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XXXIII. CAPUT SELECTUM: 

BACHS UITVOERINGEN VAN DE MATTHÄUS-PASSION 
 

In dit Caput selectum zal getracht worden de conclusies uit de hoofdstukken I-XXXII toe te 

passen op de uitvoeringen die Bach zelf verzorgde van de vertrouwde Spätfassung van zijn 

Matthäus-Passion BWV 244.2 (MP). De in deze hoofdstukken aangevoerde argumentatie zal 

hieronder niet worden herhaald; daarvoor wordt naar de hoofdstukken verwezen.  

Omdat het belangrijk is te weten hoe Bach zijn musici opstelde dient eerst te worden onder-

zocht waar hij deze versie uitvoerde. Daarom wordt begonnen met een kort overzicht van de 

historie van Bachs uitvoeringen van de MP, en de vaststelling in welke kerk hij de Spätfass-

ung moet hebben uitgevoerd. Vervolgens komen de bezetting en de opstelling aan bod, 

waarna de uitvoeringspraktijk van de verschillende delen per categorie worden besproken. 

Daarbij zijn tempi een belangrijk onderwerp. Besloten wordt met een kort overzicht van uit-

voeringsaspecten die nog niet aan bod waren gekomen. 

Omdat in dit hoofdstuk geen nieuw wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt zijn er nauwe-

lijks voetnoten en geen literatuurverwijzingen. De titels van de paragrafen zijn geen vragen, 

en de paragrafen worden dus ook niet besloten met een korte samenvatting. 

 

 
Afb. 1. Lijst met passie-uitvoeringen van koster J.Chr. Rost (detail), Leipzig, 1738. Uit BD II, naast p. 

192. 1736: mit beÿden Orgeln. 
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1. De historie van de Matthäus-Passion 
 
Deze paragraaf 1 is een sterk verkorte versie van het artikel “1736. ST THOMAE MIT BEYDEN OR-

GELN”, te downloaden van rensbijma.nl via het tabblad De Matthäus-Passion. 

De uitvoeringen van de Frühfassung 

Naast de bekende Spätfassung BWV 244.2 is er ook een Frühfassung BWV 244.1 overgeleverd. 

In deze versie is er wel een verdeling over twee koren en twee instrumentale groepen, maar 

slechts één gemeenschappelijke continuopartij. Algemeen wordt verondersteld dat Bach 

deze versie uitvoerde in de Thomaskirche tijdens de première in 1727 of 1729; het juiste jaartal 

is niet zeker. Anderen veronderstellen op goede gronden dat voorafgaande aan de Frühfass-

ung nog een Urfassung heeft bestaan, die in essentie enkelkorig was. Als deze veronderstel-

ling juist is, dan zal het deze enkelkorige Urfassung zijn geweest die werd uitgevoerd in 1727 

of 1729. 

Een volgende uitvoering van de MP vond plaats in 1736, eveneens in de Thomaskirche. 

Thomaskoster Rost noteerde daarbij dat deze uitvoering plaatsvond ‘mit beyden Orgeln’ (afb. 

1). Dat zou betekenen dat niet alleen het hoofdorgel aan de westwand van de Thomaskirche 

zou zijn gebruikt, maar ook het kleinere orgel op de kleine orgelgalerij hoog tegen de muur 

tussen altaarkoor en de viering (Schwalbennest, hoofdstuk II). Immers, de kerk bezat alleen 

deze beide orgels; het verplaatsbare orgelpositief dat bekend stond als het Trauungspositiv 

was bezit van de Thomasschule, en was normaliter niet aanwezig in de kerk (hoofdstuk 

XVIII). De afstand tussen het Schülerchor en het Schwalbennest was ca. 30 meter, een enorme 

afstand. Wanneer men veronderstelt dat het tweede koor hier zou hebben gemusiceerd was 

een rommelig resultaat bijna gegarandeerd. Bovendien was het Schwalbennest vermoedelijk 

te klein om het complete tweede koor met zangers en instrumentalisten te herbergen.  

In het Schülerchor in de Thomaskirche was ruimte voor zangers en instrumentalisten 

van beide koren: de zangers links en rechts aan de balustrade, en de twee koren met instru-

mentalisten in twee galerijen (zijkoren), die dwars op pilaren geplaatst waren aan de zijkan-

ten. Ook het tegen de westelijke wand geplaatste grote orgel stond op pilaren, vermoedelijk 

ca. 2 meter hoog. Centraal op het Schülerchor was plaats voor de continuogroep (hoofdstuk-

ken II en VIII).  

Van de Frühfassung is alleen een partituurafschrift van na Bachs dood overgeleverd 

(afb. 2). Het openingskoor laat in dit partituurafschrift van boven naar beneden de volgende 

partijen zien: vanaf p. 8 een bijzondere partij ‘Organo’ met de melodie en tekst van het koraal 

O Lamm Gottes unschuldig, dan de blaasinstrumenten, de strijkinstrumenten en de vocale 

stemmen van koor 1, daarna dezelfde partijen van koor 2, en helemaal onderaan de geza-

menlijke continuopartij. Men kan hierin eenvoudig een ideale opstelling zien in de Tho-

maskirche. In elk van beide zijkoren was plaats voor de instrumentalisten van beide koren: 2 

fluiten, 2 hobo’s, 2 eerste violen, 2 tweede violen en 2 altviolen. Deze aantallen vallen binnen 

de gewenste bezetting die Bach in zijn Entwurff (memorandum 1730) noteerde (hoofdstuk V en 

VIII), en tellen samen op tot de maximaal 10 instrumentalisten per zijkoor (hoofdstuk II). Be-

halve het orgel hadden de continuoinstrumenten (klavecimbel, celli, violone(s) en eventueel 

fagot(ten), hoofdstuk XVIII-XXV) hun plaats beneden, midden voor het rugwerk van het 

grote orgel. De twee instrumentale koren waren op deze wijze ideaal ruimtelijk gescheiden, 

op een afstand van ca. 6,5 meter, en het gemeenschappelijke continuo zat daar tussenin 

(hoofdstuk VIII), terwijl de zangers van beide koren links en rechts aan de balustrade ston-

den.  
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Afb. 2. Frühfassung, partituurafschrift, openingskoor pagina 8, inzet ‘O Lamm Gottes Unschuldig’. 
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De bijzondere orgelpartij met de koraalmelodie werd volgens de partituur (nog) niet meege-

speeld door het grote (continuo-)orgel. Dan moet de koraalmelodie gespeeld zijn op het 

(hoog hangende) orgel op het Schwalbennest. Immers, welk ander orgel kwam in aanmerking 

om die uitkomende stem te spelen? Voor zo’n langzaam gespeelde melodie was de afstand 

van 30 meter tot de overige musici minder een bezwaar. Waarschijnlijk zongen een of enkele 

sopranen de melodie mee vanaf het Schwalbennest, omdat in de partituur onder de beide eer-

ste regels van het koraal de tekst staat genoteerd (afb. 2), en ook omdat de koraaltekst was 

opgenomen in Picanders libretto. De beschrijving van koster Rost ‘met beide orgels’ voor de 

uitvoering in 1736 is goed in overeenstemming met de partituur van de Frühfassung. Im-

mers, met ‘beyden Orgeln’ kan Rost nauwelijks het grote orgel en een orgelpositief bedoeld 

hebben, zoals die gebruikt moeten zijn voor beide continuopartijen in de Spätfassung (zie 

hieronder). Waarschijnlijk zou hij dan iets hebben geschreven in de geest van: ‘Met twee or-

gels’ (mit zwey Orgeln). De Thomaskirche bezat immers twee orgels, en met de uitdrukking 

beyden moeten deze beide orgels wel bedoeld zijn. Het gebruik van het Schwalbennest-orgel 

moet voor Rost vermeldenswaardig zijn geweest. 

Het waarom van een Spätfassung en de uitvoeringen daarvan 
Er zijn allerlei speculatieve antwoorden gesuggereerd op de vraag waarom Bach een nieuwe 

versie schreef. Een tamelijk dwingend argument als reden waarom Bach zijn MP heeft gere-

viseerd, wordt hieronder gepresenteerd. Van de Spätfassung zijn de autografe partituur en 

partijen bewaard gebleven. Een blik op de partituur van de Spätfassung (afb. 3) laat zien dat 

de verschillen met de Frühfassung klein zijn. Opnieuw zijn beide koren onder elkaar geno-

teerd; boven de instrumentale partijen, daaronder de vocale. Maar er zijn ook belangrijke 

verschillen, zowel op deze pagina 7 als elders, en het is belangrijk zich af te vragen waarom 

Bach deze veranderingen doorvoerde. 

 

- In de Spätfassung staan onder de partijen van ieder koor steeds eigen continuobalken. 

Dat lijkt vreemd: in de Thomaskirche was voor beide continuogroepen geen plaats on-

der de zijkoren, omdat daar banken en loges voor leerlingen en leraren waren (hoofd-

stuk II). De opstelling met een gemeenschappelijke continuopartij was beter. Waarom 

zou Bach dat hebben willen veranderen? De enige zinvolle reden lijkt te zijn dat Bach 

de koren verder uit elkaar wilde zetten. Maar waarom, en hoe?  

- De pagina’s met de eerste regel van het koraal O Lamm Gottes unschuldig (afb. 2 en 3) 

zijn afwijkend: in de Spätfassung was er geen aparte balk voor Organo boven aan de 

pagina. De koraalmelodie werd nu echter gespeeld met de rechterhand door beide 

continuo-orgels. Waarom zou Bach dit hebben gedaan? Het Schwalbennest-orgel werd 

pas in 1740 afgebroken, en was rond 1736 nog beschikbaar (hoofdstuk XVIII). 

- Bij de koraalmelodie in de orgelpartij van koor I is genoteerd: Rückposit: Sesquialtera 

(afb. 4; niet in de partituur).  

 

 
- Afb. 4. Spätfassung, orgelpartij koor 1, inzet ‘O Lamm Gottes Unschuldig’. 
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Afb. 3. Spätfassung, autografe partituur, openingskoor, pagina 7, inzet ‘O Lamm Gottes unschuldig’. 
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Waarom zou Bach dit hebben geschreven, als hij wist dat het rugwerk van het grote 

orgel in de Thomaskirche helemaal geen Sesquialtera bezat? (hoofdstuk XVIII). Het or-

gel op het Schwalbennest had wel een Sesquialtera, maar op het Schwalbennest zat het 

eerste koor zeker niet. 

 

Het voor de hand liggende antwoord op al deze vragen is: Bach voerde de Spätfassung van 

de MP helemaal niet uit in de Thomaskirche, maar in een andere kerk, waar de ideale opstel-

ling uit de Thomaskirche niet mogelijk was. En dat moet dan wel de Nikolaikirche zijn geweest, 

omdat deze de enige andere kerk in Leipzig was waar Bach passies uitvoerde.  

De ruimte op het Schülerchor in de Nikolaikirche was kleiner dan in de Thomaskirche 

(hoofdstuk III). Een ruimtelijke verdeling in koor I en II, zoals in de Thomaskirche, was op het 

Schülerchor van de Nikolaikirche niet mogelijk. Koor I kon zijn plek op het Schülerchor behou-

den, maar voor de zangers en instrumentalisten van koor II moest Bach een andere plaats 

zoeken, die hij waarschijnlijk vond op een galerij in de buurt. Beide koren zaten in de Nikolai-

kirche dus noodgedwongen verder uit elkaar. 

De grotere afstand tussen beide koren in de Nikolaikirche kan verklaren waarom koor 

II zijn eigen continuogroep nodig had, inclusief een eigen – verplaatsbaar – orgel. Het kleine 

orgel in de Nikolaikirche was al afgebroken in 1693, en kon de koraalmelodie in het openings-

koor niet spelen. Daarom moest deze waarschijnlijk door beide continuo-orgels worden ge-

speeld. Daarvoor kon in koor 1 de Sesquialtera op het rugwerk worden gebruikt: die was hier 

wel aanwezig (hoofdstuk XVIII). Voor koor 2 moest een draagbaar orgelpositief worden in-

gezet. De Thomaskirche bezat zo’n positief; het werd voor huwelijksvieringen buiten de kerk 

werd gebruikt (Trauungspositiv). Het had drie registers, en had zijn vaste plaats in de Thomas-

schule. Recent is aan het licht gekomen dat ook de Nikolaikirche een orgelpositief bezat, 

waarover verder niets bekend is (hoofdstuk XVIII, § 2). Het ligt voor de hand dat dit in koor 

II van de MP is gebruikt. Slechts één partij voor de soprano in ripieno werd gebruikt, mogelijk 

vanaf het balkon van het grote orgel, dat niet, zoals in de Thomaskirche, vlak achter de musici 

stond, maar daarnaast (hoofdstuk III), wellicht tussen beide koren in.  

De kopiisten die meewerkten aan het schrijven van de partijen waren niet alle gedu-

rende de jaren rond 1736 in Leipzig aanwezig, maar in 1737 wel. Dit jaartal klopt dus beter 

met de aanwezige kopiisten dan 1736, toen de passie in de Thomaskirche werd uitgevoerd. 

Waarschijnlijk is daarom 1737 het jaar van de première van de Spätfassung in de Nikolaikirche. 

Waarom Bach met zijn Große Passion naar de Nikolaikirche is uitgeweken is niet bekend.  

Bach kan de beide versies van zijn MP herhaaldelijk opnieuw hebben uitgevoerd, de 

Frühfassung in de Thomaskirche en de Spätfassung in de Nikolaikirche. Eén heruitvoering van de 

Spätfassung staat vast. Bach maakte daarbij gebruik van de partituur en partijen van de Spät-

fassung uit 1737. Er zijn geen wezenlijke vernieuwingen doorgevoerd; daarom mag worden 

aangenomen dat ook deze uitvoering plaatsvond in de Nikolaikirche; verschillende argumen-

ten leiden tot 1743 als meest waarschijnlijke jaartal. Voor deze heruitvoering maakte Bach 

drie extra partijen: voor het klavecimbel van het tweede koor, voor een gamba voor het 

tweede koor, en een extra partij voor de soprano in ripieno. Wellicht was Bach in 1737 niet te-

vreden met de klank van het kleine orgelpositief, en trachtte hij bij de heruitvoering de conti-

nuopartij van het tweede koor te versterken.  
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2. De bezetting 
De bezetting van instrumentale partijen is besproken in hoofdstuk V en van de vocale par-

tijen in hoofdstuk VI. De continuo-instrumenten zijn afzonderlijk besproken in hoofdstuk 

XVIII-XXV, en de overige instrumenten in hoofdstuk XXVI-XXXII. Hieronder worden de 

conclusies uit deze hoofdstukken toegepast op Bachs uitvoeringen in 1737 en 1743 van de 

Spätfassung van zijn MP in de Nikolaikirche. 

De zangers 
In hoofdstuk VI is betoogd dat zangers met solopartijen hun eigen partij hadden, en dat Bach 

zijn vocale koren gewoonlijk in enkelvoudige bezetting liet zingen. Uit het feit dat van alle 

‘koorpartijen’ er slechts één exemplaar werd gemaakt, waarin ook alle aria’s staan, kan men 

afleiden dat ook in de MP de koren enkelvoudig waren bezet. Zo staan in de enige partij van 

de bas in koor 1 alle koorpartijen, de recitatieven van Christus en de aria’s met recitatieven 

56, 57, 64, 65 en 77. Evenzo bevat de partij voor de tenor in koor I de koorpartijen, de recita-

tieven van de evangelist en de partijen van recitatieven en aria 19, 20 en 77. 

Bach zal bijna zeker voor deze partijen hebben gezocht in de kring van de universi-

teitsstudenten, met falsetterende sopranen en alten, of, indien aanwezig, met capabele leer-

lingen van de Thomasschule. 

Naast deze acht partijen zijn er nog drie ‘kleine partijen’ overgeleverd:  

- een baspartij met alleen de recitatieven van Judas en de eerste hogepriester,  

- een andere baspartij met alleen de recitatieven van Petrus, Kajafas, de tweede hoge-

priester en Pilatus,  

- en een sopraanpartij met alleen de recitatieven van de beide maagden en de vrouw 

van Pilatus.  

Deze partijen, die volgens de partituur behoorden bij koor I, zijn dus gezongen door aparte 

zangers, die verder niets zongen. Men kan veronderstellen dat dit instrumentalisten (violis-

ten, altviolisten?) uit koor I waren, die tijdens die recitatieven niets hoefden te spelen. Alle 

leerlingen van de Thomasschule werden getraind in zingen en in het spelen van instrumenten. 

Twee andere recitatieven, namelijk die van de beide getuigen, werden toegewezen aan de 

reguliere alt en tenor van koor II.  

Ten slotte is er nog een partij voor soprano in ripieno met de muziek van de koraalre-

gels uit de delen 1 en 29. Hoeveel zangers uit de partij voor soprano in ripieno zongen is on-

duidelijk, vermoedelijk één of twee, mogelijk drie. Ook dit waren waarschijnlijk zangers die 

verder niets meezongen. Men zou kunnen denken aan leerlingen die nog niet vaardig ge-

noeg waren om Bachs andere vocale partijen te zingen of een instrument te bespelen. Voor 

de uitvoering in 1743 is een kopie van deze partij gemaakt, waaruit opnieuw 1 à 3 zangers 

konden zingen. 

De blazers en strijkers 
Traverso’s: 

Er zijn enkelvoudige partijen overgeleverd voor de traverso’s 1 en 2 in beide koren. 

Vermoedelijk zijn hiervoor universiteitsstudenten uitgenodigd, maar het is mogelijk 

dat partijen in koor II, die geen soli bevatten, door leerlingen (Thomasschüler) werden 

waargenomen. 

Hobo’s: 

Er zijn eveneens enkelvoudige partijen overgeleverd voor de hobo’s 1 en 2 van beide 

koren. De partijen in koor I zullen zijn gespeeld door twee Stadtpfeiffer, die in koor II 
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mogelijk ook, wellicht door hun leerlingen (Gesellen). In koor I dienden de musici 

naast hobo in een aantal delen ook Oboe d’amore en Oboe da caccia te spelen. 

Violen: 

In de Thomaskirche was het aantal strijkerspartijen per koor maximaal zes ten gevolge 

van de beperkte ruimte in de zijkoren (zie § 1). Die beperking bestond in de Nikolai-

kirche niet. In het Schülerchor van de Nikolaikirche hoefde maar één instrumentaal koor 

te worden geplaatst, al was de ruimte ook daar beperkt. Voor een normale strijkersbe-

zetting met 2 à 3 eerste violen, evenveel tweede violen en 2 altviolen was wel plaats 

(hoofdstuk VIII). Deze getallen komen overeen met de door Bach gewenste bezetting, 

zoals hij die in zijn memorandum uit 1730 verwoordde (hoofdstuk V). Hoe de situatie 

was op de galerij waar het tweede koor was gehuisvest is onbekend, maar er is geen 

reden om aan te nemen dat het tweede koor zwakker was bezet dan het eerste: van 

alle vioolpartijen, ook voor koor II, zijn doubletten geschreven. Deze doubletten zou-

den zinloos zijn geweest bij een enkelvoudige strijkersbezetting. De beide soloviolis-

ten uit de aria’s 39 en 42 hadden hun partij staan in één van beide partijen voor de 

eerste viool; in het doublet staan de begeleidingspartijen. Wie zou de begeleidende 

partij voor zijn rekening hebben genomen bij een enkelvoudige bezetting? Omdat 

Bach twee koren met instrumentalisten moest vormen, is het zeer wel mogelijk dat hij 

zich in beide koren moest beperken tot twee maal twee violisten. Twee violisten in 

het eerste koor en de eerste violist in het tweede koor zullen vermoedelijk Kunstgeiger 

zijn geweest, de overige violisten studenten en leerlingen.  

Altviolen: 

De enige reden om aan te nemen dat Bach de altvioolpartijen enkelvoudig bezette, 

zou een gebrek aan beschikbare musici moeten zijn geweest. Dat is niet uitgesloten. 

Maar in zijn memorandum noemde Bach 2 door leerlingen te bespelen altviolen, en 

niet, zoals bijvoorbeeld bij de fagotten, 1 à 2. In beide koren zal de altvioolpartij dus 

indien mogelijk dubbel bezet zijn geweest met leerlingen. 

De continuo-instrumenten 
Violoncelli: 

Het memorandum vermeldt twee celli (niet 1 à 2), te bespelen door leerlingen. Op-

nieuw geldt dat de enige mogelijke reden om in ieder koor slechts één cello in te zet-

ten een mogelijk tekort aan beschikbare musici was. Indien mogelijk zal Bach dus in 

ieder koor twee leerlingen cello hebben laten spelen. In 1737 waren in ieder geval 

‘grote’ verticaal bespeelde celli aanwezig (hoofdstuk XXI). 

Violones: 

Het memorandum noemt één door een leerling te bespelen violone in de optimale be-

zettingslijst. Merkwaardigerwijze staat in deel 59, een recitatief voor het eerste koor, 

vermeld dat hier Violoni, dus meer dan één violone, was ingezet in koor I. Of werke-

lijk twee violones meeklonken in het eerste koor is de vraag. Bachs violones (Baß-Gei-

gen) waren instrumenten ter grootte van een moderne contrabas, waarschijnlijk met 

besnaring C - E/F – A – d – g, ofwel G-violones zonder laagste snaar. De violonisten 

speelden op 8-voets hoogte, dus unisono met de cellisten, maar hun instrumenten 

hadden een veel voller klinkende bas (hoofdstuk XXII). 

Fagotten: 

Er wordt wel verondersteld dat Bach in de MP geen fagotten voorschreef, maar de ar-

gumenten daarvoor (de term Bassono komt nergens voor in partituur of partijen) zijn 
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niet sterk. Er zijn sowieso geen aparte partijen overgeleverd voor deze instrumenten; 

alle continuopartijen partijen heten simpel Continuo. De cello en violone zijn alleen 

maar genoemd waar de continuopartij werd gesplitst: in deel 59 hebben celli en vio-

lone verschillende noten. In dit deel speelde de fagot kennelijk niet mee, maar dat be-

tekent natuurlijk niet dat het instrument elders evenmin meedeed. In de Johannes-Pas-

sion vinden ook dergelijke splitsingen plaats, maar daarin wordt de fagot (toevallig) 

wel genoemd (openingskoor), vandaar dat het in deze passie wél zeker is dat fagotten 

werden ingezet. In hoofdstuk XXIII is betoogd dat er geen aanwijzingen zijn dat de 

fagottist ooit een continuopartij zonder cello’s en violone speelde, ook niet als begelei-

ding van hobo’s. Het memorandum noemt 1 à 2 fagotten. Minstens één fagot werd in 

1730 bespeeld door een Geselle van de Stadsmusici. Fagotten zullen dus mogelijk door 

Gesellen van de stadsmusici zijn bespeeld. 

Orgels: 

De vaste organist van de Nikolaikirche zal vermoedelijk de orgel-continuopartij van 

het eerste hebben gespeeld op het grote orgel. Daarbij zal hij ook het pedaal hebben 

gebruikt; de becijferde partij in het openingskoor is niet speelbaar zonder pedaal 

wanneer de koraalmelodie op een apart klavier (Rugwerk) moest worden gespeeld. 

Trouwens, het orgel was het enige instrument dat desgewenst voor een 16-voets 

klank kon zorgen, omdat de violone een 8-voets-instrument was. De organist van het 

tweede koor, wellicht de organist van de Thomaskirche of een student, moet hebben 

begeleid op het orgelpositief van de Nikolaikirche (zie § 1). Met zijn enkele manuaal zal 

de koraalmelodie in de delen 1 en 29 hierop nauwelijks als uitkomende stem zijn op-

gevallen (hoofdstuk XVIII).  

Klavecimbels: 

Bach zelf zal het eerste koor hebben geleid uit zijn partituur vanaf het klavecimbel op 

het Schülerchor. Voor de heruitvoering in 1743 werd ook een becijferde klavecimbel-

partij geschreven voor het tweede koor, maar dat betekent niet dat in 1737 geen 

tweede klavecinist aanwezig was. Het gebeurde immers veel vaker dat Bach zijn par-

tijen voor klavecimbel onbecijferd liet (hoofdstuk XIX). Het is ook mogelijk dat deze 

klavecinist, vermoedelijk een student, toen gebruik maakte van een becijferde conti-

nuopartij van de Frühfassung.  

Bijzondere instrumenten 
Blokfluiten: 

In ‘O Schmerz’, deel 19, speelden niet de traversospelers, maar violisten van het eer-

ste koor blokfluit. De muziek is niet alleen opgenomen in de partijen van de eerste en 

tweede violisten, maar ook in de doubletten daarvan. Waarschijnlijk waren de blok-

fluiten dus dubbel bezet (hoofdstuk XXVIII). 

Viola da gamba: 

De Viola da gamba speelde alleen in de delen 56 en 57. Het betrof blijkbaar een zeven-

snarig instrument, waarop een Bes1 en A1 konden worden gerealiseerd, tonen die ove-

rigens niet door de celli en violone konden worden gespeeld. De gambapartij heeft 

geen muziek voor andere delen, en het instrument was (evenals een luit) überhaupt 

geen onderdeel van Bachs continuogroep (hoofdstuk XXIV). De gambist speelde dus 

vermoedelijk nergens continuo mee. Het is niet bekend wie deze partij voor zijn reke-

ning nam. 
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Voor de uitvoering in 1743 voegde Bach een gamba toe aan de continuogroep van het 

tweede koor in de delen 34 en 35. Deel 35, de aria ‘Geduld’, is de enige in de gehele 

MP waarin de zangers uitsluitend door het continuo wordt begeleid. Er lijkt weinig 

reden te zijn om te veronderstellen dat de overige continuoinstrumenten hier zwegen. 

In de partituur staat bij deze aria vermeld: Aria Tenore Violonc. e Org di 2. Chori. Toch 

is de partij in alle continuopartijen opgenomen, ook in de nieuw vervaardigde klave-

cimbelpartij. Bovendien is niet helemaal zeker of er echt Violonc. staat; het zou ook Vi-

oloni. kunnen zijn, hetgeen ook alle lage strijkers samen kan aanduiden (hoofdstuk 

XXII). Mogelijk heeft de fagot hier dus gezwegen. 

Luit: 

Een luitist, die in de Frühfassung nog een solorol had, was überhaupt geen onderdeel 

van Bachs continuogroep, en zal dus niet hebben meegespeeld (hoofdstuk XXV). 

 

3. De opstelling en de directie 

Koor 1 
 

 

Afb. 5. Interieur van de Nikolaikirche, westelijke wand met o.a. Schülerchor en orgel. 

De enige overgeleverde afbeelding van het Schülerchor in de Nikolaikirche is opgenomen in 

hoofdstuk III, afb. 4; deze afbeelding wordt hieronder opnieuw gepresenteerd (afb. 5). Het 

Schülerchor was midden in de westwand gelegen op de tweede verdieping. Een balkon met 

driezijdige balustrade stak de kerk in; voor het overige was de ruimte voor de musici uitge-

spaard in de toren. Het grote orgel bevond zich op deze aquarel links, dus niet centraal bij de 

overige musici.  
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De plattegrond van het Schülerchor is eveneens bewaard gebleven. In hoofdstuk VIII is in 

deze plattegrond een mogelijke opstelling bij een grote bezetting getekend. Op basis daarvan 

is in afb. 6 een opstelling getekend met het kleinere aantal musici dat mogelijk koor I vormde. 

In deze afbeelding zijn 2 maal drie violisten en twee fagottisten getekend; mogelijk moeten 

die getallen bij de MP naar beneden worden bijgesteld. De opstelling is mede gebaseerd op 

het aantal beschikbare partijen (hoofdstuk VIII). 

 

 
Afb. 6. Mogelijke opstelling van koor 1 in het Schülerchor van de Nikolaikirche. 

Variant van afb. 6 in hoofdstuk VIII. 
De gebruikte afkortingen zijn Or = orgel, Kl = klavecimbel, V1 = viool 1, V2 = viool 2, 

Va = altviool, Vc = cello, Vn = violone, Fg = fagot, Hb = hobo, Fl = traverso. 

 

Bach leidde zijn musici vanaf het op een verhoging staande klavecimbel. Zo zat hij dus tus-

sen al zijn musici in, hoewel de zangers met de rug naar hem toe stonden. Het geluid werd 

door het gewelfde plafond waarschijnlijk de kerk in geprojecteerd, waardoor het daar goed 

hoorbaar was. De organist was circa acht meter verwijderd van het centrum van het Schüler-

chor; men kan zich voorstellen dat de blazers het orgel slecht konden horen. Wel was er ver-

moedelijk een rechtstreekse zichtlijn tussen Bach en de organist. Het is goed mogelijk dat de 

Soprano in ripieno in deel 1 en 29 op het orgelbalkon stond (of, als er meer waren, stonden), op 

de tekening links van het orgel; daar stonden zij ook aan een balustrade, dicht bij koor I, en 

konden zij bovendien de uitkomende stem op het orgel goed horen.  
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Koor 2 
Van de opstelling van koor 2 is niets bekend. Maar het ligt het meest voor de hand dat dit 

koor een plaats had op de galerij op de tweede etage, op de tekening rechts van het orgel, op 

dezelfde hoogte als het Schülerchor. Van de overgeleverde plattegrond (hoofdstuk III, afb. 5) 

is in afb. 7 hieronder een royalere uitsnede weergegeven, waarin ook een deel van de be-

doelde galerij is te zien. Blijkbaar waren ter plaatse weinig vaste zitplaatsen aanwezig, zodat 

het niet moeilijk moet zijn geweest hier een opstelling voor koor II te bouwen, compleet met 

orgelpositief en klavecimbel. Ook hier zullen de vier zangers aan de balustrade hebben ge-

staan.  

 
Afb. 7. Westelijke portaalgebouw ter hoogte van de bovenste galerij, detail. 
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De directie 
In hoofdstuk VII is beschreven dat Bachs directie zal hebben bestaan uit het leiden van het 

eerste koor vanaf het klavecimbel. Dit instrument was met zijn luide klank en scherpe attack 

goed hoorbaar voor alle musici, zodat hij hen qua tempo bijeen kon houden. Details moeten 

zijn afgesproken tijdens repetities. Alleen in delen met een grotere bezetting kon iemand, bij-

voorbeeld de prefect, de maat slaan, zonder grootse gebaren. De slag was daarbij tamelijk 

langzaam. Zo werd bijvoorbeeld een -maat, zoals in het openingskoor, traditiegetrouw ge-

slagen in tweeën: op de eerste achtste een neerslag, en op de zevende een opslag. Overigens 

was het wel mogelijk dat de neerslag en de opslag in twee delen werden gesplitst, waarbij de 

neerslag op de eerste achtste begon en vanaf de vierde werd afgemaakt, terwijl de opslag 

startte op de zevende achtste en werd afgemaakt vanaf de tiende. 

 Als het tweede koor inderdaad gelokaliseerd was op de aangegeven galerij, was er 

een goed zicht tussen beide koren mogelijk. Het is heel goed mogelijk dat iemand uit koor 1 

de maat sloeg, terwijl iemand in koor 2 die maat overnam en eveneens sloeg, zodat de musici 

in koor 2 dezelfde slag ervoeren als hun collega’s in koor 1. Deze praktijk werd in 1678 al be-

schreven door Wolfgang Caspar Printz (hoofdstuk VII). 

 

4. De aria’s, hun inleidende recitatieven en de koor-aria’s 

Het tempo 
De tempi die Bach hanteerde bij de uitvoeringen van zijn cantates en passies zijn tegenwoor-

dig onzeker, maar uit de – soms tegenstrijdige – geschriften van Bachs tijdgenoten komt toch 

een beeld naar voren van de maatstaven op grond waarvan het tempo werd bepaald (hoofd-

stuk XI.1 en 2).  

De maatsoort was een van de belangrijkste aanwijzingen voor het tempo. Zonder een 

afwijkend notenbeeld, zonder een extreem affect en zonder een tempoaanduiding was bij 

elke maatsoort sprake van wat een ‘basistempo’ genoemd kan worden. Het als ‘langzaam‘ 

gekarakteriseerde tempo ordinario was het basistempo van de maatsoort , en was bij iedere 

musicus kennelijk zodanig ingeslepen dat daarvan niet gemakkelijk werd afgeweken. Meet-

methoden ontbraken, maar soms werd de hartslag als referentie genoemd of de slinger van 

een grote klok, die de seconden aangaf. Dat leidt tot een tempo van  = 60 à 70. Het zal in de 

kerk bepaald niet sneller zijn geweest, omdat in kerkmuziek een langzamer tempo werd ge-

adviseerd dan in andere muziekstijlen; als basistempo wordt hier daarom  = 60 aangeno-

men. Dit basistempo lijkt bij Bach ook van toepassing te zijn geweest bij de maatsoorten  

en , en gold voor een notenbeeld met veel zestienden als kleinste noten. Het basistempo 

voor maatsoorten met 2 in de noemer hoeft ons hier niet bezig te houden, omdat deze maat-

soorten niet voorkomen in de MP.  

Het is niet zeker dat in maatsoorten met een 8 in de noemer ook een basistempo be-

stond, maar wel waarschijnlijk. De traktaten die verschenen tijdens Bachs leven zijn niet erg 

helder. Wel is duidelijk dat de kwart in maatsoorten met 4 in de noemer langzamer was dan 

de achtste in maatsoorten met 8 in de noemer. Wanneer in deze muziek zestienden als klein-

ste noten voorkwamen, zal het basistempo waarschijnlijk ook dan  = 60 ofwel  = 120 zijn 

geweest, dus  = 40. In de MP betreft dit alleen de maatsoorten ,  en . Daarnaast is van de 

maatsoort  beschreven dat die tijdens Bachs leven vaak langzamer werd uitgevoerd dan 

verwacht.  
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Vanzelfsprekend is de metronoomwaarde van het basistempo niet in beton gegoten, 

en fluctuaties kwamen zeker voor. Daarnaast waren er factoren die het tempo beïnvloedden. 

Een groot aantal tweeëndertigsten vertraagde het tempo, en geen of weinig zestienden ver-

snelden het (met een nooit kwantitatief beschreven factor). Ook het affect kon het tempo be-

invloeden: opgewonden en vrolijke affecten verhoogden het tempo, terwijl droevige affecten 

het tempo verlaagden. Tempoaanduidingen konden het tempo eveneens beïnvloeden, maar 

in de MP komen die in aria’s en koren weinig voor: het betreft alleen andante en vivace. Beide 

hebben tegenwoordig een andere betekenis dan tijdens Bachs leven. Andante werd voorna-

melijk toegepast in delen zonder veel zestienden en met een in achtsten voortschrijdende 

bas; in de MP zijn dat de delen 20 (‘Ich will bei meinem Jesu wachen’) en 27a (‘So ist mein Je-

sus nun gefangen’). Andante vertraagde het (reeds langzame) basistempo enigszins. Vivace 

versnelde het juist; het nam een positie in tussen het basistempo en allegro. Het was dus 

merkbaar langzamer dan allegro. Dat betekent dat deel 27b (‘Sind Blitze, sind Donner’) een 

matig snel tempo had. In al deze gevallen is niet bekend hoe groot de tempo-aanpassingen 

waren ten gevolge van de genoemde factoren. De consequenties van de genoemde invloeden 

worden hieronder besproken voor de aria’s, koren en accompagnato-arioso’s in de MP. 

De aria’s en koren 
Het duet ‘So ist mein Jesus nun gefangen’ (deel 27a) werd door Bach Aria genoemd. Evenzo 

kan men de ‘koren’ met de nrs. 1, 27b en 68 beschouwen als aria’s voor een groter aantal vo-

cale partijen (koor-aria’s). Tekstdichter Picander gaf deze delen ook het opschrift Aria. Er is 

geen reden om ze anders te beschouwen dan de overige aria’s. Misschien met één uitzonde-

ring: in koren werd volgens tijdgenoten van Bach niet verwacht dat zangers zelfstandig ver-

sieringen aanbrachten (§ 7). Als Bachs zangers dat in aria’s al deden, dan toch zeer waar-

schijnlijk niet in koren. 

Het basistempo van de delen in de maatsoorten  of  was dus  = 60, maar omdat het 

affect in de meeste delen treurend is, zou het tempo zelfs veelal  = 55 kunnen zijn geweest. 

Dit betreft de nrs. 29 (‘O Mensch bewein dein Sünde groß‘), 35 (‘Geduld‘), 49 (‘Aus Liebe‘), 

52 (‘Können Tränen meiner Wangen‘) en 68 (slotkoor, ‘Wir setzen uns‘). In het slotkoor 

wordt dit tempo bovendien bevestigd door het sarabande-karakter (hoofdstuk XI.3). Het-

zelfde tempo kan van toepassing zijn geweest in nr. 20 (‘Ich will bei meinem Jesum wachen’) 

(andante) en nr. 60 (‘Sehet, Jesus hat die Hand’). Andante betekent een enigszins langzame, 

non-legato uitgevoerde lopende bas in achtsten, maar het affect is hier enigszins neutraal. In 

nr. 60 is weliswaar geen tempoaanduiding genoteerd, maar met zijn staccato gespeelde lo-

pende achtsten in de bas heeft het wel alle kenmerken van een andante. Bij nr. 27a (‘So ist 

mein Jesus nun gefangen’) is wel andante genoteerd (de bas is hier een bassetto). Maar dit deel 

heeft achtsten als kleinste noten; of daarmee in een andante een sneller tempo dan  = 55 is be-

doeld is niet zeker.  

Afwijkende tempi zullen op hun plaats zijn geweest in nr. 8 (‘Blute nur’), dat geen 

zestienden heeft (  = 60 of iets sneller), nr. 42 (‘Gebt mir meinen Jesum wieder’) met zijn op-

gewonden affect (  = 75?) en nr. 57 (‘Komm süßes Kreuz’), waarin de gambapartij tweeënder-

tigsten heeft, met af en toe zelfs vierenzestigsten. Dat vertraagde het tempo substantieel; ook 

het karakter van een tombeau draagt daaraan bij. Wellicht was  = 40 hier op zijn plaats. 

Het basistempo van  = 120 in de delen met de maatsoorten  en  zal eveneens door 

de overwegend treurige affecten verlaagd zijn; mogelijk tot  = 100. Dat tempo zou van toe-

passing kunnen zijn geweest op nr. 6 (‘Buß und Reu’) en nr. 30 (‘Ach, nun ist mein Jesus hin’; 

met sarabande-karakter). Een sneller tempo was op zijn plaats in nr. 13 (‘Ich will dir mein 
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Herze Schenken’) vanwege het affect en in nr. 23 (‘Gerne will ich mich bequemen’) vanwege 

het kleine aantal zestienden. Zoals hierboven al is vermeld vroeg nr. 27b (‘Sind Blitze und 

Donner’) met de aanduiding vivace een enigszins sneller tempo, bijvoorbeeld  = 130 of 140. 

Het opgewonden affect is al in de tempoaanduiding vivace begrepen. 

De delen in -maat hebben over het algemeen geen zestienden, hetgeen in eerste in-

stantie zou pleiten voor een hoger tempo, maar deze maatsoort werd vaak geassocieerd met 

een lager tempo. In nr. 1 (‘Kommt ihr Töchter’) zou het hierboven genoemde tempo van  = 

100 kunnen zijn bedoeld. Dat geldt zeker ook voor nr. 39 (‘Erbarme dich’), dat een siciliano-

ritme heeft. Maar nr. 65 (‘Mache dich, mein Herze, rein’) heeft geen treurend affect, waar-

door  = 120 à 130 beter lijkt. 

Vanzelfsprekend moet bij al deze metronoomwaarden een onzekere bandbreedte in 

acht worden genomen, en is steeds het voorvoegsel ‘circa’ op zijn plaats; voor de overzichte-

lijkheid is dit hier weggelaten. 

Accompagnato-arioso’s als inleiding op aria’s 
In de MP komt deze vorm van recitatieven relatief veel voor (delen 5, 12, 19, 22, 34, 48, 51, 56, 

59 en 64; daarnaast kan deel 67 beschouwd worden als recitatief voorafgaande aan het slot-

koor (‘Schluß-Aria’). Bach noemde ze steevast Recitativo, meestal afgekort tot Recit. Het zijn 

geen vrije recitatieven: ze hadden als alle arioso’s een vast tempo. De aanduidingen a tempo 

en a battuta bij een viertal van deze recitatieven in de NBA zijn misleidend geplaatst als kopje 

boven dit betreffende deel.1 Men zou hieruit de indruk kunnen krijgen dat een vast tempo 

uitzonderlijk zou zijn geweest in dit soort delen. Bach heeft deze aanduidingen echter alleen 

genoteerd in continuo- en orgelpartijen (afb. 8). Een blik op de laatste noten van het voor-

gannde secco-recitatief maakt duidelijk waarom: het notenpatroon in de continuopartijen 

van deze recitatieven wijkt in essentie niet af van dat in de voorgaande vrije secco-recitatie-

ven. Om de spelers te waarschuwen dat de zanger hier geen vrijheid meer had, en dat dus 

op de slag moest worden gespeeld, zijn de aanduidingen a tempo en a battuta nuttig. Maar ei-

genlijk waren zij sowieso van toepassing op alle accompagnato-arioso’s. 

 

 
Afb. 8. Deel 56 (met het slot van deel 55 en het begin van 57), continuopartij. 

Aanduiding a batutta (sic). 

 

In § 5 hieronder wordt voor de Christus-recitatieven (vrije accompagnato-recitatieven) een 

conventie beschreven waarbij de rechterhand van de organist bij lange basnoten kort de ak-

koorden aansloeg, maar het pedaal (of de linkerhand) liet liggen (vermoedelijk om een 16-

voets basis mogelijk te maken,) samen met de overige basinstrumenten. Gold deze conventie 

ook in deze accompagnato-arioso’s? Misschien wel, maar in sommige delen niet: in deel 5, 

‘Du lieber Heiland du’, 22, ‘Der Heiland fällt’ en 56, ‘Ja freilich’ noteerde hij korte noten, zelfs 

                                                      
1 A tempo: Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder (deel 22) en Nun ist der Herr zur Ruh gebracht (deel 67), 

A battuta: Er hat uns allen wohlgetan (deel 48) en Ja freilich (deel 56). 
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in de partituur.2 Dat kan niet anders worden opgevat dan dat de continuoinstrumenten die 

korte noten ook echt kort moesten spelen. Maar de conclusie dat Bach dan blijkbaar in alle 

accompagnato-arioso’s korte begeleiding door alle basinstrumenten zou wensen klopt ook 

niet: in een vergelijkbaar geval, deel 51, ‘Erbarm es Gott’, staat de continuolijn wel genoteerd 

in lange noten. Ook in deel 48, ‘Er hat uns allen wohlgetan’, is de notatie lang, maar hier be-

vat de baslijn naast lange noten ook loopjes.  

Een argument voor deze standaard-uitvoeringspraktijk met liggend pedaal kan wor-

den gevonden in deel 64, ‘Am Abend da es kühle war’, met lange basnoten. In de orgelpartij 

noteerde Bach Rec. senza acc. Tasto solo è piano. Hier wilde Bach kennelijk helemaal geen (har-

monisch onzuivere) orgelakkoorden op de harmoniewisselingen, maar wel steeds het lig-

gende pedaal met een 16-voets klank, die immers niet kon worden opgeroepen door de 8-

voets spelende violone. Of ook het klavecimbel geen akkoorden speelde is niet duidelijk, om-

dat Bach hiervoor de partituur gebruikte, en hierin vermeldde hij slechts: Recit: due Violini 

Viole Basso e Cont. I. Chori. 

Samenvattend: het meest waarschijnlijk is dat Bachs organist zich bij alle accompag-

nato-recitatieven met lange basnoten hield aan de conventie, waarbij alleen de rechterhand 

korte akkoorden speelde en het pedaal samen met de overige continuo-instrumenten bleef 

liggen. Maar soms wilde Bach blijkbaar differentiëren, en noteerde dan korte begeleiding 

voor zowel het orgel als de overige continuo-instrumenten. 

Ten slotte moet hier deel 67 worden genoemd, ‘Nun ist der Herr zur Ruh gebracht’. 

De vier gedeelten voor de zangers van koor I lijken steeds vrije accompagnato-recitatieven, 

met een vrij ritme. Maar zodra de zangers van koor II invallen is er sprake van accompag-

nato-arioso’s, en diende dus op de slag te worden gespeeld. In de orgelpartij van koor I no-

teerde Bach hier de aanduiding Recit. a tempo (afb. 9), en dat suggereert dat het hele recitatief 

is op te vatten als een arioso met een vaste maat, evenals de andere ‘recitatieven’ als inlei-

ding op aria’s.  

 

 
Afb. 9. Recitatief nr. 67 (begin), orgelpartij koor I, Recit. a tempo. 

 

Dat is echter niet zeker. Een waarschuwing als a tempo is namelijk niet vermeld in de partijen 

van de strijkers, de andere continuopartijen en de zangers van het eerste koor. Bovendien 

zou men kunnen denken dat de tekst a tempo pas start boven de noten van het arioso-ge-

deelte.  

Wat de tempi betreft: al deze accompagnato-arioso’s staan in de maatsoort , en bijna 

steeds komen zestienden als kleinste noten voor, al is dat niet iedere keer even vaak. Mis-

schien moet bedacht worden dat Bach deze delen recitatieven noemt, en dat de vrijwel steeds 

droevige teksten een goede declamatie verdienden. Het bij aria’s genoemde standaardtempo 

van  = 55 was daarom hier mogelijk nog te snel; wellicht was een gemiddeld tempo van  = 

50 beter; het affect kon soms om een nog iets trager tempo vragen. 

                                                      
2 In de partituur van de Frühfassung van de MP (BWV 244.1) noteerde hij overigens wel lange noten. 
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5. Het gezongen evangelie 
In hoofdstuk XVI is beschreven hoe volgens tijdgenoten van Bach recitatieven dienden te 

worden gezongen, en hoe uit Bachs eigen notatie kan worden opgemaakt hoe hij hier zelf 

mee omging. De conclusies uit het hoofdstuk worden hieronder toegepast op uitvoering van 

de verschillende soorten evangelierecitatieven in de MP. Daarbij wordt ook vermeld, hoe het 

tempo van deze delen zou kunnen zijn geweest (hoofdstuk XI.2) 

De vrije evangelierecitatieven  
Waarschijnlijk werden de partijen van de evangelist en de kleine partijen met een matig 

tempo gezongen, vooral in verband met een goede verstaanbaarheid in de grote kerken. Het 

belangrijkste doel van de vrije recitatiefstijl was om de tekst optimaal over te brengen op de 

toehoorders, en daarbij bewust het beoogde affect te zoeken. Zangers moesten daartoe flexi-

bel met de ritmische notatie omgaan en waren vrij in het bepalen van de notenwaarden van 

de afzonderlijke lettergrepen. Zij dienden als het ware sprekende te zingen. Bachs verdeling 

van noten in achtsten en zestienden kan tamelijk arbitrair zijn geweest, waarbij formele in-

passing van de noten in een -maat (alle evangelierecitatieven staan in ) het belangrijkste 

doel was. Een aanwijzing voor het matige tempo in de recitatieven is te vinden in deel 14: 

waar Christus het vanaf m. 8 heeft over het verstrooien van de schapen, gaat het recitatief 

over in een arioso-gedeelte met de tempoaanduiding Vivace. Terugkeer naar het oude tempo 

wordt in m. 10 aangeduid met Moderato (uniek in Bachs oeuvre). De tekst lijkt geen aanlei-

ding te geven tot de veronderstelling dat Bach hier met Moderato een langzamer tempo dan 

normaal bedoelde. In nr. 61, m. 7 (‘Eli lama asabthani’) maakt de tempoaanduiding Adagio 

duidelijk dat van de zanger hier een nog langzamer tempo werd verwacht. 

Volgens tijdgenoten als Telemann en Agricola kon bij zulke vrije secco-recitatieven, als 

op sterke maatdelen twee identieke achtsten staan genoteerd (of een kwart), de eerste achtste 

een secunde hoger of lager worden gezongen. Een hierbij ontstane dissonant hoefde niet ge-

schuwd te worden. Op slotcadensen werd de eerste achtste van het slotakkoord steeds een 

kwart hoger ingezet. Bach noteerde in recitatieven zijn cadensen (meestal twee achtereenvol-

gende akkoorden: dominant en tonica) over het algemeen onversierd, zoals gebruikelijk in 

zijn tijd. Er is echter geen reden om aan te nemen dat de zangers bij Bach hun cadensen niet 

versierden op de eenvoudige manieren die Telemann en Agricola beschreven. Agricola 

kwam uit de school van Bach. In zijn recitatieven schreef Bach overigens zelf al vaak de een 

kwart verhoogde slotcadensen.  

Telemann schreef voor dat van een tweetal elkaar opvolgende achtsten op dezelfde 

toonhoogte, en eerste een secunde verhoogd (of verlaagd) kon worden. Hieronder volgt als 

illustratie een gedeelte van een evangelie-recitatief uit de MP (nr. 4a), waarop de auteur van 

deze studie de regels voor ‘Accenten’ van Telemann heeft toegepast (afb. 10); daarbij zijn van-

zelfsprekend andere keuzes mogelijk. Dit voorbeeld is overgenomen uit hoofdstuk XVI, 

waarin is gesuggereerd dat Bach mogelijk deze vanzelfsprekende verhoging (of verlaging) 

met een secunde als accenten niet aanhing: waar nodig schreef hij die zelf uit. Op andere 

plaatsen zou het toepassen van deze conventie kunnen leiden tot ongewenste harmonieën; in 

het voorbeeld gebeurde dat op Schriftftgelehrten in m. 2. 
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Afb. 10. Deel 4a, met op de tweede regel de volgens de door Telemann (1725) beschreven conventie 

versierde zangpartij (versieringen aangegeven met streepjes boven de noten). 

 

Samen met de organist begeleidde Bach zelf als klavecinist de evangelierecitatieven in zijn 

MP. De klavecinist moest volgens Bachs tijdgenoten hierbij volstemmig spelen, met verschil-

lende vormen van arpeggio. Orgelbegeleiding was over het algemeen zacht, waarschijnlijk 

met een zacht 16-voets register in het pedaal. Omdat de noten zijn afgedrukt in alle continuo-

partijen, lijkt het waarschijnlijk dat alle continuo-instrumenten meespeelden, met twee celli 

en de 8-voets violone, mogelijk ook inclusief een fagot. 
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In de partituur van de MP zijn de continuo-noten lang genoteerd, veelal aan elkaar gebon-

den; alleen bij cadensen zijn soms rusten genoteerd (afb. 11). 

 

 
Afb. 11. Nr. 4a, partituur, met lange continuo-noten. 

 

Volgens een wijd en zijd bekende conventie werden deze lang genoteerde begeleidingsnoten 

ingekort, bij benadering tot kwartnoten; pas bij een harmoniewisseling werd een volgend ak-

koord aangeslagen. Dat ook Bach een begeleiding in korte akkoorden verlangde wordt dui-

delijk uit de continuopartijen, waarin hij de conventie bij uitzondering nauwkeurig uitwerkte 

(afb. 12). Alle continuo-instrumenten speelden kort.  

 

Afb. 12. Nr. 4a , (met slot deel 3 en begin 4b), partij Continuo, met korte noten. 

 

Nieuwe akkoorden zonder wijziging van de baslijn (afb. 13) werden door orgel en klavecim-

bel alleen in de rechterhand gespeeld. 
 

 
Afb. 13. Nr. 4c, met slot deel 4b, partij Organo I. 

Becijfering in 4c op rust in 4e en 8e maat, 4e tel. 
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In kerkrecitatieven werden slotakkoorden in cadensen steeds gespeeld nadat de zanger zijn 

laatste noot had gezongen.3  

De accompagnato-recitatieven van Christus 
De woorden van Christus werden in de MP (op één uitzondering na) steeds begeleid door 

strijkers; er is sprake van vrije accompagnato-recitatieven. De strijkers speelden hierbij altijd pi-

ano. In wezen golden voor de zanger geen andere conventies dan bij de vrije secco-recitatie-

ven van de evangelist. De strijkers en de continuospelers dienden zich aan te passen aan de 

zanger, die immers geheel vrij was in zijn interpretatie. Bij zulke vrije accompagnato-recita-

tieven liet de organist de baspartij waarschijnlijk liggen in het pedaal, met een zacht 16-voets 

register, maar de rechterhand van het orgel niet: die werd, evenals bij de vrije secco-recitatie-

ven, steeds na de eerste kwart losgelaten. De reden is vermoedelijk de afwijkende stemming 

van Bachs orgels (middentoonstemming); die zou bij accompagnato-recitatieven onzuiverhe-

den hebben veroorzaakt, meer nog dan bij secco-recitatieven. 

Arioso-gedeelten in de recitatieven 
Soms gaan vrije recitatieven over in arioso’s, te herkennen aan het overgaan van akkoorden-

begeleiding in melodieën in het continuo. Arioso’s werden ‘op de slag’ gezongen, en de zan-

ger had dus geen vrije keuze voor de lengte van noten. Er lijkt geen reden te zijn om te ver-

onderstellen dat de temporegels zoals die hierboven voor aria’s zijn beschreven hier niet van 

toepassing zouden zijn geweest, behalve dat de affecten niet steeds treurend, maar vaak 

meer beschrijvend zijn.  

Omdat de maatsoort steeds  is (een enkele keer ), was het basistempo met  = 60 

meestal van toepassing als zestienden de kleinste noten zijn, zoals in nr. 33, m. 5 (‘Er hat 

gesagt’), nr. 36, m. 10 (‘sitzen zur Rechten der Kraft’) en nr. 41, m. 28 (‘Es taugt nicht’). Als 

het affect wat opgewonden is kan het tempo iets hoger zijn geweest. In nr. 11, m. 19 

(‘Nehmet, esset’) en m. 24 (‘Trinket alle daraus’) komen geen zestienden voor en zal een snel-

ler tempo dan het basistempo zijn bedoeld, bijvoorbeeld  = 80. Nr. 14, m. 8 (‘Ich werde den 

Hirten schlagen’) draagt de tempoaanduiding vivace, dus hier was sprake van een tempover-

snelling, maar niet van allegro en zeker niet van presto. In nr. 18, m. 11 (‘Meine Seele ist 

betrübt’) is het affect droefheid; ondanks dat geen zestienden zijn genoteerd zal het tempo 

daarom waarschijnlijk niet hoger dan  = 60 zijn geweest. In nr. 63, m. 1 (‘Und siehe da´) ten 

slotte vertraagde de grote hoeveelheid tweeëndertigsten in het continuo het tempo enerzijds, 

maar is anderzijds het affect zeer opgewonden. Een tempo gelijk aan het basistempo of iets 

sneller lijkt de bedoeling te zijn geweest. 

De volkskoren 
Volkskoren (Turbae) vervullen dezelfde functies als arioso’s in het evangelieverhaal, maar 

vertolken de woorden van meer dan twee personen. Met andere woorden, hoewel de musici 

ook het gevraagde affect dienden te vertolken, zal strikt in de maat zijn gemusiceerd. Op-

nieuw is er geen reden om aan te nemen dat voor het tempo andere criteria golden dan voor 

aria’s. De maatsoort is steeds  of soms , en de kleinste noten zijn zestienden (basistempo) 

of achtsten (iets sneller). Maar wanneer het affect opwinding is zal een hoger tempo de be-

doeling zijn geweest.  

                                                      
3 In Hoofdstuk XVI (bij afb. 16) wordt ingegaan op een schijnbare afsluiting tijdens de slottoon van de 

zanger; waarschijnlijk betreft dit echter slechts een notatiekwestie, omdat het gewenst was dat tonica 

op een sterk maatdeel viel. 
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In nrs. 4b (‘Ja nicht auf das Fest’), 4d (‘Wozu dienet dieser Unrat’), 36d (‘Weissage’), 

45b (‘Laß ihn kreuzigen’) en 50b (idem) is er sprake van opwinding; het tempo zal dan ver-

moedelijk minstens Vivace, of zelfs Allegro (  = 80 à 90?) zijn geweest, maar nooit Presto.4 De 

nrs. 36b (‘Er ist des Todes schuldig’), 50d (‘Sein Blut komme über uns’), 58b/d (‘Der du den 

Tempel’ / ‘Andern hat er geholfen’) en 66b (‘Herr, wir haben gedacht’) bevatten weinig of 

geen zestienden, en zullen nog wat sneller zijn uitgevoerd (  = 90 à 100?). Nr. 9e (‘Herr, bin 

ichs’) heeft bovendien de tempoaanduiding Allegro, hetgeen het tempo extra verhoogt (  = 

100?). 

Andere turbae hebben een meer neutraal affect. Nr. 9b (‘Wo willst du’, in -maat) 

heeft geen zestienden, hetgeen het tempo hoger maakte dan het basistempo. Nrs. 41b (‘Was 

gehet uns das an‘), 53b (‘Gegrüßet‘), 61b (‘Der rufet dem Elias‘) en 61d (‚Halt! laß sehen‘) 

hebben alleen zestienden in de traversopartijen (  = 80 à 90?). Nr. 38b (‘Wahrlich, du bist 

auch’) heeft wel zestienden, daarom was het basistempo (  = 60) hier op zijn plaats. Dat geldt 

ook voor nr. 63b (‘Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen’); alleen wanneer Bach hier een 

bijzonder affect (eerbied?) zou hebben beoogd zou het tempo lager kunnen zijn geweest.5  

 

6. De koralen 

Het tempo van de koralen 
In de eerste twee paragrafen van hoofdstuk XVII is te lezen dat veel traktaten uit Bachs tijd 

en omgeving erop wijzen dat de koralen door de kerkgemeente langzaam werden gezongen. 

Tijdens Bachs leven zou het tempo per lettergreep ongeveer  = 60 kunnen zijn geweest. Vro-

lijke gezangen werden enigszins sneller, droevige enigszins langzamer gezongen.  

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

rustig werden uitgevoerd, met hetzelfde gemiddelde tempo van ongeveer  = 60, zelfs als zes-

tienden ontbraken. 

Deze conclusies zijn onverkort van toepassing op Bachs eigen uitvoeringen van de 

MP. Vrolijke koralen kent de passie niet. Hooguit zou men kunnen veronderstellen dat de 

koralen nrs. 25 (‘Was mein Gott will’) en 44 (‘Befiehl du seine Wege’) vanwege het affect een 

iets hoger tempo hadden. Voor het laatstgenoemde koraal geldt bovendien dat er weinig 

achtsten in voorkomen. Toch kan men zich afvragen of Bachs koralen niet altijd ongeveer in 

het tempo ordinario werden gezongen, zelfs als Bach in de onderste stemmen weinig of geen 

onderverdeling in achtsten aanbracht.6 

Fermates 
De beide laatste paragrafen van hoofdstuk XVII hebben de fermates in Bachs koralen als 

thema. Fermates konden verschillende betekenissen hebben: ‘eindeteken’, waarbij de noot 

niet noodzakelijk verlengd hoefde te worden, en ‘rustteken’, waarbij dat wel gebeurde. In de 

gemeentezang werden alle regeleinden in Bachs tijd standaard verlengd, waarna een rust 

                                                      
4 In veel hedendaagse uitvoeringen is het tempo van volkskoren veel hoger. 
5 Dit koor wordt veelal veel langzamer uitgevoerd. Bach had hier dubbele notenwaarden kunnen ge-

bruiken, al dan niet met de maatsoort , maar dat heeft hij niet gedaan. Ook heeft hij geen tempoaan-

duiding genoteerd. Kennelijk had hij een sneller tempo in gedachten. 
6 Het gesuggereerde tempo is aanzienlijk lager dan dat men tegenwoordig meestal hoort in HIP-uit-

voeringen  



22 

 

werd ingelast. Een sterke aanwijzing hiervoor is dat op de slotnoten door de organist vaak 

eenstemmige virtuoze tussenspelen (passagio’s) werden gespeeld. Zulke tussenspelen, met 

variabele lengtes, zijn al door Bach genoteerd in het begin van de 18e eeuw (BWV 715, 722, 

726 (?), 729, 732, 738).  

Bach lijkt de melodieën van de koralen in zijn cantates en passies zo te hebben geno-

teerd dat zij op een zo logisch mogelijke wijze in een - of -maat konden worden ingepast 

(zoals hij ook deed in zijn vrije recitatieven). Dat betekent niet automatisch dat zij ook zo 

werden uitgevoerd. Bach wilde waarschijnlijk dat alle regeleinden lang werden uitgevoerd, 

of deze nu kort of lang genoteerd waren. Fermates noteerde Bach in de MP (vrijwel) steeds 

op het einde van iedere regel, of die nu kort was (een kwartnoot) of lang (bijvoorbeeld een 

halve noot met punt). Alleen wanneer een regel werd besloten met een dubbele (herhalings- 

of afsluitende) streep liet hij de fermate meestal weg. De fermate was hier overbodig, omdat 

de dubbele streep al voldoende uitsluitsel gaf (bijvoorbeeld in nr. 15, ‘Erkenne mich, mein 

Hüter’, afb. 14). In de gedrukte uitgaven is de soms ontbreken fermate voor de eindstreep ter 

wille van de eenheid alsnog toegevoegd, maar niet die voor de herhalingsstreep. 

 

 
Afb. 14. Deel 15, partituur.  

Ontbrekende fermates op het einde van de tweede en de laatste regel. 

 

Hoe lang de noot op het eind van de regel en de aansluitende rust duurden is onbekend. 

Men zou kunnen denken dat Bach de kwartnoot op het eind van de eerste regel in koralen 

als nr. 15 net zo uitvoerde als de drietelsnoot op het eind van de tweede regel; op deze wijze 

zou de flow van de melodie niet onderbroken worden. Maar als de kerkelijke gemeente die 

flow blijkbaar niet interessant vond, is het logisch dat Bach zich daar in zijn cantates en pas-

sies bij aansloot: in de passie vertolkten de koralen de reacties van de gemeente. Evenals bij 

de gemeentezang werd de slag na elk regeleinde waarschijnlijk onderbroken, zelfs als, zoals 

hier in nr. 15, gemakkelijk zou kunnen worden doorgeslagen.7  

 

                                                      
7 Opnieuw: dit wijkt af van de tegenwoordig algemene uitvoeringspraktijk, waarin de fermates wor-

den gezien als eindetekens, en niet als rusttekens, en waarin de flow van de muziek ook in de koralen 

belangrijk wordt gevonden. 
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7. Stemming, articulatie, dynamiek, versieringen, zangkunst 

Stemming (hoofdstuk X) 
Omdat het orgel in koortoon stond en de overige instrumenten in kamertoon (a1 = 415 Hz), 

diende de organist een hele toon lager te spelen. Bachs orgels stonden vrijwel zeker in mid-

dentoonstemming, of misschien een iets mildere variant daarvan. Deze stemming wijkt sterk 

af van de gelijkzwevende stemming, en klonk alleen in bepaalde toonsoorten zuiver; enkele 

akkoorden waren zelfs uitgesproken vals. Om het valse karakter van zulke akkoorden min-

der hoorbaar te laten zijn zullen de organisten zich vermoedelijk beperkt hebben tot zachte 8-

voets registers. Het vermijden van valse akkoorden was waarschijnlijk ook de reden voor de 

boven beschreven ‘korte’ begeleiding door het orgel van secco-recitatieven en accompag-

nato’s. Het klavecimbel en de overige continuo-instrumenten werden waarschijnlijk op het 

orgel gestemd, dus ook in middentoonstemming. De zangers en de overige instrumenten in-

toneerden op deze bastonen waarschijnlijk zoveel mogelijk ‘rein’, hetgeen weer afweek van 

zowel de gelijkzwevende als de middentoonstemming. Volmaakte zuiverheid was hierbij 

niet mogelijk, maar blijkbaar werd dit (noodgedwongen) geaccepteerd. 

Articulatie (hoofdstuk XII) 
In de achttiende eeuw ging men uit van een standaardarticulatie bij zowel zangers als instru-

mentalisten. Bij zangers was die afhankelijk van de uit te spreken tekst: medeklinkers zorgen 

voor een natuurlijke cesuur. Instrumentalisten volgden vooral de maatsoort, met belangrijke 

en minder belangrijke noten. De minder belangrijke noten werden iets korter en zachter ge-

speeld. In een -maat bijvoorbeeld werden de vierde en zesde zestiende ingekort. Daarbij 

werd aangesloten bij de wijze waarop ook in de spraak sommige lettergrepen werden bena-

drukt, en andere juist onbelangrijk gemaakt.  

Maar Bach week vaak af van de standaardarticulatie, en in de partijen van de MP 

heeft Bach zijn wensen uitzonderlijk duidelijk gemaakt met een keur aan boogjes en punten, 

die echter niet altijd even nauwkeurig zijn geplaatst. Daardoor konden toch weer onduide-

lijkheden ontstaan: de articulatietekens in verschillende uitgaven van de MP wijken daar-

door soms van elkaar af. Bachs articulatie is door zijn tijdgenoten wel omschreven “gebon-

den”, of “van de vloeiendste lichtheid”; de totaalindruk van zijn muziek was blijkbaar eerder 

legato dan staccato. In een langzaam tempo was waarschijnlijk een bijna-legato gewenst, en 

onder een boog een echt legato. De eerste noot onder een boog werd geaccentueerd, en de 

laatste ingekort. Noten onder punten waren uitdrukkelijk non-legato. Wanneer de articulatie 

van een bepaald patroon met behulp van tekens was duidelijk gemaakt, herhaalde Bach dat 

niet altijd wanneer zulke patronen vaker voorkomen (afb. 1). 

 

 
Afb. 15. Nr. 34, begin (met slot deel 32 en 33), partij hobo 1 (tweede koor). 

Staccatopunten alleen op eerste vier noten. 
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In 1800 beval Daniel Gottlob Türk aan om koralen op orgel legato te begeleiden. Men kan ver-

moeden dat koralen toen niet alleen legato werden begeleid, maar ook gezongen, vanzelf-

sprekend met korte cesuren t.g.v. de medeklinkers. Het is mogelijk dat dit ook reeds in Bachs 

cantates en passies gebruikelijk was, maar daarover is niets bekend. 

Dynamiek (hoofdstuk XIII) 
Over het algemeen waren er in Bachs kerkmuziek binnen een episode geen grote dynami-

sche verschillen met crescendo’s en decrescendo’s. Dynamische wisselingen waren abrupt: 

een andere dynamiek werd met een dynamische aanduiding als piano aangegeven. In Bachs 

kerkmuziek was forte de basisdynamiek. Talloze malen begon de begeleiding van aria’s zon-

der dynamische aanwijzing, maar zodra de zanger startte, noteerde Bach bij de instrumenten 

piano (of een variant). Zangers dienden steeds luid te zingen. Op de plaatsen waar de zanger 

zijn episode had voltooid noteerde Bach steevast f of forte in de begeleiding. Deze afwisse-

ling van forte en piano in de begeleiding is ook aanwezig in korte episodes, waarin de zan-

ger zong resp. zweeg. In koren bleven de instrumenten echter meestal forte spelen. Bij van 

nature zacht klinkende instrumenten (nr. 57, ‘Komm süßes Kreuz’) was zachter spelen als de 

zanger zong blijkbaar niet nodig, want de piano-aanduidingen ontbreken dan.  

Bij vrije secco-recitatieven ontbreken dynamische aanduidingen bijna altijd; dat wijst 

op forte in de continuopartij. Dit wordt bevestigd in een recitatief als nr. 9c (‘Er sprach: gehet 

hin in die Stadt’): het continuo moest piano spelen tijdens het accompagnato-recitatief van de 

bas (Christus), maar bij het aansluitende secco-recitatief van de evangelist noteerde Bach 

weer forte (afb. 16). Zangers bleven echter forte zingen, ook als de instrumenten zachter 

speelden.  

 

 

 
Afb. 16. Slot nr. 9b, begin 9c, partij Continuo koor I. 

‘Pian’ bij inzet ‘Jes[us]’ in m. 15, f bij inzet ‘Evang[elista]’ in m. 21. 

 

Bij accompagnato’s met lange noten, bijna steeds door strijkers, zoals de Christus-recitatie-

ven, was de dynamiek van de instrumenten altijd piano. Bach gaf dat vrijwel altijd aan met p 

of piano. Arioso’s, d.w.z. al dan niet begeleide recitatieven in een vaste maat, konden in hun 

geheel piano worden begeleid (bijvoorbeeld in de nrs. 12 en 64), maar ook forte (basisdyna-

miek). In dat geval ontbrak een dynamische aanduiding meestal (bijvoorbeeld in de nrs. 22 

en 59).  

 Het verschil tussen piano en forte was in Bachs tijd minder groot dan tegenwoordig. 

In de MP komen enkele bijzondere dynamische tekens voor. In de nrs. 1 en 14 komt, tamelijk 

uniek, mf voor. En in nr. 68 is, door middel van de opeenvolgende aanduidingen p, più p en 

pianißimo een decrescendo voorgeschreven; de term decrescendo was bij Bach nog niet in 

gebruik. De aanduiding ff komt niet voor. 
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Versieringen (hoofdstuk XIV) 
Dat Bach het overgrote deel van de gewenste versieringen in de MP voor- en zelfs uitschreef, 

doet vermoeden dat hij het improviseren van uitgebreidere versieringen liever niet aan zijn 

musici overliet, omdat hij niet wilde dat door improvisatie van versieringen de ‘hoofdmelo-

die’ en de harmonie geweld werden aangedaan. Dat zou kunnen betekenen dat de tech-

nieken vrij basaal waren. En dat is niet zo vreemd, omdat Bach in Leipzig met leerlingen en 

studenten werkte en niet met professionele zangers en andere musici (met uitzondering van 

de stadsmusici). Over het algemeen zal bij elk versieringssymbool één standaard-uitvoe-

ringswijze hebben behoord, omdat Bachs musici uit hun partijen onmogelijk konden opma-

ken wanneer zij van de standaardinterpretatie moesten afwijken. Als Bach een andere inter-

pretatie wenste kon hij de versiering uitschrijven. 

De standaardinterpretatie van de voorslag was waarschijnlijk: kort, onbeklemtoond 

en op de slag. Doordat de voorslagen kort en onbeklemtoond waren werden eventueel hier-

door ontstane parallelle kwinten en octaven als minder storend ervaren. Onder andere in nr. 

6 (‘Buß und Reu’), 27a (‘Nun ist mein Jesus nun gefangen’), nr. 35 (‘Geduld’) en nr. 39 (‘Er-

barme dich’) komen veelvuldig uitgeschreven (lange) voorslagen van een achtste voor naast 

met een klein achtste nootje symbolisch aangegeven korte voorslagen, waarschijnlijk met een 

standaardlengte van ongeveer een zestiende. De bekendste illustratie hiervan is te vinden in 

de aria nr. 39 ‘Erbarme dich’, waarin talloze kleine achtste-nootjes zijn te vinden, zowel in de 

viool- als in de altpartij. Waarom is de (eerste) dissonerende voorslag in de vioolpartij in m. 

16 (derde noot) als achtste uitgeschreven, en in m. 17 (eerste en vierde noot) niet (afb. 17)?  

 

 
Afb. 17. Nr. 39, ‘Erbarme dich’, m. 16, 17, partij Violino Concertato. 

Lange en korte voorslagen, uitgeschreven resp. met een symbool aangeduid. 

  

Dezelfde situatie doet zich vaker voor. Dit suggereert een door Bach gewenst verschil in uit-

voering: de kleine nootjes suggereren een kortere duur. Onbeklemtoond betekent volgens 

zeventiende-eeuwse traktaten ‘in de keel gevormd’ en snel naar de hoofdtoon ‘gesleept’. Ge-

accentueerde voorslagen (ook bij trillers) met een lengte tot twee-derde van de hoofdnoot 

kwamen waarschijnlijk pas na 1750 in zwang. In nr. 39 komen ook anticiperende (vóór de 

slag gespeelde) voorslagen voor, maar die zijn steeds uitgeschreven (afb. 18). 

 

 
Afb. 18.  Nr. 39 ‘Erbarme dich’, partij Alt koor I, inzet alt in m. 8, 9.  

Uitgeschreven anticiperende voorslag op ‘-me’ (ais). 

 

De standaardinterpretatie van de schleifer was: twee korte opeenvolgende tonen op de slag 

vanaf een terts onder de hoofdnoot (maximaal de helft van de lengte van de hoofdnoot). Een 

schleifer werd gezongen door de alt in nr. 39 in m. 44. In hetzelfde deel komt een anticipe-

rende schleifer voor in m. 34; deze is vanzelfsprekend uitgeschreven. 
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De standaardinterpretatie van de triller was: beginnend op slag, meestal op de hoofdnoot, 

maar soms op de bovensecunde, afhankelijk van het interval naar de noot met triller ook mo-

gelijk op de hoofdnoot. Ongetwijfeld hebben Bachs musici de regels daarvoor gekend, maar 

die zijn niet overgeleverd. In twijfelgevallen kon Bach door middel van een klein genoteerde 

achtste noot een start op de bovensecunde forceren. In tonen met een triller moesten de 

hoofdnoot en de bovensecunde scherp onderscheiden blijven: de in traktaten beschreven uit-

voeringswijze was instrumentaal van aard.8  

Zangkunst (hoofdstuk XV) 
Er is geen reden om te menen dat Bachs zangideaal afweek van dat van de meeste van zijn 

collega’s: hij was een kind van zijn tijd, en zal dus de Italiaanse wijze van zingen hebben ge-

propageerd. Dat wil onder andere zeggen: graag een natuurlijk (klein) vibrato, alert zingen 

maar niet overschreeuwen, en in melismen tussen de noten geen extra medeklinkers als h’s 

toevoegen. In een levendig tempo werden de noten van melisma’s non-legato en licht gezon-

gen. De stem moest “lieflijk” en “aangenaam” zijn. Toen Bach de vereiste kwaliteiten van een 

prefect omschreef, noemde hij daarbij dat de stem “gut und helle” moest zijn. Loopjes moes-

ten mild worden gezongen. 

Bach kende falsettisten uit zijn vroegere werkkringen. Hij kon zelf (als bas) ook falset-

teren. De kans is groot dat Bach falsettisten prefereerde boven de leerlingen als sopraan of 

alt, omdat deze meestal nog onvoldoende waren geschoold.  

 

Rens Bijma, versie 02-02-23 

                                                      
8 Deze uitvoeringswijze week af van de tegenwoordig vaak gehoorde manier, waarbij zangers de tril-

ler meer het karakter geven van een groot vibrato, en waarin het verschil tussen grondtoon en bo-

vensecunde niet duidelijk te horen is. 


