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XIII. DYNAMIEK 
 

Dynamiek wordt in de muziekleer op verschillende manieren gedefinieerd. Eén betekenis is: 

het verschil (beter: de verhouding) in geluidssterkte tussen de luidste en de zachtste passa-

ges in een muziekstuk of uitvoering. Ook wordt onder dynamiek wel verstaan het verschil 

(opnieuw beter: de verhouding) in geluidssterkte tussen de luidste passage en de achter-

grondruis. In het spraakgebruik wordt met dynamiek daarnaast wel de geluidssterkte zelf 

bedoeld; zo noemt men p en f zelf dynamische tekens, en kan worden gezegd dat de dyna-

miek van een bepaald muziekstuk piano is. De laatste betekenis zal in dit in dit hoofdstuk 

worden gehanteerd. Onderzocht wordt hetgeen bekend is over de dynamiek in de Duitse 

kerkmuziek, en in het bijzonder in Bachs cantates en passies. 

 

 
Afb. 1. Pieter Gerritsz. Van Roestraeten, Stilleven met muziekinstrumenten, ca. 1690. 

Kunstmuseum Den Haag, nr. 0332153. 
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1. Wat zijn kenmerken van de dynamiek in de Duitse kerkmuziek ten 

tijde van Bach? 

Een basisdynamiek in de kerkmuziek 
Hoofdkerken in grote steden zijn vaak grote gebouwen. Wanneer daarin het aantal kerkgan-

gers zeer groot is (duizenden) en het aantal musici klein, dan is het nodig is dat de zangers 

luid en duidelijk zingen, opdat zij optimaal kunnen worden verstaan. Maar ook de instru-

mentalisten komen in zulke gebouwen beter tot hun recht wanneer ze niet te zacht spelen.A 

Het ligt dus voor de hand dat de basissterkte hier forte is, al kan het affect vragen om soms 

minder luid te spelen. Johann Mattheson, die in een grote kerk werkte, vond zelfs dat tijdens 

de kerkdienst alles ‘geweldig’ (gewaltig) moest klinken. Dat betekende volgens hem: ‘zeer 

sterk en groot bezet, niet zacht maar luid, niet eenvoudig, maar veelvoudig’ (sehr stark und 

wohlbesetzt; nicht sachte, sondern laut; nicht einfach, sondern vielfach, nach Erfordern der 

Umstände).B Mattheson generaliseerde natuurlijk; niet elke aria moest even sterk klinken als 

een koor met trompetten en pauken, en vaak streed het affect met zo’n sterkte. Niettemin, de 

basis lijkt forte te zijn geweest. Dat dat eveneens voor aria’s gold, werd expliciet vermeld 

door Georg Philipp Telemann: het begin van elk stuk is forte, schreef hij, ook wanneer dat er 

niet uitdrukkelijk bij staat.C Trouwens, wanneer een stuk kennelijk forte (in één dynamische 

sterkte) moest worden uitgevoerd, werd dit vóór 1750 vrijwel nooit aangegeven met een dy-

namisch teken als f. Werd echter een uitvoering in piano bedoeld, dan werd dit vaker wel met 

een dynamisch teken als p aangegeven. 

Forte mag de basissterkte zijn geweest in grote kerken, voor kleinere hoeft dat niet al-

tijd te hebben gegolden. Johann Samuel Petri waarschuwde in 1767 tegen de gewoonte van 

instrumentalisten om in dergelijke ruimtes veel te sterk te spelen, waardoor de zangers al-

leen waren te verstaan, wanneer zij schreeuwden, en zich zo inspanden dat ze gevaar liepen 

uit elkaar te barsten.D Sommige instrumenten (traverso, blokfluit, gamba en viola d’amore, 

luit) waren in het bijzonder geëigend voor zacht klinkende muziek, die vooral werd geasso-

cieerd met begrafenissen en passies (Stille Musik).Voor deze instrumenten was de basisdyna-

miek van nature geen forte. 

Dynamische overgangen: terrassendynamiek versus overgangsdynamiek 
Hoewel dynamische tekens tijdens Bachs leven al gemeengoed waren, werden de termen 

crescendo en decrescendo in Duitsland voor 1750 niet gebruikt; waarschijnlijk was Leopold Mo-

zart in 1756 de eerste.1 Carl Philipp Emanuel Bach noemde het begrip niet; hij beschreef het 

fenomeen wel, maar alleen binnen één noot, namelijk bij de uitleg van een mezza di voce (zie § 

2). Dit leidde in de jaren vanaf 1930, toen een beweging op gang kwam die historische uit-

voeringspraktijken wilde herinvoeren, tot de gedachte dat barokmuziek werd uitgevoerd in 

een beperkt aantal sterkteniveaus, waartussen geen geleidelijke overgangen bestonden. De 

theorie werd terrassendynamiek genoemd, of in de terminologie van Gotthold Frotscher in 

1963 Flächendynamik.2 Daarbij werd uitgegaan van het orgel en het klavecimbel, de meest ge-

bruikte instrumenten voor het accompagnement, die alleen door de manuaal- of registerwis-

seling konden komen tot een ander volume. 

De vergelijking met de dynamische beperkingen van toetsinstrumenten is echter arbi-

trair. En al was de term crescendo nog niet in gebruik, het begrip kan in de uitvoeringen wel 

                                                      
1 Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augspurg 1756, p. 51. 
2 Gotthold Frotscher, Aufführungspraxis alter Musik, Wilhelmshaven 1963, ed. 1997, p. 97. 
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degelijk een rol hebben gespeeld. In de jaren na 1960 werd de terrassendynamiek door steeds 

meer musici afgewezen. Men kan zich echter afvragen of met het niet meer toepassen van 

het concept niet het kind met het badwater werd weggegooid.3 Er valt namelijk veel voor te 

zeggen dat de theorie van de terrassendynamiek in grote lijnen wel juist is, hoewel minder 

rigide dan vroeger werd aangenomen. Heel vaak immers is de afwisseling p – f helemaal niet 

geleidelijk. De geliefde echo-effecten zijn alleen functioneel als de overgangen abrupt zijn. 

Het verschil tussen p en f werd al sinds Michael Praetorius aangewend als middel om affec-

ten uit te drukken.E De afwisselingen van soli en tutti zijn dan meestal effectiever. Volume-

wijzigingen konden immers eveneens worden bereikt door soli af te wisselen met tutti’s, 

vooral door het inschakelen van ripiënisten. Aanduidingen als p en f konden daarmee niet 

alleen zacht en luid spelen betekenen, maar ook solo en tutti, zo schreef Telemann.F Maar el-

kaar binnen een zinsnede snel opvolgende dynamiekwijzigingen kwamen op grotere schaal 

pas na Bachs dood voor. 

Dat de terrassendynamiek veel minder rigide werd toegepast dan rond 1950 werd ge-

dacht, is waarschijnlijk juist. Zo was het aanzwellen en weer afnemen van de klank op lange 

noten (althans voor zangers) in navolging van veel Italiaanse geschriften ook in Duitsland 

een geliefd stijlmiddel (mezza di voce). Dit betreft dynamische verschillen binnen een noot. 

Maar een dynamisch onderscheid tussen elkaar opvolgende noten werd eveneens beschre-

ven:  

- Volgens de muziektheorie van de tijd rond 1700-1750 werden ‘goede’ (intrinsiek lange) 

noten sterker gezongen en gespeeld dan ‘slechte’ (intrinsiek korte); in de traktaten werd 

vaak de term anschlagend gebruikt (hoofdstuk XII).  Die ‘goede’ noten waren over het al-

gemeen te vinden op de sterke maatdelen.G, H 

- Reeds Johann Gottfried Walther (1708) liet weten dat dissonanten t.o.v. consonanten be-

schouwd moesten worden als nacht t.o.v. dag.I Dissonanten (tenzij het gevolg van door-

gangsnoten) moesten anschlagend, d.w.z. geaccentueerd worden uitgevoerd. Vooral in 

traktaten na 1750 werden p en f expliciet toegepast op de begrippen consonant en disso-

nant, zelfs wanneer dat niet met dynamische tekens werd aangegeven. Dissonanten dien-

den op te lossen naar consonanten, en het effect daarvan was groter, wanneer dat ge-

paard ging met een overgang van forte naar piano, schreven zowel Carl Philipp Emanuel 

Bach als Johann Joachim Quantz.J, K 

Deze dynamische verschillen vonden plaats op detailniveau. Op zinsniveau werden dynami-

sche verschillen voor 1750 nauwelijks beschreven. Uit opeenvolgende dynamische tekens 

kan worden afgeleid dat zulke dynamische verschillen af en toe wel werden voorgeschreven, 

en dat sporadisch vermoedelijk wel degelijk (de-)crescendo werd bedoeld, een enkele maal 

ook bij Bach (zie § 3). Quantz beschreef dat expliciet. Dynamische overgangen moesten in 

langzame delen niet te heftig zijn, vond hij; hij adviseerde om hieraan veel zorg te besteden.L 

 

Het bovenstaande kan als volgt worden samengevat: een tamelijk vast dynamisch niveau 

was wel uitgangspunt. Dit kon abrupt worden gewijzigd om tegenstellingen te accentueren 

(solo-tutti, echo-effecten, affectwijziging), terwijl crescendo en decrescendo wel voorkwamen, 

maar soms meer het karakter hadden van een versiering. 
 

                                                      
3 Matthias Thiemel, ‘Dynamik‘, in MGG Sachtheil 2, kolom 609f. 
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Dynamische tekens 
Reeds Martin Heinrich Fuhrmann (1706) beschreef een dynamisch bereik van pianissimo 

(‘heel zacht’, ganz sachte) via piano (‘delicaat’, gelind) en mezo piano (‘enigszins zacht’, ein wenig 

sachte) tot forte (‘sterk’, starck) – luidere termen noemde hij niet. Het lijkt erop dat hij piu piano 

gelijk stelde aan mezzo piano.M Ook bij Friderich Erhard Niedt (voor 1710) N  en Walther 

(1708)O vinden we soortgelijke aanduidingen. Maar Walther noemt daarnaast al wel fortis-

simo (‘zeer sterk’, sehr starck).4 In 1732 was Walther explicieter dan in 1708. Piano = p verge-

leek hij met een echo; piu piano = pp met een tweede echo, waarschijnlijk te interpreteren als 

een echo van een echo. Het zal niet verbazen dat pianissimo = ppp dan een derde echo ge-

noemd werd, ‘die als het ware in de lucht oplost’ (als wenn die Stimme oder der Instrument-

Klang in die Lufft zergienge). Walther noemde nu zowel mezzo piano = mp als mezzo forte = mf, 

maar ook piu forte = ff (sterker dan forte) en fortissimo = fff (‘zeer sterk, met grote heftigheid en 

kracht, om een heftige, verhitte hartstocht uit te drukken’, sehr starck, mit grosser Hefftigkeit 

und Gewalt (um eine hefftige, erhitzte Passion zu exprimiren)).P 

Blijkbaar stond in Bachs tijd het hele scala dynamische aanduidingen van ppp tot fff 

aan de componisten ter beschikking. Dat de aanduidingen ppp en fff zo weinig in de muziek-

literatuur van die tijd voorkomen, wijt Lucia Mense aan de uitgevers, die pianissimo en fortis-

simo zouden hebben weergegeven als pp en ff.5 Na Bachs dood, o.a. bij Quantz, stonden pp en 

ff namelijk voor pianissimo en fortissimo.6 Overigens komen p en f véél meer voor dan de an-

dere symbolen, die blijkbaar als bijzondere gevallen moeten worden beschouwd. Siegbert 

Rampe betwijfelt, of p en f altijd enkel een dynamische betekenis hadden: deze symbolen 

kunnen ook aanduidingen zijn geweest voor solo en tutti. Dat zou speciaal gelden, wanneer 

zij voorkomen in ripiënistenpartijen.7 Deze opmerking lijkt niet van toepassing te zijn bij de 

kerkelijke werken van Bach in Leipzig. Zijn ripiënistenpartijen bevatten überhaupt geen mu-

ziek die alleen voor de concertist was bedoeld. 

In grote kerken werd ten tijde van Bach standaard forte (luid) gemusiceerd; pi-

ano werd gebruikt als bijzonderheid. Het gehele dynamische bereik van ppp 

tot fff was bekend, maar de extremen waren uitzonderingen.  

Hoewel het begrip terrassendynamiek niet star werd toegepast, moet men wel 

aannemen dat uitgegaan werd van een tamelijk vast dynamisch niveau, dat 

echter om verschillende redenen abrupt (affect, contrast of solo/tutti) of gelei-

delijk (affect) worden gewijzigd.  
 

 

                                                      
4 Johann Mattheson beschouwde het noemen van deze begrippen in 1713 kennelijk als overbodig. Jo-

hann Mattheson, Das neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, register (na p. 338). 
5 Lucia Mense, ‘Dynamikbezeichnungen‘, in Siegbert Rampe c.s., Bachs Orchestermusik, Kassel 2000, p. 

356. 
6 Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, p. 249, 

voetnoot.  
7 Siegbert Rampe, ‘Ausführung von Dynamik‘, in Rampe 2000, p. 357. 
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2. Welke adviezen werden gegeven op het gebied van de dynamiek?  

Adviezen aan zangers 
Zoals in hoofdstuk XV (De kunst van het zingen) is beschreven, gaven sommige auteurs in de 

17e en 18e eeuw uitgebreide adviezen aan de ‘beginnende’ zanger, ook op het gebied van de 

dynamiek. Zo schreef Wolfgang Caspar Printz in 1689 dat de zanger luid moest zingen 

(vooral in grote kerken), helder, bekoorlijk en sierlijk, maar niet te hard en niet sterker dan de 

overige zangers. Hoe hoger de muziek reikte, des te zachter moest worden gezongen. Lagere 

noten moesten juist sterker worden gezongen, omdat hoge tonen voor ons gehoor sterker 

klinken dan lage. Alle noten moesten even sterk worden gezongen, tenzij de tekst, het affect 

of de componist (via aanduidingen als p en f) verlangde dat luider of zachter moeten worden 

gezongen. De zanger moest zich ervoor hoeden niet elk deel van de maat te accentueren, ook 

gepunteerde noten niet.Q Printz had het dus niet over beklemtoonde lettergrepen of disso-

nanten, die benadrukt dienden te worden volgens Walther en Mattheson. Sterker nog: de 

zanger moest volgens Printz juist géén accent geven op de sterke maatdelen: alle tonen dien-

den even sterk te zijn. Mogelijk is dit verschil te verklaren doordat Printz vooral voor de jon-

genszangers in schoolkoren schreef, terwijl bijvoorbeeld Christoph Bernhard zijn zangers als 

solist wilde opleiden en hen daarbij de Italiaanse Manieren wilde bijbrengen (versieringen en 

mezza di voce; zie onder).8 

In 1706 benadrukte ook Fuhrmann (1706) dat de zanger zich niet moest overschreeu-

wen, en niet luider moest zingen dan zijn medezangers.R Nog in 1782 waarschuwde Petri te-

gen te luid musiceren, omdat het hierdoor vervormde geluid niet mooi was, en omdat daar-

door andere musici werden overstemd. Alle zangers en instrumentalisten moesten om een 

optimaal affect te verwezenlijken tegelijkertijd beginnen met een piano- of forte-passage.S  

Het mezza di voce (crescendo gevolgd door decrescendo op lange noten), dat in Italië po-

pulair was, werd al ca. 1650 in Duitsland besproken door Christoph Bernhard,9 en in 1723 

door de Italiaanse castraat Pier Francesco Tosi. Diens boek werd in 1757 door voormalig 

Bach-leerling Johann Friedrich Agricola in het Duits vertaald en becommentarieerd. Daar-

vóór was het echter al populair in Duitsland. Volgens Agricola moest het mezza di voce op alle 

lange noten worden toegepast (hoofdstuk XV).10 Ook Quantz en Carl Philipp Emanuel Bach 

beschreven het mezza di voce kort na Bachs dood, overigens met het doel om de rol van de be-

geleider daarbij te verduidelijken. De termen crescendo en decrescendo noemden zij echter nog 

niet.11 

Adviezen aan instrumentalisten 
De steeds terugkerende adviezen aan instrumentalisten waren:  

- speel nooit zo luid dat zang- of instrumentale solisten worden overstemd,  

- speel niet luider dan de andere instrumentalisten, en  

- speel niet zo luid dat het ten koste van de schoonheid gaat.  

                                                      
8 Wolfgang Caspar Printz 1689, p. 4; Christoph Bernhard, Von der Singe-Kunst oder Manier, [Dresden ca. 

1650], in Joseph Maria Müller-Blattau, Die Kompositionslehre Heinrich Schützens in der Fassung seines 

Schülers Christoph Bernhard, Leipzig 1926 / Kassel 1963, p. 31. 
9 Bernhard ca. 1650, in Müller-Blattau 1926, p. 32. 
10 Pier Francesco Tosi, Opinioni de’ cantori antichi e moderni, 1723, in de vertaling van Johann Friedrich 

Agricola, Anleitung der Singkunst, Berlin 1757, p. 144, 147. 
11 Quantz 1752, p. 282; Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen –

Zweyter Theil, Berlin 1762, p. 249, § 13. 
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Quantz raadde instrumentalisten aan, om het dynamische niveau af te laten hangen van de 

grootte en akoestiek van de zaal, van de afstand tot de toehoorders, van de sterkte van de so-

list en van het aantal begeleidende instrumenten. In een grote ruimte met nagalm moest men 

na een sterk tutti een direct daaropvolgend piano niet al te zacht spelen, omdat het anders 

verloren zou gaan in de nagalm.T  

Zangers dienden in grote kerken luid te zingen, maar niet overdreven. Ze 

mochten ook niet luider zingen dan de andere zangers. In principe moesten alle 

noten even sterk klinken. Op lange noten konden zij een mezza di voce toe-

passen. Instrumentalisten moesten altijd zo zacht spelen dat zangers niet wer-

den overstemd. 
 

 

3. Wat is bekend over de dynamiek in Bachs kerkmuziek in Leipzig? 

Bachs basisdynamiek 
 

  
Afb. 2. Matthäus-Passion BWV 244.2/13, partij hobo 1 (koor 1). 

Aria ‘Ich will dir mein Herze schenken‘; dynamische aanduidingen 

 

Zoals al gemeld in hoofdstuk XV is het weinige dat we rechtstreeks van Bach weten over 

zangers vooral te vinden is in enkele getuigschriften en in de verslagen van stemtesten, die 
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hij schreef over de toelating van kandidaten tot alumnus aan de Thomasschule.U Tot de be-

langrijkste eigenschappen van een goede zanger behoorde volgens Bach blijkbaar dat hij een 

sterke (luide) stem had. Dat is in overeenstemming met de in § 1 beschreven conclusie dat in 

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

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

p, pian of piano (soms piu piano of pianissimo). Op de plaatsen waar de zanger zijn episode had 

voltooid noteerde Bach steevast f of forte in de begeleiding (afb. 2).12 Deze afwisseling van 

forte en piano in de begeleiding vinden we elders ook in korte episodes, waarin de zanger 

zingt resp. zwijgt. In koren (vaak te beschouwen als vierstemmige tutti-aria’s) blijven de in-

strumenten echter steeds forte spelen, behalve wanneer en waar een deel van het koor als 

duet is geschreven (bijv. in BWV 23.2/3, 37/1, 66.3/1, 93/1, 184.2/6). Bij van nature zacht klin-

kende instrumenten (Stille Musik, zie § 1) was zachter spelen als de zanger zong blijkbaar niet 

nodig, want de piano-aanduidingen ontbreken meestal. Soms noteerde Bach ook aan het be-

gin van een aria forte bij de begeleiding (bijv. BWV 14/4, 76/5, 135/5, 176/1). De reden is onbe-

kend; mogelijk wilde hij hier van zijn spelers een extra stevige klank. 

Bij vrije secco-recitatieven (Hoofdstuk XVI, Het recitatief) ontbreken dynamische aan-

duidingen bijna altijd; dat wijst op forte in de continuopartij. Dit wordt bevestigd in een reci-

tatief als Er sprach: gehet hin in die Stadt BWV 244.2/9c (afb. 3). Het continuo moest piano (pian.) 

spelen tijdens het accompagnato-recitatief van de bas (Christus), maar bij het aansluitende 

secco-recitatief van de evangelist noteerde Bach weer forte (f.). 

 

 
Afb. 3. BWV 244.2/9c, recitatief ‘Er sprach’, continuo-partij. 

piano bij accompagnato, forte bij secco. 

 

Zangers bleven kennelijk forte zingen, ook als de instrumenten zachter speelden. Dynami-

sche aanduidingen voor zangers zijn zeldzaam, en hebben dan meestal het benadrukken van 

een affect als doel. We treffen ze aan in BWV 95/1, 109/2, 244.2/19 en 20 en 68, 245.5/32, 

248.2/21 en in de motetten BWV 226/1 en 227/2 en 5. 

Bij accompagnato’s met lange noten, bijna steeds door strijkers, was de dynamiek al-

tijd piano. Hoewel deze standaard natuurlijk bij zijn musici bekend was, gaf Bach dat vrijwel 

altijd aan met p of piano, dus zelfs wanneer duidelijk was dat het om een accompagnato ging, 

kennelijk omdat dit afweek van de basisdynamiek forte. Opnieuw mag dus geconcludeerd 

worden dat wanneer een dynamische aanduiding aan het begin van een deel ontbrak, altijd 

                                                      
12 Robert Lewis Marshall, ‘Dynamics’, in: The Music of Johann Sebastian Bach: The Sources, the Style, the 

Significance, New York 1989, p. 258-262. 
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forte werd bedoeld. Arioso’s, d.w.z. al dan niet begeleide recitatieven in een vaste maat, kon-

den in hun geheel piano worden begeleid (bijv. BWV 244.2/12 en 64), maar ook gewoon forte. 

In dat geval ontbrak een dynamische aanduiding meestal (bijv. BWV 244.2/ 22 en 59).  

Dynamische termen in Bachs cantates, passies en oratoria in Leipzig 
Bach noteerde in zijn kerkmuziek voornamelijk piano en forte, al dan niet afgekort; daarnaast 

komen pianissimo (pianiss., pianißimo) en – minder vaak – piu piano (pi p, piu p, piu pian, p: pian, 

pp.) voor. Piu forte en fortissimo gebruikte Bach niet. Marshall veronderstelt dat Bach niet ge-

interesseerd was in dynamische differentiatie naar de fortissimo-kant, maar wel naar de pia-

nissimo-kant. 13 Bach kon het forte-volume vergroten door meer of luidere instrumenten of 

zangers in te zetten, of door het aantal verschillende partijen te vergroten.14 Dat hij niet naar 

een extreem fortissimo streefde, is in overeenstemming met een opmerking van Johann Ni-

colaus Forkel uit zijn Bach-Biografie uit 1802 over Bachs klavierspel: ‘Wanneer hij sterke af-

fecten wilde uitdrukken, dan deed hij dat niet, zoals vele anderen, door een overdreven 

krachtige aanslag, maar door harmonische en melodische vormen, dat wil zeggen: met inner-

lijke middelen (Wenn er starke Affekten ausdrücken wollte, that er es nicht wie manche andere durch 

eine übertriebene Gewalt des Anschlags, sondern durch harmonische und melodische Figuren, das 

heißt: durch innere Kunstmittel).V  

Blijkbaar had Bach ook weinig behoefte aan dynamische niveaus tussen piano en forte. 

In de periode 1723-1729, waarin hij het leeuwendeel van zijn cantates in Leipzig compo-

neerde, noteerde hij alleen poco forte in de hobopartij van Gott du hast es wohl gefüget BWV 

63/3 uit Weimar en in partijen voor Hautbois d’Amour en altviool van Mein Erlöser und Erhalter 

BWV 69.1/5 (afb. 4). In beide gevallen gaat het om een notatie, waarin poco forte is afgezet te-

gen piano, om de terugkeer van een thema te accentueren; hier was forte waarschijnlijk te 

luid naast de zangsolisten. 

 

 
(…) 

                                                      
13 Marshall 1989, p. 259. 
14 Ibid., p. 259f. 
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Afb. 4. BWV 69.1/5, m. 6-16, partituur, editie NBA. 

 

Pas in de jaren 30 van de 18e eeuw gebruikte Bach de gematigde dynamische gradaties vaker: 

(un) poco piano: BWV 82.1/3 (versie na 1740), 232.2/1 (1733), 234/3 (1738), 244.2/27a 

(1737) 

(un) poco forte: BWV 82.1/3 (versie na 1740), 97/8 (1734), 125/2 (dynamische tekens na 

1735),  

Mezo forte of mf:  BWV 244.2/1 en /14 (1737) 

 

Zoals poco forte werd gebruikt ter afwisseling met piano, zo staat un poco piano hier tegenover 

forte: blijkbaar vond Bach standaard piano hier te zacht.15 De aanduiding mezzo forte kon zo-

wel de positie van gematigd forte (244.2/1; afb. 5) als van gematigd piano (244.2/14) innemen. 

Of er verschil was in geluidssterkte tussen poco forte, poco piano en mezzo forte is onzeker. Hoe 

sterk het standaard-forte en -piano waren is evenmin duidelijk.  

Het lijkt erop dat piano bij Bach niet erg zacht was, en naar hedendaagse maatstaven 

misschien ongeveer mp was. Aanwijzingen hiervoor zijn: 

- de geringe behoefte aan dynamische aanduidingen tussen piano en forte in 

- het feit dat Bach de termen piu piano en pianissimo, die een echt zachte klank vertegen-

woordigen, veel vaker gebruikte dan bijvoorbeeld mezzo forte. Immers, als piano en forte 

inderdaad tamelijk dicht bij elkaar lagen was er minder behoefte aan mf. 

- dat Bach piano vaak toepaste als formele waarschuwing dat de zanger hier begon te zin-

gen, dus vooral als een waarschuwing om de zanger niet te overstemmen.16 Tussen p en f  

kan dus ook alleen een relatief dynamische verschil hebben bestaan.  

- Dit is in overeenstemming met Quantz’ advies voor grote kerken, zoals besproken in § 2. 

 

 

                                                      
15 Ibid., p. 261. 
16 Ibid., p. 260. 
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Afb. 5. BWV 244.2/1, m. 15-19a, partituur, koor 1. 

mf bij instrumentalisten vanaf de inzet van de zangers. 

Was terrassendynamiek standaard bij Bach? 

Meer in het algemeen is in § 1 is geconcludeerd dat terrassendynamiek in de Duitse kerkmu-

ziek ten tijde van Bach uitgangspunt was, en dat een abrupte dynamische overgang kon wor-

den toegepast om tegenstellingen te accentueren (solo-tutti, echo-effecten, affectwijziging). 

Dit lijkt ook voor Bachs muziek te gelden. Bij Bach betreffen dynamiekwisselingen vaak een 

afbakening van sterkte-episodes, vaak van meerdere maten. Meestal zijn de overgangen ab-

rupt. Rampe onderscheidt een aantal verschillende soorten van zulke dynamiekwisselingen, 

zoals tutti-solo, contrastdynamiek, affectdynamiek en dynamiek als retorisch middel.17 Bach 

blijkt hiermee zeer vindingrijk om te zijn gegaan. In onderstaand overzicht is een groot aan-

tal gevallen genoemd. Daarbij moet bedacht worden dat Bach in zijn partituren veel minder 

dynamische aanwijzingen opnam dan in zijn partijen. Als die partijen ontbreken (en dat is 

tamelijk vaak), dan ontbreken ook de meeste dynamische aanduidingen.  

 

1. Bach liet instrumentalisten meermalen gedifferentieerd piano spelen. Soms betreft het pi-

ano alleen een deel van de instrumenten: 

hobo’s (BWV 41/1, 97/1, 110/6), 

strijkers (BWV 32/1 (afb. 6), 42/1, 42/3, 82.1/1, 115/2, 151/1, 159/4, 161/1, 244.2/39), 

continuo (BWV 99/3, 100/3, 102/5, 114/2, 115/4), 

fagot (BWV 110/2). 

 

                                                      
17 Rampe 2000, p. 356-361. 
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Afb. 6. BWV 32/1, begin, partituur, editie NBA. 

piano niet bij de (solo)hobo. 

 

Soms liet Bach in zachte passages een deel van de instrumenten helemaal niet meespelen: 

hobo’s (BWV 44/6, 58.2/1 (afb. 7), 75/1, 110/6, 176/5, 186/10, 248.2/19) 

hobo’s en fluiten (BWV 245.5/39) 

ripiënostrijkers (BWV 109/1, 151/3)  

diverse continuoinstrumenten (BWV 97/1, 100/5, 177/1, 199.3/4)  

Hier kunnen diverse redenen een rol hebben gespeeld, bijvoorbeeld: in zachte passages zou 

de zanger moeilijker hoorbaar zijn als hobo’s mee blijven spelen (BWV 58.2/1), of: in zachte 

passages kunnen violen laag spelen, maar hobo’s hebben een minder groot bereik in de 

diepte (BWV 44/6). 

 

 
Afb. 7. BWV 58.2/1, m. 12-17, editie NBA, hobo’s en strijkers. 

Vanaf m. 17 zwijgen de eerste en tweede hobo; de strijkers niet. 
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2. Contrastdynamiek komt veel voor. Daarbij is binnen een forte gespeeld deel bij sommige 

episodes piano voorgeschreven, of pianissimo naast piano. Dat komt vooral (maar niet uitslui-

tend) voor in instrumentale delen (ritornellen, sinfonia’s): 

BWV 7/1 (afb. 8), 8.1/4, 18/2, 23.2/4, 30.2/5, 31.2/8, 35/1, 43/5, 47/2, 49/1, 60/1, 63/6, 

70.2/1, 78/1 en 6, 82.1/3, 95/5, 97/8, 100/4, 105/1, 107/1, 109/1, 110/1, 111/4, 114/5, 115/1 

en 2, 133/2, 136/5, 148/4, 171/1, 186/1, 194.2/1, 195.3/3, 232.2/6 en 10, 232.4/IV.1, 234/2, 

236/4, 244.2/1, 248.2/1 en 54, 249.5/1 

 

 
Afb. 8. BWV 7/1, partituur, ed. NBA, hobo’s en strijkers, begin. 

Contrastdynamiek f – p. 

 

Een bijzonder geval van contrastdynamiek is echowerking, waarvan Bach ook veel gebruik 

maakte: 

BWV 1/5 (afb. 9), 4.2/1, 30/5 en 8, 31.2/8, 35/5, 70/5, 78/1, 82.1/5, 86/2, 121/2, 122/1, 

123/6, 130.1/3, 147/1 en 9, 167/1, 184.2/2, 187/3, 190.1/3, 226/1, 227/2, 234/1, 235/4, 

244.2/42 en 68, 248.2/39, 57 en 62, 249.5/3 

 

 
Afb. 9. BWV 1/5, partituur, editie NBA, strijkers, begin. 

Echowerking. 
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3. Affectdynamiek was een geliefd stijlmiddel bij Bach. Vanwege het affect (hieronder aan-

gegeven met kernwoorden) schreef Bach bij bepaalde episodes piano of forte voor, bijvoor-

beeld: 

BWV 4.2/6 (Würger), 26/3 (zerfällt), 43/6 (Schrekken; afb. 10), 44/2 (tötet), 46/3 (uner-

träglich – Der Rache blitzt – Untergang), 46/5 (Rache), 69.2/5 (Kreuz und Leiden), 74/7 

(höllischen Ketten), 78/2, (Kind der Sünden), 78/5 (erschrecklich), 95/1 (sterben, sanft 

und stille), 103/1 (traurig), 104/5 (Todesschlaf), 109/2 (ach nein – ach Herr), 115/2 

(schläfrig), 125/1 (Schlaf), 125/3 (sterben), 154/1 (Donnerwort), 165/4 (Kraft vergehet), 

168/1 (Donnerwort), 199.3/4 (Geduld), 227/2 (nichts), 227/5 (Trotz - Ruh), 244.2/14 

(schlagen), 244/19 (Plagen), 244/20 (schlafen), 244/61a (Eli, Eli), 244/68 (ruhe sanfte), 

245.5/1 (Niedrigkeit), 245.5/30 (Kampf), 245.5/32 (Tod), 248.2/21 (Friede) 

 

Afb. 10. BWV 43/6, partituur editie NBA, begin, 

Affectdynamiek.  

 

4. Crescendo en decrescendo werden nooit als zodanig genoteerd, ook niet met de latere bij-

behorende symbolen. Zéér sporadisch suggereerde Bach crescendo en decrescendo door het 

achtereenvolgens noteren van dynamische tekens. In de wereldse cantate BWV 201 schreef 

hij in deel 9 (aria Phoebus, deine Melodei) op één noot een overgang van p naar f voor. Hiermee 

wordt waarschijnlijk een crescendo bedoeld; voor een abrupte overgang, zoals in de hierbo-

ven besproken gevallen 1 – 3 lijkt geen aanleiding te zijn; vooral de boog tussen beide noten 
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laat nauwelijks andere opties open. In Bachs kerkmuziek is slechts één dergelijk voorbeeld te 

vinden, namelijk in het slotkoor van de Matthäus-Passion (afb. 11). Op de zes maten lange 

tekst höchst vergnügt schlummern da die Augen ein, die standaard forte begint, staan achtereen-

volgens de aanduidingen pian (=p), piu p (=pp) en pianißimo (=ppp) vermeld. 

 

 
Afb. 11. Matthäus-Passion BWV 244.2/68 (slotkoor), partij sopraan 1 (koor 1), m. 70ff. 

 

Uit de hierboven weergegeven partij is niet duidelijk op welk moment vermeende abrupte 

dynamische overgangen zouden moeten plaatsvinden, en een geleidelijk decrescendo is dan 

ook veel meer voor de hand liggend. Het is mogelijk dat Bach wel vaker zulke geleidelijke 

dynamische overgangen wilde, maar dat blijkt dan niet uit zijn partituren en partijen. 

 

Ook bij Bach was forte de basisdynamiek, al is dat zelden aangegeven. Instru-

mentalisten gingen zachter spelen als één of twee zangers invielen, maar niet 

bij koren. In secco-recitatieven was de begeleiding forte, maar in vrije accom-

pagnato-recitatieven piano. Zangers zongen standaard forte. 

Bach maakte volgens zijn eigen dynamische notaties zeer weinig gebruik van 

een dynamisch niveau tussen piano en forte, en helemaal nooit van een niveau 

luider dan forte. Wellicht was piano bij Bach matig zacht. 

Dynamische wisselingen waren meestal abrupt, en betreffen vaak contrast-

werking (zoals echo-effecten) of het benadrukken van affecten. Crescendo en 

decrescendo blijken uiterst zelden uit Bachs notaties. 
 

 

 

 

Rens Bijma, versie 26-02-23 

Met dank aan Jos van Veldhoven en Ton Koopman. 
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A Georg Philipp Telemann, Harmonische Gottesdienst, Hamburg 1725, Vorbericht p. [2]. 

[...] Die gedachten etliche Violinisten aber werden das piano nach Beschaffenheit der Kirche / 

worin sie musiciren / einzurichten / und in grossen stärker / in kleinern schwächer / zu spielen 

wissen. 
B Johann Mattheson, Sieben Gespräche der Weisheit und Musik, Hamburg 1751, p. 26f.  

Im Grunde heißt es: […] Stattlich, fröhlich, vortrefflich. Es soll, von Ort und Ende des Gottes-

dienstes, […] prächtig, herrlich, gewaltig und löblich zu gehen. Gewaltig: d.i. sehr stark und 

wohlbesetzt; nicht sachte, sondern laut; nicht einfach, sondern vielfach, nach Erfordern der 

Umstände. Warum das? darum, daß von der Ehre der Anbetung, welche Christo gebühret, 

eigentlich gesagt wird:  Es stehet herrlich und prachtig vor Ihm, und gehet gewaltiglich und 

löblich zu in seinem Heiligtum. Ps.96, 6. […] 
C Telemann 1725, Vorbericht p. [2]. 

[...] dabey zu merken / daß der Anfang eines jeglichen Stückes immer mit zum f. gehöret / wo 

nicht p. expresse darunter gezeichnet ist. 
D Johann Samuel Petri, Anleitung zur practischen Musik, Lauban 1767 p. 40f. 

Besonders müssen Anfänger mehr reflectiren auf das forte und piano, dessen Mangel es eben 

ist, der in kleinen Oertern, wo die jungen Leute, die die  Musik bestellen, wenig oder  gar 

nichts reelles gehört haben, alle, und besonders die Kirchenmusik so ekelhaft macht, daß ein 

Musiker entweder, wenn die Instrumentalisten geschickt sind, den armen Sänger oder Chora-

listen bedauret, der sich anstrengt, um sein Stück recht mit Force herzuschreyen, oder zu heu-

len; oder daß er sich über die Instrumentalisten ärgert, die so fleißig auf den Geigen kratzen 

und ins Wesen hineingeigen, oder auch die Hautbois und Flöten nicht zu moderiren wissen, 

so, daß man nur selten einen Gall von den armen Märtyrer hört, der, wenn er verstanden seyn 

will, sich so angreifen muß, daß er aller Augenblicke Gefahr läuft, sich zu zersprengen. Hierzu 

kömmt noch der Fehler unwissender Organisten, die ihre Orgel in allen Absichten vor das 

Hauptinstrument halten, daher sie sich nicht scheuen, mit einem Dutzend und mehrern Stim-

men so ein Geheul zu machen, daß man keinen Sänger, noch Instrumentalisten deutlich ver-

stehen kann.  
E Michael Praetorius, Syntagma Musicum III, Wolffenbüttel 1619, p. 112 [=132]. 

Fortè, Pian:Praesto;Adagio Lento. Diese Wörter werden bisweilen vō den Italis gebraucht / […]. 

So deuchtet mir doch solche variation und umbwechselung/ wenn sie fein moderatè und mit 

einer guten gratia, die affectus zu exprimiren und in den Menschen zu moviren, […] 
F Telemann 1725, Vorbericht p. [2]. 

[…] eine Violino in ripieno […] welche allemal daselbst anfänget / wo ein f. (forte) unter der 

Note zu finden / und bis dahin gehet / wo ein p. (piano) zu sehen ist; […]  

Können auch die Stücke / welche für die Violine sind / mit vielen Personen besetzet werden: so 

mag einer / oder es mögen etliche der besten Violinisten aus dem Originale / oder aus einem 

Abschrift davon / zugleich, /die übrigen aber die ausgezogene Ripien-Parthie / spielen. […] 
G Johann Gottfried Walther, Praecepta der musicalischen Composition, [Weimar 1708], p. 39, uitg. Peter 

Benary, Jenaer Beiträge zur Musikforschung Band 2, Leipzig 1955. 

Diese Lehre von der Accent-Länge, hat so wohl vocaliter als instrumentaliter ihren sonderbaren 

Nutzen; denn hieraus entspringet die manirliche moderation der Stimme, oder Finger, daß man 

neml. eine solche Note, die der Zahl nach, lang ist, starck anschläget, hingegen eine solche 

Note, die der Zahl nach kurtz ist, auch etwas kürtzer und leiser exprimiret. 

[…] N.B. Es werden aber die Accente der Syllaben nicht so wohl nach der Prosodie, als haupt-

sächlich nach der üblichen Pronunciation oder Aussprache geurtheilet. […] 
H Johann Mattheson, Der volkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 174 (§ 8), 176 (§ 17, 18).  

[…] der Accent hergegen hat nur mit blossen Sylben, nehmlich mit deren Länge, Kürze, Erhe-

bung oder Erniedrigung im Aussprechen zu schaffen.  
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Die allgemeine Regel, so man bey dem Accent zu beobachten hat, ist diese: daß die dazu ge-

hörige Note lang oder anschlagend seyn müsse. […] 

[…] daß weder die Erhöhung, noch auch die äusserliche Geltung allein eine Note, in gegen-

wärtigem Verstande, lang oder anschlagend machen könne, sondern daß der innerliche Ge-

halt und der singende Accent hierin den Ausschlag geben. 
I Walther 1708, [p. 235]. 

[…] Die Dissonantien seyn die Nacht, die Consonantien der Tag; das Licht würde uns nimmer-

mehr so angenehm seyn, wenn es immer Tag und niemals Nacht wäre. Die Dissonantien seyn 

der Winter, die Consonatien der Sommer. Jene das bittere, diese das Süße. Jene das Schwartze, 

diese das Weiße. In Summa: Varietas delectat. 
J Carl Philipp Emanuel Bach: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen – Erster Theil, Berlin 1753, 

p. 129f. 

[…] Es ist nicht wohl möglich, die Fälle zu bestimmen, wo forte oder piano statt hat, weil auch 

die besten Regeln eben so viel Ausnahmen leiden als sie fest setzen; die besondere Würckung 

dieses Schatten und Lichts hängt von den Gedancken, von der Verbindung der Gedancken, 

und überhaupt von dem Componisten ab, welcher eben so wohl mit Ursache das Forte da an-

bringen kan, wo ein andermahl piano gewesen ist, und oft einen Gedancken sammt seinen 

Con- und Dissonanzen einmahl forte und das andre mahl piano bezeichnet. […] Indessen kan 

man mercken, daß die Dissonanzen insgemein stärcker und die Consonanzen schwächer ge-

spielt werden, weil jene die Leidenschafften mit Nachdruck erheben und diese solche beruhi-

gen. 
K Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, p. 227, § 

12. 

Eben diese Erregung der abwechselnden Leidenschaften, ist auch die Ursache, warum die Dis-

sonanzen überhaupt stärker als die Consonanzen angeschlagen werden müssen. Die Conso-

nanzen setzen das Gemüth in eine vollkommene Ruhe, und Zufriedenheit: die Dissonanzen 

hingegen erwecken im Gemüthe einen Verdruß. Wie nun ein niemals unterbrochenes Vergnü-

gen, es sey von welcher Art es wolle, unsere Empfindungskräfte dermaaßen schwächen und 

erschöpfen würde, daß das Vergnügen endlich aufhören würde ein Vergnügen zu seyn: also 

würden auch lauter Consonanzen, in einer lange auf einander folgenden Reihe, dem Gehöre 

endlich einen Ekel und Verdruß verursachen, wenn sie nicht dann und wann mit Ubelklän-

gen, dergleichen die Dissonanzen sind, vermischet würden. Jemehr nun eine Dissonanz im 

Spielen von den andern Noten unterschieden, und empfindlich gemacht wird; iemehr greift 

sie das Gehör an. Je verdrüßlicher aber die Sache ist, welche unser Vergnügen stöhret; ie ange-

nehmer kömmt uns das darauf folgende Vergnügen vor. Je härter also der Verhalt der Disso-

nanzen ist; je gefälliger ist ihre Auflösung. Ohne diese Vermischung des Wohlklanges und des 

Ubelklanges, würde in der Musik kein Mittel übrig seyn, die verschiedenen Leidenschaften 

augenbliklich zu erregen, und augenbliklich wieder zu stillen. 
L Ibid., p. 252, 140. 

§ 24. Wenn unter einer langen Note ein Forte, und gleich drauf ein Piano steht, und kein 

Wechsel des Bogenstrichs statt findet; so muß dieselbe Note mit aller Kraft, und mit einem 

Drucke des Bogens angegeben werden; aber auch gleich wieder ohne Rückung des Bogens im 

Tone abnehmen, und durch ein verlierendes Piano sich in ein Pianissimo verwandeln. Es 

kömmt dergleichen dann und wann vor, sonderlich wenn eine Stimme im Aufheben des Tac-

tes mit einer starken Note anfängt, die andern aber im Niederschlage dergleichen nachzuma-

chen haben. 

p. 140. § 9. Hierzu kann auch das abwechselnde Piano und Forte sehr Vieles beytragen, als 

welches nebst dem, von kleinen und großen Manieren vermischten, geschikt abwechselnden 

Zusatze, hier, das durch den Spieler auszudrückende musikalische Licht und Schatten, und 

von der äußersten Nothwendigkeit ist. Jedoch muß solches mit vieler Beurtheilung gebrauchet 
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werden, damit man nicht mit allzugroßer Heftigkeit von dem einen zum andern gehe, son-

dern unvermerkt zu- und abnehme. 
M Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Franckfurt an der Spree 1706, p. 79. 

3. Piano, gelind. Piu piano, J. Mezo piano, ein wenig sachte. […] Pianissimo, ganz sachte; aber 

4. Forte, […] heist starck […]. 
N Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung II, Hamburg 1706, p. 111f. 

 Forte, starck. 

 Piano, oder nur pian sanfte / sachte oder stille. 
O Walther 1708, pp. 123, 135, 142f. 

Forte […] heißet starck, werden gebrauchet, wenn sich die Stimmen starck sollen hören laßen. 

Fortissimè, fortissimo […} sehr starck. 

Mezzo […] heißet halb, mittelmäsig […] Z.E. […] mezzo forte, nicht gar zu starck. 

Piano […] heißet leiß, stille. Pianissiomo gantz sachte. 

Più […] erhöhet oder erniedriget ein Terminum, vor welchem es stehet […] 

N.B. Wenn  ein p. gesetzet stehet, bedeutet es piano, sind pp. beysammen, so bedeutet es più 

piano, sind ppp. gesetzet, so bedeuten sie al più piano. 
P Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 257, 479, 404. 

Forte [...] starck, hefftig, jedoch auf eine natürliche Art, ohne die Stimme oder das Instrument 

gar zu sehr zu zwingen. 

piu forte [...] stärcker; wird durch zwey große oder zwey kleine FF, ff angedeutet; fortissimo [...] 

sehr starck, mit grosser Hefftigkeit und Gewalt (um eine hefftige, erhitzte Passion zu exprimi-

ren,) wird durch drey FFF oder fff angezeiget. 

Piano, oder abbrevirt, pian, auch pia, ingleichen schlechtweg durch ein großes oder kleines P. p. 

angedeutet, ist so viel als leise; daß man nehmlich die Stärcke der Stimme oder des Instru-

ments dermassen lieblich machen, oder mindern soll, daß es wie ein Echo lasse. 

Piu piano, oder durch PP, ingleichen durch pp, angedeutet, heisset leiser, oder wie ein zweytes 

Echo, so daß es als noch weit entlegener denn das piano klinge. 

Pianissimo [...] abbrevirt duch PPP oder ppp angedeutet, […] ist gleichsam das dritte Echo, wel-

ches läßt, als wenn die Stimme oder der Instrument-Klang in die Lufft zergienge. 

Mezzo [...] halb, mittelmäßig. Z.E. mezzo fortè, nicht gar zu starck; mezzo piano, nicht gar zu 

leise. 
Q Wolfgang Caspar Printz, Compendium musicae signatoriae et modulatoriae vocalis, Dreßden 1689, p. 42ff. 

§.7. II. Ein Sänger soll nicht übermäßig schreyen/ wie die Dorffküster und Acker-Studenten/ 

sondern zwar laut/ und mit zimlicher Stärcke/ doch lieblich und anmuthig singen. 

§.8. III. Eine Stimme soll nicht stärcker seyn als die andere/ damit sie alle fein gleichmäßig in 

das Gehör fallen. 

§.9. IV. Wenn ein Gesang angefangen werden soll/ soll ein jeder Sänger seinen Ton entweder 

aus dem Praeambuliren des Organisten oder der Intonation des Directoris erlernen/ damit er 

recht anfange/ und nicht bald anfangs einen Fehler begehe. 

§.10. V. Die Noten sollen mit einerley Stärcke gesungen werden/ daß nicht einen schwach die 

andere Starck laute/ es sey denn/ daß der Text oder der Adfectus erfordert / entweder stärcker 

oder linder zu singen / oder es von dem Componisten mit dem unter die Stimme gezeichneten 

Wörtlein piano oder forte und dergleichen / angedeutet worden. 

§.11. VI. Je mehr eine Stimme auffsteiget/ und je höher sie ist/ je subtieler und linder soll sie 

gesungen werden / und je tiefer eine Stimme wird/ je grössere Stärcke soll ihr gegeben wer-

den. 

§.12. VII. Wenn die Stimme in einem Clave sich etwas verweilet/ soll sich der Sänger hüten/ 

daß er nicht  bey einer jeden Abtheilung des Tacts anstosse (welches etliche sonderlich bey 

punctirten Noten häßlich gnug zu thun ihnen angewehnet haben) sondern fein gleichförmig 

entweder schlecht / oder nach dem es sich schickt/ mit einem Trilletto oder Trillo außhalte. 
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§ 15. X. In denen Kirchen und andern grossen Orten/ soll man mit ziemlich starcker und fri-

scher / hergegen in kleinen Zimmern und Tafelstuben mit mäßiger und lieblicher Stimme sin-

gen. 
R Fuhrmann 1706, p. 74. 

Vitium moderaminis ist / wenn der Sänger die Stimme nicht mäßiget, z.E. wenn der Discantist 

mit vollem Halse wie ein Fercken am Spieß schreiet: der Altist wie ein entwehnt Kalb bläcket: 

der Tenorist wie ein rauchstimmiger Distel-Fresser gigahet: Und der Bassist als ein Indiani-

scher Löw brüllet / daß man die Kinder damit zu Bette bringen kann; worin etliche eine Ehre 

suchen / so aber nicht Rühmens- sondern vielmehr Scheltens-werth; Denn kein Sänger über 

Macht wie ein nächtlicher Stunden-Ruffer schreyen, sondern die Stimme dergestalt mäßigen 

muß, daß andere neben ihm können gehöret werden. 
S Petri 1767, ed. Leipzig 1782, p. 165. 

Hieraus flüßen folgende Regeln. 

A) Für die Sänger und Instrumentalisten zugleich. Die vornehmlich darinn bestehn, daß sich 

die Instrumentalisten so viel als möglich nach der Stärke der Stimme richten müssen, und fer-

ner, daß der Sänger ein gleiches thue; beide Theile zusammen aber einerley Affekt und Aus-

druck haben müssen, so daß aller forte und piano in einem Augenblick eintritt, […] 
T Quantz 1752, p. 250f., § 21. 

Um das Forte und Piano recht auszudrücken, muß man auch betrachten, ob man an einem 

großen Orte, wo es schallet, oder an einem kleinen, zumal tapezirten Orte, wo der Ton ge-

dämpft wird, accompagnire; ob die Zuhörer entfernet oder nahe seyn; ob man eine schwache 

oder eine starke Stimme begleite; und endlich ob die Anzahl der accompagnirenden Instru-

mente, stark, mittelmäßig, oder gering sey. An einem großen Orte, wo es schallet, muß man 

nach einem starken und rauschenden Tutti, ein darauf geschwind folgendes Piano nicht allzu-

schwach spielen: weil es sonst durch den Nachschall würde verschlungen werden. […] 
U Dat blijkt o.a. uit de volgende stemtesten: 

1729: BD I nr. 63, p. 131, nr. 66, p. 135.  

Zur Music zu gebrauchende, u. zwar Sopranisten. 

(13 jaar) hat eine gute Stimme u. feine profectus 

(13 jaar) hat eine gute starcke Stimme u. feine profectus 

(13 jaar) hat ein ziemlich starcke Stimme u. hübsches profectus 

(13 jaar) hat eine starcke Stimme wie auch feine profectus 

(13 jaar) hat eine passable Stimme; die profectus sind ziemlich 

(14 jaar) hat ein ziemlich starcke Stimme; die profectus sind mediocre. 

(14 jaar) dessen Stimme etwas schwach und die profectus mittelmässig 

(13 jaar) dessen Stimme etwas schwach, und die profectus geringe 

Altisten: 

(14 jaar) hat eine starcke Stimme, u. ziemlich feine profectus 

(16 jaar) hat eine passable Altstimme, die profectus sind aber ziemlich schlecht. 

Aangehecht: 

(? jaar) hat eine etwas schwache Stimme und noch wenige profectus, dörffte aber wohl (so ein 

privat exercitium fleissig getrieben würde) mit der Zeit zu gebrauchen seyn. 
V Johann Nicolaus Forkel, Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Leipzig 1802, p. 

17f. 

Wenn er starke Affekten ausdrücken wollte, that er es nicht wie manche andere durch eine 

übertriebene Gewalt des Anschlags, sondern durch harmonische und melodische Figuren, das 

heißt: durch innere Kunstmittel. Er fühlte hierin gewiß sehr richtig. Wie kann es Ausdruck ei-

ner heftigen Leidenschaft seyn, wenn jemand auf einem Instrument so poltert, daß man vor 

lauter Poltern und Klappern keinen Ton deutlich hören, viel weniger einen von dem andern 

unterscheiden kann? 

 


