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II. DE THOMASKIRCHE 
 

Een van de doelen van deze studie is te onderzoeken hoeveel musici Bach opstelde tijdens de 

uitvoering van zijn concerterende muziek (cantates, passies, oratoria) in de beide hoofdker-

ken in Leipzig, en ook hoe hij deze musici opstelde. Daartoe is het nodig te weten hoe het in-

terieur van die kerken eruitzag, in het bijzonder de ruimtes van waaruit gemusiceerd werd. 

Was de situatie in beide kerken vergelijkbaar? Voor een goed begrip van de context waarin 

deze muziek werd uitgevoerd is het van belang om kennis te hebben van de akoestische om-

standigheden en de positie van de toehoorders. Deze onderwerpen zullen in dit eerste 

hoofdstuk worden besproken. 

 

 

Afb. 1a/b. Thomaskirche; zuidzijde met toren en kapellen. 

Links: Gravure van Johann Gottfried Krügner sr., frontispice Schulordnung, Leipzig 1723.  

Rechts: lithografie van Ludwig Hofmann, 1858. Archiv der evangelisch-lutherische Thomas-Matthäi-

Gemeinde Leipzig. 

 

1. Hoe zagen exterieur en interieur van de Thomaskirche er uit ten tijde 

van Bach? 
Rond 1710 heeft de geschiedkundige en theoloog Johann Jacob Vogel uit Leipzig de Tho-

maskirche uitgebreid beschreven.1 Daarnaast zijn onder meer beschrijvingen door twee kos-

ters en twee plattegronden met de zitplaatsen overgeleverd, die hieronder zullen worden be-

sproken. Op grond van deze en andere bronnen hebben Ernst-Heinz Lemper in 1954 en de 

                                                      
1 Johann Jacob Vogel, Leipzigisches Chronicon, Leipzig ca. 1710, p. 107ff. 
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toenmalige superintendent Herberth Stiehl van de Thomaskirche in 1984 studies over de kerk 

gepubliceerd, die een beschrijving geven van exterieur en interieur in Bachs tijd.2  

De Thomaskirche is in de periode 1482-1496 als laatgotische kloosterkerk gebouwd ter vervan-

ging van een oudere kerk. In 1539 voerde hertog Heinrich der Fromme met een plechtigheid 

in Leipzig in heel Saksen de reformatie in. Ter gelegenheid daarvan preekte Martin Luther in 

de Thomaskirche.3 Het driebeukige schip was en is inwendig 39,5 m lang en 24,7 m breed. De 

hoogte van het schip is 17,6 m tot boven in het gewelf. Het steile dak (63°, nok 45 m hoog) is 

in 1684 opnieuw bedekt met leien. Aan de noord- en de zuidzijde werden tegen de kerk in 

totaal elf privékapellen gebouwd, deels tegelijk grafkapellen (afb. 1a/b en 2). De toren werd 

in de veertiende eeuw geplaatst aan de noordkant van de ‘viering’ (de ruimte tussen het niet 

zo grote altaarkoor en het schip), en heeft een hoogte van 68 m. De lantaarn dateert van 1702. 

In 1628 werd de kerk aan de westelijke buitenkant uitgebreid met een nieuwe Vorbau, be-

staande uit kapellen en voorraadhokken. In een nog grotere Vorbau (33 x 4 m) uit 1705 aan de 

noordelijke buitenzijde was naast kapellen een getralied Narrenhäuschen ter insluiting van 

godslasteraars en vloekers opgenomen; door deze ingreep werd de noordkant binnen in de 

kerk donker, vooral onder de galerijen (afb. 2 en 3a). 

 

Afb. 2. De Thomaskirche vanaf de noordwestzijde, met links de noordelijke Vorbau van 1705, 

rechts een deel van de westelijke Vorbau van 1628 en de Thomasschule (foto voor 1884).  

Archiv der evangelisch-lutherische Thomas-Matthäi-Gemeinde Leipzig. 

 

Het interieur van de kerk werd steeds aangepast aan de smaak van de tijd (gotiek, renais-

sance, barok, classicisme en historicisme). De drie gewelven worden vanouds gedragen door 

zeven zuilenparen; aan de gestucte gewelven waren wapenschilden aangebracht. De bodem 

was bedekt met gebrande tegels. In 1570 werden renaissancegalerijen (Emporkirchen) van 

enigszins poreus rood zandsteen aan de noord-, west- en zuidzijde gebouwd,4 rustend op 

                                                      
2 Ernst-Heinz Lemper, Die Thomaskirche zu Leipzig, Leipzig 1954; Herbert Stiehl, ‘Das Innere der 

Thomaskirche zur Amtszeit Johann Sebastian Bachs‘, Beiträge zur Bachforschung, Heft 3, Leipzig 1984; 

waar niet anders vermeld, is aan deze beide studies informatie ontleend. 
3 Johannes Herrmann, “Im neuen Glauben (1517-1699)”, St. Thomas zu Leipzig, hrsg. v. Herbert Stiehl, 

Berlin 1962, p. 29-65, op p. 25. 
4 Hope Bagenal, ‘Bach's Music and Church Acoustics’, Music & Letters 11/2, 1930, p. 146-155, p. 154. 
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stenen pilaren (afb. 3b; gekruist aangegeven in afb. 7). Aan de westzijde was de diepte hier-

van 9,7 m; aan de overige wanden 4,8 m. De onderzijde van deze galerijen was als een gewelf 

vormgegeven.A  

Afb. 3a/b. Links: Plattegrond, met buitenkapellen en Vorbauen, voor 1872. Stiehl 1984, p. 63.  

Rechts: Stenen Renaissance-galerij van 1570; zuidzijde, richting westen.  

Martin Petzoldt, St. Thomas zu Leipzig, Leipzig 2000, p. 30. 

 

In 1614 werden tegen de wanden van de galerijen in totaal 30 spreukborden bevestigd; de 

lijsten daarvan en de letters waren verguld; de borden zelf waren zwart (afb. 4). 

Afb. 4. Spreukbord 1614 (“Der Herr ist mein Theil, spricht meine Seele,  

darum will ich auf Ihn hoffen“; Klaagliederen 3:24). Thomaskirche Leipzig, foto Rens Bijma 2018. 
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Het grote orgel werd in 1601 tegen de westelijke achterwand geplaatst en het kleine orgel 

daar recht tegenover boven de opgang naar het altaarkoor (Hoofdstuk XVIII). In de jaren ’30 

van de 17e eeuw werden boven de stenen galerijen houten galerijen gebouwd, o.a. langs de 

noordelijke wand, en links en rechts naast beide orgels resp. aan de westelijke en oostelijke 

wand. In 1684 werd de grote zetel voor de keurvorst (Fürstenstuhl) gebouwd, midden op de 

noordelijke galerij. Opvallende, rijk versierde elementen waren ook het altaar met beschil-

derde luiken, de sacristie en de bibliotheek links en rechts van het altaarkoor, de preekstoel, 

het doopvont, de Rathsstuhl met twaalf zetels en het Schwalbennest met het kleine orgel (afb. 

5, 12). Daarnaast was de kerk met talloze beelden, portretten, loges, spreuk- en rouwborden 

en andere epitafen gedecoreerd. Veel galerijen waren wit met goud geschilderd. Lemper ver-

onderstelde dat de Ratsstuhl zich bevond op het Schülerchor; Stiehl concludeerde aan de hand 

van de stoelenplannen (afb. 6) dat dit pas na 1773 het geval was.5 

Afb. 5a/b. Interieur van de Thomaskirche vlak voor de verbouwing van 1884-1888.  

Links: anonieme foto, 1875, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, nr. S/1380/2001 

rechts: xylografie van Hubert Kratz, ca. 1880. Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, nr. 2789. 

Links de Fürstenstuhl, midden achter de viering met loges en houten galerijen, daarachter het altaar-

koor; midden boven kapellen die gebouwd waren na de afbraak van het kleine orgel in 1741, rechts de 

preekstoel. De meeste barokke elementen waren toen al verdwenen.  

 

Behalve de buitenkapellen (zoals in de Vorbau van 1705), die doorgaans vier zitplaatsen had-

den (en van waaruit je weinig zag en hoorde), werden na 1707 op de galerijen steeds meer 

fraai versierde privé-binnenkapellen (Betstübchen) voor welgestelde families en geestelijken 

gebouwd. Op de stenen galerij aan de noordzijde bevonden zich behalve de Fürstenstuhl 

geen andere kapellen; wel hadden kapellen in de Vorbau een venster naar het schip. Ten tijde 

van Bach had de kerk inclusief de buitenkapellen 36 kapellen die aan ca. 200 personen plaats 

                                                      
5 Lemper 1954, p. 126; Stiehl 1984, p. 15. 



5 

 

boden. Het gehele schip was gevuld met zitplaatsen, ook onder de galerijen (afb. 6). De ban-

ken waren met deurtjes afgesloten. Overal waar dat mogelijk was, waren kleine klapbankjes 

(Bänklein) bevestigd. Voor mannen waren er ca. 550 zitplaatsen onder de noordelijke en wes-

telijke galerijen en in het altaarkoor, en meer dan 200 op de noordelijke galerij. Ruim 800 

vrouwen konden een plek vinden in de banken en op de klapbankjes in het schip. Op de 

zuidelijke galerij zaten studenten. 

Afb. 6a/b. Stoelenplannen. Tekeningen van Lotte Schumann naar oude plattegronden. 

 Links: situatie in 1679 (met Bänklein). Rechts: situatie in 1780 (met de galerijen van na 1773). 

 Stiehl 1984, p. 55, 58. 

 

De kerk telde ten tijde van Bach dus 2000 tot 2100 zitplaatsen; daarnaast waren staanplaatsen 

beschikbaar op de zuidelijke galerijen.6 Omstreeks 1740 vonden diverse werkzaamheden 

(“Renovation und Erneuerungen”) plaats waarvan onduidelijk is wat er precies is ver-

nieuwd, maar in ieder geval behoorde de trede waarop de leerlingen stonden tijdens het zin-

gen daartoe, en waarschijnlijk een nieuw onderstel voor het klavecimbel. Ook lessenaars en 

stoelen werden vervangen. Het kleine orgel werd afgebroken en op de kleine orgelgalerij 

werden extra privékapellen gebouwd (afb. 5). 

                                                      
6 Stiehl 1984, p. 43f. Volgens Tanya Kevorkian zou het aantal plaatsen nog hoger zijn geweest: in 1708 

werden in beide hoofdkerken samen 6000 zielen geteld. Het is echter onduidelijk of hierbij de middag-

diensten ook zijn meegerekend. Tanya Kevorkian, ’The Reception of the Cantata during Leipzig 

Church Services, 1700-1750’, Early Music 30/1, 2002, p. 27 en 42. 
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Afb. 7. Plattegrond Thomaskirche t.b.v. nieuwe verwarmingskanalen 

Friedrich von Thiersch, 1886-1888, Architekturmuseum der TU München, nr. 16.2. 

 

In 1773 werd het interieur ingrijpend gewijzigd in een soberder stijl. Het orgel werd ver-

bouwd, naar voren geplaatst en voorzien van een classicistisch front; rugwerk en balustrade 

werden verwijderd. Het Schülerchor werd radicaal gewijzigd. In de napoleontische tijd, toen 

de kerk o.a. als Frans magazijn werd gebruikt, zijn veel barokke interieurelementen vernield. 

In 1884-1889 werd de Thomaskirche verbouwd tot een neogotische kerk. Aan de buiten-

kant werden alle renaissance- en barokelementen verwijderd. De kerk kreeg een nieuw neo-

gotisch portaal in het westen, waarmee de kerk een aantal meters werd verlengd. Alle oude 

interieurelementen, inclusief de houten galerijen, werden verwijderd. Er werd een nieuw 

groot orgel gebouwd door Wilhelm Sauer, dat in de uitbreiding kwam te staan. Daardoor 

werd het muziekkoor uitgebreid. Behalve de stenen elementen als gewelf, zuilen, pilaren en 

de onderste galerij bleef van het oude interieur niets bewaard. Het contrast tussen het sobere 

interieur in de 15e en de 20e  eeuw enerzijds en het rijke interieur aan het begin van de 18e 

eeuw kan nauwelijks groter zijn. Herbert Stiehl beschrijft de situatie in Bachs tijd als volgt: 

 
Als we kijken naar de elementen waaruit het interieur van de Thomaskerk bestond tijdens de 

ambtsperiode van Johann Sebastian Bach, dan kunnen we zien dat het in die tijd een zeer 

kleurrijke en gevarieerde plaats was. Dat begint al met de kerkbanken, die met hun massieve 

blokken en honderden kleine klapbankjes de hele ruimte vullen. De preekstoel, de doopvont 

en de raadsstoel zijn bijzondere blikvangers in het middenschip. Dan zijn er nog de stenen ga-

lerijen rondom, een tweede houten galerij in het noorden en andere kleinere galerijen ten oos-

ten en westen van de kerkzaal. De zetel van de keurvorst domineert tussen de tientallen ka-

pellen die hun plaats hebben gevonden in verschillende delen van de kerk. Aan de wanden 

onder en boven de galerijen, vooral aan de pilaren, hangen epitafen van diverse materialen, in 

verschillende afmetingen en met een rijkdom aan schilderingen, spreuken en reliëfs. Op de 
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stenen galerijen en ‘zijkoren’ bevinden zich de vele spreukborden en schilderingen. Deze rijk-

dom aan meubilair wordt nog overtroffen in het altaarkoor. Daar staat niet alleen het grootse 

marmeren altaar, eromheen hangen en staan afbeeldingen, spreuken en beeldhouwwerken. 

De galerij met foto's van de superintendenten is verdeeld over de zijmuren. Daaronder, in 

twee rijen, staan de stoelen van de communicanten, de bruiden en de priesters. Het stucwerk 

av n de wanden zet zich voort in de ribben van het gewelf, en voor en bij het altaar schitteren 

de kleurrijke behangsels, paramenten en tapijten aan de wanden. Midden op de westelijke ga-

lerij, op een verhoging en tegen de achterewand, verheft zich het orgel, dat niet al te groot is; 

ervoor staat een plateau. Het orgel en het plateau lijken omgeven door een balustrade. Links 

en rechts van het koor voor de scholieren staan op pilaren twee galerijen voor de Stadsblazers 

en Kunststrijkers. Het koor en zijn cantor hebben echter hun plaats op de stenen galerij, vóór 

het orgel en onder deze galerijen. 

(Vergegenwärtigt man sich der Elemente, die das Innere der Thomaskirche zur Amts-

zeit Johann Sebastian Bachs ausgemacht haben, so ergibt sich für diese Zeit ein vielge-

staltiges, wohl z.T. auch unruhiges, auf alle Fälle aber sehr farbiges Bild. Das beginnt 

beim Gestühl, das mit den festen Blöcken und hunderten von Bänkchen den ganzen 

Raum ausfüllt. Kanzel, Taufstein und Ratsstuhl bilden besondere Schwerpunkte im 

Schiff. Weiter sind da ringsum die steinernen Emporen, im Norden darüber eine 

zweite hölzerne und weitere kleinere Emporen im Osten und Westen der Kirchen-

halle. Der Fürstenstuhl dominiert unter den Dutzenden von Kapellen, die an ver-

schiedensten Stellen der Kirche ihren Platz gefunden haben. An den Wänden unter 

und über den Emporen, besonders auch an den Pfeilern, hängen die Epitaphe aus 

mancherlei Material, in unterschiedlichsten Größen und mit einer Fülle von Gemäl-

den, Sprüchen, Reliefs. An den steinernen Emporen und Queremporen haben die vie-

len Spruchtafeln und Gemälde ihren Platz. Eine Überhöhung dieses Ausstattungs-

reichtums erfahrt der Altarchorraum. Da steht nicht nur der aufwendige Marmoraltar, 

um ihn herum hängen und stehen Bilder, Sprüche und Plastiken. Die Galerie der Su-

perintendentenbilder ist auf die Seitenwände verteilt. Darunter stehen in zwei Reihen 

die Kommunikanten-, Braut- und Priesterstühle. An den Gewölberippen rankt sich 

die Stuckarbeit und an den Wänden, am und vor dem Altar leuchten die bunten Be-

hänge, Paramente und Teppiche. Auf der Westempore, in der Mitte erhöht und im 

Hintergrund, erhebt sich die nicht zu umfangreiche Orgel; davor befindet sich ein Po-

dest. Orgel und Podest scheinen mit einer Balustrade umgeben zu sein. Links und 

rechts auf dem Schülerchor ruhen auf Pfeilern zwei Emporen für die Stadtpfeifer und 

Kunstgeiger. Auf der steinernen Empore aber vor der Orgel und unterhalb dieser Em-

poren ist der Platz für den Chor und seinen Kantor.)7 

 

De Thomaskirche was een gotische hallenkerk die inwendig ongeveer 40 x 25 m groot 

was. Inwendig is de kerk sinds het einde van de 19e eeuw geheel anders dan destijds. 

Het interieur was ten tijde van Bach barok, met naast de nog steeds bestaande stenen 

renaissancegalerij veel andere houten elementen, waaronder nog hogere galerijen en 

privékapellen. Er was ruimte voor ca. 2500 kerkgangers. Aan de noordkant werd het 

licht weggenomen door een grote ‘Vorbau’. 
 

                                                      
7 Stiehl 1984, p. 41. 
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2. Hoe was het Musikchor opgebouwd? 
Als het Musikchor wordt in deze studie de gehele ruimte in de kerk beschouwd, vanwaar ge-

musiceerd werd. In de Thomaskirche bestond het Musikchor uit de orgelgalerij (met het grote 

orgel), twee zijkoren (dwars staande galerijen) voor instrumentalisten, en het Schülerchor, 

waar de leerlingen zongen. Omdat van het Schülerchor en het grote orgel afbeeldingen ont-

breken, zijn we aangewezen op (niet altijd even duidelijke) beschrijvingen.8 

Volgens Vogel in 1710 bevond het Schülerchor zich op de westelijke stenen galerij uit 

1570, dus op de eerste etage, waar het grote orgel tegen de achterwand was geplaatst.A Op 

het Schülerchor stonden sinds 1632 “auff beyden Seiten in die Höhe zwo Emporkirchen [= ga-

lerijen], eine vor die Stadt-Pfeiffer, und die andere vor die Kunstgeiger”. Beide galerijen bo-

den plaats aan tien instrumentalisten. Op de voorzijden (richting de kerk), waren Bijbelse ta-

ferelen (het offer van Kaïn en diens moord op Abel) geschilderd, “in zwey Felder”. De voor-

kanten van de balustrade en de beide zijkoren waren voorzien van zes zwart met gouden 

Spruchtafeln (spreukborden; afb. 4). Vier borden zullen aan de balustrade hebben gehangen, 

die immers in vier velden was verdeeld, en één bord aan elk zijkoor,9 wellicht ter hoogte van 

het orgel. 

Gottlob Friedrich Rothe, koster van 1772 tot 1802, is één van de kosters van wie we 

dankzij door hem geschreven Aufzeichnungen over de nodige gegevens beschikken. Hij ver-

schafte in zijn relaas over veranderingen in 1773 ook informatie over de situatie voorafgaand 

aan die verbouwing.B Het Schülerchor bevond zich volgens hem tot 1773 “eine Treppe hoch”, 

dus op de eerste etage, op de stenen galerij. Deze informatie komt overeen met die van Vo-

gel. Daarnaast, “neben demselben linker Hand”, schrijft Rothe, hadden drie van de vier bo-

venbouwleraren (zonder de conrector, die als Inspector fungeerde in de Nikolaikirche)10 hun 

zitplaatsen, en achter hen, tegen de noordelijke wand (“an der Wand gegen Mitternacht”), 

drie van de vier onderbouwleraren (de Sextus was Inspector in de Neue Kirche). Aan beide 

zijden waren, “eine Treppe höher”, Seiten Chöre (zijkoren, door Vogel Emporkirchen genoemd) 

aanwezig, waarop “ehemals” de instrumentalisten een plaats hadden; dezen waren inmid-

dels naar de eerste etage overgeplaatst. Het orgel stond tot 1773 “1. Treppe hoch” op het 

Schülerchor op zuilen, dicht tegen de westelijke wand aan. Diverse latere auteurs hebben deze 

door Vogel en Rothe verstrekte gegevens uiteenlopend geïnterpreteerd. Arnold Schering 

meende dat het Schülerchor zich op de tweede etage bevond, en dat het rugwerk tegen de ba-

lustrade van het Schülerchor was geplaatst.11 Hierboven is al geconcludeerd dat het Schüler-

chor zich op de eerste etage bevond, en dat het orgel daarop op pilaren stond. Dat het rug-

werk dan ongeveer vijf meter verderop voor aan de balustrade zou hangen is niet waar-

schijnlijk (zie ook de discussie hieronder met betrekking tot het Scherer-orgel in Stendal). Ar-

min Schneiderheinze zocht achter in het Schülerchor plaats voor een figuraalkoor van twaalf 

                                                      
8 Computerreconstructies van de orgelgalerijen zijn afgedrukt als afb. 12 

a en b. 
9 Stiehl 1984, p. 31; Andreas Glöckner, ‘ „zu besser Bequemlichkeit der Music“, Über einige neue Quel-

len zur Leipziger Kirchenmusik‘, BJ 99, 2013, p. 335-348, op p. 336f. 
10 E. E. Hochw. Raths der Stadt Leipzig Ordnung Der Schule zu S. THOMÆ, Leipzig 1723, p. 30. 
11 Arnold Schering, Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmusik, Leipzig 1936, p. 153f., Tafel XIII. 
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leerlingen, terwijl het voorste gedeelte van het Schülerchor was gereserveerd voor een wel-

licht 100-koppig Choralchor, eveneens bestaande uit leerlingen.12 Om deze ruimte te reserve-

ren plaatste Schneiderheinze het orgel niet tegen de westelijke wand, maar daarachter, gro-

tendeels ingesprongen. Daarvan is bij Vogel en Rothe geen sprake.  

 Het ligt voor de hand dat het volledige Musikchor zich bevond tussen de beide rijen 

zuilen: deze waren meer dan een meter dik, en zouden anders het koor in verschillende com-

partimenten hebben verdeeld, waartussen het moeilijk communiceren was (afb. 8). De totale 

ruimte voor de muziek, inclusief het orgel, was vanaf de westelijke wand tot aan de balus-

trade 9,70 m diep, en de ruimte tussen beide zuilen 8,30 m breed.13 Blijkbaar was het Schüler-

chor (Schüler-Chor of Sing-Chor, de ruimte op de stenen galerij zelf) aan de noordelijk kant af-

gesloten met een wand, waartegen de leraren zaten. Waarschijnlijk was dan ook aan de zui-

delijke kant zo’n wand aanwezig. Dat komt overeen met de formulering van Vogel, die het 

Schülerchor als een aparte galerij beschouwde.A Die wanden zullen vermoedelijk niet zo hoog 

zijn geweest, omdat ze anders teveel invallend licht zouden wegnemen. Van de noordkant 

van de kerk kwam toch al weinig licht, omdat de Vorbau alle ramen, behalve dat ter hoogte 

van het Schülerchor, afsloot. Wellicht ontbraken die wanden aan de achterkant, waar de trap-

pen naar beneden toegankelijk moeten zijn geweest; dat die trappen zich ook op het Schüler-

chor zelf bevonden lijkt niet waarschijnlijk, omdat zij ook kerkgangers toegang gaven tot de 

overige westelijke galerijen. 

 

Afb. 8. Westelijke galerij tussen de pilaren, waarop zich ten tijde van Bach het Musikchor bevond.  

Foto omstreeks 1910. Lemper 1954, p. 97. 

 

                                                      
12 Armin Schneiderheinze, ‘Bachs Figuralchor und die Chorempore in der Thomaskirche‘, Beiträge zur 

Bachforschung, Heft 1, Leipzig 1982, p. 40f. 
13 Ter plaatse gemeten door de auteur op 6 juni 2017. 
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Uit informatie van de andere koster die ons in zijn Nachricht informatie verschafte, Johann 

Christoph Rost,C en uit de Schulordnung van 1723 (zie § III)E kunnen we afleiden dat de zan-

gers op de stenen galerij op de eerste etage stonden, terwijl de instrumentalisten hun plaats 

hadden in de op pilaren staande zijkoren en de orgelgalerij. Volgens Rost, die koster was van 

1716-1739, waren zowel orgel als zijkoren met trappen (meervoud) bereikbaar.14 Stiehl denkt 

dat die trappen zich aan de noordelijke kant bevonden achter de zitplaatsen van de leraren, 

dus in de buurt van de westelijke wand; aan de zuidelijke kant kan de plaats vergelijkbaar 

zijn geweest.15 

Het orgel stond dicht tegen de achterwand aan. Wellicht hadden de balgeninrichting 

en de calcanten een plaats in de Vorbau van 1628; de Vorbau op foto’s (afb. 2) en tekeningen 

(afb. 3a) van voor 1884 lijkt die mogelijkheid te bieden. Schneiderheinze neemt aan, dat het 

orgel zich op een hoogte van ca. 2 m boven de stenen galerij bevond (het orgel was volgens 

Rothe bereikbaar met “eine Treppe”), omdat bij een vergroting van de zijkoren in 1739 de 

ruimte onder die zijkoren voor de leerlingen beschikbaar bleef (zie hieronder).16  

 

Afb. 9a/b. Links: Scherer-Orgel in de St. Marien te Stendal; foto van voor 1940.  

www.glockenverein.de/html/bilder.html (geraadpleegd 20-07-2017).  

Rechts: Orgelgalerij in de Dom te Merseburg. Foto G. Freihalter, 2015. 

 

In de St. Marienkirche in Stendal bevindt zich een orgel uit 1580, gebouwd door Hans Sche-

rer, de leermeester van Johann Lange, die op zijn beurt de bouwer was van het Thomas-or-

gel.17 Het orgel in Stendal stond eveneens op pilaren bovenop een galerij. De hoogte van de 

                                                      
14 Stiehl 1984, p. 16. 
15 Ibid. 
16 Schneiderheinze 1982, p. 40. 
17 Winfried Schrammek, ‘Zur Geschichte der großen Orgel in der Thomaskirche zu Leipzig von 1601 

bis 1885‘, Beiträge zur Bachforschung, Heft 2, Leipzig 1982, p. 47-49. 
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pilaren lijkt daar ca. 2 m te zijn geweest. Wellicht was dat in de Thomaskirche niet anders. In 

Stendal is ook sprake van een orgelplateau, er zijn geen dwars geplaatste zijkoren; wel was 

er mogelijk plaats voor instrumentalisten links en rechts van het rugwerk op de orgelgalerij 

(afb. 9a). Bij een restauratie van het orgel in 1940-44 zijn kolossale pedaaltorens toegevoegd, 

die het visuele karakter van het orgel drastisch hebben gewijzigd. Beide instrumenten had-

den een vergelijkbaar aantal registers op basis van een 16’ Principal op het hoofdwerk en een 

8’ Principal op het rugwerk. Een met Stendal vergelijkbare situatie kan worden aangetroffen 

in de Dom van Merseburg (afb. 9b). De onderste galerij is gebouwd in 1665, het orgel met een 

brede orgelgalerij in 1693/1697.18 In 1863/1867 is de ruimte onder het hoofdorgel en het rug-

werk na de verbouwing van het orgel door Friedrich Ladegast in 1853/1855 afgesloten, zodat 

tegenwoordig moeilijker waarneembaar is dat het orgel op pilaren staat.  

Dwars geplaatste zijkoren kwamen vaker voor. Een voorbeeld is de orgelgalerij van 

de Peterskirche in Salzburg met een orgelkas uit ongeveer 1680 en zijkoren uit ca. 1780 (afb. 

10).19 In deze kerk was de situatie in zoverre anders, dat het orgel met rugwerk niet op palen 

stond.  

 

 
Afb. 10. Orgelgalerij Stiftskirche St. Peter, Salzburg. Foto Rens Bijma, 2015. 

 

In ieder geval was er onder het orgel van de Thomaskirche en onder de zijkoren dus nog 

ruimte op het Schülerchor. Dit wordt bevestigd door een rekening uit 1632, waarin vermeld 

staat, dat de kleine zijkoren niet alleen werden gebouwd voor de instrumentalisten, maar 

ook “daß die Schüler die Predigt besser hören können”.D Dit suggereert dat de leerlingen on-

der deze galerijen hun zitplaatsen hadden op de Bäncken, zoals die in de Schulordnung van 

1723 worden genoemd.E In 1739 liet burgemeester Born de twee stoelen “5 en 6” ombouwen 

tot een kapel, en daartoe de zijkoren vergroten, waarbij de ruimte daaronder even groot 

bleef.C Uit de formulering kan worden opgemaakt dat minstens twee zitplaatsen voor hoog-

waardigheidsbekleders aanwezig waren op het Schülerchor, en dat die wellicht onder een van 

beide zijkoren gelocaliseerd waren. Als de leerlingen inderdaad onder een van de zijkoren 

zaten, dan zouden de stoelen 5 en 6 samen met het gestoelte voor de leraren (stoelen 1-4?) 

onder het noordelijke zijkoor kunnen hebben gestaan. 

                                                      
18 Tourist- und Tagungsservice Merseburg, Merseburg, Der Stadtführer, Wettin-Löbejün 22011, p. 14f.  
19 Mondelinge communicatie met een Benedictijner gids in de Peterskirche, 2015. 
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Dat de zijkoren een verhoogde achterwand hebben gehad, laat staan een overkapping, zoals 

Schering in zijn reconstructietekening suggereerde,20 moet worden betwijfeld. Volgens Jo-

hann Kuhnau hadden de instrumentalisten “auff ihrem Chörgen zur rechten Hand” behoefte 

aan een vastgespijkerde plank, waaraan zij hun strijkinstrumenten konden ophangen.F Als er 

een achterwand was, zou een dergelijke plank niet nodig zijn geweest; dan hadden knoppen 

o.i.d. volstaan. Het orgel bevond zich ongetwijfeld binnen de ruimte tussen de achterwand 

en het eerste zuilenpaar; de zijkoren moeten daar aan beide zijkanten voor hebben gestaan. 

Omdat alleen de oostelijke kanten van de zijkoren (richting de kerk) beschilderd waren, en 

deze beschildering slechts twee velden betrof, moeten de galerijen dwars hebben gestaan.  

 

 
Afb. 11. Scherings reconstructie van het Schülerchor. Schering 1936, Tafel XIII. 

 

Diverse auteurs stellen dat de zijkoren uit twee rijen bestonden, omdat er voor tien spelers 

nauwelijks ruimte zou zijn geweest in een rij van 5 m.21 In geval van twee rijen zouden de zij-

koren echter nogal diep moeten zijn geweest. Aannemende dat er ruimte was om voor elkaar 

langs te lopen en voor (vaste) lessenaars, zullen zulke dubbele zijkoren niet veel minder dan 

tweemaal een meter diep zijn geweest. Als de musici gedeeltelijk tussen de eerste en tweede 

zuil van een zuilenrij stonden, zoals Schering dacht, had de achterste rij daar slechts een 

lengte van ca. 4 m (afb. 11). Hoe de toegang van die achterste rij geplaatst was, is in dat geval 

een raadsel. Als beide zijkoren echter meer naar het centrum, geheel tussen de beide zuilen-

rijen, stonden, namen zij samen de helft van de totale breedte tussen de zuilen in beslag. 

Daardoor, en vanwege de bovengenoemde wanden, zou het onder die zijkoren erg donker 

worden. De instrumentalisten op de achterste rijen zouden ook geen zicht hebben op het 

Schülerchor beneden, en dus geen direct contact hebben met de Music Director tijdens de uit-

voeringen.  

 

                                                      
20 Schering 1936, Tafel XIII. 
21 Ibid., p. 154; Stiehl 1984, p. 16. 
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Afb. 12a/b. Computerreconstructies, op basis van afb. 5b resp. een foto uit 1910.22 

Links: oostelijke muur met kleine orgel op het Schwalbennest. Rechts: westelijke muur met grote orgel, 

de zijkoren en het Schülerchor. Christoph Wolff, Bach, The learned musician, Oxford 2000, p. 266f. 

 

De hypothese dat de zijkoren slechts één plaats diep waren, komt overeen met de informatie 

van Vogel dat er aan de voorkant twee velden met schilderingen waren. Bij dubbele rijen zou 

je eerder vier velden hebben verwacht (vgl. afb. 12b). Maar dan moet er in elk van beide en-

kele rijen wel voldoende ruimte zijn geweest voor tien instrumentalisten. De volgende rede-

nering laat zien, dat die ruimte er wel was. Tussen het Hoofdwerk en het Rugwerk en daar-

naast bevond zich het orgelplateau. Uit aktes blijkt, dat dit plateau relatief groot was en met 

een balustrade afgesloten werd.23 In het midden moet die balustrade doorsneden zijn ge-

weest door het rugwerk. Schneiderheinze suggereert voor orgel en plateau een diepte van 3 

à 4 m, wat goed mogelijk lijkt.24 Wanneer de zijkoren zich geheel aan de binnenkant van de 

zuilenparen bevonden, en hiervoor de gehele afstand van Schülerchor-balustrade tot aan het 

orgelplateau beschikbaar was, dan zou de lengte van de zijkoren ca. 6,5 m zijn geweest, en 

dat zou 65 cm ruimte per speler inhouden. Dat lijkt acceptabel en alles bij elkaar genomen 

acht de auteur van deze studie het waarschijnlijk dat zich op de zijkoren slechts één rij in-

strumentalisten bevond. In 1773 zijn de zijkoren blijkbaar afgebroken, maar al eerder werden 

zij volgens Rothe buiten gebruik gesteld, en kregen de instrumentalisten een plaats op het 

                                                      
22 Blijkbaar heeft men voor de hoogte van de zuilen onder het orgel Schneiderheinzes ca. 2 m aange-

houden; hoe het orgel er in werkelijkheid uit zag, is onbekend.  
23 Stiehl 1984, p. 16. 
24 Schneiderheinze 1982, p. 40. 
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Schülerchor.B Dat moet na 1750 zijn geweest, aangezien het anders zinloos zou zijn geweest de 

zijkoren in 1739 nog te laten vergroten. Het is onduidelijk wat deze vergroting precies bete-

kende, en of het maximale aantal instrumentalisten daardoor groter was geworden. In het-

zelfde jaar werden ook de lessenaars voor de instrumentalisten in de zijkoren vernieuwd. De 

ruimte onder de zijkoren, bestemd voor de leerlingen, bleef volgens Rothe ongewijzigd..25  

In 1669 werden op het Schülerchor twee eikenhouten lessenaars (Pulte) aangebracht, 

met treden voor de zangers om op te staan. Deze lessenaars waren elk 4 el lang, dat is ca. 2,3 

m; in 1725 werden de ze gerepareerd. In 1739 werd een nieuwe plank gemonteerd op de ba-

lustrade, met vier Pulten. De zangers moeten volgens de Schulordnung uit 1723 voor aan de 

balustrade van het Schülerchor hebben gestaan.26, B Tot 1739 zullen de twee genoemde les-

senaars van elk 2,3 m links en rechts van het midden hebben gestaan, waarachter plaats was 

voor 2 x 4 zangers; eventuele overige zangers moeten achter deze acht zangers hebben ge-

staan en uit dezelfde partijen hebben meegelezen. De balustrade was op de smalste delen 38 

cm diep en vlak van boven, zodat de lessenaars hierop geplaatst kunnen zijn geweest, moge-

lijk onder een schuine hoek. De breedte tussen de pilaren is 8,30 m. Vanaf 1739 kunnen meer 

zangers naast elkaar hebben gestaan aan de balustrade, aannemende dat de vier nieuwe les-

senaars naast elkaar op de balustrade waren bevestigd. De verdeling van de balustrade in 

vier door risalieten verdeelde dubbele velden pleit daarvoor.27 De hoogte van de balustrade 

aan de Schülerchor-zijde is tegenwoordig 94 cm; door de lessenaars met daarop de ca. 35 cm 

hoge muziekbladen was de totale hoogte aanzienlijk groter. De treden waren waarschijnlijk 

nodig opdat de kleinste jongens over balustrade en lessenaar heen konden reiken.  

Op het Schülerchor bevond zich ook een in 1672 vervaardigde kast met een schuif-

deur, waarin muziekinstrumenten werden opgeborgen. Het ligt voor de hand dat die kast 

tegen de achterwand stond, onder het orgel. De kast kreeg in 1729, met de komst van nieuwe 

strijkinstrumenten, een nieuw slot.28 Drie jaar later werd nog een kast geplaatst voor het op-

bergen van muziek, zoals de partijen van de motettenverzameling Florilegium Portense van 

Erhard Bodenschatz. Volgens Schering werd die geplaatst over een gat in het Kirchengewölbe, 

het kerkgewelf dus, dat de naam Die Sonne droeg,29 maar dat daar nu niet meer aanwezig is. 

Een dergelijke Sonne bevond zich in ieder geval in het gewelf van het schip op de kruising 

van diagonale ribben.30 Als ook de westelijke stenen galerij zo’n Sonne heeft gehad, lijkt een 

plaats op een kruising van ribben onder tegen de galerij midden tussen het eerste zuilenpaar 

de meest waarschijnlijke plaats.  

 

                                                      
25 Dokumente GLT VIIIC/ 78 en eindnoot C. 
26 Kerkrekeningen 1669, Glöckner 2013, p. 338f.; 1725: Dokumente GLT VIII/C23, p. 52.; 1739: Ibid. 

VIII/C 78 en 79, p. 93f. 
27 De bovenkant van de balustrade is verdeeld in vier gelijke delen van elk 146 cm, die van elkaar ge-

scheiden zijn door de 82 cm brede kroonlijsten op de drie risalieten (zie Glossarium). Doordat de risa-

lieten met kroonlijsten aan beide zijkanten ontbreken, zijn de beide buitenste velden aan de voorkant 

op de balustrade ca. 15 cm smaller dan de beide binnenste (afb. 8). Ter plaatse gemeten door de auteur 

op 6 juni 2017. 
28 Stadtarchiv Leipzig, 1729, BD II, nr. 272, p. 199; Schering 1936, p. 155; Dokumente GLT VIII/C 51, p. 

73. 
29 Schering 1926, p. 107. 
30 Lemper 1954, afb. 32, p. 81. 
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De ruimte van waaruit werd gemusiceerd (het ‘Musikchor’) bevond zich aan de wes-

telijke kant van de kerk, op de stenen galerij en tussen de beide rijen pilaren. Het was 

meer dan 9 meter breed en bijna 10 meter diep. De zangers stonden aan de balustrade, 

waaraan lessenaars waren bevestigd. Het orgel stond tegen de westelijke wand aan, 

op (mogelijk ca. 2 m hoge) pilaren. Links en rechts bevonden zich twee dwars ge-

plaatste kleine galerijen (zijkoren), waarin plaats was voor maximaal twee maal 

tien instrumentalisten. Orgel en zijkoren waren met trappen bereikbaar.  
 

3. Hoe kan de akoestiek van de Thomaskirche worden beschreven? 
Al in de 18e eeuw werd meermalen opgemerkt, dat de akoestiek van grote invloed is op het 

effect dat een stuk op de luisteraars heeft. Een fraai overkomende uitvoering van een stuk 

voor grote bezetting in een grote ruimte kan in een kamer verschrikkelijk klinken, zei Johann 

Joachim Quantz in zijn Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, en omgekeerd.G 

Johann Mattheson merkte in Der Vollkommene Capellmeister op dat een orgel in een houten 

kerk luider moet kunnen klinken dan in een stenen gebouw.H En Johann Adolph Scheibe 

schreef in zijn Critischer Musicus, dat componisten en dirigenten rekening moeten houden 

met de plaats waar zij hun muziek uitvoeren.I 

Naar huidige inzichten wordt de akoestiek in eerste instantie bepaald door het vo-

lume van de ruimte en de aanwezigheid van geluidabsorberende materialen. Geluidabsobe-

rende materialen zijn bijvoorbeeld houten wandjes (lage tonen), tapijt (hoge tonen) of po-

reuze steen (hoge tonen), maar ook luisteraars. Door meervoudige reflecties tegen harde (niet 

absorberende) wanden, zoals de gestucte wanden van de kerk, duurt het een tijd voor de 

klank onhoorbaar is. Vaak wordt de z.g. nagalmtijd gehanteerd: de tijd die het uitklinkende 

geluid erover doet om 60 decibel (dB) in sterkte af te nemen.31 Een theater heeft vaak een na-

galmtijd van minder dan 1 s; een grote concertzaal ca. 2 s. Grote lege gotische kerken kunnen 

veel langere nagalmtijden hebben (3 tot 12 s); barokkerken 3 tot 7 s. 

De nagalmtijden zijn afhankelijk van de frequentie. In gotische kerken is de nagalm-

tijd voor lage tonen het langst, hetgeen leidt tot donkere klankkleuren; in barokkerken wordt 

het middengebied meer bevoordeeld, zoals blijkt uit afb. 13. Een lange nagalmtijd zorgt er-

voor dat klanken in elkaar overlopen. Bij snelle harmoniewisselingen kan dit een ongewenst 

klankbeeld opleveren. Naast luidheid en galm kunnen ook andere factoren een rol spelen in 

de klankbeleving, zoals de afstand tot de geluidsbron en het niveau van het directe geluid. 

Om te begrijpen hoe de componist het muziekstuk voor ogen had, is het dus zinvol om te 

weten hoe de akoestiek was van de ruimte waarvoor het stuk is gecomponeerd. 

 

                                                      
31 MGG, Sachteil 7, 1997, p. 901. 
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Afb. 13. Frequentiekarakteristieken in een gotische en een barokke kerk. 

MGG, Sachteil 7, 1997, p. 903 

 

De door de Amerikaan Wallace Clement Sabine rond 1895 opgestelde formule ter berekening 

van de nagalmtijd bevat een factor die een maat is voor het absorberend vermogen van alle 

oppervlakken in de zaal. Deze factor is niet eenvoudig te bepalen. Anderen hebben gepoogd 

de formule te vereenvoudigen; de Nederlander Cornelis Willem Kosten stelde in 1965 de vol-

gende formule voor: RT = V / αeq.6.S, waarin S het bestoelde oppervlak is, en αeq een factor, 

waarvan de waarde 1,07 zou zijn in een ruimte waar de wanden en het plafond uit harde, re-

flecterende materialen bestaan.32 De formule is later verbeterd door Barron en Beranek; zij 

komen op een waarde αeq = 1,14.33 In de Thomaskirche is V = ca. 15.000 m3; het totale oppervlak 

A = 39,5 x 24,7 = 976 m2. Als het bestoelde oppervlak op ca. 90 % wordt geschat, dan is S = ca. 

880 m2. De uitkomst van de aangepaste formule van Kosten is dan RT = ca. 2,5 s.  

Hope Bagenal meende in 1930 (ten onrechte), dat er in Bachs tijd iets minder zitplaat-

sen waren dan de 1800 in 1930. Hij ging er ook vanuit dat het Schülerchor op de tweede etage 

was gepositioneerd, en dat het gewelf het geluid de kerk in reflecteerde. Het vele hout in de 

kerk moet voor een relatief korte nagalm hebben gezorgd. De nagalm bij 500 Hz in een volle 

kerk zou volgens Bagenal toen 2,5 s moeten zijn geweest en in een lege 6,6 s.34 Vern Oliver 

Knudsen kwam in dezelfde tijd tot nagalmtijden van respectievelijk 2,2 en 5,4 s.35 De meet-

methoden waren in deze tijd nog weinig geavanceerd, en de resultaten dus ook minder be-

trouwbaar. De waarden 2,5 resp. 2,2 s komen goed overeen met de hierboven berekende uit-

komst van de formule van Kosten. 

In 1959 werd een uitgebreider onderzoek uitgevoerd door Lothar Keibs en Walter 

Kuhl naar de akoestiek in de Thomaskirche na de verbouwing van 1884-1889.36 Zij hebben o.a. 

                                                      
32 Cornelis Willem Kosten, ’New method for the calculation of the reverberation time of halls for pub-

lic assembly’, Acustica 16, 1965, p. 325-330, p. 325f.; privécommunicatie met akoesticus Diemer de 

Vries, 2017. 
33 Michael Barron, Auditorium Acoustics and Architectoral Design, Abingdon 1993, p. 2-52. 
34 Bagenal 1930, p. 14f. 
35 Vern Oliver Knudsen, ’Acoustics of music rooms’, Journal of the Acoustical Society 2, 1931, p. 434-467, 

p. 424f. 
36 Lothar Keibs / Walter Kuhl, ‘Zur Akustik der Thomaskirche in Leipzig‘, Acustica 9, 1959, p. 365f. 
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tijdens een uitvoering met een naar hedendaagse maatstaven groot koor en orkest de na-

galmtijd gemeten in de verder lege én in de met een 1600-koppig publiek bezette Thomaskir-

che. In tabel 1 zijn hun meetresultaten weergegeven (verticaal de frequentie of toonhoogte in 

Hz, horizontaal de nagalmtijd in seconden,). 

 
Tabel 1. Nagalmtijden in de Thomaskirche bij verschillende frequenties 

gemeten in 1959 door Keibs en Kuhl. 

 

Op grond van de overgeleverde beschrijvingen van het interieur van de kerk en de aquarel 

van Kratz van vóór de verbouwingen van eind negentiende eeuw konden Keibs en Kuhl een 

inschatting maken van de verschillen in materialen en hun geluidabsorberende eigenschap-

pen tussen de situatie in 1959 en in de eerste helft van de 18e eeuw. Helaas is niet bekend 

welke materialen en welke absorptie-eigenschappen zij bij deze omrekening precies hebben 

meegenomen. Ze komen bij 500 Hz uit op een nagalmtijd van maximaal 3,0 s in de lege kerk 

en 1,6 à 1,7 s in de volle kerk.37  

Keibs en Kuhl menen dat de akoestiek van de Thomaskirche ten tijde van Bach door 

het vele hout, de Fürstenstuhl, het Schwalbennest, de kapellen etc. meer overeen komt met de 

akoestiek van de huidige concertzalen dan met die van de huidige kerken.38 Dat zou een ge-

volg zijn van enerzijds de absorptie van veel meer lage tonen dan tegenwoordig; anderzijds 

de grotere absorptie van hoge tonen door de aanwezigheid van tapijten en textiele wandbe-

kleding.39 Er is echter één belangrijk verschil: in de concertzalen is er direct contact tussen de 

musici en de luisteraars. In Bachs kerken gold dat alleen voor de zangers. Het geluid van de 

zangers, die direct aan de balustrade stonden, kon de meeste toehoorders direct bereiken. 

Dat is vooral van belang voor de hoge tonen, die bij de verder van de balustrade af gezeten 

instrumentalisten meer afgeschermd werden. Daardoor was de klank van de zangers direc-

ter en luider dan de klank van de instrumentalisten.40 

Hoewel de Thomaskirche gebouwd is als gotische kerk, en na de verbouwing van ca. 

1895 opnieuw een gotisch karakter kreeg, had de kerk ten tijde van Bach inwendig eerder 

een barok karakter. Daardoor was de nagalmtijd kort. Vooral bij lage tonen verschilt de situ-

atie van die in veel huidige kerken. De klank was transparant, en de akoestiek bood de mo-

gelijkheid tot snelle harmoniewisselingen.  

 

                                                      
37 Ibid., p. 368. Bij lagere en hogere frequenties was de nagalmtijd waarschijnlijk nog korter. 
38 Ibid., p. 369. 
39 Privécommunicatie met akoesticus Martijn Vercammen, 2015. 
40 Ibid. 

Frequentieband Nagalmtijd in de kerk zonder publiek Nagalmtijd in de volle kerk 

100 Hz 2,5 s 1,9 s 

500 Hz 4,1 s 1,9 s 

1000 Hz 3,9 s 1,8 s 

5000 Hz 1,6 s 1,5 s 
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Door de vele houten interieurelementen in de Thomaskirche ten tijde van Bach moet 

de nagalmtijd lager zijn geweest dan tegenwoordig. Uit metingen en berekeningen 

volgt een nagalmtijd van iets minder dan 2 s. Vooral de lage tonen zullen minder 

sterk zijn geweest dan tegenwoordig. De klank was transparant, en de akoestiek 

bood de mogelijkheid tot snelle harmoniewisselingen. 
 

 

 

Rens Bijma, versie 02-02-23 

Met dank aan Albert Clement, Jos van Veldhoven, Martijn Vercammen en Diemer de Vries 

 

A Vogel 1710, p. 110. 

An der Morgenwand auff beyden Seiten der kleinen Orgel/ wie auch Abendwerts / auff bey-

den Seiten des Schüler-Chors / sind über den besagten steinernen viel höltzerne Emporkirchen 

/ welche mit Gittern versehen / weiß angestrichen / vergüldet/ und in die Felder Biblische Ge-

schichte / als die Historien von Erschaffung der Welt / Adä Sündenfall [...] mit bunten Farben 

schön gemahlet und Anno 1666. verfertigt worden sind. Zu denen Emporkirchen ist zu rech-

nen der Schüler-Chor, welcher gegen Abend denen steinernen Emporkirchen gleich gebauet / 

gewölbet / und von außen gleichfalls mit güldenen Schrifften geziehret ist. Auff demselben 

sind auff beyden Seiten in die Höhe zwo Emporkirchen / eine vor die Stadt-Pfeiffer und die 

andere vor die Kunstgeiger An. 1632 [...] jede von zehen Ständen erbauet worden / daran aus-

wendig gegen Morgen die Geschicht von Cains Opffer und begangenem Bruder Mord in 

zwey Felder gemahlet ist. Unter dem Glockenthurm sind auch zwey Emporkirchen / deren die 

eine Anno 1617. [...] steinern / und die andere / so höltzern, weiß angestrichen und vergüldet 

[...]. Auff dem Schüler Chor ist an der Abendwand die grosse Orgel / welche Anno 1525. von 

dem Guthe die Eiche genandt / besage unterschiedener Jahrbücher / nach Leipzig verkaufft 

worden / angebauet. Dieses Orgelwerck ist / besage der daran stehenden Jahrzahl, 1601. und 

wiederum 1670. renoviret und mit einer neuen Baß-Stimmen und Brustwerck vermehret wor-

den. 
B Gottlob Friedrich Rothe, Aufzeichnungen (1772-1802); Geciteerd uit Stiehl 1984, p. 15. 

Betreffende 1773: 

D. 18. Febr. wurde die durch und durch verbeßerte und fast gantz neu erbaute Orgel zu St. 

Thomas examiniret [...] Nunmehr wurde zugleich eine Veränderung des Chores vorgenom-

men. Vorher war das Schüler Chor eine Treppe hoch und neben demselben linker Hand, [...] 

hatten die Praeceptores Superiores der Thomas Schule ihre Sitze, u. hinter ihnen, an der Wand 

gegen Mitternacht, Praecept. Inferiores. Auf beyden Seiten waren Seiten Chöre angebracht 

eine Treppe höher, auf welchen ehemals die Instrumentalisten, [...] postiret waren, da die In-

strumente ebenfalls herunter gebracht waren, wo itzt der Raths Stuhl befindlich ist. Bey Er-

bauung der neuen Orgel aber wurde das Schüler Chor eine Treppe höher gebracht und wie 

schon erwehnet, eine Treppe hoch, dahin, wo erst die Schüler und das Music Chor war die 

Raths Capelle erbauet. Die Orgel, die vorher auf Säulen ruhte u. auf den ersten Schüler Chor 

1. Treppe hoch aufstund, wurden nun etwas von der Wand ab und mehr hervor gerückt. 

[...] 

Dem 22. Febr. wurde der ehemalige Raths Stuhl der unter dem Tauf Stein zur linken, [...] an-

gebaut war und in zwey Reihen, jede à 6 Sitzen mit schwarzen Leder u. Stahlfedern beschlag-

nen Stühlen auch Glasfenstern bestund, weggerißen [...] 
C Johann Christoph Rost, Nachricht deßen, Was in und Bey der Thomas Kirchen, von Anno 1716, an alß ich 

Küster worden, vorgegangen, gebauet und verändert worden, auffgezeichnet von Johann Christoph Rosten, Cus-

tode Bey der Kirchen zu St: Thomas alhier; Geciteerd uit Stiehl 1984, p. 16. 
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[Jacob Born ließ] [...] auf dem Schüler Chor neben einander gehabte Stühle Nr. 5 et 6 zusam-

men ziehen und eine Capelle daraus machen. Er ließ auch auf seine Kosten die beyden Stadt 

Pfeiffer Pohr Kirchen erweitern. iedoch unten dem Chor nichts zu schmälern, sondern die 

weite des Chores unten blieb wie es sonst gewesen sey. 
D Kerkrekening Thomaskirche van 1632; geciteerd uit Schering 1936, p. 154. 

2 kleine Borkirchen zur besserer bequemlichkeit der Musik, auch daß die Schüler die Predigt 

besser hören können. 
E Schulordnung 1723, p. 32ff. 

CAPUT. XIII. Ordnung des Chori Musici bey dem Gottes-Dienst. 

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

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

ner den andern im Singen hindern möge.  

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

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

zu singen.  

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

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

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

verrichten, und endlich wieder zum Gesang an die Pulten treten. […] 
F Johann Kuhnau, An E. Hoch Edlen und Hochweisen Rath zu Leipzigunterdienstliches Memoraial. Erinne-

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

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

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

und Schaden dabei besorgen dürfften. 
G Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, p. 280. 

Der Ort wo eine Musik aufgeführet wird, kann der richtigen Beurtheilung sehr viele Hinder-

nisse in den Weg legen. Man höret z. E. eine und eben dieselbe Musik heute in der Nähe, und 

morgen vom Weiten. Beydemale wird man einen Unterschied dabey bemerken. Wir können 

ein Stück, das für einen weitläuftigen Ort, und für ein zahlreiches Orchester bestimmet ist, am 

gehörigen Orte aufführen hören. Es wird uns ungemein gefallen. Hören wir aber dasselbe 

Stück ein andermal in einem Zimmer, mit einer schwachen Begleitung von Instrumenten, viel-

leicht auch von andern Personen ausführen: es wird die Hälfte seiner Schönheit verlohren ha-

ben. Ein Stück das uns in der Kammer fast verzaubert hatte; kann uns hingegen, wenn man es 

auf dem Theater hören sollte, kaum mehr kenntlich seyn. 
H Johann Mattheson, Der Vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 460. 

§. 17. Eine höltzerne Kirche ist ein solcher Ort, der ein wolangebrachtes, starck-klingendes Or-

gelwerck erfordert, dessen Pfeiffen meist von Metall sind. Hingegen eine steinerne und ge-

wölbte Kirche kan es mit einem gelindern Wercke bestellen, und viele Stimmen von Holz zu-

lassen. 
I Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745, Das 10 Stück, 1737, p. 103. 

Die Größe, die Enge, oder der besondere Raum des Ortes, wo die Music aufgeführet werden 

soll, nöthiget uns auch, die Instrumentalmusik, welche zur Begleitung, oder Erhebung der 

Singestimmen dienlich ist, bald schwach, bald stark, bald mittelmäßig abzufassen, nachdem 

man nämlich gefunden hat, daß der Ort den Schall entweder dämpfet, zurück hält, oder ver-

stärket. Es ist ein großer Vortheil, wenn ein Componist Gelegenheit hat, darauf zu sehen, und 

wenn er sie zugleich mit Vernunft zu ergreifen weis. 


