. Het is waarschijnlijk dat Bach zelf uit zijn partituur deze solopartijen speelde; 

het is immers logisch dat de partituur werd gebruikt voor de directie. Het ligt voor de 

hand te denken dat de situatie bij BWV 146 oorspronkelijk niet anders was. Van deze 

cantate zijn alleen afschriften overgeleverd. Hierin staat het orgelsysteem in d (ka-

mertoon) genoteerd; de meest betrouwbare bron vermeldt bij de orgelsystemen: naar 

c te transponeren.36 Dit doet vermoeden dat de oorspronkelijke partituur toch een 

naar c getransponeerd orgelsysteem bezat (koortoon). Een andere bijzonderheid in 

BWV 146 is dat de orgelpartij een octaaf lager is genoteerd dan in het klavecimbelcon-

cert BWV 1052, dat dezelfde muziek bevat. Mogelijk was het Bachs bedoeling dat de 

organist een 4’-registratie koos. Mogelijk werd de solopartij uit een aparte orgelpartij 

gespeeld. 

Als Bach zelf speelde, is het begrijpelijk dat schriftelijke aanwijzingen ontbreken. 

Het is ook logisch (en derhalve waarschijnlijk) dat in die gevallen, waarin de orgel-

                                                      
34 BWV 146, 35, 169 en 49. 
35 BWV 35, 169, 49, 188, 120.2, 29. 
36 Afschrift van Johann Friedrich Agricola (na 1750); zie Bach Compendium nr. A70 en Bach Digital.de. 
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solo in de orgel-continuopartij was genoteerd, deze door de vaste organist werd ge-

speeld. Deze soli zijn meestal veel eenvoudiger dan die in de hierboven genoemde 

werken. Er kunnen drie situaties worden onderscheiden: 

a. In BWV 244.1,2 en 80.3 bestaat de solopartij slechts uit een koraalmelodie;  

b. Wanneer het orgel bij een heruitvoering een ander instrument verving (BWV 

194.4, 63, 172.3, 245.3, 73), werden hiervoor aparte partijen gemaakt, meestal 

als inlegvel bij de orgelcontinuopartij;  

c. De orgelsolopartijen in de partituren van BWV 128, 170/5 en 47 (afb. 12) zijn 

niet zijn getransponeerd. Dat betekent dat deze soli waarschijnlijk niet vanuit 

de partituur zijn gespeeld. Maar ook in de overgeleverde orgel-continuopar-

tijen staan de soli niet (afb. 13). Misschien zijn er aparte partijen geweest die 

verloren zijn gegaan toen de soli later aan andere instrumenten werden toege-

wezen: BWV 128 aan de hobo, BWV 170/5 aan de fluit en BWV 47/2 aan een 

niet nader gespecificeerd instrument. Wat betreft de laatstgenoemde aria be-

staat er wel een inlegvel met als opschrift Aria solo, waarbij met potlood later 

Organo is genoteerd (afb. 14), maar ook deze partij is niet getransponeerd.  

 

 
Afb. 12. BWV 47, deel 2, begin, partituur. 

 

 

Afb. 13. BWV 47, deel 2, begin, orgelpartij (getransponeerd). 

 

 
Afb. 14. BWV 47, deel 2, begin, niet-gespecificeerd inlegvel. 

De NBA wijst de aria aan de viool toe,37 waarschijnlijk omdat alleen de viool 

de akkoorden uit het middendeel kan spelen, ondanks dat ook aria nr. 4 al 

(mede) door de soloviool wordt gespeeld.  

                                                      
37 NBA I/23, p. 345; orgelversie uit partituur p. 361. 
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2. De generale-baspartij werd in al deze gevallen verzorgd door de klavecinist: deze kon 

immers begeleiden uit een niet-becijferde continuopartij (zie § XIX.2). Van BWV 169, 

172.2 en 29 bestaan trouwens becijferde niet-getransponeerde continuopartijen. Van 

BWV 47/2, 120.2/4 en 170/5 bestaan ook (getransponeerde) orgel-continuopartijen. 

Misschien zijn die bij BWV 47 en 170 alleen gebruikt, toen andere instrumenten de so-

lopartij vertolkten, maar in BWV 120.2 kan het haast niet anders, dan dat deze conti-

nuopartij tegelijkertijd met de obligate orgelpartij werd gespeeld, waarschijnlijk op 

een positief. Blijkbaar paste Bach deze mogelijkheid wel toe. Dat kan dan natuurlijk 

ook in andere gevallen gebeurd zijn, wanneer orgelpartijen niet zijn overgeleverd. De 

linkerhand van de orgelsolo-partijen in BWV 73 en 244.2 is becijferd (afb. 15-17). Blijk-

baar verzorgde de organist hier zelf de generale bas, waarschijnlijk met de baslijn in 

het pedaal (al blijft indien pedaalkoppels ontbraken een geschikte registratie lastig).  

3. De generale bas werd in de overige delen in elk geval gerealiseerd op het klavecim-

bel, maar in een aantal werken bovendien door de organist vanuit uit de orgel-conti-

nuopartij (op een positief?).38 In een tweetal cantates werd blijkbaar bovendien (door 

Bach zelf?) de generale bas in de overige delen gespeeld vanuit de partituur, kenne-

lijk op het grote orgel.39  

Registratie bij Bachs orgelsoli 
Bach is zeer karig geweest met registratievoorschriften. Ze zijn alleen te vinden in de Weima-

rer cantate Komm, du süße Todesstunde BWV 161/1 (Sesquialtera ad continuo), de Matthäus-Pas-

sion 244/1 (Rückposit: Sesquialtera; afb. 15) en het uitgewerkte accompagnement in deel 19 van 

de Johannes-Passion BWV 245.3 (derde versie, 8 & 4 Fuß Gedackt).40 In de beide eerstegnoemde 

gevallen gaat het om koraalmelodieën, die blijkbaar luid en duidelijk moesten klinken. Veel 

cantates met orgelsoli werden uitgevoerd in de Nikolaikirche;41 zo ook zeer waarschijnlijk de 

tweede versie van de Matthäus-Passion. Voor de overige orgelsoli moet worden teruggevallen 

op de aanwijzingen van Adlung:U voor de solo was meestal een scherpe klank nodig (met 

Quint, Terts of Sesquialtera), maar soms waren ook een Principal of enkele fluitregisters vol-

doende. In de Nikolaikirche was het Rückpositiv het meest geschikt voor solopartijen. Voor de 

baspartijen was dan het Oberwerk het meest voor de hand liggend (mogelijk versterkt door 

het pedaal). Wanneer bovendien een accompagnement gespeeld moest worden, zoals in het 

beginkoor van de Matthäus-Passion, dan zal dat met de linkerhand zijn gebeur op het Ober-

werk of het Brustpositiv, dat echter alleen een Quintadena 8’ bezat, die waarschijnlijk hiervoor 

niet erg geschikt was. De baspartij moet dan op het Pedaal zijn vertolkt, mogelijk met de Oc-

tava 8’ en de Untersatz 16’; een koppel ontbrak naar alle waarschijnlijkheid (afb. 15). 

                                                      
38 BWV 128, 194.4, 170, 47, 244.2, 120.2, 63, 172.3, 29, 245.3 en 73 (wellicht ook in BWV 169; daarvan 

ontbreekt de orgel-continuopartij). 
39 BWV 35 en 49. 
40 De aanwijzing bij BWV 80.3/1 (Orgelbaß Posaune 16 Fuß) is niet autografisch. 
41 Swanton 1985, p. 97. 
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Afb. 15. BWV 244.2/1, orgelpartij 1e koor, inzet koraal. 

De orgelpartij voor het tweede koor heeft eveneens de koraalmelodie en tegelijkertijd te spelen becij-

ferde basnoten, maar geen registratievoorschrift. (afb. 16) 

 

 
Afb. 16. Idem tweede koor. 

 

Omdat deze partij op het eenmanualige Nikolai-positief moet zijn gespeeld kunnen solo, ac-

compagnement en baspartij samen met beide handen zijn gespeeld.  

Een verdere aanwijzing voor het gebruik van het pedaal is te vinden in Herr wie du 

willt BWV 73/1: de forte-delen van de solopartij werden op het Rückpositiv gespeeld, de piano-

episodes (tijdens de accompagnato-recitatiefgedeelten) op het Brustpositiv. Bach gaf dit 

nauwkeurig aan (afb. 17). 

 

Afb. 17. BWV 73, deel 1, inlegvel bij de orgelpartij, vanaf m. 14d. 

BP.=Brustpositiv, Rp.=Rückpositiv. 

Deze beide manualen van het orgel in de Nikolaikirche bezaten een Sesquialtera. De baspartij is 

becijferd, dus ook het accompagnement moest worden gespeeld. Dat kan dan alleen op het 

Oberwerk zijn gedaan, met de linkerhand (of juist de rechterhand?); op het Brustpositiv zou-

den accompagnement en solopartij elkaar in de weg zitten. Ook hier moet de baslijn dus op 
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het pedaal zijn gespeeld.42 Hoe de verdeling over de manualen op het orgel in de Thomaskir-

che was, is minder zeker. Hier was accompagnement op het Rückpositiv logischer, zeker in 

licht bezette delen. Voor solopartijen waren zowel het Oberwerk als het Brustpositiv geschikt. 

 

Bach liet de vaste organist in principe het accompagnement verzorgen. Hij gaf 

geen schriftelijke voorschriften voor de registratie hiervan. De registratiemo-

gelijkheden voor het accompagnement lijken bij het orgel van de Thomaskir-

che groter te zijn geweest dan in de Nikolaikirche. Slechts zelden zweeg het 

orgel, en dan alleen bij zeer kleine bezettingen; daarbij werd het accompagne-

ment blijkbaar alleen gerealiseerd op het klavecimbel. Alleen virtuoze orgel-

solopartijen werden waarschijnlijk door Bach zelf gespeeld vanuit zijn parti-

tuur, andere solopartijen werden door de organist vanuit de orgelpartij gerea-

liseerd. Slechts driemaal gaf Bach hierbij aanwijzingen voor de keuze van ma-

nualen en/of registers. Tijdens orgelsoli werd het accompagnement gespeeld op 

het klavecimbel, een enkele keer (ook) op een positief, en soms – tegelijk met de 

solo – op het grote orgel. In die gevallen moet de organist de baslijn op het pe-

daal hebben gespeeld, waarbij het (veronderstelde) ontbreken van een koppel 

naar het pedaal op beide orgels problematisch moet zijn geweest. 
 

 

 

Rens Bijma, versie 02-02-23 

Met dank aan Albert Clement, Jos van Veldhoven, Leo van Doeselaar en Ton Koopman 

 

A Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706, p. 88. 

I. Instrumenta Omnivoca, sind alle Fundament-Instrumenta, so ad esse Musicae gehören / und 

eine vollkommene Harmonie der Music in sich halten / […] als da ist: 

1. Organo eine Orgel mit Manual und Pedal, und aus vielen Registern bestehend / ist unter 

allen musicalischen Instrumenten das edelste und allerfürtrefflichste / weil man nicht nur mit 

Hand und Fuß viele; sondern auch vielerley Stimmen entweder auff einmal / oder nach einan-

der drauff tractiren und variiren kan / daß man drüber erstaunen möchte. […] 

Johann Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 256. 

§. 3. Das Vollenkommenste Instrument wird wol unstreitig die Orgel oder das Clavier seyn 

[…] 
B Daniel Gottlob Türk, Von den wichtigsten Pflichten eines Organisten, Halle 1787, p. 5.  

Einleitung. 

Bey der Frage: Was wird von einem guten Organisten gefordert? kommt es, dünkt mich, 

hauptsächlich auf die folgenden vier Punkte an: Er muß 

1) vorzüglich den Choral gut spielen, und folglich den Generalbaß gründlich verstehen; 

2) ein gutes zweckmäßiges Vorspiel machen; 

                                                      
42 Bernd Heyder, “Bachs Instrumentarium”, Das Bach-Handbuch 2, hrsg. v. Reimar Emans / Sven 

Hiemke, Laaber 2007, p. 137f. 
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3) in der Begleitung einer Musik geübt seyn, und auch aus den ungewöhnlichsten Tönen spie-

len können; 

4) Kenntnisse vom Orgelbau haben, und sein Werk in gutem Stande zu erhalten suchen. 
C Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Anderer Theil, Hamburg 1706, editie Hamburg 

1721 (uitgave Johann Mattheson; Niedt II), p. 102. 

§. 29. Praeludium, […]  

Musicalisch zu verstehen ist es ein Anfang, ehe ein recht-gesetztes musicalisches Stück ange-

fangen wird / (m) da der Organiste alleine spielet / damit die Sänger den Ton fassen / und die 

Instrumentisten rein stimmen mögen / ohne den Zuhörern dadurch einen Verdruß zu erwe-

cken. Solches Präludium kann ein Organiste so lange machen / als er will / (n) oder bis die In-

strumentisten rein gestimmet haben / und ihm ein Zeichen zum Auffhalten gegeben wird. Es 

geschiehet aber dieses Praeludiren mit dem vollem Wercke / oder sonst starcken Registern. Da 

hergegen zum General-Baß / oder zur Music mehr nicht / als ein achtfüßiges Gedact; oder 

wenn ein Chor von vielen Sängern und Instrumentisten zugegen / ein achtfüßiges Principal, 

im Pedal aber ein Unter-Satz, oder Sub-Baß von 16 Fuß genommen wird […]  

[Commentaar Mattheson:] 

(n) Ich hätte es lieber zo kurz / als immer möglich; insonderheit / wenn der Meister nicht zu 

Hause ist. 
D Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Erster Theil, Hamburg 1700, editie Hamburg 1710 

(Niedt I), Cap. II.  

[…] Ich nenne in dieser Beschreibung den General-Bass das vollkommenste Fundament / zum 

Unterscheid der andern Bässe, die auf einer Violon, Fagot, und dergleichen Instrumenten mehr 

gespielet werden / […] weil sie nur einen eintzigen Thon auf einmal von sich geben. 
E Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Zweyter Theil, Berlijn 

1762, p. 1. 

§. 3. Die Orgel ist bey Kirchensachen, wegen der Fugen, starken Chöre, und überhaupt der 

Bindung wegen unentbehrlich. Sie befördert die Pracht und erhält die Ordnung. 
F Matthäus Hertel, Orgel Schlüssel, Berlijn 1666; manuscript, geciteerd uit Swanton 1985. 

Bey den Concerten aber ist dieses zu observiren, das man allezeit, es sey ein Concert von 1, 2, 

3, 4 oder mehr stimmen, das eine Clavier gantz linde, und mehr nicht als etwa Gedackt 8 f., 

das andere Clavier aber, wann in der Concert Capellen, Rittorn: Ripieno, Tutti oder Omn: vor-

handen, welches gemeiniglich in den Gen. Bäßen mit dabey gesetzt wirdt, stärcker, und etwa 

2 oder 3 stimmwercke als Principal 8 f., Quintadehn 8 f., Kleingedackt 4 f. ziehe, so kan man 

also bald von einem Clavier aufs ander fallen, welches sonsten in mangelung zweyer Clavie-

ren sehr beschwerlich fället, wann man die Register aus und einziehen und stecken mus, man 

auch gar leichtlich einen fehler begehen kan, wan die gedanken und augen bei den Regiestern 

sein sollen, es sind sonderlich 2 Clavier auch sehr bequem, wan Forte und Pian in einem stü-

cke vorhanden, und man ein Echo machen sol. 
G Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht- und Nöthiger Unterricht der musicalischen Kunst, Ulm 11687, 

en 21697.  

Uit editie 1687: p. 54. 

8. Es sollen zum General-Bass zu tractiren in ein oder wenig Stimmen oder ludirenden Instru-

menten / nicht mehr als ein Register / nahmlich eine Copel gebraucht werden / damit die Stim-

men und Instrumenta, an welchen das meiste zu hören / gelegen / durch solch unnöthige Viel-

heit der mehren und starcken Register nicht übertäubet werden/ und auf daß nicht odios viel 

Quinten und Octaven nacheinander gehöret werden / soll man mit beeden Händen sich einer 

Abwechslung in Quinten und Octaven befleissigen / und bald eine Octav und bald eine Quint 

gebrauchen / worzu die Terz überall klinget / […] 

Uit editie 1697: p. 183. 



 

 

26 

 

                                                                                                                                                                      
XVII. Es soll zur wenigen Vocal- oder Instrumental-Music nur ein Register/ nehmlich die Copel 

gezogen werden; wo es aber völlig zusammen gehet/ kan man das Principal- und Mixtur-Re-

gister darzu nehmen; im Praeludiren varirt man mit dem Register ziehen. 
H Johann Sebastian Bach, Disposition für den Umbau der Orgel der Blasiuskirche, Mühlhausen 1708, 

BD I, nr. 83, p. 152f. 

Was anlanget das Obermanual, so wird in selbiges anstatt der Trompette (so da heraus genom-

men wirdt) ein 

7. Fagotto 16 Fußthon eingebracht, welcher zu allerhandt neüen inventionibus dienlich, und in 

die Music sehr delicat klinget. […]  

10. Was denn hauptsächlich anlanget das neüe Brust positivgen, so könten in selbiges folgende 

Stimmen kommen - als: [….] 

7. Stilgedackt 8 Fuß, so da vollkommen zur Music accordieret, und so es von guthem Holze ge-

macht wird, viel besser als ein Metallines Gedackt klingen muß. 

11. Zwischen dieses Brustpositives und OberWerckes manualen muß eine Copula seyn. 
I Niedt I 1700 / 1710, Cap. II. 

[…] wann […] eine starcke Music von 10 / 20. biß 30. oder mehr Stimmen gemachet wird / so 

kann Er [= ein Organiste] die Fundamental-Noten auch mit den Füssen auff dem Pedal spielen 

[…]. 
J Ibid. II 1706 / 1721. 

p. 111. Gedact […] ist ein Werck in Orgeln / von 16 / 8 und 4. Fuß / davon das achtfüßige am 

bequemsten zum General-Baß bey der Music ist. […] Etliches dieser Art wird Grob- und Still-

Gedact genennet / weil es stiller und gröber lautet / als das andere. 

p. 121f. §. 12. Hier muß ich doch auch etwas vom Pedal-Tractiren gedencken […] Es ist aber 

bey etlichen Organisten solche übele Gewohnheit eingerissen / daß sie / so zu reden / nicht le-

ben noch spielen können / wenn nicht immer im Pedal sechszehen-füßige Stimmen mitbrum-

men; und wäre auch der Baß in der zwey-füssigen Octava, oder dem c1 hinauff gesetzet / so 

wird doch das arme Pedal mit dazu gemartert / und unaufhörlich getreten / daß es ja starck 

genug summen und brummen möge. 

§. 13. Weil denn diese übele Gewohnheit auch so gar bey dem Musiciren und General-Baß-

sSpielen eingerissen ist / daß ein zierlich-gesetztes Stück dadurch recht abgeschmackt und vi-

tieux, einfolglich den Zuhörern damit mehr Verdruß als Anmuth erwecket wird; so hat ein 

wohlbekandter Capellmeister einem solchen Pedal-Quähler diesen Fehler gar artig abgewöh-

net / indem er allezeit über die Stimme oder Charteque, daraus jener den General-Baß spielen 

muste / diese Worte schreiben ließ: Hans blaas den Sack an; laß ihn immer brummen. Wo-

rüber der Organiste endlich die Meynung verstanden / und sich geändert hat. 

§. 14. […] Ist derowegen das allerbeste / daß ein Organiste / im General-Baß-sSpielen dieses in 

Acht nehme: Wwenn nur eine oder zwo Stimmen singen oder spielen / so brauche er im Ma-

nual bloß das Gedact 8 Fuß / und kein Pedal überall nicht; sind mehr Stimmen zu accompag-

niren / so kan er im Pedal Untersatz / oder Sub-Baß 16 Fuß / mit dazu anziehen; wo aber ein 

Tenor, Alt, oder Discant-Zeichen stehet, welches man sonst ein Bassetgen nennet / so muß er 

das Pedal weglassen / und die Noten eben in der Octava spielen, wo sie geschrieben stehen; 

hergegen / fällt ein gantzer Chor von 8 / 12 oder mehr Stimmen ein / (wie dann in solchem Fall 

der Ort meistentheils mit den Wörtern Chor, tutti, ripieno, &c. bezeichnet stehet) alsdann kann 

im Manual das achtfüßige Principal, und im Pedal / zum Sub-Baß, noch eine Octava von 8 Fuß 

gezogen werden. Ist ein Stück mit Trompeten und Paucken gesetzet / so wird im Pedal / zur 

achtfüßigen Octava, ein Posaunen-Baß von 16. Fuß gezogen; die Tone müssen aber nicht bey 

gantzen oder halben Täcten ausgehalten werden / sondern man darff sie nur ansprechen las-

sen. 

p. 116. 
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§. 41 […] daß in den Orgel-Wercken keine aequal Stimmen / die von gleicher Gröbe sind / und 

deren die eine ein Schnarr-Werck / die andere aber ein Pfeiffen-Werck ist / zusammen angezo-

gen werden müssen: denn sie können nimmer rein klingen / sondern werden allezeit falsch 

seyn und starck schweben. (m) In Stimmung der Schnarr-Wercker muß zu einem 16 füßigen 

Register ein offenes 8 füßiges Pfeiff-Werck / und zum 8 füßigen Schnarr-Werck ein 4 füßiges 

Pfeiff-Werck gezogen werden / nach welchem jenes zu stimmen ist. 
K Ibid, Musicalische Handleitung, Dritter Theil, Hamburg 1717 (Niedt III), p. 43 

Und endlich bitte noch / bey den zweygeschwäntzten Noten das arme Pedal zu verschonen / 

weil sonsten nichts anders / als ein verdrießliches Geklapper zu hören / und die sechzehnfü-

ßige Stimmen nicht so deutlich ihren Thon von sich geben können […] 
L Jacob Adlung, Musica Mechanica Organoedi [1726], uitgegeven Berlijn 1768, p. 171f. 

§. 235. […] so muß im Generalbasse ein Unterschied gemacht werden, nachdem entweder der 

volle Chor, oder doch viel Stimmen sich hören lassen, oder wenige. Bey einzelnen oder wenig 

Stimmen kann das Gedackt 8‘ oder Quintatön 8‘ genug seyn. Wo zweyerley Gedackte sind, 

als z. Ex. Grobgedackt, und Still- oder Musicirgedackt; so nimmet man das Stillgedackt. Wer 

aber nur ein Clavier hat, der muß den Subbaß im Pedale mit dazu nehmen, welcher auch den 

Violon, oder die Octave 8‘ bey sich haben kann, oder wenigstens noch ein Gedackt […] Wenn 

aber mehr Stimmen oder gar der ganze Chor musiciren, so kann man das Principal dazu zie-

hen[.] Werden Choralverse gesungen; so kann man das Principal behalten, auch wol eine 

Quinte oder Octave dazu nehmen, weil die Gemeinde oft mitsinget. Wo ein Clavier ist, da 

muß der Organist die Register gar oft im Ziehen verändern. Wo aber zwey Claviere vorhan-

den, da kann man in dem einen das Gedackt haben, in dem andern aber das Principal 8‘ oder 

16‘ und noch (wenn man will) den Bordun, oder Quintatön, oder dergleichen dabey, damit 

man gleich hinauf fahren und stärker spielen könne, wenn es nöthig ist, ohne vieles Ziehen. Er 

kann aber auch die linke Hand auf solchem Claviere mit den großen Registern die Baßnoten 

spielen, anstatt des Pedals, und in laufenden Bässen kann zuweilen die Violdigamba 8‘ dabey 

gebraucht werden, mit oder ohne Principal: denn laufenden Noten können im Pedale nicht so 

bequem herausgebracht werden als im Manuale. Kommen langsame Noten; so kann das Pe-

dal wieder genommen, das Manual aber verlassen werden. Z. Ex. in Recitativen. Oder man 

nimmt beyde Claviere, und das Pedal auch dabey. In schweren Recitativen, wenn die Sänger 

für sich nicht just sind, und das Gedackt von ihnen nicht gehört wird, kann man das Principal 

oder Gemshorn brauchen, mit oder anstatt des Gedackts; das hören die Sänger besser, und 

lassen sich dadurch wieder in den rechten Weg leiten. Zum Beschluß des Stückes geht es am 

vollstimmigsten; also spielt man auch am schärfsten, auch wol mit vollem Werke, sonderlich 

auf unsern Dorfkirmsen. Aber oft wird alle Harmonie dadurch bedeckt, oder ich will sagen, 

man hört gar keinen Sänger oder Instrumentisten, welche zusammen doch die Musik ausma-

chen. Man braucht ordentlich das Gedackt; im geringern Claviere, damit die großen Register 

im Hauptwerke den Baß mit hören lassen können. 
M Johann Friedrich Walther, Die in der Garnisonskirche zu Berlin befindliche Orgel, Berlijn 1726. 

p. 17. Anlangend demnach, das Manual- oder Mittel-Clavier; so sind darauf folgende Stim-

men:  

p. 20. 13. Fagott 16. Fuß. Diese Stimme ist ein Rohrwerck, und hat durchgehends enge und 

von unten biß oben, gleich weite corpora. Die grösseste Pfeiffe hat ohngefehr 8. Fuß an der 

Länge, und ist in der Music zu lauffenden Bässen nebst Zuziehung einer andern Stimme, 

schön zu gebrauchen, lässet sich auch wegen der Tieffe, trefflich hören. 
N Johann Mattheson, Der Vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739. 

p. 467.  

§. 74. Uiberhaupt theilen sich die Orgel-Züge in zwo Gattungen. Zur ersten gehört das volle 

Werck; zur andern zehlet man alle übrige vielfältige Veränderungen, die sich mit verschiede-

nen Clavieren besonders, und mit schwächern, iedoch ausgesuchten Stimmen machen lassen. 
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§. 75. Wenn nun die Orgel zur Einstimmung mit der Musik gebraucht werden soll, braucht 

man beide Gattungen der Züge, nachdem der Chor starck oder mittelmäßig ist. Ist er gar 

starck besetzt, so muß das volle Wercke herhalten, und ferner nach Maaßgebung, bis auf eine 

Solo, das entweder gesungen oder auf einem Instrument, z.E. auf der Geige, Oboe etc. gespie-

let wird, wobey es die Orgel mit dem eintzigen, achtfüßigen Gedact bestellen kan. 

§. 76. Es gehören zum vollen Werck die Principale, die Sordunen, die Salcionale oder Sali-

cete (Weiden-Pfeiffen), die Rausch-Pfeiffen, die Octaven, die Qvinten, Mixturen, Scharffen 

(kleine Mixturen von drey Pfeiffen) Qvintadeen, Zimbeln, Nasat, die Terzien, Sesqvialtern, 

Super-Octaven, Posaunen im Pedal, nicht im Manual: denn die Posaunen sind ein Rohr-

Werck, welches aus dem Manual, bey voller Orgel, ausgeschlossen bleibet; indem es daselbst, 

wegen der Höhe, zu sehr schnarren würde; da es hergegen, wegen der Tiefe des Klanges, im 

Pedal prächtig lautet, wenn die Mundstücke, wie billig, gefüttert sind. 

p. 471. §. 10. Ein Organist […] wird demnach dahin sehen, daß er, bey Aufführung der Musi-

ken, sich nach der Anzahl der Singestimmen und ihrer Begleitung so richte, damit sein Spielen 

keines Weges über jene hervorrage, sondern vornehmlich die Sänger iederzeit die Oberhand 

behalten. […] 

§. 14. […] bey einer förmlichen Musik […] ist die Orgel dem musikalischen Chor unterworffen 

[…]. 
O C.P.E. Bach 1762, p. 245. 

§. 6. […] Das Pedal bey den [Orgeln] thut seine guten Dienste, wenn die Noten in der Grund-

stimme nicht zu geschwinde sind, und der Baß durch ein sechzehnfüssiges Register durch-

dringender gemacht werden kann. Ehe man aber den Gesang der Grundstimme verstümmelt, 

weil die Noten nicht alle mit den Füssen heraus gebracht werden können: so thut man besser, 

wenn man das Pedal weglässet, und die Grundnoten blos mit der linken Hand spielet. 

§. 7. […] Das Fortißimo und das Forte wird auf dem stärkern Manuale genommen. […] 
P Johann Andreas Silbermann, Anmerkungen einiger außer dem Elsaß stehenden Orgeln, 1741, p. 83ff, in 

Marc Schaefer, Das Silbermann-Archiv, Winterthur 1994, p. 171f. 

[Na het vermelden van de dispositie van het orgel in de “St. Niclaus” noteert Silbermann:] 

Ist nichts angehenckt. 4 Bälge, werden getretten, mit vielen Falten. Cornetthon, wie Erfurt. […] 

3 völlige Clavire von C E et c3. Pedal C D. biß d1. 

Die Fronte ist alt, hat Thieren, schwartz und vergoldet, mir graden und spitzen Thürn, viel 

Zierathen nach der alten Welck. Ich sahe es inwendig nicht. 

Im Manual. 

Quintathon 16 that 1 guten Effect. 

Gemshorn klingt so zwischen Bourdon et Principal. 

Waldflöte gieng gar föllig, that ein guten Effet und recht schön. 

Fagot. 16. klunge als wan unsere Trompetten noch nicht genug abgeschnitten waren, hohl her-

aus. Im Discant kams zimlich Voxhum:-mäßig heraus. 

Die unterste Octave gieng nicht. H(err) Organist sagte, daß man es verstopfft, weilen es sich 

alzeit verstimbte […] 

Rückw(erck). 

Zohen sich die Register auf die alte Art überzwerg [=quer] mit Eißen welche schregs hinein 

giengen. 

Bomp(arte) 8 Fuß klung im Discant wie Cromhorn, eben nicht so Nasard-mäßig. 

Im Bass zwischen Crumh(orn) et Tromp(ette). 

Pedal. 

Stehet lincker Hand auf dem Boden, sehr versterckt. 

Gieng gar starck. 

Die Rohrwerck-Corpora waren von Blech. Cornet gar eng, viel enger weder [= als] unser engs-

tes Clairon, im Discant insonderheit gar eng, that aber einen ungemeinen Effect. [N.B. gehet 

sehr scharff] Hölzern Stieffel und Knöpff.  
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Octav: bass. stunde vor dem Cornet, 2 Schu über der Windlade, und waren viereckigte Rohre 

herauf geführt und zwischen dem Rohrwerk hervor gekröpfft. 

Brust 

Schalmey auch Blech gar enger Mensur wie Cornet Pedal. 

Eißene Züge mit Rincken, eines gieng weit heraus, das andere wenig. Brust war über dem Or-

ganisten. Schalmey stund zu forderst. 

Weilen man keine Register mehr davon hinein schieben konnte, so blieb es alles haußen. 

Sonsten gehet vor eine alte Orgel das Werck recht gut. 
Q Inventarislijst Thomasschule (Rechnung der Schulen zu St.Thomae in Leipzig. Von Lichtmeße Anno 

1723 bis Lichtmeße Anno 1724, p. 60), Dokumente GLT VIII/C 9; Spitta II, p. 774. Zie ook Dokumente GLT 

IX/C 2, p. 237f. 

An Musicalischen Instrumenten 

[Stück] 

1. Regal, so alt und gantz eingegangen. 

1. dito ao 1696. angeschafft. […] 

1. Positiv in die Höhe stehend von 4. Registern und Tremulanten, gelb mit Golde angestrichen  

ao 1685. angeschaffet. 

1. Positiv in Form eines Tresures mit 4. Handhaben, welches  

Ein gedacktes von 8. Fuß Thon. 

Ein dergleichen von 4. Fuß 

Ein Principal 2. Fuß hat, ist ao 1720 angeschafft worden, um beÿ denen Haustrauungen zu ge-

brauchen. 
R Mattheson 1713, p. 263.  

Das Clavicimbel mit seiner Université gibt ein accompagnirendes / fast unentbehrliches Funda-

ment zu Kirchen- Theatral- und Cammer-Music ab / und ist recht Wunder / daß man hiesiges 

Ortes die schnarrenden höchst eckelhaften Regalen in den Kirchen noch beybehält / da doch 

die säuselnde und lispelnde Harmonie des Clavicymbels, wo man deren sonderlich 2. haben 

kan / eine weit schönere Würckung auff dem Chor hat. 

Mattheson 1739, p. 484. 

§. 29. Die Regale sind hiebey nichts nutz, und wundert mich, daß man noch hie und da diese 

schnarrende, verdrießliche Werckzeuge braucht. Die Clavicimbel, Steertstücke oder Flügel 

thun an allen Orten gute, und weit angenehmere Dienste, als jene: Wiewol es aus verschiede-

nen Ursachen nicht schlimm seyn würde, wenn in den Kirchen saubere und hurtig-anspre-

chende kleine Positiven, ohne Schnarrwerck, mit den Clavicimbeln vereinigt werden könten, 

oder doch von den letztgenannten, bey starcken Chören, ein Paar vorhanden wären. 
S Aanvraag aanschaf orgelpositief voor de Thomaskirche, 1739, BD II, nr. 445, p. 364. 

Der Herr Vorsteher der Kirchen zu S.Thomas habe 3 Anfragen gethan, […] 

b. Ob nicht ein Positiv, welches der Cantor verlange, anzuschaffen, es kostete aufs höchste 100 

rthl. 

Concl: Differatur 
T Carl Philipp Emanuel Bach, Birnstiel-Ausgabe van Bachs koralen, Vorrede, Hamburg 1765, BD III, 

nr. 723, p. 180. 

Bey den Stellen, wo der Baß so tief gegen die übrigen Stimmen einhergehet, daß man ihn ohne 

Pedal nicht spielen kann, nimmt man die höhere Octav, und dieses tiefere Intervall nimmt 

man alsdenn, wenn der Baß den Tenor überschreitet. Der seelige Verfaßer hat wegen des letz-

teren Umstandes auf ein sechzehnfüßiges baßirendes Instrument, welches diese Lieder allezeit 

mitgespielt hat, gesehen. 
U Adlung 1758, p. 489f.  

[…] Noch öfterer hat die rechte Hand eine obligate Stimme mit zu spielen, und man muß aus 

den Umständen urtheilen, was sich darzu schickt. Mehrentheils ist eine scharfe Stimme 

nöthig; aber wenn die Noten weit unter das c eingestrichen steigen, lasse man die Quinten 
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und Tertien, folglich auch die Sesquialter und dergleichen weg. Bisweilen schickt sich ein 

Principal, oder einige Flöten; wobey man auch das Abwechseln nicht zu vergessen hat, zumal, 

wenn mehr Arien mit dem obligaten Clavier zu spielen sind. […] 


