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XVI. DE UITVOERING VAN RECITATIEVEN 
 

Bachs kerkelijke werken bevatten vrijwel altijd recitatieven. Deze zijn te onderscheiden in ver-

schillende typen (§ 1). Uit traktaten zijn veel aanwijzingen bekend over de wijze waarop zan-

gers recitatieven moesten uitvoeren. In het bijzonder de vrijheid van de zanger was hierbij 

een punt van aandacht (§ 2). Ook zijn veel aanwijzingen overgeleverd over de wijze waarop 

continuospelers dienden te begeleiden (§ 3). Of lang genoteerde noten in het continuo steeds 

kort moesten worden uitgevoerd zal daarbij uitgebreid worden besproken, en ook of dat 

evenzo gold in met instrumenten begeleide recitatieven (accompagnato’s). In § 4 ten slotte 

wordt onderzocht of de muziek van Bach aanwijzingen bevat waaruit geconcludeerd kan 

worden of de beschreven conventies ook in zijn muziek van toepassing waren. 

 

 
Afb. 1. Hendrick Terbrugghen, Zingende knaap, 1627 

Museum of Fine Arts (MFA), Boston, MA, US 

 



2 

 

1. Welke vormen van het recitatief zijn van belang in de 18e-eeuwse 

Duitse kerkmuziek? 

De historie van het recitatief 
Op het eind van de 16e eeuw ontstond in Italië de seconda pratica, die als doel had emoties via 

muziek uit te drukken. Een aantal nieuwe muziekvormen en -stijlen ontstond daarbij, zoals 

die van het sologezang met een instrumentale baspartij, waarop bijvoorbeeld toetsinstru-

menten of luiten akkoorden konden spelen. Uit deze instrumentale baspartijen is de basso 

continuo voortgekomen (zie hoofdstuk XX). 

Het genoemde sologezang kon, om een affect zo goed mogelijk over te brengen, 

enigszins vrij in de maat worden uitgevoerd. Wanneer tekstherhaling werd vermeden, de 

zang meer declamerend van karakter was, en de baspartij voornamelijk uit lange noten be-

stond werd deze vorm van sologezang later een recitatief genoemd. Het recitatief is vooral 

bekend geworden uit het werk van Claudio Monteverdi en zijn tijdgenoten. Meestal laat men 

met de opkomst van het recitatief het tijdperk van de muzikale Barok aanvangen. Het recita-

tief was een vorm die vooral in de opera werd toegepast, ook in de Duitse opera van de 17e 

eeuw.  

In de Duitse kerkmuziek veroverde het recitatief eveneens een plaats. Zo schreef 

Heinrich Schütz in 1623 zijn Historia der Auferstehung (afb. 2), waarin de recitatieven nog sterk 

leunden op de gregoriaanse reciteertraditie.  

 

 
Afb. 2. Heinrich Schütz, Historia der Auferstehung, begin eerste recitatief  

(partijen gamba’s 1, 2 en 3 weggelaten). Editie Breitkopf und Härtel 1885. 

 

In zijn Historia der Geburt (afb. 3) uit ca. 1660 is die verwantschap ook aanwezig, maar heeft 

hij zich hiervan veel meer vrij gemaakt. 

 
Afb. 3. Heinrich Schütz, Historia der Geburt, eerste recitatief, m. 43-46. 

Editie Breitkopf und Härtel 1885. 

 

In de 18e eeuw veranderde het recitatief van karakter: de zanger moest zich veel meer vrijhe-

den permitteren m.b.t. tempo en versieringen. Begin 18e eeuw sprak Johann David Heinichen 

(1711) zelfs van een ‘nieuwe en heel aparte stijl’ (ein neuer und gantz a parter Stylus).A Johann 

Mattheson bevestigde in 1739 dat het recitatief in vroeger tijden (en in Frankrijk nog steeds) 

voornamelijk maatgebonden werd uitgevoerd, maar in Italië en Duitsland inmiddels niet 

meer.B Vroeger wist men de toegestane vrijheden niet toe te passen, schreef Gottfried Hein-

rich Stölzel in hetzelfde jaar. Ook hij noemde het recitatief een nieuwe manier van musice-

ren.C 
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Het recitatief in de kerkmuziek steeg in populariteit toen Erdmann Neumeister (afb. 4) rond 

1700 verdedigde dat kerkmuziek recitatieven en aria’s zou moeten bevatten om affecten opti-

maal te kunnen overbrengen, op dezelfde manier als in de opera. Na 1710 voegde hij tevens 

Bijbelteksten en koralen toe aan zijn cantateteksten. Sindsdien werden in Duitsland door 

dichters tal van cycli met cantateteksten gepubliceerd, meestal bestaande uit tekstgedeelten 

voor recitatieven en aria’s, Bijbelteksten en koralen.1 

 

 
Afb. 4. Christian Friedrich Fritzsch, portret van Erdmann Neumeister. 

Österreichische Nationalbibliothek, Digitale Porträtsammlung. 

De verschillende vormen van het recitatief 
De meeste auteurs in Bachs tijd noemden drie soorten recitatieven (gewone, arioso en accom-

pagnato),D maar deze indeling is niet altijd eenduidig. Recitatieven bestaan vaak uit onderde-

len met verschillende stijlen. In wezen zijn er twee hoofdstijlen, namelijk het vrije recitatief, en 

het arioso. De verschillen zullen hieronder worden verduidelijkt aan de hand van voorbeel-

den uit de Matthäus-Passion BWV 244.2. 

 

− Bij het vrije recitatief (in de traktaten werd vaak de term ‘gewone’ (gewöhnliche) ge-

bruikt) was de zanger vrij om de notenwaarden aan te passen aan het gewenste af-

fect, alsof hij declameerde tijdens het zingen. In de woorden van Johann Gottfried 

Walther:E 

 
‘Het recitatief is een manier van zingen die evenveel lijkt op declameren als op zingen, 

alsof men zingend declameert, of declamerend zingt, omdat men op deze manier 

meer zijn best doet om het affect uit te drukken dan wanneer men zingt in de voorge-

schreven maat. Ondanks dat noteert men de [muziek in deze] zangstijl correct in de 

maat, hoewel men de vrijheid heeft om de waarde van de noten te veranderen, en 

deze langer of korter te maken’. 

 
1 Joyce Irwin, ‘Bach in the Midst of Religious Transition’, in Carol K. Baron (ed.), Bach’s Changing 

World, Rochester 2006, p.114ff. 
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Recitativo, […] ist eine Sing-Art, welche eben so viel von der Declamation als von 

dem Gesange hat, gleich ob declamirte man singend, oder sänge declamirend: da man 

denn folglich mehr befliessen ist die Affectus zu exprimiren, als nach dem vorgeschrie-

benen Tacte zu singen. Diesem ungeachtet, schreibet man dennoch diese Gesang-Art 

im richtigen Tacte hin; gleichwie man aber Freyheit hat, die Noten der Geltung nach 

zu verändern, und selbige länger und kürzer zu machen; […] 

 

Hoewel het vrije recitatief vaak wel in de maatsoort  werd genoteerd, werd feitelijk 

geen maatslag meer gevoeld. Zulke recitatieven werden dan ook niet gedirigeerd. De 

continuobegeleiding stond meestal genoteerd in lange noten, hoewel die ingekort 

konden worden (zie § 3). Bij Bach komt dit vrije recitatief veel voor, bijvoorbeeld bij 

de partijen voor de evangelist in de Matthäus-Passion, en in nr. 67 (Nun ist der Herr zu 

Ruh gebracht). 

− Een (deel van een) recitatief kon een vaste maatslag hebben; men spreekt dan van een 

arioso. Belangrijk kenmerk is dat de begeleiding niet meer voornamelijk bestaat uit 

lange noten, maar een eigen thematiek heeft. Wanneer een vrij recitatief overging in 

een arioso, kon de maatsoort (standaard ) veranderen, bijvoorbeeld in . Met een 

aanduiding als a tempo, a battuta, arioso, of met een tempoaanduiding als adagio, an-

dante, vivace etc. kon de start van een arioso worden kenbaar gemaakt. Van aria’s ver-

schillen arioso’s vooral door het achterwege blijven van tekstherhaling. In de Mat-

thäus-Passion is het duet van de valse getuigen Er hat gesagt: ich kann den Tempel Gottes 

abbrechen (nr. 33) een voorbeeld van een arioso als deel van een recitatief. De door 

Bach steeds Recitativo genoemde delen die vaak voorafgaan aan aria’s, zoals Du lieber 

Heiland du (nr. 5), zijn voorbeelden van zelfstandige arioso’s. 

 

Zoals uit bovengenoemde voorbeelden blijkt, kon de zanger in beide hoofdstijlen worden be-

geleid door het continuo of door meer instrumenten. In het eerste geval spreekt men tegen-

woordig van secco-recitatieven, in het tweede geval van accompagnato-recitatieven. De (deni-

grerende) naam secco ontstond overigens pas veel later (1831).2 Zo kan men vier soorten reci-

tatieven onderscheiden:  

− vrije secco-recitatieven,  

− vrije accompagnato-recitatieven,  

− secco-arioso’s   

− accompagnato-arioso’s. 

 

Een andere indeling van de recitatieven is die in drie compositiestijlen: de kerkstijl, de thea-

terstijl (= operastijl) en de kamerstijl. Deze indeling is o.a. te vinden bij Pier Francesco Tosi en 

bij Mattheson.F, 3 

 
2 Gerhart Darmstadt, ‘Zur Begleitung des Rezitativs nach Deutschen Quellen des 18. Jahrhunderts. 

Eine Dokumentation‘, in Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis XIX, Winterthur 1996, p. 78. 
3 Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 69ff. 
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In de 18e eeuw werd het recitatief een vast onderdeel van de kerkmuziek. 

Van zangers van recitatieven werd een grote mate van ritmische vrijheid 

verwacht (gewone of vrije recitatieven), behalve in delen met een eigen 

instrumentale thematiek (arioso’s). 

Een componist kon een recitatief laten begeleiden door het continuo 

(secco), maar ook kon hij meer instrumenten inzetten (accompagnato). 
 

2. Welke aanwijzingen zijn overgeleverd voor zangers van kerkrecita-

tieven? 

De vrijheid van de zanger 
Pier Francesco Tosi schreef in 1723 een invloedrijk boek over de zangkunst, dat in 1757 werd 

vertaald en becommentarieerd door Bachs leerling Johann Friedrich Agricola.  

 
‘Het kerkrecitatief bevrijdt de zangers volledig van het zich nauwkeurig houden aan de maat, 

vooral in de cadensen aan het eind.’  

(Das Kirchen-Recitativ […]  befreyet [den Sängern] ganz von einer genauen Beobachtung des 

Tacts, zumal in den Cadenzen am Ende.) 

 

schreef Tosi,G maar in arioso’s moest hij zich wel strikt aan de maat houden. Zeer veel schrij-

vers (onder wie Walther, zie § 1) benadrukten de vrijheid die de zanger zich in vrije recitatie-

ven moest permitteren, om het gewenste affect optimaal te kunnen overbrengen. Een beperkt 

aantal verdere citaten van Georg Philipp Telemann, David Kellner, Johann Mattheson en 

‘Barnickel’ is opgenomen in eindnoot H; meer citaten zijn te vinden in Gerhart Darmstadts op 

omvangrijk bronnenonderzoek gebaseerde artikel uit 1995.4 

De instrumentalisten moeten zich bij het begeleiden van recitatieven meer richten op 

het gehoor dan op de maat, aldus Johann Joachim Quantz in 1752.I In 1791 verwoordde Da-

niel Gottlob Türk het nog duidelijker: de zanger hoefde zich bij vrije recitatieven niets aan te 

trekken van de begeleiding, die zich aan hem diende aan te passen.J Maar in arioso’s moest 

iedereen zich aan de maat houden.5 Johann Joseph Fux schreef in 1725 dat de hoofdzaak in 

kerkrecitatieven niet de harmonie is, maar het uitdrukken van de betekenis van de woor-

den.K Bij zijn beschrijving van de eigenschappen van goed geschreven recitatieven noemde 

Mattheson (1739) o.a. het natuurlijke en ongedwongen karakter, het respecteren van klemto-

nen, de verstaanbaarheid van de tekst en het affect als belangrijke facetten.L Omtrent het laat-

ste schreef hij:M 

 
‘Samengevat, alles wat zonder loffelijke affecten gebeurt, heeft geen betekenis, geen invloed, 

geen waarde’   

(Summa, alles was ohne löbliche Affecten geschiehet, heißt nichts, thut nichts, gilt nichts).  

  

 
4 Darmstadt 1995, p. 83-87. 
5 Ibid., p. 87-90. 
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Quantz verwoordde dit als volgt:  
 

‘Wat niet uit het hart komt, zal ook niet gemakkelijk weer een hart bereiken’  

(Denn was nicht vom Herzen kömmt, geht auch nicht leichtlich wieder zum Herzen).N  

 

Carl Philipp Emanuel Bach noemde de genoteerde maat in (vrije) recitatieven slechts een for-

maliteit,O en Türk hekelde in 1787 nog het dirigeren daarvan.P 

Meermalen werd het recitatief vergeleken met de normale spraak, of met declamatie 

(o.a. Friederich Erhardt Niedt,Q Heinichen,A Mattheson,R Walther,E ‘Barnickel’,H Stölzel,S en 

de auteur van de Allgemeine Theorie van Georg Sulzer.T). Het vrije recitatief werd zelfs meer 

ge-sproken, dan gezongen, schreef Johann Christoph Gottsched in 1760.U Ook Johann 

Adolph Scheibe (1737) noemde het recitatief eigenlijk geen gezang, maar een ‘zingende rede’ 

(eine singende Rede). Hij zag echter in de kerk het liefst accompagnato- i.p.v. secco-recitatie-

ven; deze werden meer gezongen dan gesproken, en dat kwam volgens hem de verstaan-

baarheid ten goede.V Stölzel (ca. 1739) vergeleek het Duitse recitatief met het Italiaanse en het 

Franse. De Italianen spraken meer dan dat ze zongen, en de Fransen zongen meer dan ze 

spraken. Duitsers bewandelden de gulden middenweg, aldus Stölzel.S 

Het tempo en andere aanbevelingen 

Veel schrijvers merkten op dat het tempo in de kerkmuziek lager lag dan in theater- of ka-

mermuziek (zie hoofdstuk XI.1), maar weinigen benadrukten dit specifiek voor kerkrecitatie-

ven. Een uitzondering is Niedt (1717): hij wilde hierover wel een hartig woordje spreken met 

de heren zangers: de tekst kon niet goed worden verstaan, als het recitatief niet (o.a.) een 

beetje langzaam werd gezongen.W Dat gold vooral in kerken, die meestal een langere nagalm 

bezaten dan het theater of de kamer. Ook Tosi (1723) vroeg impliciet om een gematigd 

tempo. Het recitatief moest in overeenstemming zijn met de heiligheid van het gebouw, en 

het moest worden gezongen met een voortdurend verzorgde edele ernst.X Scheibe (1737) pre-

fereerde in de kerk vrije accompagnato’s die langzaam werden gezongen.V 

In zijn Abhandlung vom Recitativ ging Stölzel (ca. 1739) zeer uitgebreid in op de wijze 

waarop dichters en componisten hun recitatieven behoorden te schrijven. Zo moesten zij let-

ten op klemtonen en de sterke en zwakke maatdelen, ook al mocht het recitatief vrij worden 

geïnterpreteerd. In het laatste hoofdstuk gaf Stölzel nog een aantal aanwijzingen voor de 

zanger. Deze moest een goede stem hebben en goed te verstaan zijn. Bovendien diende hij 

bijzonder toonvast zijn, omdat in recitatieven zeer ongebruikelijke intervallen en dissonanten 

voorkwamen. De zanger moest vrijmoedig alle intervallen als een klok in zijn keel aanslaan. 

Voor een enigszins geoefende schooljongen was een aria nog wel haalbaar, maar een recita-

tief kon te hoog gegrepen zijn. Wellicht was dat een van de redenen voor de impopulariteit 

van recitatieven in dorpen. Als de stijl niet werd begrepen en beheerst was het beter om hele-

maal geen recitatieven te zingen, aldus Stölzel. ‘Want God wil weliswaar een nieuw lied ho-

ren, maar dan wel op de juiste manier’ (Denn Gott will zwar ein neues Lied haben, aber auch nach 

der rechten Art). Stölzel verlangde van de recitant dat hij zijn tekst op natuurlijke wijze, de na-

tionale uitspraak volgend, voordroeg. Hij mocht daarbij geen coloraturen en andere versie-

ringen zingen, zoals in aria’s, omdat die de gang van de voordracht zouden verstoren.Y 
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Conventies  

Tosi merkte op dat zangers zich bij de cadensen als zangers moesten gedragen, niet als vio-

listen. Dat betekende volgens Agricola dat de versieringen minder wijdlopig moesten wor-

den uitgevoerd dan in aria’s, en dat cadensen in recitatieven vaak anders dienden te worden 

gezongen dan zoals stond genoteerd. In een veel voorkomende sequentie als c’-g-g werd bij-

voorbeeld de voorlaatste noot vaak als c’ uitgevoerd. Was de voorlaatste noot affectvol, dan 

kon hij verlengd en versierd worden; Agricola gaf daarvan enige voorbeelden. Tevens was 

het mogelijk om kort geschreven noten voorafgaand aan de cadens naar believen te verlen-

gen.Z  

Telemann gaf in 1725 een aantal duidelijke voorbeelden van wat hij accents (voorsla-

gen) noemde. Als op sterke maatdelen een kwart noot of twee identieke achtsten stonden die 

een consonant vormde(n) met het voorgeschreven akkoord, dan kon de eerste achtste een se-

cunde hoger of lager worden gezongen. Een zo ontstane dissonant werd dan in de volgende 

achtste opgelost tot een consonant.. Op slotcadensen werd de eerste achtste van het slotak-

koord steeds een kwart hoger ingezet. Telemann voorzag zijn adviezen van notenvoorbeel-

den.AA  

Volgens Walther (1708) moesten deze voorslagen zo zacht (submissè) worden gezon-

gen dat het leek of beide noten samen slechts één noot vormden. Dit zou kunnen betekenen 

dat deze voorslagen kort waren en wellicht, zoals bekend uit 17e-eeuwse traktaten (hoofd-

stuk XIV, Versieringen), naar de hoofdnoot toe gleden. Walther schreef eveneens dat deze 

voorslagen bij instrumentalisten wel, maar bij zangers zelden werden genoteerd, omdat zij 

aan de discretie van de zangers werden overgelaten.BB Ook volgens Stölzel kon de zanger in 

het bijzonder op harmoniewisselingen op sterke maatdelen steeds een voorslag van een 

halve toon naar boven of naar beneden zingen. Bestond die overgang uit een sprong, dan 

‘moest hij de voorslag op de vorige noot zingen, of nog wat blijven hangen, en daarna met 

een sprong naar de volgende noot gaan’ (so machet er den Vorschlag auf der vorhergehenden 

Note, oder er hält sich noch etwas über die Zeit in solcher auf und gehet sodann erst durch einen 

Sprung zur folgenden). CC 

 

Zangers moesten zeer vrij met de ritmische notatie omgaan in (al dan niet be-

geleide) vrije recitatieven, maar niet in arioso’s. Zij dienden als het ware spre-

kende te zingen. Bij cadensen konden zij eenvoudige versieringen aanbrengen. 

Voor een goede verstaanbaarheid was een gematigd tempo vereist. 
 

3. Welke aanwijzingen voor continuospelers zijn overgeleverd in trak-

taten? 

De wijze van accompagneren 6 
Ongetwijfeld was het orgel het meest gebruikte generale-basinstrument in de Duitse kerk-

muziek. Niettemin werd daarnaast het tegelijkertijd meespelende klavecimbel aanbevolen 

 
6 De beschreven uitvoeringswijzen in de meeste traktaten van na 1750 spreken die in eerdere traktaten 

niet tegen, en verduidelijken die soms; vandaar dat zij hier wel zijn opgenomen. 
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(hoofdstuk XIX, Het klavecimbel). Volgens Stölzel en Carl Philipp Emanuel Bach (beiden be-

kend met Bachs muziek) was het klavecimbel zeer aan te bevelen bij de uitvoering van recita-

tieven.DD De luit speelde in Bachs kerkmuziek in Leipzig als generale-basinstrument geen rol 

van betekenis (hoofdstuk XXV, De luit). 

Heinichen (1711), Telemann (1733), Stölzel (ca. 1739), Kellner (1743), Georg Joseph Joachim 

Hahn (1751), Carl Philipp Emanuel Bach (1762) en Türk (1787) meldden allen dat het arpeg-

gio het domein was van het klavecimbel, niet van het orgel.EE In het bijzonder in recitatieven 

lijkt het arpeggio een geliefde methode te zijn geweest om de vrijheid in het tempo te onder-

strepen: het akkoord klonk wel, maar niet op één vast moment. Veel schrijvers merkten op 

dat arpeggio’s kort en snel moesten worden uitgevoerd. Kellner vroeg om te variëren in de 

wijze, waarop een arpeggio moest worden gespeeld. Als mogelijkheden noemde hij: 1. alleen 

van boven naar beneden, 2. alleen omgekeerd, 3. in beide richtingen alleen met de linker-

hand, 4. Idem alleen rechts, of 5. met beide handen. Stölzel en Carl Philipp Emanuel Bach 

noemden arpeggio's vooral nuttig in vrije accompagnato-recitatieven. Het affect bepaalde het 

tempo van arpeggio's op het klavecimbel. Bij korte akkoorden in secco recitatieven, bij meer-

dere elkaar snel opvolgende akkoorden, en bij een staccato speelwijze bleven arpeggio’s vol-

gens Bachs zoon achterwege. Ruim na Bachs dood bevestigde Türk dat de snelheid van het 

arpeggio afhing van tempo en affect. Tevens meldde hij dat een arpeggio zowel enkelvoudig 

als meervoudig (meermalen op en neer) kon worden uitgevoerd. Er moest echter op gelet 

worden dat arpeggio-spelen geen storende gewoonte werd. Türk gaf daarnaast duidelijk aan 

wanneer je een arpeggio niet diende te gebruiken: 1. als het continuo een akkoord speelde 

voorafgaand aan de inzet van de zangstem, 2. wanneer het continuo de maat moest aange-

ven (dus in een arioso), 3. bij meerdere elkaar snel opvolgende akkoorden, en 4. vlak voordat 

een andere harmonie volgde. Met notenvoorbeelden verduidelijkte hij deze regels.FF  

Veel auteurs bevalen voor het klavecimbel volstemmige begeleiding aan; in het bij-

zonder bij een grote bezetting en in recitatieven kon volstemmige begeleiding effectief zijn 

(hoofdstuk XIX, Het klavecimbel). Volgens Türk bijvoorbeeld moest de begeleiding bij een 

woedend, vurig of trots karakter volstemmig zijn, maar niet gebroken (= arpeggio).F Schröter 

beval eveneens een ‘zo volstemmig mogelijk’ (so vollstimmig als möglich) accompagnement 

aan, met als argument dat de toon van besnaarde toetsinstrumenten snel wegstierf.GG Maar 

tegelijk konden juist volstemmige akkoorden effectief door een arpeggio gebroken worden. 

De begeleidingssterkte was vooral voor het orgel van belang. Hierover waren de au-

teurs het eens (voor zover ze het onderwerp noemden): de orgelbegeleiding moest zo zacht 

zijn dat de zanger niet werd overstemd.HH Türk wees er nog eens op dat de organist zich 

moest onthouden van alles wat tegen het affect in ging, wat de zanger kon storen, wat fouten 

kon veroorzaken etc: hij diende slechts te begeleiden (accompagneren).II 

Lange en korte notatie in vrije secco-recitatieven: de secco-conventie 
Dit is lang een strijdpunt geweest. Vrijwel steeds zijn de continuopartijen in vrije secco-reci-

tatieven genoteerd als al dan niet becijferde lange basnoten. In hoeverre werden deze ak-

koorden kort uitgevoerd (zoals bekend van de continuopartijen in Bachs Matthäus-Passion), 

met andere woorden, veelal afwijkend van de notatie? En zo ja, voor welke instrumenten 

gold dat? Belangrijk onderzoek hiernaar is onder meer gedaan door Emil Platen (1978), Karl 
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Hochreither (1983), Laurence Dreyfus (1987) en Gerhart Darmstadt (1995).7 Over het alge-

meen werd de ‘korte’ uitvoering bij vrije secco-recitatieven in de traktaten als volgt beschre-

ven (Secco-conventie): 

 

Bij de begeleiding van vrije secco-recitatieven werden akkoorden altijd kort ge-

speeld (ter lengte van een kwart noot). Pas bij een qua hoogte veranderde basnoot 

werd het volgende akkoord aangeslagen.  

 

‘Korte’ uitvoering bij ‘lange’ notatie was kennelijk een zeer breed bekende conventie. Als ar-

gumenten voor de verkorting werden gegeven:  

- aanhoudende (huilende, zoemende) orgelakkoorden waren irritant, vooral door de 

afwijkende stemming van het orgel (vrijwel altijd middentoonstemming), 

- de verstaanbaarheid van de zanger was beter, 

- de notatie van lange noten waren sneller, omdat de rusten niet hoefden te worden ge-

noteerd. 

De conventie lijkt te zijn ontstaan aan het begin van de 18e eeuw. Het is goed mogelijk dat de 

lange notatie in de 17e eeuw als ingeslepen gewoonte gehandhaafd bleef in de 18e eeuw, zo-

als ook oude symbolen als  en  in gebruik bleven in plaats van  en . 

Geen enkele 18e-eeuwse auteur verzette zich tegen de verkorte uitvoering van lange 

notenwaarden door de organist. De conventie werd tijdens Bachs leven in positieve zin o.a. 

beschreven door Heinichen (1711), Friederich Erhardt Niedt (1717), David Kellner 

(1732/1737), Telemann (1733), Stölzel (1739?) en Johann Georg Voigt (1742).8 Telemann (1733) 

schreef zijn aanwijzingen overigens bij wereldlijke muziek begeleid door een klavecinist, zo-

als blijkt uit het commentaar bij oefening nr. 8;JJ hij liet alleen de rechterhand optillen. Het la-

ten liggen van de linkerhand op een klavecimbel zou overigens in kerken weinig effect heb-

ben gesorteerd.KK Alle andere auteurs schreven voor organisten. Heinichens tekst (1711) 

heeft voor veel verwarring gezorgd. Hij beschreef eerst de oude gewoonte om bij lange nota-

tie lang te spelen, maar gaf organisten vervolgens verschillende redenen ter overweging om 

kort te spelen (en geen enkele reden om dat niet te doen).LL Niedt (1717) vroeg organisten om 

altijd kort te begeleiden. Hoewel hij schreef dat dat nodig was bij basnoten ter lengte van 

minstens twee helen, blijkt uit zijn voorbeelden dat hij zelfs halve noten inkortte.MM Ook Kel-

lner (1737) liet ‘de hand optillen’ (so nimmt man wohl zuweilen die Hand auf); over de linker-

hand of het pedaal had hij het niet.NN Stölzel (ca. 1739) was de eerste uit de omgeving van 

Leipzig (en kennis van Bach) die de conventie noemde. Al te lange pauzes tussen de akkoor-

den dienden te worden opgevuld door de arpeggio spelende klavecinist; wanneer deze ont-

brak kon de organist alleen de basnoot zelf langer door laten klinken (tot maximaal een hele 

maat).OO Johann Georg Voigt (1742), leerling van Bach, propageerde echter weer korte bege-

leiding met beide handen.PP  

Samengevat: Heinichen en Kellner bevalen het inkorten slechts aan, terwijl alle an-

dere genoemde auteurs het voorschreven. Bij Heinichen, Niedt en Voigt werd behalve de 

 
7 Emil Platen, ‘Aufgehoben oder ausgehalten? Zur Ausführung der Rezitativ-Continuopartien in J.S. 

Bachs Kirchenmusik‘, in Bachforschung und Bachinterpretation heute, Bericht über das Bachfest Symposium 

1978 der Philipps-Universität Marburg, Kassel 1981, p. 167-177;  Karl Hochreither, Zur Aufführungspra-

xis der Vokal-Instrumentalwerke Johann Sebastian Bachs, Berlin 1983, p. 54-64; Laurence Dreyfus, 

Bach's Continuo Group, Cambridge (Mass) en London (GB) 1987, p. 72-107; Darmstadt 1995 p. 75-158. 
8 Darmstadt 1995, p. 95-108. 
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rechterhand ook de baspartij (linkerhand of pedaal) ingekort. Bij Kellner is dat onduidelijk, 

terwijl van Stölzel de organist alleen de baspartij zelf (in de linkerhand of het pedaal) wat 

langer mocht aanhouden wanneer geen klavecinist meespeelde. Telemann liet de linkerhand 

eveneens liggen, maar dat betreft het klavecimbel. Tijdens Bachs leven bestond de conventie 

dus uit het kort spelen van akkoorden, terwijl er geen eenduidige praktijk was m.b.t. de bas-

lijn zelf. Sommige componisten gingen zo ver dat zij de begeleiding van de recitatieven ook 

kort noteerden,9 maar dat was geen algemeen gebruik. In die gevallen lijkt ook de baspartij 

zelf kort te zijn gespeeld. 

Omdat bij Bach naast het orgel het klavecimbel eveneens accompagneerde, en tevens 

andere basinstrumenten meespeelden, is van belang of die instrumenten lang of kort speel-

den. Men zoekt in de genoemde traktaten tevergeefs naar informatie over de cello, de vio-

lone en de fagot. Uit partituren en partijen blijkt echter negens dat deze instrumenten de con-

ventie niet zouden volgen; men denke aan de orgel- en continuopartijen bij de evangelist in 

Bachs Matthäus-Passion. Alleen Stölzel laat vermoeden dat deze instrumenten langer konden 

doorspelen, tenzij een klavecimbel meespeelde, dat de pauzes tussen de akkoorden kon in-

vullen met arpeggiospel. Andere schrijvers (Heinichen, Telemann, Kellner) lieten slechts we-

ten dat de klavecinist bij de begeleiding van recitatieven volstemmig en met arpeggio dien-

den te spelen.  

Na Bachs dood bleef de conventie nog lang bestaan: in de tweede helft van de 18e 

eeuw werd deze o.a. beschreven Georg Joseph Joachim Hahn (1751), Christoph Gottfried 

Krause (1754), Jacob Wilhelm Lustig (1754), Carl Philipp Emanuel Bach (1762), Petri (1767), 

Schröter (1772), Heinrich Philipp Bossler (1782), Johann Joseph Klein (1783) en Türk (1787).10 

Rond 1790 bevestigden Sebastian Prixner, Georg Friedrich Wolf en Johann Adam Hiller de 

conventie nog.11 Dat deze ook kon gelden voor andere instrumenten dan het orgel blijkt uit 

de traktaten van Carl Philipp Emanuel Bach, Krause, Bossler en mogelijk Klein. Schröter 

kortte in tot bijna de lengte van een achtste noot. Alleen bij Hahn en Petri bleef de linkerhand 

liggen.QQ Het lijkt er dus op dat over het algemeen ook de baslijn werd ingekort. Zelfs in de 

eerste helft van de 19e eeuw gold de conventie nog: denk aan het recitatief voor celli en con-

trabassen aan begin van het vierde deel van Beethovens 9e symfonie (1826), waarin het orkest 

korte akkoorden speelt. 

De gewoonte om in secco-recitatieven de lange noten in de baslijn in te korten zal ver-

der de secco-conventie worden genoemd. In een variant hiervan bleef de baslijn zelf liggen.  

 
9 Bijv. Gottfried Kirchhoff, Gott fähret auf gen Himmel, Das Erbe deutscher Musik Band 35 (Bärenreiter);  

Johann Ernst Bach, Passionsoratorium 1764, Denkmäler Deutscher Tonkunst I Band 48 (Breitkopf und 

Härtel); Georg Philipp Telemann (Französiche Jahrgang 1714/1715, Bärenreiter BA 5864, Jahrgang Beh-

rendt 1736/1737, Bärenreiter BA 7798). 
10 Georg Joachim Joseph Hahn, Der wohlunterwiesener Generalbass-Schüler, Augsburg 1751, p.57 (geci-

teerd uit Darmstadt 1995, p. 121); Christoph Gottfried Krause, in Friedrich Wilhelm Marpurg, Histo-

risch-Kritische Beyträge, 1754 (zie Dreyfus 1987, p. 82); Jacob Wilhelm Lustig, Muzykaale Spraakkonst, 

Amsterdam 1754, p. 136-138; Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spie-

len, Deel II, Berlin 1762, p. 315; Johann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Lauban 1767, p. 

42ff.; Christoph Gottlieb Schröter, Deutliche Anweisung zum Generalbaß […], Halberstadt 1772, p. 185ff; 

Heinrich Philipp Bossler, Elementarbuch der Tonkunst, Speier 1782, p. 243 (zie Darmstadt 1995, p. 103); 

Johann Joseph Klein, Versuch eines Lehrbuchs der praktischen Musik […], Gera 1783, p. 256f. (zie Darm-

stadt 1995, p. 103f.); Daniel Gottlob Türk, Von den wichtigsten Pflichten eines Organisten, Halle 1787, p. 

162f.; Ibid.,, Kurze Anweisung zum Generalbaßspielen, Halle und Leipzig 1791, p. 264f. 
11 Darmstadt 1995, p. 104. 
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Nieuwe akkoorden op liggende baslijnen 

Het kwam in secco-recitatieven vaak voor dat de basnoot bleef liggen, terwijl de harmonie 

veranderde. Dit werd dan aangegeven met een nieuwe becijfering, zonder dat de basnoot 

veranderde en zonder dat die opnieuw werd genoteerd. Een antwoord op de vraag of die 

nieuwe harmonie ook moest worden gespeeld, en zo ja, of daarbij de basnoot eveneens op-

nieuw moest worden gespeeld, is in de traktaten nauwelijks te vinden. Alleen Telemann 

meldde dat op het klavecimbel zo’n akkoord alleen met de rechterhand moest worden ge-

speeld wanneer het een dissonant veroorzaakte, en met beide handen op een consonant.KK 

Carl Philipp Emanuel Bach (1762) noemde het onderwerp slechts bij vrije accompagnato-re-

citatieven in het theater. De nieuwe akkoorden moesten daar zacht worden gespeelt door de 

Clavierist.RR Stölzel wenste dat de rusten werden opgevuld met arpeggiospel op het klave-

cimbel, en Türk schreef meer in het algemeen dat de begeleider bij lange basnoten af en toe 

op belangrijke plaatsen het akkoord zwak of arpeggio kon herhalen.SS Over de uitvoerings-

wijze bij Bach zie § 4. 

Cadensen 
Niedt (1717) liet weten dat de slotnoten in de begeleiding van een cadens kort moesten wor-

den gespeeld, ook als zij lang waren genoteerd.TT Telemann (1733) schreef dat de afsluitende 

akkoorden in de opera weliswaar tegelijk met de slotnoot van de zanger gespeeld werden, 

maar in cantates daarna.UU Lustig liet dat met een notenvoorbeeld zien. Opvallend is dat bij 

hem de eerste noot van de slotcadens al na een achtste rust komt, en zelf ook een achtste 

duurde.VV Dit werd eerder aangetroffen bij Niedt. Bij veel andere componisten, onder wie 

Bach, komt bij de cadens de eerste noot van het continuo echter standaard direct nadat de 

zanger zijn laatste kwartnoot heeft gezongen, en duurt deze noot ook een kwart. Cadensen 

werden, althans in de opera, volgens Quantz door de klavecinist volstemmig gespeeld, en 

door cellist en violonist met korte druk op de snaren, twee maal ‘achterwaarts’ met het on-

derste deel van de strijkstok.WW 

Lange en korte notatie in accompagnato’s: de accompagnato-conventie 

De hierboven beschreven conventie werd toegepast in vrije secco-recitatieven. Accompag-

nato-recitatieven werden echter tijdens Bachs leven nauwelijks beschreven; uitzonderingen 

waren Scheibe en Stölzel.12 Scheibe had het daarbij niet over korte of lange begeleiding door 

de organist.V Uit Stölzels relaas zou men kunnen afleiden dat de organist in het accompag-

nato kort moest begeleiden. Immers, hij diende bij een secco de akkoorden tot een kwart in te 

korten, maar de baslijn zelf niet, omdat een volkomen gebrek aan begeleiding na ieder ak-

koord niet op prijs zou worden gesteld door de toehoorders. Dat laatste hoefde de organist 

echter niet te doen wanneer een klavecinist meespeelde, of, nog beter, wanneer instrumenten 

werden ingezet – in een accompagnato dus. Met andere woorden: dan hoefde de organist de 

baspartij niet langer aan te houden.XX 

Na Bachs dood werd het vrije accompagnato vaker beschreven. De lange noten moes-

ten door de instrumentalisten altijd zeer zacht worden gespeeld volgens Albrecht (1761), 

Marpurg (1762), Schröter (1772) en Koch (1793).13 Over een korte of lange begeleiding door 

het orgel bij accompagnato’s werd door drie auteurs informatie verschaft. Carl Philipp Ema-

nuel Bach (1762) noteerde dat de organist direct na de aanslag de rechterhand moest optillen, 

 
12 Ibid,, p. 109-111. 
13 Ibid., p. 111-114. 
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maar dat de basnoot in het pedaal moest blijven klinken.YY Schröter (1772) prefereerde even-

eens een korte begeleiding door organisten, en ook hij liet de baslijn in het pedaal liggen;ZZ 

Türk (1787) sloot zich hierbij aan, al noemde hij het pedaal niet specifiek.AAA Men kan zich 

afvragen wat het nut was van het laten liggen van de basnoot in het pedaal, omdat deze no-

ten ook gespeeld werden door de andere basinstrumenten. Het antwoord zou kunnen zijn 

dat het orgelpedaal een 16-voets klank kon genereren, terwijl violones daartoe waarschijnlijk 

(nog?) niet in staat waren (hoofdstuk XXII, De violone). Stölzel vond het laten liggen van de 

basnoot niet nodig, maar lijkt zich er niet tegen te hebben verzet.  

Samenvattend: na Bachs dood werd de orgelbegeleiding bij een accompagnato drie-

maal beschreven, en de drie schrijvers waren het opvallend eens. Met enige terughoudend-

heid zou ik hier willen spreken van de accompagnato-conventie:  

 

Ook in accompagnato’s werden de akkoorden op het orgel kort gespeeld, maar 

bleef de baslijn aangehouden, mogelijk om een 16-voets basis te behouden. 

 

Dat de overige continuo-instrumenten (cello, violone, fagot) bij accompagnato’s hun partijen 

samen met de overige instrumenten lang speelden, is logisch. Carl Philipp Emanuel Bach 

roemde de combinatie van een accompagnato met een arpeggio spelend klavecimbel (voet-

noot 37). 

 

 

Naast het orgel kon het klavecimbel worden gebruikt om tegelijkertijd 

een recitatief te begeleiden; het laatste moest dan volstemmig spelen, 

met verschillende vormen van arpeggio. Orgelbegeleiding was zacht. 

Volgens een wijd en zijd bekende conventie werden de lange begelei-

dingsnoten in vrije secco-recitatieven ingekort, bij benadering tot 

kwartnoten; pas bij een harmoniewisseling werd een volgend akkoord 

aangeslagen. Volgens enkele auteurs kon de linkerhand van de organist 

blijven liggen.  

Ook bij vrije accompagnato’s speelde de organist de akkoorden kort met 

zijn rechterhand. Waarschijnlijk bleef, in ieder geval na Bachs dood, de 

baslijn op het orgel liggen.  

In kerkrecitatieven werden slotakkoorden in cadensen gespeeld nadat de 

zanger zijn laatste noot had gezongen.  
 

4. Welke bijzonderheden zijn van toepassing op de recitatieven in 

Bachs kerkmuziek?  

Het tempo in Bachs vrije recitatieven  

Uit drie notaties kan misschien iets worden afgeleid over het standaardtempo in Bachs reci-

tatieven. 
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1. Een tamelijk langzaam tempo in recitatieven is mogelijk af te leiden uit het recitatief 

BWV 31.2/3, oorspronkelijk gecomponeerd in Weimar. De baspartij, gemaakt voor 

een uitvoering in Leipzig, begint zonder tempoaanduiding, gaat over in allegro, en 

keert dan blijkbaar weer terug naar het oude tempo, met dezelfde tekst. Dat oude 

tempo is nu aangegeven als adagio; arioso-gedeelten dragen de aanduiding andante. 

Verderop is een normaal recitatief opnieuw voorzien van de aanduiding adagio. Al 

deze aanduidingen staan ook in de orgelpartij die gemaakt is voor een uitvoering in 

Leipzig.  

2. De aanduiding adagio is eveneens te vinden aan het begin van een accompagnato-re-

citatief uit een andere cantate (BWV 18/3) uit Weimar.  

3. Bij het bas-recitatief BWV 78/5 is lente genoteerd (in de continuopartij adagio) bij te-

rugkeer naar een vrij recitatief. 

 

Misschien is adagio hier alleen relatief bedoeld t.o.v. andante of allegro, maar dat neemt niet 

weg dat een normaal recitatief op zijn minst ongehaast werd uitgevoerd. 

Bach noteerde soms adagio bij Bijbelcitaten. In de Johannes-Passion (1725, versie 2) no-

teerde hij dat bijvoorbeeld in de delen 25a (Jesus von Nazareth), 27c (Sie haben meine Kleider) en 

36 (Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen en Sie werden sehen). Deze adagio’s, die niet weer door 

middel van een andere aanduiding werden opgeheven, werden steeds alleen genoteerd in de 

partij van de zanger, en niet in die van de continuospeler; die moest blijkbaar de zanger vol-

gen. In de Matthäus-Passion is adagio genoteerd (ook in de orgelpartij) in het Bijbelcitaat Eli, 

Eli (deel 61a). Voor een heruitvoering in 1749 van de Johannes-Passion (versie 4) heeft Bach 

een gedeelte in deel 12c (und weinete bitterlich) met de tempoaanduiding adagio achteraf inge-

voegd; hier noteerde hij wél adagio voor de klavecinist (de orgelpartij ontbreekt). Er staan ook 

tempoaanduidingen (vivace en moderato) in deel 14c van de Matthäus-Passion, maar deze pas-

sages hebben meer een arioso-karakter. Opvallend is dat Bach op allerlei andere plekken, 

waar het affect om een ander tempo vraagt, geen tempoaanduidingen noteerde.14 Misschien 

wilde hij de vrijheid van de zanger in vrije recitatieven liever niet te zeer inperken door het 

voorschrijven van een tempo d.m.v. een tempoaanduiding.  

Hoe vrij mocht de zanger omgaan met de notenwaarden? Als Walther geloofd mag 

worden heel vrij (zie § 1): 1. een recitatief is zowel zang als declamatie, 2. het oproepen van 

het affect is het belangrijkst, en 3. alle noten mogen daartoe een langere of kortere waarde 

krijgen dan genoteerd, los van de notatie in de maatsoort .  

De standaard-notenwaarde in Bachs recitatieven is de achtste. Waarom noteerde hij 

dan soms zestienden? De reden zou wel eens dezelfde kunnen zijn als die bij de regeleinden 

in koralen (hoofdstuk XVII): een correcte notatie in , waarbij de beklemtoonde lettergrepen 

zoveel mogelijk op de eerste en derde tel van de maat terecht dienden te komen. Met andere 

woorden: Bach perste zijn recitatieven in het keurslijf van de maatsoort. Dat kan toegelicht 

worden aan de hand van het eerste recitatief uit de Matthäus-Passion, BWV 244.2/2. Vrijwel 

alle beklemtoonde lettergrepen (hier onderstreept) komen op de eerste of derde tel: 
 

Da Jesus diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. 

 

 
14 Ibid.,, p. 90ff. 
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Dat kon Bach alleen bereiken door hier en daar andere noten dan achtsten (meestal zestien-

den) te noteren, of rusten. Die koos hij dan kennelijk wel zoveel mogelijk in overeenstem-

ming met de manier waarop de tekst gedeclameerd zou zijn. Stel dat Bach op alle lettergre-

pen in bovengenoemd recitatief een achtste had genoteerd, dan was niet hat- op de eerste tel 

gekomen, maar –det. Wilde Bach dan dat de zangers die zestienden als zodanig zongen? Dat 

zou in tegenspraak zijn met de in § 2 besproken traktaten. Door tegelijkertijd te zingen en te 

declameren zullen sommige lettergrepen korter uit zijn gevallen dan andere. Bachs zestien-

den horen bij die kortere lettergrepen, maar sommige achtsten ook. Het was aan de zanger, 

om de uiteindelijke lengte van de noten in overeenstemming te laten zijn met de gangbare 

declamatie. 

Dat het soms niet goed lukte om de klemtonen uitsluitend op de eerste en de derde 

tel te laten vallen was te verwachten. Een voorbeeld is het recitatief BWV 244.2/31 (de eerste 

en derde tel zijn weer onderstreept): 

 

Die aber Jesum gegriffen hatten, führeten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas, dahin die 

Schriftgelehrten und Ältesten sich versammlet hatten. 

 

Door te beginnen met Je- op een derde tel, lukte het Bach niet meer om de beklemtoonde let-

tergrepen -grif-, füh-, Ho-, Ka-, Schrift-, Äl- en samm- op een eerste of derde lettergreep te krij-

gen. Daartoe zou hij kwartnoten hebben moeten invoegen (en dat probeerde hij kennelijk te 

vermijden op andere dan slotlettergrepen) of rusten (die de flow van de zin zouden versto-

ren). Kennelijk koos Bach ervoor om de klemtonen een tel te verplaatsen: alle genoemde be-

klemtoonde lettergrepen (hieronder onderstreept) worden aangetroffen op de tweede en 

vierde tel:  

 

Die aber Jesum gegriffen hatten, führeten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas, dahin die 

Schriftgelehrten und Ältesten sich versammlet hatten. 

 

Zo wordt nog steeds een opeenvolging van beklemtoonde lettergrepen om de twee tellen er-

varen, al is dat niet meer op de zware maatdelen. Bach benadrukte die zware maatdelen ech-

ter wel door de continuo-akkoorden steeds te plaatsen op de eerste en derde tel. 

Het tempo van Bachs arioso’s 
Arioso’s staan soms op zichzelf, maar komen vaak voort uit een vrij recitatief, al dan niet als 

accompagnato. Vaak werd zo’n arioso aangegeven met de aanduiding arioso, of met een term 

met de strekking dat in de maat moest worden gespeeld: a tempo, a tempo giusto of a battuta. 

Maar vaak markeerde Bach het arioso met een tempoaanduiding: 

 

Adagio: 

BWV 2/2, 10/6 (continuo), 18/3, 56/4, 63/2, 91/4, 92/5, 94/5, 109/2, 111/5, 112/3, 

126/3, 133/3, 133/5, 135/4, 147/4 (maat 7 continuo), 157/4, 163/4, 165/4, 167/2, 

186/9, 248.2/61. 

Andante:  

BWV 7/5, 10/6 (tenor), 18/2, 31.2/3, 51/2, 63/4, 76/2, 78/5, 93/5, 104/2, 153/4, 

153/7, 176/4, 181/2, 186/4, 194.2/9, 248.2/50. 

Vivace: 

BWV 78/5, 244.2/14. 
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Un poc’ allegro: 

BWV 163/4, 28/3: Arioso ma un poc’ allegro. 

Allegro:  

BWV 18/3, 31.2/3, 41/5. 

 

Bijzondere aanduidingen zijn animoso (BWV 42/5), furioso (93/5) en col ardore (78/5). 

Vaak maakte Bach het einde van een arioso duidelijk met de aanduiding recit, maar eveneens 

vaak ontbrak zo’n aanduiding geheel. Een recitatief kon ook worden onderbroken door een 

koraal i.p.v. een arioso. In wezen maakt dat geen verschil. De inzet van het koraal kon wor-

den aangegeven met de aanduiding a tempo, arioso of Choral, of met een tempoaanduiding: 

 

Adagio:  

BWV 2/2, 93/2, 93/5. 

Andante: 

BWV 125/3, 248.2/7. 

Allegro: 

BWV 18/3. 

Presto: 

BWV 178/2. 

 

De beide laatste aanduidingen zijn onverwacht voor een gewoonlijk langzaam uitgevoerd 

koraal. In Gleich wie der Regen und Schnee BWV 18 gaat het om een cantate uit Weimar. Het 

vrije accompagnato-recitatief Mein Gott, hier wird mein Herze sein (adagio) gaat in maat 6-8 en 

10-11 over in een niet als zodanig aangegeven andante, te herkennen aan de lopende achtsten 

in de continuopartij. Deze langzame achtsten lijken in maat 12 zonder onderbreking door te 

lopen. De komst van het koraal Du wollest deinen Geist und Kraft (een regel uit de litanie) 

voorzag Bach van de aanduiding allegro, hier waarschijnlijk op te vatten als: sneller, maar 

waarschijnlijk niet snel. Dat wordt vooral duidelijk vanaf maat 49, waar de tekst aanleiding 

geeft tot zestienden-loopjes in de continuopartij.  

 

 
Afb. 5. BWV 178/2, partituur, maat 1-11, editie NBA. 

 

Het koraal Was Menschen Kraft und Witz anfäht in BWV 178/2 (afb. 5) is genoteerd in halven, 

terwijl het continuo daarbij de koraalregels steeds als achtsten-loopjes speelt, daarmee een 

andante suggererend. De term Presto maakte de continuospelers waarschijnlijk duidelijk dat 
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de partij veel sneller moest worden gespeeld dan andante, terwijl de alt-zanger werd gewaar-

schuwd dat de halven snel moesten worden gezongen, wellicht even snel als wanneer het 

koraal in kwarten zou zijn genoteerd ( = 60?). 

De continuo-begeleiding in Bachs vrije secco recitatieven  
De instrumentaanduiding op Bachs continuopartijen luidt vrijwel steeds Continuo; ook de or-

gelpartijen kregen meestal dit opschrift. In de hoofdstukken over de continuoinstrumenten 

(hoofdstuk XVIII-XXV) is geconcludeerd dat de continuopartij in Bachs kerkmuziek in Leip-

zig werd gespeeld op orgel, klavecimbel en celli, en zo mogelijk ook op violone en fagot. 

Eveneens viel op dat al deze instrumenten, indien aanwezig, niet zwegen in recitatieven, als 

mag worden afgegaan op de overgeleverde partijen. Daarbij speelde de violone op 8-voets-

hoogte (hoofdstuk XXII, De violone), en kon het orgel een 16-voets-klank verzorgen, met pe-

daal, of – in snellere passages – op een apart klavier met de linkerhand (hoofdstuk XVIII, Het 

orgel). Het klavecimbel werd waarschijnlijk voornamelijk door Bach zelf bespeeld (hoofdstuk 

XIX, Het klavecimbel). De verschillende wijze van accompagneren voor orgel en klavecimbel is 

beschreven in het hoofdstuk XX (De Generale Bas).  

Bijna altijd noteerde Bach de continuopartij in vrije secco-recitatieven in lange noten, 

zoals in zijn tijd gebruikelijk was (zie § 3). Maar soms werkte hij de secco-conventie uit en 

schreef hij korte noten in de partijen (maar niet altijd in de partituur). Het bekendste voor-

beeld is de Matthäus-Passion: de continuopartijen hebben korte notatie in de recitatieven voor 

de evangelist, maar de partituur niet. Bach noteerde vaker korte noten in de continuopar-

tijen, soms al in Weimar, maar ook later in Leipzig.  

 

- Soms werd slechts één partij kort genoteerd (alleen de fagotpartij in Der Herr hat große 

Ding BWV 69.2/4, en de orgelpartijen in Der Herr Jesus BWV 11/2, Die Welt bekümmert 

sich BWV 94/5 en Es kann mir nichts geschehen BWV 97/3. Deze orgelpartijen zijn vaak 

later gemaakt.  

- Soms werden alle continuopartijen kort genoteerd (alle drie de recitatieven uit Chris-

tus der ist mein Leben BWV 95; Kann es die Welt nicht lassen BWV 58/4; de evangelist in 

de Matthäus-Passion BWV 244.2). 

- Soms werden de continuo-lijnen in zowel de partituur als in de partijen kort geno-

teerd (So wie es Gott BWV 197.2/7, Geduld! BWV 30.2/11; misschien eveneens BWV 95: 

de autografe partituur hiervan ontbreekt). 

 

Dat Bach korte notatie alleen toepaste om verwarring te voorkomen, blijkt uit het feit dat 

zulke notatie bijna uitsluitend voorkomt naast arioso’s, waarin de notatie dan steeds lang is. 

In recitatieven zonder arioso-gedeelten in hetzelfde werk volstond lange notatie. Arioso’s (al 

dan niet accompagnato) zijn in de partijen soms herkenbaar aan woorden als piano, arioso, a 

tempo, tutti, accomp, maar lang niet altijd. Mogelijk namen kopiisten deze aanduidingen, die 

in de partituur gewoonlijk alleen bij de bovenste balk staan, bij de continuopartijen niet altijd 

over.  

Korte notatie wordt dus niet vaak aangetroffen, en dan nog bijna uitsluitend na 1730. 

Alleen de partijen van BWV 95 (1723) en BWV 58 (1727) zijn van vroeger datum. Bach was in 

latere jaren überhaupt nauwkeuriger met het noteren van zijn wensen. Omdat hij dus alleen 

om verwarring te voorkomen korte notatie toepaste, moet de secco-conventie ook bij hem 
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hebben gegolden. In al bovenstaand genoemde gevallen met korte notatie betrof dit niet al-

leen het orgel, maar ook de overige basinstrumenten. Dat betekent bijna zeker dat Bach de 

variant met liggende baspartij (§ 3) niet hanteerde. 

Emil Platen (1978) is niet overtuigd dat Bach de secco-conventie aanhing. De traktaten 

noemt hij niet duidelijk; vooral Heinichen (1711, zie § 3) wordt daarvan als voorbeeld aange-

voerd.15 Platens argumentatie berust verder voor een belangrijk deel op de aanname dat de 

secco-conventie alleen zou gelden voor secco-recitatieven, en dat de organist in vrije accom-

pagnato’s de akkoorden wel lang speelde. Zo bestrijdt hij het argument dat lang aangehou-

den orgelbegeleiding de zanger zou overstemmen met het tegenargument dat dan des te 

meer zou gelden bij een vrij accompagnato. Een ander bezwaar van Platen is dat die liggende 

orgelakkoorden naar alle waarschijnlijkheid klonken in de middentoonstemming, en die 

zouden vanwege de afwijkende stemming van andere instrumenten meer problemen opleve-

ren in een accompagnato dan in een secco-recitatief.16 In beide gevallen lijkt Platen een punt 

te hebben, maar zijn bezwaren zouden wegvallen wanneer Bach de in § 3 geponeerde accom-

pagnato-conventie zou aanhangen, met haar korte orgelakkoorden in de rechter hand. Een 

ander bezwaar dat Platen noemt, is dat korte uitvoering niet altijd zinvol zou zijn. Dat zou 

vooral gelden wanneer het continuo versierde partijen heeft, zoals in Ja, hätt es Gott nicht 

zugegeben BWV 14/3 (afb. 6), Der Vater hat ihm ja BWV 43/8 en So sei, o Seele BWV 155/3.17 

 

 
Afb. 6. BWV 14/3, begin, continuopartij 

 

Uit een vergelijking met het recitatief Der Herr Jesus BWV 11/2 (afb. 7) blijkt echter dat Bach 

dat zelf waarschijnlijk wel zinvol vond. In de partituur en in de ongetransponeerde conti-

nuopartij is de notatie lang: 

 

 
Afb. 7. BWV 11/2, ongetransponeerde continuopartij, lange notatie 

 

Maar in de orgelpartij is de notatie kort (afb. 8): 

 

 
15 Platen 1981, p. 169f. 
16 Ibid., p. 176. 
17 Ibid. 
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Afb. 8. BWV 11/2, begin, orgelpartij, korte notatie 

 

Het waarom van deze korte notatie is niet duidelijk. Maar uit de orgelpartij blijkt in ieder ge-

val dat Bach kennelijk, evenals Niedt, alle noten vanaf halven inkortte, en aan lange noten 

overgebonden kortere noten opnieuw aanzette. 

Platen (1981) en Alfred Dürr (1983) suggereren dat Bachs inzichten mogelijk veran-

derd waren in de loop van de jaren.18 Platen baseert dat vooral op de verwarrende formu-

lering uit 1711 door Heinichen.LL Dat is goed mogelijk. Maar wat de in Leipzig gecompo-

neerde werken betreft wordt deze gedachte weersproken door de korte notatie in bijv. BWV 

95. Het ligt voor de hand dat de korte notatie in de Matthäus-Passion alleen nodig was, om 

het verschil met de aan te houden noten in de Christus-accompagnato’s duidelijk te maken.19 

Daarbij moet bedacht worden dat in de partijen voor de organist in de Matthäus-Passion geen 

zangpartij is genoteerd; daardoor zou het lastig zijn geweest om te weten wanneer het ac-

compagnato van de Christuspartij begint. Door bij het accompagnato lange notatie te gebrui-

ken was dat verschil direct duidelijk. Bach had echter ook kunnen volstaan met aanduidin-

gen als Chr. en Evang. 20 Waarom hij hiervoor niet heeft gekozen in de Matthäus-Passion is niet 

bekend. In de Johannes-Passion loste Bach dat anders op. In de klavecimbelpartij noteerde hij 

steeds lange noten, maar hij voegde tevens de zangpartij toe, in de vorm van noten zonder 

tekst. Bovendien noteerde hij welke zanger zong. 

Dat Bach geen bezwaar had tegen kort gespeelde akkoorden, blijkt ook uit een aantal 

accompagnato’s waarin de korte begeleiding is georkestreerd, zoals Als Jesus dort BWV 7/5 

(afb. 9), Die Heuchelei ist eine Brut BWV 24/4, Verdoppelt euch demnach BWV 63/6, Die Welt sucht 

Ehr BWV 94/3 (o.m. vanaf m. 18), Wenn einstens die Posaunen schallen BWV 127/4 (m. 1, 3), Der 

Schluß ist schon gemacht BWV 161/4, en Was Gott dem Abraham verheißen BWV 248.2/14. Alleen 

in het laatstgenoemde accompagnato is de baslijn zelf wel lang genoteerd.21 Zulke recitatie-

ven kunnen worden onderscheiden van de gewone (lang gespeelde) vrije accompagnato-re-

citatieven door ze kort gespeelde vrije accompagnato-recitatieven te noemen. 

 
18 Ibid., p. 168 en 173; Alfred Dürr, ‘Die Bach-Kantate aus heutiger Sicht‘ (1983), in Alfred Dürr, Im Mit-

telpunkt Bach, Kassel 1986, p. 253f. 
19 Nikolaus Harnoncourt, Notenschrift und Werktreue, in Musica XXV, Kassel 1971, p. 566; Hochreit-

her 1983, p. 64; Darmstadt 1995, p.92f; Gustav Leonhardt, ‘Schon wieder eine Matthäus-Passion!‘, in 

Christoph Wolff, Die Gegenwart der musikalischen Vergangenheit, 1999, p. 21-32; Nederlandse vertaling: 

‘Alweer een Matthäus-Passion‘, in De Geheimen van de Matthäus-Passion, (Nederlandse Bachvereniging) 

Amsterdam 2010, p. 146). 
20 Platen 1981, p. 168. 
21 Het langzame deel van een concert van Vivaldi, dat Bach bewerkte voor orgel (BWV 594/2) is een 

instrumentaal recitatief waarin de notatie van de begeleiding kort is. In Vivaldi’s origineel is de nota-

tie van de begeleiding lang. 
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Afb. 9. BWV 7/5, partituur, maat 1-3, editie NBA. 

 

Men zou kunnen veronderstellen dat Bach soms een lange uitvoering wilde in vrije secco-

recitatieven. Zo’n differentiatie komt bij accompagnato’s namelijk ook voor (zie hieronder). 

Maar daar zijn geen aanwijzingen voor, hoewel Bach dit eenvoudig (bijvoorbeeld met de 

aanduiding sostenuto) had kunnen aangeven. Waarschijnlijk moet, ondanks een aantal incon-

sequenties en onduidelijkheden, worden geconcludeerd dat Bach nooit lange begeleiding 

wenste bij vrije secco-recitatieven. In secco-arioso’s echter werden de akkoorden zonder twij-

fel normaliter niet ingekort.  

Bachs accompagnato-recitatieven 
In § 3 is vermeld dat over de eventuele verkorting van basnoten in vrije accompagnato-reci-

tatieven tijdens Bachs leven alleen (impliciet) werd geschreven door Stölzel: hij stond korte 

begeleiding voor door de organist. Na Bachs dood werd hierover drie maal geschreven (o.a. 

door diens zoon Carl Philipp Emanuel, die mogelijk teruggreep over een uitvoeringspraktijk 

van zijn vader in Leipzig). De daarbij geponeerde accompagnato-conventie houdt in dat bij 

lange basnoten de rechterhand van de organist kort de akkoorden aangaf, maar het pedaal 

(of de linkerhand) bleef liggen (vermoedelijk om een 16-voets basis mogelijk te maken,) sa-

men met de overige basinstrumenten (§3). Paste Bach deze conventie ook toe? 

1. Vrije accompagnato-recitatieven (instrumentale partijen met lange noten). In de 

continuopartijen van Bach komt korte notatie hierbij niet voor. De basinstrumenten zullen 

samen met de overige instrumenten hun lange noten hebben uitgespeeld. Het lijkt echter 

waarschijnlijk dat Bach de accompagnato-conventie voor de organist ook toepaste. Omdat de 

basinstrumenten hun lange noten bleven spelen ligt het voor de hand dat de organist dat ook 

deed met zijn 16-voets pedaal. Dat Bach hier – in tegenstelling tot bij secco’s – lange orgelbe-

geleiding zou wensen is niet waarschijnlijk: zoals Platen al opmerkte zou de afwijkende 

stemming van Bachs orgels bij accompagnato-recitatieven onzuiverheden hebben veroor-

zaakt, meer nog dan bij secco-recitatieven. 

2. Accompagnato-arioso’s. Hiervoor ligt de zaak ingewikkelder, omdat korte notatie 

wel voorkomt in een aantal arioso’s met lange baslijnen, namelijk in Die Schlange so im Para-

dies BWV 40/5, So klage du BWV 46/2, Beim Warten ist Gefahr BWV 102/5, Ich bin bereit BWV 

183/3, Er ist auf Erden kommen arm BWV 248.2/7 en in sommige accompagnato-arioso’s uit de 

Matthäus-Passion BWV 244.2 (Du lieber Heiland du, nr. 5, Der Heiland fällt nr. 22 en Ja freilich nr. 

56). De korte noten noteerde hij hier zelfs in de partituur. (In de partituur van de Frühfassung 



20 

 

van de Matthäus-Passion BWV 244.1 noteerde hij overigens naar verwachting wel lange no-

ten.) Maar de conclusie dat Bach dan blijkbaar in alle accompagnato-arioso’s korte begelei-

ding door alle basinstrumenten zou wensen lijkt prematuur: korte notatie had hier blijkbaar 

niet tot doel om verwarring te voorkomen. Bovendien staat in een vergelijkbaar geval in de 

Matthäus-Passion, Erbarm es Gott nr. 51, de continuolijn wel genoteerd in lange noten.22 Ook in 

nr. 48 (Er hat uns allen wohlgetan) is de notatie lang, maar hier bevat de baslijn naast lange no-

ten loopjes.  

Een argument voor de uitvoeringspraktijk met liggend pedaal kan worden gevonden 

in het accompagnato-recitatief Am Abend da es kühle war BWV 244.2/64, met lange basnoten. 

In de orgelpartij noteerde Bach Rec. senza acc. tasto solo è piano (Afb. 10). Hier wilde Bach ken-

nelijk geen (storende) 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. 

 

 
Afb. 10. BWV 244.2/64, orgelpartij, begin. 

 

Een geval van (schijnbare?) inconsequentie is te vinden in Er ist auf Erden kommen arm, BWV 

248.2/7 (Weihnachtsoratorium). Hier wordt zowel in partituur als partijen naar verwachting 

lange notatie aangetroffen in een aantal bijna-secco-gedeelten volgend op accompagnato-epi-

sodes (maat 17ff. en 29ff., afb. 11),  

 

 
Afb. 11. BWV 248.2/7, maat 17 en 18, partituur, editie NBA. 

 

maar korte notatie in vergelijkbare bijna-secco-gedeelten (maat 42ff. en 53ff, afb. 12).23  

 

 
22 Platen 1981, p. 169. 
23 Bernd Heyder, ‘Bachs Instrumentarium‘, in Reinmar Emans, Sven Hiemke, Das Bach-Handbuch, Band 

II, Laaber 2007, p. 142f. 
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Afb. 12. BWV 248.2/7, maat 42 en 43, partituur, editie NBA. 

 

Dit verschil is zowel in de partituur als in de vier (!) continuopartijen geëffectueerd. Korte 

notatie is uitzonderlijk, en kan daarom slechts betekenen dat de betreffende maten echt kort 

werden uitgevoerd, ook door de overige basinstrumenten. Zouden de eerdere maten met 

lange notatie dan lang zijn uitgevoerd? Misschien. Wellicht wilde Bach differentiëren, en 

wenste hij in de beide eerste arioso-gedeelten de accompagnato-conventie (of misschien zelfs 

lange uitvoering) toe te passen, aannemende dat zijn musici deze gedeelten niet als secco- 

maar als accompagnato-gedeelten beschouwden. Anderzijds, er zijn inhoudelijk geen grote 

verschillen aan te wijzen tussen de beide eerste passages met lange notatie en de beide latere 

met korte notatie. Bedoelde Bach dan toch in beide gevallen de secco-conventie? Het blijft 

gissen. 

Hoe moeten deze – schijnbaar inconsequente – verschillende notaties worden geïnter-

preteerd? Het meest waarschijnlijk is dat de organist zich bij Bach hield aan de accompag-

nato-conventie, waarbij alleen de rechterhand korte akkoorden speelden en het pedaal sa-

men met de overige continuo-instrumenten bleef liggen. Maar soms wilde Bach blijkbaar dif-

ferentiëren, en noteerde dan korte begeleiding voor zowel het orgel als de overige continuo-

instrumenten.  

3. Kort gespeelde vrije accompagnato-recitatieven. Hierover kan geen onduidelijk-

heid bestaan: de notatie was kort, en de uitvoering dus ook. 

Nieuwe akkoorden op liggende baslijnen bij Bach 
Dat bij akkoordwisseling (nieuwe becijfering in de orgel- en klavecimbelpartijen) bij gelijk-

blijvende bas de rechterhand van de organist en de klavecinist dit akkoord moesten spelen, 

ligt voor de hand (zie § 3). Maar moest de linkerhand de basnoot dan ook opnieuw aanslaan? 

Wanneer de notatie kort was, noteerde Bach de basnoot niet opnieuw (bijv. in de orgelpar-

tijen van de Matthäus-Passion), en werd een becijfering aangetroffen op de rust. Dit sugge-

reert dat de basnoot niet opnieuw werd aangeslagen (afb. 13). Dit is in overeenstemming met 

Telemanns opmerking (§ 3) bij dissonanten. 
 

 
Afb. 13. Matthäus-Passion BWV 244.2/4c, begin, orgelpartij, becijfering op rust in m.4, 4e kwart. 
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Deze suggestie wordt bevestigd in een aantal kort gespeelde vrije accompagnato-recitatieven 

(zie hierboven). In de recitatieven Als Jesus dort BWV 7/5 (maat 3, 5, afb. 8), Drum folget Gott 

BWV 197.2/4 (maat 2, afb. 14), en Ihr schläfrigen BWV 207/10 en Ihr Fröhlichen BWV 207a/8 

(maat 23, 24, 27, 39, 44) worden harmoniewisselingen op een gelijkblijvende bas aangetrof-

fen. De drie bovenste stemmen spelen daar de gewenste akkoorden, maar de basinstrumen-

ten niet. Bach wilde dus echt dat de basnoot niet opnieuw werd aangeslagen, en het ligt in de 

rede dat dat dan ook gold in vrije secco-recitatieven.  

 

 
Afb. 14. BWV 197.2/4, partituur, begin, editie NBA. 

Conventies voor zangers bij Bach 
In hoofdstuk XIV (Versieringen) is in § 2 toegelicht, dat Bach vrijwel al zijn versieringen ofwel 

uitschreef, ofwel met een symbool aangaf. Hiermee kon hij voorkomen dat zangers het ge-

wenste harmonische verloop aantastten door zelf versieringen te improviseren. Maar gold 

dat ook voor de in § 2 besproken conventies voor zangers, waarbij dezen de genoteerde toon-

hoogte van sommige noten op een sterk maatdeel met een secunde dienden te verhogen (of 

soms verlagen), en in cadensen meestal te verhogen met een kwart? Bach noteerde in recita-

tieven zijn cadensen (meestal twee achtereenvolgende akkoorden: dominant en tonica) over 

het algemeen onversierd, zoals gebruikelijk in zijn tijd, maar niet altijd. Het risico op foute 

harmonieën in cadensen is echter minimaal, en er lijkt dan ook geen reden te zijn om aan te 

nemen dat de zangers bij Bach hun cadensen niet versierden op de eenvoudige manieren die 

Telemann en Agricola beschreven (§ 2). Agricola kwam uit de school van Bach.24 In zijn reci-

tatieven schreef Bach overigens zelf al vaak de een kwart verhoogde slotcadensen voor.  

Of Bach ook Telemanns regels voor accenten volgde is de vraag. Hieronder volgt als 

illustratie een gedeelte van een evangelierecitatief uit de Matthäus-Passion (nr. 4a), waarop ik 

deze regels heb toegepast (afb. 15); daarbij zijn vanzelfsprekend andere keuzes mogelijk. De 

streepjes onder en boven de noten geven deze aangepaste noten weer; dit betekent niet dat 

zij als vanzelfsprekend beklemtoond zouden zijn. 

 

 
24 Hochreither 1983, p. 133-141. 
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Afb. 15. BWV 244.2/4c, met in de tweede balk, een volgens de door Telemann (1725) beschreven con-

ventie versierde zangpartij. 

 (Versieringen aangegeven met streepjes onder of boven de noten.) 

 

Dat Bach deze aangepaste noten zo liet zingen is niet zeker, omdat hierdoor de harmonieën 

wel degelijk werden veranderd. Op enkele andere plaatsen schreef Bach zulke accenten zelf al 

uit (bijvoorbeeld op Rabbi in afb. 16), en men kan veronderstellen dat hij de conventie tot 

deze uitgeschreven gevallen wilde beperken. 
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Telemann schreef dat in cantates de slotakkoorden in cadensen na de slotnoot van de zanger 

moesten worden gespeeld, in tegenstelling tot de gewoonte bij de opera (§ 3). Wellicht vond 

men harmonische clashes in de opera meer passend. Hoe ging Bach hiermee om? Peter Willi-

ams en David Ledbetter menen dat Bachs neiging om cadensen later te beëindigen pas in de 

jaren na 1730 toenam,25 maar de grote hoeveelheid laat genoteerde cadensen in de meeste 

cantates uit 1723 – 1730 lijken deze stelling te weerspreken. Uit sommige recitatieven wordt 

duidelijk dat Bach vroeg gespeelde slotakkoorden niet altijd schuwde. Ruim na 1730 no-

teerde Bach in de late versie van de Matthäus-Passion (1737) de cadensen in de evangelie-reci-

tatieven weliswaar vrijwel allemaal laat, maar in deel 26 is een beroemd geval te vinden van 

een vroeg genoteerde cadens. Het betreft de scène waarin Judas bij zijn verraad Jezus groet. 

Op de woorden Und küssete ihn (m. 29) volgt een vroege cadens (afb. 16), die een dissonant 

veroorzaakt. 

 

 
Afb. 16. Secco-recitatief BWV 244.2/26, m. 27-29, partituur, editie NBA. 

 

Opvallend is dat deze cadens op de gebruikelijke wijze (laat) was genoteerd in de Frühfass-

ung van de Matthäus-Passion (1727 of 1736; afb. 17). In de continuopartij staat hierin op de 

tweede tel een rust genoteerd, waarna de cadens volgt.  

 

 
Afb. 17. Idem, Frühfassung BWV 244.1, m. 284 en 29, partituur. 

 

Dat duidt erop dat deze vroege cadens in de Spätfassung een second thought zou kunnen zijn. 

Een mogelijk argument hiervoor is dat Bach het tonica-akkoord op e zo op een sterk maat-

deel (3e tel) kon plaatsen. Er is echter ook een andere mogelijkheid denkbaar. Op ihn staat in 

de late versie een dissonant (a1 in een E-groot-akkoord). Dit zou bedoeld kunnen zijn om het 

verraderlijke van Judas’ woorden te benadrukken. Maar ook dit is speculatie. 

 

 

 
25 Peter Williams and David Ledbetter, Continuo, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

Second Edition, Vol. 6, London 2001, p. 360f. 
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Waarschijnlijk werden Bachs vrije recitatieven in de kerk tamelijk langzaam 

gezongen. Arioso’s konden echter heel andere tempi hebben. Bachs zangers wa-

ren blijkbaar vrij in het bepalen van de notenwaarden van de afzonderlijke 

lettergrepen, maar niet in arioso’s.  

Bij vrije secco-recitatieven verlangde Bach een begeleiding in korte akkoorden. 

Nieuwe akkoorden zonder wijziging van de baslijn werden door orgel en kla-

vecimbel alleen in de rechterhand gespeeld. Ook de overige continuo-instru-

menten speelden kort. 

Bij vrije accompagnato-recitatieven liet de organist de baspartij waarschijn-

lijk liggen, maar de rechterhand van het orgel niet. Soms noteerde Bach in 

zulke recitatieven echter korte begeleiding bij alle instrumenten; blijkbaar is 

hier sprake van een andere begeleidingswijze.  

Cadensen werden door de zangers waarschijnlijk volgens heersende gebruik 

eenvoudig versierd, en door het continuo bijna steeds gespeeld na de slottoon 

van de zanger.  
 

 

 

 

 

Rens Bijma, versie 13-03-23 

Met dank aan Jos van Veldhoven en Ton Koopman 

 

 
A Johann David Heinichen, Neu erfundene und Gründliche Anweisung […]… zu vollkommener Erlernung 

des General-Basses, Hamburg 1711, p. 214. 

§ 2. […] Denn das Recitativ ist ein neuer und gantz a parter Stylus, welcher / weil er ohne dis 

meist ohne Instrumenta gehet / in allen zu sagen Ex Lex bleibet / indem er weder die ordentli-

che Resolutiones, noch die natürliche Ausschweiffung der Tone, weder Tact noch andere ge-

wöhnliche legalitäten in acht nimmt: oder mit einen Worte: er ist gegen eine legale Music eben 

dasjenige / was eine ungebundene Rede gegen die gebundene und in gewisse Metra einge-

schrenckte Poësie ist. 
B Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 78. 

§ 53. Die Sing-Spiele, […] sind fast durchgehends Madrigalen, und werden von den Compo-

nisten mit dem Recitativ ausgedrückt. […] Denn [das Recitativ] wurde zu seiner Zeit tactmä-

ßig, wie itzo der Arioso, oder Obligato, gesungen, und schickte sich daher auch fast besser zu 

einem förmlichen Madrigal, absonderlich in der Kirche. Es bleiben noch die Frantzosen, so 

viel ich weiß, in ihrem Recitativ, bey einer abgemessenen Zeit; welche hergegen bey den Itali-

änern, und denen die ihnen folgen, längst abgeschaffet ist, ausser was in geistlichen Accompag-

nemens billig Statt hat. 
C Gottfried Heinrich Stölzel, Abhandlung vom Recitativ, [Gotha? ca. 1739], Vorbericht § 9, p. 8f. resp. 

Fünfftes Capitel p. 131, in Werner Steger, Gottfried Heinrich Stölzels „Abhandlung vom Recitativ“, Disser-

tatie Heidelberg 1962. 

[…] Zwar ist nicht zu läugnen, daß dieser Styl auch bey uns Teutschen noch vor gar wenigen 

Jahren ziemlich rauh ausgesehen, […] man wollte oder wuste der hier erlaubten Freyheiten 

nicht zu gebrauchen. […] 
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[…] die neue Art zu musiciren […] 

D Christoph Gottlieb Schröter, Deutliche Anweisung zum Generalbaß […], Halberstadt 1772, p. 185f. 

§ 337. Es giebt dreyerley Arten des Recitativs. Das Kennzeichen der ersten Art ist, wenn man 

über den Baßnoten mit Signaturen auch eine Singestimme, N.B. ohne Beywort: Accompagnato 

oder col stromenti erblicket. […] 

§ 342. Bey der zweyten Art des Recitativs hat der Baß und die Instrumente meistentheils 4tel 

Noten mit nachgesetzten Pausen. Bisweilen findet man auch vor- oder bey Eintretung einer 

neuen Periode etliche laufende 16tel oder 32tel. Es muß also der Tact dabey gegeben werden, 

[...] 

§ 343. Unter der dritten Art des Recitativs verstehe ich, wenn selbiges mit Violinen also be-

gleitet wird, daß die ganzen oder halben Tactnoten durchgehend sanft ausgehalten werden, 

wodurch ein angenehmes Säuseln entsteht. Bey dieser Art des Recitativs wird der Tact billig 

auch gegeben, und muß selbiges mit dem Worte: Accompagnato, oder col Violini angedeutet 

seyn. […] 
E  Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 515. 

Recitativo, […] ist eine Sing-Art, welche eben so viel von der Declamation als von dem Ge-

sange hat, gleich ob declamirte man singend, oder sänge declamirend: da man denn folglich 

mehr befliessen ist die Affectus zu exprimiren, als nach dem vorgeschriebenen Tacte zu singen. 

Diesem ungeachtet, schreibet man dennoch diese Gesang-Art im richtigen Tacte hin; gleichwie 

man aber Freyheit hat, die Noten der Geltung nach zu verändern, und selbige länger und kür-

zer zu machen; also ist nöthig, daß die recitirende Stimme über den G.B. [= General-Baß] ge-

schrieben werde, daß der Accompagnateur dem Recitanten nachgeben könne. 
F Pier Francesco Tosi, Opinioni de’ cantori antichi, e moderni o sieno osservazioni sopra il canto figurato, Bo-

logna 1723, vertaald door Johann Friedrich Agricola, Anleitung zur Singkunst, Berlin 1757, p. 150. 

(Tosi) Es giebt dreyerley Arten des Recitativs: und dreyerley verschiedene Arten davon, muß 

auch der Meister seinen Untergebenen lehren. 

Die erste Art ist das Kirchen-Recitativ, und zwar mit Recht. […]  

Die zweyte Art ist das theatralische Recitativ. […]  

Die dritte Art ist […] das Kammer-Recitativ. […] 
G Ibid., p. 151. 

(Tosi) Das Kirchen-Recitativ läßt den Sängern mehr Freyheit als die andern beyden [= das the-

atralische Recitativ und das Kammer-Recitativ], und befreyet sie ganz von einer genauen Be-

obachtung des Tacts, zumal in den Cadenzen am Ende. Nur müssen [die Sänger] sich  dersel-

ben als Sänger, nicht aber als Violinisten bedienen. 
H Georg Philipp Telemann, Harmonischer Gottes-dienst […], Leipzig 1725, Vorbericht p. [2]. 

Beim Recitatif ist zu erinnern, daß es nicht nach einem gleichen Tacte, sondern, nach dem In-

halte der Poesie, bald langsamer, bald geschwinder, gesungen werden müsse. 

David Kellner, Treulicher Unterricht im General-Baß, 1732, tweede editie Hamburg 1737, p. 19. 

Anlangend die Music, so muß ein General-Bassiste wissen 

1. Daß sich der Vocaliste niemahls an den Tact binde, sondern seine Freyheit brauche, dannen-

hero die Singe-Stimme allemahl über den General-Bass geschrieben zu seyn pfleget / damit der 

Accompagniste sich darnach richten und nachgeben könne. […] 

Mattheson 1739, p. 213. 

§ 22. Diese Art zu singen hat, wie bekannt, die Freiheit, daß sie sich ziemlich nach der gemei-

nen Ausrede richtet, und mit allerhand Ton-Arten ungebunden spielet, darin herum wandert, 

anfängt oder schliesset, wie und wo sichs am besten schickt. Der Recitativ hat wohl einen Tact; 

braucht ihn aber nicht: d.i. der Sänger darff sich nicht daran binden. Wenn es aber ein Accom-

pagnement, eine Begleitung mit verschiedenen Instrumenten ist, so hat man zwar, um die 

Spielende im Gleichgewicht zu halten, noch etwas mehr Achtung für die Zeitmaasse, als 

sonst; jedoch muß solches im Singen kaum gemercket werden. Dieses verstehen wir vom wel-

schen Recitativ, und von solchen teutschen, der nach welschen Art gesetzet wird. 
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‘Barnickel‘, in Johann Christoph en Johann David Stößel, Kurzgefaßtes musicalisches Lexicon, Chemnitz 

1737, p. 314f. 

Recitativ, ist eine Art zu singen, die einer Declamation, öffentliche Rede oder Erzehlung fast so 

ähnlich ist, als einem Gesange, wobey man folglich mehr Regard vor die zu exprimirende Passi-

ones hat, als vor die regulaire Observanz der Mensur […] 
I Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anleitung die Flöte Traversière zu spielen, Berlin 1752, p. 272. 

§ 59. […] Wenn nun die begleitenden Stimmen dabey ein Accompagnement von haltenden 

Noten auszuführen haben, so müssen sie den Sänger mehr nach dem Gehöre, und mit Discre-

tion, als nach dem Tacte, accompagniren. 
J Daniel Gottlob Türk, Kurze Anweisung zum Generalbaßspielen, Halle und Leipzig 1791, p. 261. 

§ 204. Da sich der Sänger beym Recitative – wenige a tempo und arioso : überschriebene Stellen 

ausgenommen – nicht an den Takt bindet: so muß der Begleiter vor allen Dingen die beyge-

fügte Singstimme sorgfältig nachlesen, damit er jedesmal zu rechter Zeit einfallen könne. 
K Johann Joseph Fux, Gradus ad Parnassum, Wien 1725, p. 276; Duitse vertaling door Lorenz Mizler, 

Leipzig 1742, p. 193. 

Joseph.  Ey! Was sehe ich? Es scheinet, als wenn die Harmonie der Instrumente, die mehrent-

heils aus Dissonanzen besteht, allerdings von den Regeln des Contrapunctis abwiche. 

Aloys. Diese Abweichung muß man der Natur des Recitativs zu gute halten, als bey welchem 

die Ausarbeitung nicht auf gewöhnliche Art geschehen kann, weil der Baß nicht auf solche 

Weise beweget wird, daß die Dissonanzen gewöhnlichermassen könten aufgelöset werden. 

Hernach siehet man nicht so wohl in diesem Styl auf die Harmonie und derselben richtige Be-

wegung nach den Regeln, sondern vielmehr auf den Ausdruck des Sinnes der Worte, um wel-

ches Willen solcher eingeführt worden. Auf diese, oder etwas andere Art nach Beschaffenheit 

des Textes, ist der Rezitativ einzurichten, wenn wir in andächtigen Gebet unser Herz gegen 

GOtt ausschütten. […] 
L Mattheson 1739, p. 214. 

§ 24. Indessen ist es keine so geringe Sache um einen guten Recitativ [zu schreiben], wie man-

cher wohl meinet; denn seinen seltene Eigenschafften sind diese: 

1. Er will überall nicht gezwungen, sondern gantz natürlich seyn 

2. Der Nachdruck muß ungemein wol dabey in Acht genommen werden. 

3.  Der Affect darff nicht den geringsten Abbruch leiden. 

4. Es muß alles so leicht und verständlich in die Ohren fallen, als ob es geredet würde. 

5. Der Recitativ dringt weit schärffer auf die Richtigkeit der Einschnitte, als alle Arien: 

denn bey diesen siehet man bisweilen der angenehmen Melodie etwas nach. 

6. Eigentlich gehören keine Melismata oder öfftere Wiederholungen in den Recitativ […] 

7. Der Accent ist keinen Augenblick ausser Acht zu lassen. 

8. Die Cäsur des Tacts, ob dieser gleich selbst feiret, muß dennoch im Schreiben ihre 

Richtigkeit haben. 

9. Die eingeführte Schreib-Art muß, mit allen ihren bekannten Clauseln, beybehalten 

werden, und doch immer was neues und unbekanntes in der Abwechselung mit den 

Tonen darlegen. Dieses ist der wichtigste Punct. 
M Ibid., p. 146. 

§ 82. … Summa, alles was ohne löbliche Affecten geschiehet, heißt nichts, thut nichts, gilt 

nichts, es sey wo, wie und wenn es wolle. 
N Quantz 1752, p. 138. 

 § 5. […] Denn was nicht vom Herzen kömmt, geht auch nicht leichtlich wieder zum Herzen. 
O Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen, deel I, Berlin 1753, p. 124. 

§ 15. […] Das Fantasiren ohne Tackt scheint überhaupt zu Ausdrückung der Affeckten beson-

ders geschickt zu seyn, weil jede Tackt-Art eine Art von Zwang mit sich führet. Man siehet 

wenigstens aus den Recitativen mit einer Begleitung, daß das Tempo und die Tackt-Arten offt 
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verändert werden müssen, um vielen Affeckten kurtz hinter einander zu erregen und zu stil-

len. Der Tackt ist alsdenn offt bloß der Schreib-Art wegen vorgezeichnet, ohne daß man hie-

ran gebunden ist. […] 
P Daniel Gottlob Türk, Von den wichtigsten Pflichten eines Organisten, Halle 1787, p. 172. 

Da die Recitative nie nach Takt gesungen werden sollen, wenn nicht a tempo dabey steht, oder 

die Instrumente einen gewissen Satz in einer vorgeschriebenen Bewegung begleiten: […].  

Das Takschlagen bey blos erzählenden Rezitativen ohne alle Instrumentalbegleitung, ist eine 

höchst alberne Gewohnheit mancher Anführer und Kantoren. Nur wenn kleine Zwischens-

ätze a tempo eintreten, bey gewissen verführerischen Stellen, oder wenn würklich Instrumen-

talbegleitung dabey ist, findet dieses statt. Aber alle vier Viertel durch eine Bewegung des 

Arms und der Hand taktmäßig abzutheilen, ist dem Ausdrucke ganz entgegen, und verräth 

große Unwissenheit eines Anführers. 
Q Friedrich Erhardt Niedt, Musicalische Handleitung […] III, Hamburg 1717, p. 47. 

VI. Capitel, Vom Stylo Recitativo 

1. Stylus Recitativus ist eine singende Redes-Art / so zwischen denen Arien in Cantaten / Sere-

naten / Pastorellen / Operetten und Operen / ingleichen jetziger Zeit in Kirchen-Sachen sehr ge-

braucht wird; und muß dieselbige eben also gesetzet werden / als man natürlich spricht; und 

durchaus nicht gezwungen / […] 
R Johann Mattheson, Das Neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 180f:  

Recitativ ist eine Art zu Singen / die einer Declamation, öffentlichen Rede oder Erzehlung fast 

so ähnlich ist / als einem Gesange / wobey man folglich mehr Regard vor die zu exprimirende 

Passiones hat / als vor die reguliere Observanz der Mensur: […] 
S Stölzel ca. 1739, Vorbericht § 1, p. 3f. 

[… die Italiäner] effectiren, hätte bald gesagt affectiren würcklich, daß ihr theatralisches Recitativ 

Singen, dem Reden weit näher, als wie dem Singen ist. ([…] doch muß man ihnen auch zuge-

stehen, daß sie in der Kirche gantz anders recitiren.) Welches ihnen aber die Teutsche und 

zwar mit guten Rechte, in solchen Grade noch nicht nach thun wollen; sondern ihr Recitativ 

komt fast dem Singen näher als dem Reden. […] Meines Erachtens halten die Teutschen hier-

innen die Mittelstraße, da die Italiäner fast so weit vom Singen abgehen, und die Franzosen 

dem Gesange gar zu nahe bleiben. 
T Johann Abraham Peter Schulz, of Johann Philipp Kirnberger, in Johann Georg Sulzer, Allgemeine The-

orie der schönen Kunste. 2. Von K bis Z, Berlin 1774, p. 942. 

Recitativ. (Musik.) Es giebt eine Art des leidenschaftlichen Vortrages der Rede, die zwischen 

dem eigentlichen Gesang, und der gemeinen Declamation das Mittel hält; sie geschieht wie 

der Gesang in bestimmten zu einer Tonleiter gehörigen Tönen, aber ohne genaue Beobach-

tung alles Metrischen und Rhythmischen des eigentlichen Gesanges. Diese so vorgetragene 

Rede wird ein Recitativ genannt. […] 
U Johann Christoph Gottsched, Handlexicon oder Kurzgefaßtes Wörterbuch, Leipzig 1760, kolom 1375. 

Recitativ, ist in einer Cantate dasjenige Stück, das mehr geredet, als gesungen, auch fast von 

keinem Instrumente begleitet wird: damit sich Sänger und Spielleute indessen, zu der nächst 

folgenden künstlichen Aria desto besser vorbereiten können. 
V Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus, ed. Leipzig 1745. 

p. 743. […] Ich weis nicht, ob ich nicht bald sagen dürfte: man habe im Recitative mit der Me-

lodie sehr wenig und fast gar nichts zu tun. Ich verstehe nämlich unter der Melodie, alles was 

man singt; vom Recitative aber kann man nicht sagen, daß es ein Gesang ist; sondern man 

kann es vielmehr eine Reihe verschiedener aufeinander folgender Töne nennen, die dazu er-

funden sind, die Rede des Menschen nachzuahmen, oder vielmehr ordentlich abzumessen. Es 

ist also eine singende Rede. […] 

p. 747f. Ich komme nunmehro zur zweyten Art des Recitativs […] [wonach] die Begleitung 

der Instrumente ganz linde eingerichtet wird, und ohne daß sie hervorragen […] Der Sänger 

soll aber auch ein solches Recitativ mit mehrerer Ernsthaftigkeit und langsamer aussprechen: 
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dahero muß er sich auch schon mehr nach dem Takte richten, als in den vorigen Gattung des 

Recitativs [= secco].  Am meisten aber wird diese Art des Recitativs in der Kirche gebrauchet. 

Und gewiß, sie ist geschickter, die Andacht zu erwecken und zu vermehren, als wenn das Re-

citativ frey und ohne einige Begleitung gesungen wird. Sie rühret auch mehr, und dringt also 

stärker ins Herz. Da auch die Worte langsamer gesungen und folglich deutlicher ausgespro-

chen werden: so werden sie auch in der Kirche besser zu verstehen seyn. 

p. 163. Das Recitativ wird endlich in der Kirche am besten mit einer sanften und gelinden Be-

gleitung mit Instrumenten gesetzt. Das Reden gehöret mehr in den Theater- und Kammerstyl, 

ein Recitativ, das von den Instrumenten begleitet wird, und mehr singend, als redend, einge-

richtet ist, wird den Zuhörer allemal mehr erbauen, er wird auch die Worte besser verstehen, 

und folglich auch mehr erwägen können. […] 
W Niedt 1717, p. 59. 

17. An die Herren Sänger hätte auch wohl etwas sehr nöthiges und nützliches zu erinnern / 

[…] daß / wenn in der Kirchen, oder bey Tafel-Musiquen ein Recitativ vorkommet / und gesun-

gen werden soll / der Sänger etwas Langsam / deutlich und rein singen / auch das Maul wohl 

wollte aufthun / damit man den Text recht verstehen kan / […] 
X Tosi 1723 /Agricola 1757, p. 150. 

[Tosi] Die erste Art ist das Kirchen-Recitativ, und zwar mit Recht. Es wird so vorgetragen, 

wie es der Heiligkeit des Ortes gemäß ist. Es leidet nicht das Scherzhafte einer freyern Schreib-

art. Es fodert vielmehr hie und da eine lange Aushaltung, viele Vorschläge, und eine bestän-

dig unterhaltene edle Ernsthaftigkeit. Die Kunst, mit welcher es auszudrücken ist, lernet man 

nicht anders, als aus einer überzeugenden Empfindung der Wahrheit: daß man zu GOtt redet. 
Y Stölzel  [ca. 1739], Fünfftes Capitel, § 2., p. 130ff. 

Ein hiezu nöthiges Stücke ist, wenn derselbe [= der Recitante] nebst einer guten Stimme, […] 

auch eine vernehmliche und deutliche Aussprache besitzet, hiernechst aber auch vollkommen 

tonfeste ist. Dieses erfordert das Recitativ in höchsten Grade. Denn hier gelten alle sonst ver-

bothene Sprunge, und wo will der Affect herkommen, wenn anstatt auf den Inhalt des Textes 

zu dencken der Recitante mit immerwährenden Ausrechnen der Intervallorum und ängstlichen 

Tonzehlen occupirt ist? Nichts elenders auf der ganzen Welt ist von Music zu hören, als ein Re-

citativ aus dem Munde eines solchen Sangers, der nicht mit gantz freyen Muth alle consonirend 

und dissonirende Intervalla als eine Glocke im Halse anschlägt.[…] Komt nun ein Zuhörer […] 

dazu, der zwar die Music liebt, doch aber dabey von den Schönheiten unseres Stili recitativi 

nichts weiß, so wundere man sich nicht, warum man sich, weil das liebe Recitativ überall auch 

so gar auf Dörfern nolens volens herhalten muß, über die neue Art zu musiciren aufhält. […] O 

wenn doch an Orten wo Leute dazu fehlen, der Stylus Recitativus lieber aus der Kirche gelaßen 

[…] Denn Gott will zwar ein neues Lied haben, aber auch nach der rechten Art. […]  

Diese rechte Art nun zu recitiren erfordert, daß der Recitante […],  sich die natürliche, und un-

ter seiner Nation übliche Aussprache zu einen Muster beständig vorstelle […] Diesem zu 

Folge, fallen die Ariosen extensiones vocis nisi in affectu mit allen so genandten Coleraturen hin-

weg.  
Z Tosi 1723 / Agricola 1759, p. 151f. 

[Agricola] Das ist, es verträgt zwar, bey affectreichen Stellen, zuweilen eine mit willkührlichen 

Auszierungen etwas ausgefüllete Aufhaltung: nur müssen diese Auszierungen nicht so weit-

läufig oder wohl gar ausschweifend seyn, als sie in den Arien noch geduldet werden. Die kür-

zesten und leichtesten sind, anstatt des gewöhnlichen Recitativschlusses welcher ausgeschrie-

ben ist (α), […] ein Doppeltriller […] vor der Fermate (β), oder ein mit einem lang ausgehalte-

nen verstärkten Vorschlage versehener, matt ausgeführten prallender Doppelschlag […] , wel-

che an der Stelle der darüber liegenden ausgeschriebenen Quarte, oder der zweymal geschrie-

benen Endigungsnote, angeschlagen wird (γ). 
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Man kann auch den Schluß ganz simpel vertragen, und dagegen eine andere der kurz vorher-

gehenden Noten mit einer willkührlichen Haltung versehen; z.E. im vorigen Beyspiele die 

sylbe men vom Worte pentimento, welches auch hier eigentlich der Sinn des Verfassers gewe-

sen zu seyn scheint.  

Es können nicht weniger bey dergleichen Schlüssen, oder Aufhaltungen, noch meh-

rere, doch größtentheils langsam gezogenen Noten, nach Gutbefinden des Ausführers ange-

bracht werden. Bisweilen werden sie von den Componisten, vielleicht um die Gelegenheit zu 

Ausschweifungen zu beschneiden, selbst vorgeschrieben: wie aus folgendem Beyspiele erhel-

let (δ), auf dessen vorletzter Note allenfalls auch die zwo vorhin aufgeführeten manieren (β) 

und (γ), würden angebracht werden können. 

 
 
AA Telemann 1725, Vorbericht p. [2]. 

Hiernächst haben die Sänger in acht zu nehmen, daß sie nicht allemal so singen, wie die No-

ten da stehen, sondern sich hin und wieder eines so genannten Accents bedienen. Wenn dem-

nach die Clausuln im Recitatif des ersten Stückes also aussehen: 

[elke tweede regel is de gewenste uitwerking] 
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Und hat man sich nicht daran zu kehren, ob schon bißweilen eine Modulation wider den Baß 

zu laufen scheinet; als wenn es hieße: 

 
Es giebet zwar noch mehr Gattungen von Accenten, die ebenfalls zum Theil in obigen Exem-

pel anzubringen sind, wovon aber hier zu handeln der enge Raum nicht zulässet. Alle Schluß-

Cadenzen, wenn nemlich in der Poesie ein Punctum erfolget, oder auch, folgende und derglei-

chen Gänge, durch alle Töne, vorkommen, 

 
 

Wiewol dieß letztere findet man auch im Exemplare an etlichen Orten folgender massen  

ausgedrücket:  

 
BB Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, [Weimar 1708], p. 90-92. 

§ 7. Es ist aber ein Accent, diejenige Art zu singen oder zu spielen, daß, ehe und bevor man die 

auf dem Papier vorhandene Note (als bey welcher der Accent befindlich) exprimiret, die 

nächste entweder drüber oder drunter folgende Note dergestalt submissè gehöret wird, daß es 

scheinet, als wenn beyde Noten nur eine zusammen wären. […] 
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p. 91 [Uit een muziekvoorbeeld op p. 91 blijkt dat de accenten (voorslagen) anticiperend van 

karakter waren.] 

p. 92. NB. In Singe Partien werden die Accente von dem Autore auf dem Papier selten (sondern 

solche des Sängers discretion überlaßen,) exprimiret, wohl aber in Clavier-Sachen. 
CC Stölzel  [ca. 1739], Fünfftes Capitel § 3, p. 132. 

[…] Die Worte, nicht eben alle Silben müßen abgerißen werden […] so lange biß der Sensus in 

Texte oder auch ein Abschnitt in der Composition vorgehet, allwo er iedesmahl mit einem Vor-

schlage per hemitonem ascendens vel descendens einfallen kan, und dieses wenn die Stimme per 

gradus zu sothanen Abschnitt gehet. Steigt oder fällt sie aber zu solchen durch weitere Inter-

valla, so machet er den Vorschlag auf der vorhergehenden Note, oder er hält sich noch etwas 

über die Zeit in solcher auf und gehet sodann erst durch einen Sprung zur folgenden. […] 

[Uit het notenvoorbeeld, waarbij de voorslag is aangegeven met het symbool voor een 

korte triller (), volgt dat de voorslagen bijna steeds bij harmoniewisselingen op 

sterke maatdelen gedacht zijn.] 
DD Stölzel [ca. 1739], Vierdtes Capitel § 2, p. 123. 

Ein anders ist es, wenn ein Clavecin das Accompagnement führet, denn dieses kann durch sein 

Harpeggio sothanen Mangel reichlich ersetzen, welches aber die summende Orgel nicht thun 

kann.  

Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Deel II, Berlin 1762, p. 1f. 

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

Bindung wegen unentbehrlich. Sie befördert die Pracht und erhält die Ordnung. 

§ 4. So bald aber in der Kirche Recitative und Arien, besonders solche, wo die Mittelstimmen 

der Singstimme, durch ein simpel Accompagnement alle Freyheit zum Verändern lassen, mit 

vorkommen, so muss ein Flügel dabey sein. Man hört leyder mehr als zu oft, wie kahl in die-

sem Falle die Ausführung ohne Begleitung des Flügels ausfällt. 
EE Heinichen 1711, p. 226f. 

§ 29. Bey dem Tractement eines Clavicimbals aber und Accompagnement des Theatralischen Recita-

tivs, hat man noch mehr mitzunehmen. Vor allendingen und überhaupt muß man sich allhier 

ein gutes jedoch kurzes Arpeggio angewehnen / welches der Grund zu einen guten Theatrali-

schen Accompagnement ist / und mehr in Praxi, als einiger Theorie beruhet. 

§ 30. Dahero muß man auch solches bald mit der lincken / bald rechten / bald auch mit beyden 

Händen / wohl und zu rechter Zeit wissen anzubringen. […] 

Georg Philipp Telemann, Singe-, Spiel- und Generalbass-Übungen, [1733], s..p. 

Nr. 41. Alles lauf-werk und alle manierchens müssen beijm recitatif spielen nachbleiben; die 

gewöhnlichste ahrt aber, die noten beijm anschlagen zu brechen, ist folgende:  

 

 
Diss brechen ist auf clavicimbeln anzubringen, auf orgeln hingegen wird zugleich angeschla-

gen. Je geschwinder u. kürzer aber ienes geschicht, ie besser ist es für dẽ sänger. […] 

Kellner 1737, p. 19f. 

3. Der General-Bass wird hiezu fein vollstimmig gespielet, doch so, daß auf besaiteten Instru-

menten ein Griff nicht altemahl so gerade hinein plumpe, sondern artig harpeggiret wird. 

4. Das Harpeggio muß kurz und nicht immer auf einerley Weise, sondern auf veränderlichen 

Art gemacht werden / worauf es stille liegt / biß wieder eine neue Harmonie kommt. 

5. Auf den Instrumentis pnevmaticis, als Orgeln, Positiven und Regalen braucht man zwar das 

Harpeggio nicht so sehr, […] 
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Georg Joachim Joseph Hahn, Der wohlunterwiesener Generalbass-Schüler, Augsburg 1751, p. 57 (geci-

teerd uit Darmstadt 1995, p. 121). 

Ferner sollen im Recitativ die Griffe fein vollstimmig in beyden Händen genommen werden, 

welche auf Clavicimbeln nach gewöhnlichster Art beym Anschlagen mögen gebrochen wer-

den, und je geschwinder und kürtzer es geschicht, je besser ist es für den Sänger, auf Orgeln 

aber wird zugleich angeschlagen […]. 

Carl Philipp Emanuel Bach 1762, p. 314ff. 

Achtunddreißigstes Capitel: Vom Recitativ 

§ 3. […] Bey der geschwinden Declamation muß sich der Accompagnist des Harpeggirens ent-

halten, zumal wenn sich die Harmonie oft ändert. Man hat hierzu keine Zeit, und wenn man 

sie auch hätte, so würde der Clavierist selbst, der Sänger und die Zuhörer leicht dadurch in 

eine Verwirrung gerathen. Dies Harpeggiren ist auch alsdenn unnöthig, weil es blos ausser 

diesem Falle, und bey langsamen Recitativen und lange daurender Harmonie gebrauchet 

wird, um den Sänger zu erinnern, daß er in derselben Harmonie bleiben soll, anstatt daß er 

widrigenfalls durch die Länge der Dauer, gar leicht aus dem Tone kommen, oder in eine Ver-

änderung der Harmonie gerathen könnte. […] 

§ 4. Die Geschwindigkeit und Langsamkeit des Harpeggio bey der Begleitung hänget von der 

Zeitmaasse und dem Inhalte des Recitatives ab. Je langsamer und affectuöser das letztere ist, 

desto langsamer harpeggirt man. Die Recitative mit aushaltenden begleitenden Instrumenten 

vertragen das Harpeggio besonders wohl. So bald aber die Begleitung, statt der Aushaltun-

gen, kurze und abgestossene Noten krieget, sogleich schlägt auch der Clavierist die Harmo-

nien, ohne Harpeggio, kurz und trotzig mit vollen Händen an. Wenn auch schon in diesem 

Falle weisse gebundene Noten da stehen solten, so bleibet man dennoch bey dem kurz abges-

tossenen Vortrag. […] Ausserdem muß allerdings der Accompagnist […] in der Kirche […], 

wo die lärmenden und furieusen Recitative nicht eben hingehören, seine Begleitung ganz 

schwach anschlagen, weil die Harmonie ebenfalls den Recitativen in der gehörigen Stärke 

angepasset werden muß. 

§ 5. […] Das Harpeggio fällt überhaupt auf dem Pfeifwerke weg. Ausser der Gebrochnen Har-

monie brauchet man auch auf den übrigen Instrumenten zu der Begleitung der Recitative 

keine andere Manier und Zierlichkeit. 

Türk 1787, p. 165. 

Das Brechen (arpeggio) darf überhaupt auf der Orgel nicht zu häufig, und nicht immer auf ei-

nerley Art vorkommen. Bald fängt man von der tiefern Tönen an, bald von den höhern; bald 

werden die Intervalle äußerst schnell nach einander, bald nur mäßig geschwind angeschlagen; 

bald bricht man den Akkord so, daß jedes Intervall nur Einmal, bald öfterer vorkommt u.s.w. 
FF Türk 1791, p. 263f., 268f. 

§ 206. Verschiedener Ursachen, unter andern auch der nöthigen Abwechselung wegen, pflegt 

man bey den Recitativen die Intervalle der bezeichneten Akkorde nicht immer zugleich, son-

dern nach einander (gebrochen) anzugeben.  Beym Ausdrucke munterer Empfindungen 

bricht man jedoch die Harmonie mehr oder weniger geschwind; bey Stellen von sanftem, trau-

rigem etc. Charakter aber mehr oder weniger langsam, je nachdem es dem jedesmaligen 

Grade der Empfindung oder dem Inhalte angemessen ist.  Bey feurig, kühn, mit Wut, Trotz 

etc. muß zwar die Harmonie vielstimmig seyn, jedoch würde ich die Akkorde in solchen Fäl-

len nicht brechen.  Wie denn überhaupt eine Warnung vor dem, in Recitativen so sehr ge-

wöhnlichen und überhäuften, oft ganz zur Unzeit angebrachten, den Zuhörer und Sänger stö-

renden etc. Harpeggiren hier wohl nicht am unrechten Orte stehen dürfte. Denn unstreitig 

harpeggirt mancher Begleiter, bloß deswegen unaufhörlich, weil er glaubt, in Recitativen 

müsse man jeden Akkord brechen. Auch darf das Harpeggio, selbst da, wo es zweckmäßig ist, 

nicht immer auf einerley Art angebracht werden. Bald bricht man einen Akkord nur einmal, 

bald in verschiedenen Figuren mehrmals hinauf und herunter.  
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§ 211. Das Brechen der Akkorde ist zwar bey den begleiteten Recitativen ebenfalls erlaubt, 

und zuweilen, besonders während gewisser von den Instrumentisten lange auszuhaltender 

Harmonien, sogar nothwendig; jedoch enthalte man sich des Harpeggirens vorzüglich als-

dann, wenn der Baß allein vorschlägt (a), oder wenn man die Bewegung anzugeben hat (b). 

Bey einer schnellen Folge mehreren Akkorde (c) und kurz vor dem Eintritte einer andern Har-

monie (d) kann durch das Brechen derselben ebenfalls mancherley Unordnung entstehen. 

  

 
 

 
  
GG Schröter 1772, p. 185. 

Da das Recitativ von dem Claviristen auf besaiteten Instrumenten wegen der bald verlieh-

rende Tönung so vollstimmig als möglich accompagnirt werden muß; […] 
HH Bijvoorbeeld Johann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Lauban 1767, p. 43. 

2. […] Im piano aber gehet er mit beyden Händen aufs schwache Klavier, und diß thut er auch 

in den Recitativen, um den Sänger nicht zu verdunkeln, vom welchem man alsdenn keine 

Sylbe verhören muss. 
II Türk 1787, p. 164, 166. 

[…] Außerdem aber hat sich der Begleiter aller Zusätze, die dem Inhalte ganz entgegen sind, 

den Sänger stören, Fehler verursachen etc. schlechterdings zu enthalten; denn er soll hier nicht 

selbst erfinden, oder die Hauptstimme spielen, sondern blos begleiten; […]  

p. 166. Die Rezitative sind ohnedies nicht bey allen Musikfreunden beliebt; der Organist muß 

daher alles, was ihm möglich ist, zur Verschönerung derselben beizutragen suchen, nur aber, 

wie sich‘s versteht, mit Geschmack und gehöriger Einschränkung. 
JJ Telemann [1733], zonder paginanummers. 

Nr. 8. Die , so drüben am ende vorkommen, aber oben, beij den zusammengefügten grif-

fen, nicht sind, werden nur auf pfeifenwerken in acht genommen, und darum sind sie hier 

nicht ausgedrücket. 
KK Ibid. 

Nr .39. Vom Recitatife: Wann ein dissonierender grif (a, c) eintrit, so schläget nur die rechte, 

nicht aber zugleich die linke hand an; löset aber solcher grif sich in consonanzien auf (b), so 

schlagen beijde hände an. [Muziekvoorbeelden:] 
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Nr. 40. […] (c) Hier bleibt der bass wieder liegen, weil oben 6
5
 dissonanzien ausmachen. 

LL Heinichen 1711, p. 226. 

§ 27. Die Manier und Weise aber / das Recitativ wohl zu tractiren / ist denen Instrumenten nach 

/ worauf es tractiret wird / auch sehr unterschieden. Im Kirchen-Recitativ, da man mit nach-

klingenden und summenden Pfeiff-Werck zu thun hat / braucht es eben keiner Weitläufftig-

keiten / denn man schläget die Noten meist nur platt nieder / und die Hände bleiben hierbey 

ohne weiteres Ceremoniel so lange liegen / biß ein anderer Accord folget / mit welchem es wie-

derum / wie zuvor / gehalten wird. 

§ 28. Hebet man aber ja die Hände so gleich wieder auf / nach Anschlagung eines neuen Ac-

cordes, und machet man statt der Noten gleichsam eine Pause / so geschiehet solches nach Gele-

geheit der Umstände / entweder den Sänger / oder die bißweilen zum Recitativ accompag-

nirende Instrumenta besser zu hören / und zu observiren.  Oder man findet auch wohl andere 

Raison, die Hände z.E. deswegen in etwas aufzuheben / weil etwan jezuweilen in Basse 3 / 4. 

und mehr Tacte in einem Tone und Accord liegen bleiben / und folgbar das Gehöre durch das 

in einerley Tone stetig summende Pfeiff-Werck kan verdrießlich gemacht werden. Welches al-

les dem Iudicio und Gefallen eines Accompagnisten heimgestellet bleibet. 

[De volgende paragraaf over het klavecimbel is afgedrukt in voetnoot 37. 

In de uitgebreide editie van Heinichens generale-basleergang van 1728 zijn opmerkingen over 

korte begeleiding van recitatieven niet meer te vinden, mogelijk omdat deze editie meer in het 

bijzonder op het klavecimbel in de operastijl was gericht.] 
MM Niedt 1717, p. 57f. 

[NB. De term einhalten wordt door onderzoekers soms geïnterpreteerd als ‘aanhouden’, maar 

betekende ‘stoppen, inhouden’. Voor ‘aanhouden’ gebruikte Niedt de term aushalten.] 

§ 15. Von ersteren [= denen Herren Organisten und Bassisten] bitte ich mir aus / daß NB. wenn 

ein Recitativ vorkommt / und zwey bis drey gantzer Tacte haltend gesetzt ist / sie nicht mehr 

thun, als bey jeder neuen Note / die da vor kommt / einen Anschlag oder Anstoss zugeben / 

und dann so lange einhalten / bis wiederum eine neue Note erfolge. […] 

§16. Wo überm General-Bass in denen Recitativen Ziffern gesetzt sind / so observire der accom-

pagnirende Bassist wohl / ob der Sänger bey denselben und dem Accord feste bleibe / da er 

dann solche zu exprimiren eben nicht nöthig hat; Wo aber der Sänger aus dem Thon oder Ac-

cord fällt / kan er derselben Ziffern ihre Bedeutung aufm Clavier oder Orgel berühren / damit 

der Sänger sich wieder auf den rechten Weg helffen könne; als Z.E. es stünde folgendes Recita-

tiv: 

 
[volgen meer systemen] 
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so müsten die Bass-Noten angestossen werden / so / wie sie hier im Bass schwartz gezeichnet 

stehen; und solches muß bey allen Recitativen wohl observiret werden / soll es anderst recht 

klingen / und nicht als ein altes Mühlen-Rad klappen. 
NN Kellner 1737, p. 20. 

5. Auf den Instrumentis pnevmaticis, als Orgeln / Positiven und Regalen […] wann der Bass 

sehr lange Noten zu halten / so nimmt man wohl zuweilen die Hand auf / und pausiret biß 

zum nechsten Accord, um den Vocalisten desto deutlicher zu hören / und niemanden mit dem 

lang-aushaltenden Geheule des Pfeiffwercks einen Eckel zu machen. 
OO Stölzel [ca. 1739], Vierdtes Capitel § 2, p. 122f. 

Wenn diese Art des Recitativs [= secco] unsers Erachtens, in der Kirche, wo man die Orgel 

dazu spielen laßen muß, gute Dienste thun soll, so laße man überdieses, daß man nur vierthel-

weise anschlagen läßt und die benöthigten Pausen dazwischen setzet, den Bass an sich selber 

nicht über einen Tackt auf einer Note stille liegen. Denn ein allzulanges Stilleschweigen des 

Fundaments, da indeßen sich doch die Harmonie öfters verändert, ist den Ohren verdrießlich. 

Ein anders ist es, wenn ein Clavecin das Accompagnement führet, denn dieses kann durch sein 

Harpeggio sothanen Mangel reichlich ersetzen, welches aber die summende Orgel nicht thun 

kann. Wie denn auch mit der Orgel die allzujähen und weiten Veränderungen und Verwech-

selungen der Harmonie nicht so gut heraus kommen, als mit dem Clavecin. 
PP Johann Christoph Voigt, Gespräch der Musik, Erfurt 1742, p. 29. 

Ich muss aber nicht beständig dabey liegen bleiben, und eine Leyer daraus machen, sonst 

wäre es kein Accompag. nein, sondern ich muss die Hände fein aufheben, damit die Zuhörer 

den Text wohl verstehen können. 
QQ Petri 1767, p. 44. 

4) […] Oft lasse er im Recitative nach angeschlagenen Accorde den Baß allein, bald im Pedale 

bald im Manuale stehen,  

Hahn 1751, p. 57 (geciteerd uit Darmstadt 1995, p. 121). 

[…] auf Orgeln aber wird zugleich angeschlagen, und nach dem Anschlagen wird die rechte 

Hand aufgehoben, und pausiret bis zum neuen Accord. 
RR Carl Philipp Emanuel Bach 1762, p. 316f. 

§ 6. […] Wenn gewisse Recitative mit mehrern Instrumenten, als mit dem Basse, ohne Aushal-

tung begleitet werden, so muß der Clavierist die dazwischen kommenden kleinen Verände-

rungen der Harmonie, […] wenn sie blos die Grundstimme angehen, und zuweilen oft hinter-

einander vorkommen, entweder ganz schwach anschlagen, oder ganz übergehen, damit die 

Hauptstimme nicht zu viel accompagnirt werde, und die übrigen Instrumente den Sänger 

deutlicher hören, und folglich besser Acht haben können, wenn sie nachher wieder einfallen 

sollen. Das Geräusche des Flügels, welches die Instrumentisten in der Nähe sehr stark hören, 

zumal, wenn der Ton desselben durchdringend ist, kann alsdenn die gute Ordnung gar leicht 

stören. 
SS Türk 1791, p. 264. 

§ 207. […] Wird eine Harmonie sehr lange beybehalten, so kann ihn der Begleiter, auch außer 

dem tenuto, etwa bey Einschnitten während der Pausen […], oder zu den wichtigsten Noten 

des Sängers […] den Akkord in der jedesmal schicklichen Lage schwach oder gebrochen wie-

der angeben, weil sonst dergleichen Stellen allzu leer ausfallen würden. 
TT Niedt 1717, p. 58. 

§ 15. Ferner / daß sie [= denen Herren Organisten und Bassisten] bey denen Cadentzen die No-

ten nicht so lange aushalten [= aanhouden] / als sie geschrieben stehen / sondern gleich zur fol-

genden schreiten. 
UU Telemann [1733], s.p.  

Nr. 40: Die schlüsse werden in opern sofort angeschlagen, wann der sänger die letzten sӳlben 

spricht, in cantaten aber pfleget man sie nachzuschlagen. Es mögen auch beӳde hände voll ge-

nommen werden […] 
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VV Jacob Wilhelm Lustig, Muzijkaale Spraakkonst, Amsterdam 1754, p. 137 en Tab. X. 

[…] en bij cadenzen heeft de speeler de ingevoerde beknopte schrijfwijze niet stiptelijk op te 

volgen. […]  

 
WW Quantz 1752, p. 272. 

[Betreffende het recitatief in theaterstijl:] 

[… Der Baß …] muß überhaupt bey allen Cadenzen […] seine zwey Noten, welche mehrent-

heils aus einem fallenden Quintensprunge bestehen, unter der letzten Sylbe anfangen, und 

nicht zu langsam, sondern mit Lebhaftigkeit anschlagen. Der Clavierist thut dieses durch ein 

vollstimmiges Accompagnement; der Violoncellist und Contraviolonist aber durch einen kur-

zen Druck mit dem untersten Theile des Bogens; sie wiederholen den Strich; und nehmen 

beyde Noten rückwärts. 
XX Stölzel [ca. 1739], Vierdtes Capitel § 1f., p. 123.  

[in aansluiting op de tekst in voetnoot 50:] 

Es wäre denn das Instrumente dazu accompagnirten, welche allen Mangel ersetzen, und dem 

Gehör überall Satisfaction geben.  

3. Das Accompagnement mit Instrumenten führet meines Erachtens iederzeit die völlige Harmo-

nie am besten in ihrer natürlichen Ordnung, so viel der veränderte Bass zuläßet, und gibt der 

Regel ihre völlige Freyheit: Octavae tolerari possunt in omnibus vocibus: quando una vox cantat et 

altera sonat. 
YY Carl Philipp Emanuel Bach 1762, p. 316. 

§. 5. Bei einem Recitative mit aushaltenden begleitenden Instrumenten bleibet man auf die Or-

gel blos mit dem Grundnote im Pedale liegen, indem man die Harmonie bald nach dem An-

schlage mit den Händen aufhebet. Die Orgeln sind selten rein gestimmet, und folglich würde 

die Harmonie zu den erwehnten Recitativen, welche oft chromatisch ist, sehr widrig klingen, 

und sich mit der Begleitung der übrigen Instrumente gar nicht vertragen. Man hat oft zu thun, 

ein Orchester, welches nicht das schlechteste ist, in diesem Falle reinklingend zu machen. […] 
ZZ Schröter 1772, p. 186. 

§ 344. Damit aber bey dieser dritten Art des Recitativs dem angenehmen Säuseln der Violinen 

nichts benommen werde, so pflege ich auf der Orgel jeglichen harmonischen Satz mit beyden 

Händen kurz abzustoßen; hingegen halte ich im Pedale die Töne völlig aus: zumal wenn die 

Anzahl der andern begleitenden Bässe klein ist. So bekannt mir ist, daß etliche Großstädtische 

Organisten bey solchen Recitativen die Sätze mit Händen sowohl als mit Füßen aushalten: 

eben so bekannt ist, daß die mit Judicio Aurium begabte Zuhörer  meiner Begleitungsart den 

Vorzug zuerkannt haben. 
AAA Türk 1787, p. 173f. 

In den Recitativen mit Instrumentalbegleitung halten die Instrumente blos die Harmonie aus 

[… ]. Das Mitaushalten der vorgeschriebenen Harmonie würde auf der Orgel zu stark und 

dem Sänger lästig werden; wenigstens müßte das Werk sehr schwach gezogen seyn; und als-

denn wär‘ es doch vielleicht nur im Basse allein gut, weil die Orgeln selten so ganz rein ge-

stimmt sind, daß nicht gegen die übrigen Instrumente ein Uebelklang entstehen sollte. 


