
Een nieuwe interpretatie van Bachs
Passacaglia BWV 582

Deel I

yoot yrelke context sthrceJ Btlch zun wije oryetuetk ? Schrcaf hij
ze not litutgítch oJ wor co ce a t gebtuk? De brunnen zíjn iet
eerulu lig en de mení gen lopen uite"n. ya uit hei Íheologitth Bach-
ondeuoek is et een toenenerule belungstelling wor Bachs ieÍ-íektt-
gebonden composities. Hiercrulet volgt het eercte deel van een be-
sthoawing ovet deze matetie a-d.h.r. een interprctatic va de Purru-

Hci is onmiskenbaar dat Felix
Mendclssohn-Barlholdy ccn c€n-
tralc rol spelde in dc muziek-his-
torishe ontwikkclinsen die Íesul-
tccrden in de igc muwse heÍ-
nieuwde belmgstelli,s voor dc
muiek uit de Barok. Dankzij zijn
activiteilen w€rd ondermeer en
omvangrijke Bach-renaissancE i!
gang gezet. ln de decennia na
Bachs dood was de interesse voor
dil rcpertoire geslaag afgenomen:
in ldrl8e- eD vrcg l9e-eeuwse
ogen was de barokke contrapunli
sche schrijfwijze ouderwels cn dus
nauwcliiks meer inlercssot.

Peter Ouwerkerk

tàten...' b€2i1. Mendeissohn vei-
meldt dat hij lwee hand- oI af-
schriften van orgclwcrkcn vàn
Bach le zieD kJeg cn dal Guhl
hem cr cc! va! wilde schelken-
Hij schrijft veNolseN dat hij
nocst kiezÉn tussen'...die Samm-
lung ChoralvoÍsp;ele liir die OÍeel
und die Passecaille mit einer
sronen Fuge hinteÍ dmn...'. Laler
?egt hij: 'lch hab' viel sröBcrc
Lusl zu dcn Orselvorspielen-..'e.
lcnslotle k;est hi.j deze '...weil die
Passec. und die Fugc schon gc-

In 1845 vezolsdc Mendelssohn
§ve€ uitgavcD yd Bachs O/ae1
Brcil"r), dic hij baserde op bet
van Guhr gekrcgcn manurcript.'z
Hct is opvallend dat Mendelssobn
in dalzclfdc jaar, dus slechts zes

iar na Guhrs seschenk, ook zii.
Sechs Sokatet liir Oryel liet pnbti-
c!rcn.3 De invloed van Bach,

Ecn bclansrijke impuls !oo! dc
wederopleving van Rachs werk
was Mendelssohís uitvoeÍine van
de in die tijd voledig vergeten
Matthdus Pasion op 1l naaÍt
1829. Hct is miMcr bekend dat
Mendelssohn ook handschriftcn
vatr een goot amtal orgclwcrkcn
van Bach bczt cn bestudrcrdc.
Mcud..lsoln noemÍ in een hrieï
van 18 juni 1839 een handschrift
van ondermeer Bachs P6)d.dslrr.
Hij schrijlt in deze bricl àan zijn
zusteÍ Fànty dtt Ka Wilhelm
Fetulikhà Gah (t787-1848) ccn
'--.AroBen Haufen Bach'scher Rar;
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vooral in dc pedaalbchandeling en
hct contraputrt, is duidolijk waar
te nemen. Daamaaí moct dc bc
laneriike pedasosische waarde van
zijn sonales voor de oreaniste.
van ,ij, tijd Meídelssohn du;delijk
voor ogen hebb€n gestaar: ,iet
àlleen als studiemaleriaal voor het
pcdadspel nud vooral ook als
voorbereidende stof voor de orgel-

Het is interessant Mendchsohns
munkab ideeën ui1 zijn sonates t€
vergelijk€n met molieven en com-
positietechnieken uit ondcmecr
heÍ Otgel-Ríichlein et de Pasacag-
Itd. Het bliikt dal eÍ d;verse opyal-
lende overeenkoms.en if, werkvtze
zijn waàr te nemen!4
Het lijkl of Mendelssohn, door
nch bij hot compon€ren van zowel
zijn org€l- als zijn koorwerken
vooral op barokke principes te
orièntcrcn, ccn vcrlorcn gcguc
haditic uit Bachs tijd proberdc 1c
herstell€n. Dat hierbij echter ook
e€n bela.gÍ;jke disffepantie is ont
staan, za1 dadelijk duidelijk woÍ-

Litwgische context

We mo€tcn ons goed r*liseren
dàt de passionen, canbtes en ko-
raJvoorspclcn i! Bachs tijd hun
plaats hadden in het kadcr van dc
Iutherse e'-edienst. Ook }ei Aroot
s1e g€d€elte van de overige orgel-
muzick dic voor dc twccdc hclft
van dc l8c euw ontslond, lijkt iÍ
de eerste plaats vooÍ lituÍgisch s€-
bruik geschreven. De neeste orsels
stonden nu ecnmàal iD een keÍk en
wcrdcn vooràl in lulherse kring

Wellicnt ;s ook ve€l van het mdc
re instrumentale Íepertoire van
Bàch voor de liturgie bedoeld. Het
is bekeDd dal in de lutberse eÍ€-
dicnst dikwijls, zowcl lijdeÍs de
unÍ^Í.: lls sti .ommu io e. di-
vcrec inÍrumcntnlislcn optraden.

Voor Bach zal deze litursische
contexr duidclijkc consequenlies
hebben schad bij hcl componeren
van die weiken. Ik zal shals nog
iels dieper ingaan op de rclatic
tusscn Bachs vrijc orgelwerke, en

Toen Mendelssohn in 1829 Bachs
Mauhtjius Pas:tion xitvoenle gÈ-

beurd€ dat echter in conceÍlvom!
Helzelfde is het geval met dc can
1ales en de koÍaalbewerkingcn: in
de resel wcrdcn ze voofaan n,€t
meer zoals itr Bachs tijd gebru;
kelijk in de crcdienslen naaÍ
Íiideis canceften cn opefine oÍ-
I e|bespe lí g en \enolkt.
Eigenfijk is hienn tot de dag van
vmdaag weinig verandeÍins seko-
men. Natuurlijk woÍdt door v€el
orgmistcD tijdens de erediensten
\À,e€r muziek van Bàch gespe€ld
maar het is duidclijk dat de plaats
van Bach op dc @ncert-pÍogiam-
ma's veel explicicrer is.5
De,e situatie was in dc 18e e€uw
oídenkbaaÍ en de consequenties
ervan ziin m.i. veel erotcr dan men
zou vermoedeÍ.6 Ik ben van mc
ning dat, wanneer zowel Bachs
pa§sionen cn cantàtes als zijn or-
gelwerke, los wordc! gemaakl van
hur liturgirche kadq men onÍecht
doet aan de intenties van de com-
ponisi. Wat beteft de orgclwcrkcn
dcnk ik hierbij aan Bachs koraal
loobpeleD. maa! zeker ook aan
diens Pracludià fl Fugae.'

Vooral de laatst€ jarcD is er in mu-
ziekwelenschappelijkc kirg een
disassie gaande over dc vcmccÍ-
dc lilurgsche functie van Bachs
vrije orselwerke,. Enozijds zien
veel ondc,oekè* de werkcn als
geschrcvcn voor uilvoerins tijdcns
conc€rten. met nàn€ bij inwijdin-
gcn van íieuwe oí ScrestauÍeerde
orgclsi àan de andere kanl meent
een 8ro€iende gÍoep dcskundigen
dat Bach, cvenals bij zijn koràdlge-
bondcn composities, ook zijn vrije

orgclwerken in de eersle plaats
voor gebruik iD de lulheÍse eÍe-
dieosten componerdc.
In het alsemeen vinden dc àrgu-
menteí voor een dooÍ Bach be-
oogde concertante u;tvoeri!8 vàn
de werkeÍ bij de meeste huidisc
ond€rzoekers en organisten de

srootstc wecrktaDt. Gczie, de he-
dendaasse concertpratlijk is dit
ook niet ers veMondcrlijk. De
bronnen geven echter gctn pas-
klaar antwoord op di1 vraagstuk.
Om de kwestie in een andcr licht
te stellm. w;l ik dezelfde bronnen
nog eens, maàr nu vanuit boveÍ-
slaande invalshoek, aan ecn nade-
rc bcschouwins onderwetpen. Per
soonlijk ncig ik nanelijk íaar de
tweede veronderstcllins.
Ik m€en dat de weinisc bcnchten
die sFeke. van door Bach ver-
zorsde op€.barc oÍgelcon@rten
(voorndelijk bij orselinwijdingen)
onre@ht worden sezien als bcwijs
voor ]ret v@lvddig oí iD ieder 8c-
val íeselmatis loorsekomen zijD
van zulke bespclingen.3 CeoÍge
Slauffer nffmt slechts vijf oÍ8e1

bcspelinger van Bàch dic vooÍt
vl@iden uit en oÍgelkeuring en
zes 'concerten dic onaftankelijk
\zn ccn Oraebtuhe eÍ' \azk \oot
een zeer sclect publiek tijdens rei.
zen van Bach naar Hamburs,
Dresden cn Potsdam piàatsvon-
dcn. Deze zcllstandiSc'concertcÍ'

wàarschijnlijk net ccn infor
mecl karakter vondetr Plaats in
1120. l'125. 113t. 1'736 en 174'7.

dus eens in de vijf tot elfjaar'e
Van dcze bespeliDsen was iÍ de

regel geeE gÍoot Pxblek gduige
tmk waÍen zelfs maar enkele men-

sen aanweng. Vcrmoedelijk kwa-
md etr DaaÍ lxn deze conceÍten
voort uit;olicÍatics dre Ba(b had
loDen in odermeer Hanbnrg en

Dilsdm Hct bekendstc voorbceld
van zo'n coDcerl in tcíoten kring
is dc bespelins die Bach iÍ 1720

verzorgde i. de aanwezisheid van
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ln Drcsdcn speelde Rach twee
maal in het openbaar: in 1731 in
xanwez;sheid van hofÍnusici, in
1736 in he1 bijzijn van dc Russi-
sche amb6sadcur cn cnkclc 'be-
lànsijkc pcrsonen'- In 1747 speel-
de Bach i! Potsdam. waarschijn-
lijk sl@hts in het sezelschap van
lrcdcrik de (jrote.ro Wanneer de
bronnen spreken over de progrm
mcring van deze bespelingeÍ vàlt
op dat er vooral vccl cn lànsduris
weld geiiu?raus€elz/. Over het spe-
]en van gcnotcerde cooposities
eiisen alle sffibenlen.
Orgelbespelingen n-a.v. orgclkcu-
ringen vonden plaats i! 1701,
1710, 1724, 1732 c! 1739. wcliicht
waren dezc conc€ÍeD formeler van
kaÍakteÍ en werdon nu wèl bc
slaandc oompos;ties vertolkl. Hier-
over zijn cchtcr senmin sesevens

Opvallctrd is dai er seen bdchten
zijn ovcr conerten i. Amstadt,
Milhlhausen, Weimar en Leipzig.
de plaatsen waar Bach werloam
was. Ook in conlrà!1cD c! bricvcn
tussen Bach cn de kerkbesturen
wordt nimmer Aesproken over de
bespeling van de orgels buiten de

Over bet orgelspel rondon en in
de eÍediensten len lijde van Bach
zijn wal mer duidclijkc gcgcvcns
bcschilbad. Johann Matthcson
seelt besclrrijvinseo va. het oÍsel-
spel voor e. vooral na de 'Gottes-
dienste', waarbij hij ondemccr
spÍeekt oveÍ htotuzioni, Atpeggi,
Passasi, fmtaÍie, Fushe en Cía@
,4 als clcmenten van de Toc.ara.
Dcfuaa noemt hij explicicl als
Ir?// of Frls. lan l prc of
postluóum.rr
Ook JohaÍn Adolph Scheibe, aan-
vanlclijk lccrlins maar laler fel
oppoDcnt van Bach'':. beschrijft
hct P/aetudtulr, afgesloten mci etr
/|,s" als voor- olnaip(l van dc
eredienqt. I Na Bàcbs tlood is se
lijkluidende infomatie te liÍdcD

bij thcoretici als Joba.n Samuel
Peíri en Danicl Gottlob Tiirk.'a
Vermeldenswaardig is verder dat,
wan.eeÍ oveÍ de regislratie van het
Pre- en Posdudiun wordt sesplo-
keD, wijwcl síccds hct 'vo[cs
Wctck' heÍ Otgdto Plena
wordl loorgcschreven- Vecl auto-
srafcn c! afschriítcn van Bachs
Praeludia en Fugae dÍage dit ple-

Daamaast kan nog gewezen \roÍ-
den op de architectuuÍ van het /Il
Teil rlet Cldríerahu g, wàLt ook
@t Pruelu.liM und FaBe in Orya
no P/e,a als hoekdele. van de !er-
dere muikale ;n\ulli.a van een
'eÍedie,st' fungeren. Deze gegevens
maken het zeer goed dentbaar da1
nàast de koraalbcwcrkingen ook
Bachs vrije werkeD mcl lilurgischc
bcdociinscn zijn ontstaan-
Er is Dog @n argument dat voor
dc uitvoerins van de weÍken in de
lituisie pleit. Het is .amelijk op-
merkeliik dat het srootste qedeelte
van Bachs wije orgelwerken is
ontstaan in de periode 1706-1717,
de jaren waàrin hij als organist
werlzaam was h Arnstadt
(17031701, MnHhauscn
(17071708) cn wcimar
(1708 l7l7). we zasen zojuist ech-
ter dat Bach ní 1720 zijn meeste
oÍselcorcerten aaf. Het is zeer op-
vallerd dat hij na diljaar nog
maar enkele hèeludià cn Fugae
componeerde.'5 M.i. zou een een-
voudisc vcrklarins hieNoor kun
ncn zijn dat tsach na 1717 nict
meer ah oÍgaíist ií dienst va. een
kerk maar als kapelneester (Cö-
theq l717-1723) en daama als
cantor (Leipzigt 1723-1750) func-
tionccrdc. Het niel meer verant-
woordclijk zijn voor hct orselspel
;n de erediensten lijkt te hcbbcn
geresuiteeÍd in het nagenoeg stop-
zellen van de produclie van vrije
orgelwerken. Om dezelfde redeí
houdt Bach zich na 1717 veel in-
lensiever me1 hel schrijven van
ondemeeÍ cantates bezia. Ik ka.

me oveÍ;gens zeeÍ Soed voorstcllcn
dat Bach de vnje weÍken die hij na
1717 compoÍeerde, wel voor een
concjcrunlc uilvoering dachti stili§-
lisch vind ik dczc composilies al
enig§zitrs Ddr de lalere sonatÈ
vorm (sonate : speelstuk,
conccrtstuk) vcrwijrcn vdwege
hel g€bruik vèn 'refreinen'
('Íepriseí) en soms driedelise
structurcn (bijv. in dc c-moll BWV
546, dc c-moll BWv 548 en de
h moll Bwv 544). Met de Es du
Bwv 552 (1739tó) sluit de cirkcl
zicl lÀ,eeÍ: de juist genoemde 'so
nate -elemenren íj, in dit {erk
pÍominent aanwezig, iefl{iji ook
de liturgische conrexl onmisken-

George Slauffer vermeldt tenslotte
cnkele themat;sche overeenkom-
sten tuss€n drie PÍaeludia en tu
gae en drie cantates.'7 Vanwege
toonsoon-afwijkingeD verwerpt hij
dc scdehtc dat dcrc vrijc orsel-
werkcn als Sinfonia van dc belref-
fcDdc cantates werden gebmikl. lk
acht het cchter zcker ni€t uilgsslo-
ten da1 dcrc Pràcludia o Fugae
wèl als in- ofuitleidend orsclspel
funserden voor de dienstcn waar-
in deze cantates werden uitge'
voeÍd. en dàt de thematishe vcr-
wanls.happen allerminsl toevalliS
Àj11,...

Bovcnstaandc scdachtcn doen mij
íerk neigen naar de verondcdel-
ling dal Bac} met }et componcrcn
van in ieder geval zijn wije oÍsel
werken van vóóÍ l7l7 een duidclij
ke liturgische functie voor o8en
had. Hel is echteÍ duidelijk dat dc
meningen hierover verdeeld alle!
blijveÍ. De brornen late. zich im-
mem mGilijk inlerpreteren i wan
ner ovcr icts (bijvoorbe€ld con-
ceÍen in de plaalscn waar Bach
werkte) seryesen wordl, kan dat
betekenen dat het öf resel was öf
dat }er juist trr.r voorkwu. Àan
de ardere kant kan het wcl ver-
rneld zijn van segevens impliercn
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dat iets u;tzondeÍlijk, dus niet ge-
bnikelijk q,asl

Toclr blijf ik de hypolhese dat
Bach zijn (rocsc) vrijc orsclrcper
toirelrma,i als in cD uitlcidend
orsclspcl voor de luth€Fe ered;e.-
slen bedoeldc itrtriscrcnd vindcn.
lk za1 in de loop van dit aÍtikel
probcrcn duidel;jk te mak€n dat
via deze zienswii,e verassende
ontdekk;f,gen kunnen word€n ge-
daan die, hocwcl zc nict watcr
dicht zijn rc bewijzcn, nicttcmin
zer de mo€ite va, Iet vemelden
waard zijn. Bovendi€n lijken zij de
waaÍschi.jnlijkheid van een lilurgi-
scbe achtergrond van de werkcn tc

Ik ga er, ter verduidelijking van
mijn wijze van rcdcncrcn in hct
vervolg vatr dit etikcl, dus van uit
dal Bachs (vroese) uije orseiweÍ-
ken, cvcnals de al senoemde can-
1a1cs cn passio.e.. in lu. ont-
staa$tijd cen litursishe functie
nadden in de zin van een bepaàlde
samenhang met de overige inhoud
van d€ viering- Met dit orgelspel
schiep de organist imneÍs een ka'
dcr voor de dienst waarvan de
sfcer srotc itrvlocd had op de bele-
vins van dc vicring door de kerk-
8an8crs. vccl brorDen (zoals Màt-
rhesoí e, Tnrk) besteeddcn am
dacht aan dit aspect. Ook dc an
1a1€s etr passioÍen - ejgenlijk de
sehele muzikalc invulling van een
eredienst moesten dn deze
voorwaaÍde va. liturs;schc belrok-

Op erond van bovoslaande op-
merk;f,gen zou ;k dc volgende con-
clusie willen vaststellen: tsàshs or-
s€lmuziek heelt bij d€ l9c-euws€
heroplcviry @n belangrijke dimcn-
sie verlorcD doordat ze weÍd lossc
maakt vm hct lilulgisc}e kadcr
waaÍuit ze afkomstis is. Bij een
conceÍtante uitvocring va, dez€
werken gaat de liturgische functie,
die Bach m.i. duidclijk voor oge.

764

hàd ihn€rs volstÍckÍ verloÍcn
De volgEndc vraas is dan: klnnen
wc inncht kriieen welke intenties
Bach had bij het scheppen van zijn
oÍgelwerken? Anders geformu-
leerd: welke diepere inhoud o[ be-
tekenis h@ft zijD orselnuiek,
vanuit een liturgisch kader gezicn,
waaÍvan we oDs nicl voledis bc-
wuí zijn?

FigureDlehre en Reto.icr

Er zijn twec belangrijkc 18e-

eeuwse hulpmiddelen die iMicht
kunneo v€rschafcÍ in de wtu
wàaÍop de barokcompo.ist bij hct
@mponeÍeí te wcrk ging. Dit zijn
de dlfecten- or fiqutmteer el de
ler dcr /etol,.d. Naar Ínijn oveÍ-
tuisins spcclden dez€ bcidc 'Lchre'
voor Bach c€n grote rol tocn hij
de zojuist scnoemde dieperc litur-
gisch€ bet€kcDis iÍ zijn werken
aanbracht. lk zal beide aspecten
daaÍom in hct kort toelichtctr-

De affecten- of figurcr eer is €en
in dc loop van de 19c Nuw in on-
bruik geraattc compositic tcch-
niek. ln de 18e eeuw werd d%
echter íos door clke seÍieure com-
ponist bestudecrd en gehaDteerd.
ln h€t kort sesteld: bij bepaalde

senoed§loestand€n (arecten) ho-
Íeo specificke figlren karakte-
ristiekc inlervaller, molieven en
ritmes. Zo zien we vaak dat zowel
weugde a1s eeuviS wrttouwa

woÍdt u;tgebeeld door h€t tocpàs-
sen \aÍt de Jisura toltd: een nr
misch motief bestaande uit e€n
lmgc cn twcc kortc noteÍwaaÍden.
Ecn duidclijk voorbeeld hieÍvan is

het koraalvoorsp€l 'Mrl a/rd' u/
Fttuíl' i.h fdht dahit'(BWY 616)
it het Oryel-Rikhbit (Àe 6tzick'

Overigens wordt bij dil koÍaal
voorspel ten o.€htc meestal hct
woord 'Freud' als aff€ct-bepale,d
Sesggcr@rd in de tckl van het
lied speelt cchtcr vooral he1 ver-
r/orr!e/ een 8ro1e rol. zo'n uit een

tekst afkomíig kcmbegriP. gc_

dachte of -woord da1 door dc
conponi§t in ee. muzikaal moti€í
wordt 'vertàald'. noemcn we een

Johann Màttheson (1681-1764) en
Johann Ph. KimbeÍser
(1721-1783) hebben poginscn ge-

daa. de verschilende modi oI
toonsoollcn van kaÍakteraandui-
ding€. te voorzien.'3 Matthcson
gaat daarbij syíematirch tc werk:
elke toonaard vooftiet hij vaD een

of meer karaktcrbeschrijvins€n.
Voor de werken v0 Bach vomen
dqc indicaties belangrijke aankDo-
pingspunlen bij de intcrpretatie.
VerSclckcn met Mattheson ge€ft
Kimberser miDder uitsesproken
toonaardkarakleristieken. De door
h€m gehantee.dc tcmpeÍatuur
neigt ramelijk naar de middcn-
ioonstemming waarin enkele toon_
aardetr (zoals h-moo vanw€8e dc
o.aivcrc kwinten problcrnatirch

taoàecLl t: heí seh ik vn detstr ra ain Mi1liittt mn Fkut iÍh Iaht Adhk (BWv



ndl\,'t ,trtm,n4i mo?,,tutdrk,ut. u a?r.tal4htr .DD.h tJan., td \t

of omoser;jk zijn.
De kracbt van dc middcntoon
stemming ligt echtcr in hct gebruik
van chromatick. Daarom bescbnjlt
Kimt€rgcr vooral interalkaÍakte-
ristiekcn- zoals de .raÍrr ztu'rrv,,-
/,r (een 'dissona.te', neestal da-
lende sprong vaí een overmalige
kwart, verminderde kwint of vcr
nindcrd septiem). Een pachtis
voorheeld van dczc saltns dlrius-
culus met een direkte 1ckÍielatie
vindfl we bij Bach iD dc pedaal-
partij van het koraalvoorspel
'Durth Adan s Fall iÍí eanz ,et
.letbt' {BWY 631) tií het Oryet-
,r.Ilem (z;e muziekvoorbeeld 2).
Kirnberg€.s aan de intervalleÍ toc
geke.de gevoelswaardcn zijn @h-
ter zeer persooDlijk- Ook hcbbo
dezelfde iDtcryailen in verschillen-
de modi vaak ccn andere beteke-
Dis. Zo ondersch€idt hij maar liefst
vijf vqschiliende kwinten: een klei-
nc, cen valsej! een ftine, €en rvoll

komm€ne' en eeD ovcmatigc, tel
kens afhanlelijk van de modxs!
We moeten ons rcaliscrcn dal
vooral Kimbergcr in zijn boek
beschrijvinsen saf van al veel lan-
ger bestaande fenomenen; de mid-
dentoonstemming, waàrin elk in-
teflal een zeer persoonlijkc klcur
had, was iÍ 1776 imncrs al lane
achterhaald door ondcrmer de
cv€nredig,zwevende. Het felt dat
dc toonaard' en inteÍvalkarakteris-
tieken vooral na Bachs dood van-
w€se die selijkzwevcDdc tenpera-
tuur sterk aan beiekcnis inboetttr.
was voor hem w€llicht ccn enlei-

ding ze op schrift rc stcllen.
DooÍ KimherSers en Matlhesons
geschriíten kuí6en we ons en
goed beeld van de materic vomcn.
Wc zulteÍ slraks zien dat Bach
zer socd op de hoogte was van de
door bcidc fisur€n besclreven

Ecn ander arpect dat in bet kader
va. de Figurenlehre nog genoemd
moet woÍden is de zogenàamde
,!,s/,D6i&. HieÍnee wordt een
schrijfwijze bedoeld die niel zozccr
r/, Í/ar* naar voorai aan het ,i
flele notenbeeld 

^1s 
tekstt;1b@l

ding h€rkcDbad is.''! EcD bckcnd
voorbeeld is het kruismot;et wa"-
neer de noten onderling woÍden
verbonden onlsaaat er een kruis.
Bach pasl ook vaak Augenmusik
loe, bijvoorbeeld wannccr hij het
shomen vm watcr. hct blocd vàn
Christus of bekend voorbeld
nit dc M,Ílnns P,ssion h.t
scheurer van het voorhangsel in
de tempel wil ve.klanken.
Een heke.d vooÍb€eld waarin Au-

noóeu 3: À'EMik in dc hatenLèk! ru 'c,]Jin, neet H t zM taiíu kM (BítÍ,ó31),
ktujnaLnl (bar^tua) unhQldns ru wdo.

senmusik eD bclansrijke rol
speelt, is de koraalbewerking
'Chtist, MSet Heft, zm Jo @
kon' (BWY 684) uithcÍ tII- T?il
rlet Clttiriibuts lzic mtnck)oot
heeld 31.2u B!cb eebruikt hier in
de rechterhaDd hct kÍuismotief
(veNijzcnd naaÍ de doop in relatie
tot hcl knis) terw;ii hii net de
motieven in de linkerhand het wa-
ter vaD de JoÍdaa, verklankt.

De retorica is e€tr ler dic iD bcsin-
sel bedoeld was om het arr?.rielen
(dus) elr.Íiiy' sprckcn van redc-
naars (vooral tijdens de zo.dasse
pÍediking cD in de rechiszaal) te
bevorderen. Men leerde a.Í de
htrnd van de Íetorlek hoe mer een
doordachre slrucluxr in de rede-
voering kon aanbrenae. waardoor
deze hct bcÍe effect scoorde. Hier-
bij stoDden de redenaar diverse
middelen ten dienste: bijvoorbeeld
plotsclin8e stilles oI juisl sleDlver-
hcfiingen op uitgekicDdc nomcn-
leD. De wijze waarop iets weÍd
sezegd, was in de pa.ktijk mccstal
belanerijker (en in de rcohtspràali
doorslaggevender) dan dc fcilclijkc
i.houd vàD het gcsprokene..-l
De wortels vm de retoÍiek moeten
al in dc Gricks€ oudheid woÍden
gezocht. Het poër;sche werk van
Homerus (ca. 850 v.C.) wordt ai-
gcmer aansemerkt als de bron
waaÍuit de le€r zich hccft ontwik'
keld. l, het óolitièke Rómc rcn
ritde !an OuiDtilianus Íte eeuwr en
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c;cero (2c ccuw) wàs de redekuní
niet meer uit dc ftchtszaal weg tc

De Íebnca kÍees vanaf dc lóe
ceul, ook in de muzick belangrijke
invloed. De musicus hantccrde
naaí de Íelorische structuur die
zowel in c.cÍ rcdevoerins als in ccn
compositic tocpasbèaÍ bleek
vooral motieveD uit de ,ojuist be-

Bach kwam reeds op jonsc lctftijd
in aeraking met de leer van de
retorica- Op de latijnse scholcn
waaraan hij onderwijs eenoot,
werd wellicht vccl uit her lerbock
De ik\titutione oratoria vzn Qti.nt
lianus o.deNcrctr dit weÍk bc
leefde in de I6c ccuw ií Duitsland
maar lieíst 80 oplàgen.'zt De rcto
riek vomde een wczcLlijk be-
standdeel van de lerslol aan de
17e- en 18e-eeuwse synnasia.

EI is vccl historische en .ecente
doomcntatie ovcr de retoriek en
d€ Fisurenlehre b.kcnd." Wan-
íeeÍ we Bachs werk nadc! bckij-
ken kan vastgesteld worden dat hij
zich vèelvddiÈ van deze muikalc
laal' bcdicnd;.']r De overeenkom-
stctr tussen Bachs schÍUfwíze en
dc inhoud van de konaltekst zin
vaat frappànt tc noemen.
Hierdoor wordcn dec verwant-
schapp€n telers nomatief: door
bij verschillende composiries dc
figuren met de ieksten 1e versclij-
ken kunncn zc neestal vrlj duide-
ljjk be.oemd en vcrklaard woÍden.
Hcl is evjdenr dat deze malysc-
melhode veel heeft bijscdragen iot
hel inzicht in de werkwijzc cn de
bclcvingswereld van Bach. rn 1746
vcmcldl d€ Bach-leerl;ns J.G.
zie.lier ovcr Ba.hs metbode van
lesseven:'...dass ich die Lieder

lchoràleï .;cht nur so oben hin.
sondem nach dem Àffcct der

Dat tol nu loe vooral dc caDtate§
eD de koraalbewerkingcn vàn Bach

ondcrzocht werdcD oP hun affccl-
gchalle en woord toon-relaties is

vanz€lfsprckend - hct resultaat is
immem tc conlroleren aan de hand
van de ertij hoÉÍde (koradl)t€ks1.
De volsendc slnp die .aar nijn
oveÍtuiging moct worden 8czcl, is
hel op dezclfdc wijze o"dcuocken
vatr hel (scbijnbad) ,iecr.tsrse
l,od., oÍseloeuvrc van Bach.
Mijn argum€nt hic oor is dat bij
.adcrc beschouwins bljjkt dat
Bach in zijn 'vrije' Praeludia en

Fusae vaak dezelfde fisuren en
schrijfwiizc scbruikte als in zijn
cantates en koraàlvoorspclcn- In
die werkcn hebben ze ccn relevan-
tc funclie vànwcgc de iekstuitbccl_
óng en dus hct afle.t-8ebJllc. Ligl
het dan niel voor dc band le rer
ondcrícllen dat Bach er ook een

bedoeling mee had tocn hij de7€

figuren in zijn andere orselwerke.
loepaste, vooral wanneer dczc wer-
kcn - zoah ik bcloogde uit
dczelfde liturgischc context aÍkom_
stis zijn als de koraalvoorspelen?
Dit tcrrc'in is veel wankeler omdat
de controlc aan de hand van tekst

segevers problemati§.hcr is. Bacb
vermeldt iimcrs niet wclke het
zijn.us Er zij" echtcJ enkelc 'vrijc'
orsclweÍken dic cen dlepcrc rcli-
siexzc achtersrond, gebasecrd oP

buitcnmruikale scsevens. wcl zcer
sterk docn vemoedcn.':6 In dit
aÍtikel wil il graas, sat dit aspect
bet eft, dc Pa$a.a8l,a (BWV 582)
nadeÍ ondcr de loep ncmen.

Toen ik enise tijd geleden als
speleÍ Bachs Passacaglia in studic
nàm e. mc tcgeliikeftijd samen
mct enkele mcdestudenlen in de
Aff€kleílehrc verdieptc, kregen
bovcníaande gedachten Íeds
mer gcstalte. Hocwel de mccíè
PÍaeludia en koÍaalvoorspelen van
B&h slechts op ón hooíd affcc1
ziin scbaseerd, fascineeÍde mij juist
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dc cnorme diversitcil aan retori_
sclre fisurcD bij de Pass&àglia.
Elke variatic had. althans naar
mijn gevoel, Nn andere intcntie.
lk zàl enkele voorbc€lden nocmcn.
Een vm de karakteristicke mo-
mentcn van het werk is het grotc
retori§chc contrast tuscn de laa!
ste passacaglia-vaÍ;atic cn de opzet
van dc fugà (mt. l6E 169). Ge-
voelsmatig zit hier ve.l meer ach'
teÍ da. en toevallise inscving van
de compon;st. Dc vraag is alleen:

Dumaasr lijkd dc lcngle-vcrhou-
dingen tusse. divcrse onderdclen,
bijvoorbeeld tussen hcl Passacas
lia cD hct fuga-gedeellc (deze is

namelijk cxact 4rJ, de som hiervan
rs 7, hcr symbolische scrll van de
volerídnÈ en !olmdaktlreid'z/).
zccr bewust te zijn aangebrachl.
Maar: wàt is de bet€kcnis hieflan?
Temlottc: wan.eeÍ in ccn koraal-
voorspcl biivoorbeeld ccn IiguÍa
cotu ccn àuidelijke link mel d€
rekst heeft (lamelijk het uildruk-
ken van vrcugde or als aanduiding
van het eeuwisc vertÍouwcn), wel-
ke bedoelils had Bach dan loe.
hij op Teer speificke plekkcn in de
Passàcàglia deze cn àndere fi8uren

Om antwoorden op dc hierbovcn
ge§elde vragen te kxnncn viíden,
gaan wc ccrí even terug naar mtln
tuleidin8 ovcr de tuncric van de
víie orselwcrkcn vao Beh. I. de
n eidine bcloogde ik dat Bach zrn
Praeludia en Fugac lot 1717 in dc
ccrste plaats schÍecf (wellichl als

ecnoteerdc rmDrotisalleg al§ in_

;n 'oi urtleirlend o rsclspel vooÍ de
ercdiensten. Het liSt voor dc hand
dat hcl karaktcÍ en dc 'kleur' vaí
sDecrfieke zonddgen !ao rírlo(d
was on dit oÍselsPel hijvooÍbecld
middels dc keue van de looosoort
cn het afícol, maar ook bij het toc-
passen vatr de retorische figuren-
Hetzcrde zi€n we bij de caníàtes.
Dc kleur van een zondag wcrd



i
I

1

I

I

I

i

I
l

I

I

I

j
f
I

1

i

i

I

I

I

I

L

vooral bepaald door dc l€zinsen
die volgens he1 kcrkclijke jaar
vastgelegd warcn. Indien de veÍon-
dersteling juist is dat Bacl zijn
vijc orsclwerken bexusl voor bc-
paaldc zondasen schrcel, zou het
daÍ dcnkbaar zijn dat Bach do
lczinsen welke bij die zondascn
hoordcn als inspiraliebroÍ gc-
bruikte bij hel componcrcn (of
improviseren) van zijn ah in- en
uitleide orsclspelbedoelde'\Íije'
orgclrcpeÍoi.e? Met andere woor
den: zou Bach zich bij hc1 schcp,
pcn van z'n vrije orgclwcrkcn hcb-
beo kunnen bdcrcn op bijbeltek-
ste. zoals hij zich bij zijn koraal-
voorspelen bascerde op koraaltek-

In dil bctoog wil ik aÍachten aan
tc tonen dat deze aanvaDlclijk
wcllichr ongeloofwaàrdig Hinken-
de Sedachle zekc! Dicí uitgeíoten
moet worden het blijkt zells een
belangijk aaknop;nsspunt 1e zijn
wannecr wc Bacbs orqelwerkeÍ
am dc hard van de geno dc
vragcn nader Saan onderzoekcn.
lk zal in het tweede deel vaD dit
adkel. met als uitgugspunt de
Pdrra.?g/ia vm Bach, probeÍen
duidelijk tc maken dat hÍ zich
naar mijn ovcrtuiB;ns in dit '1,Íije'
orsclwcrk relfs letterlijk door
tckstscdeeltes uir de bi.ibel lier iD-

De Pa$a.a81,a (BwV 582) is
uniek in Brchs orseloeuwei Íer-
Eens andeÍ§ weer hij iÍ zo'n koÍ
bestek zo'n va éleil aàn figurcn cn
aíIesten te etalcrcn. Vanwcge deze
karakteristiekc ciscnschap zou d;t
wcrk zich naar m;in menins bii
uitstck íot een vorm van tekstuit-
beld;ns kunnen lenen.
Dit v€moeden $ordt min ot meer
bevestigd wannccr wc ook in dc
cantates gàan zockcn nà ostina
lo-vormcn. Twcc voorbccldcn val
leD iD hct bijzonder opi './esr, /e/
du mei e Seele' lBwY 18) en'weF

aet, Klasek, SoÍs.t, Zasen' (BWY
l2). In beide gevallcn gàat het oÍr
een Ciamna WaDner we de can
tabctclst besludcrcn en naast de
muziek legscn, biijkt dat Bèoh
vooral in de variat;es van BWv 78
relkens de op dat moment getoon-
retre rekst uirbecldt. tswv 12 zal
oveÍigens lalcr, in mijn analyse,
nog aan bod kome..

Hel zal bekend zijn dar ik niet dc
cerste ben die di. ondclwqp onder
de loep neeml. In het verleden z;jí
over de rclorische achtergÍonden
van Bachs ocuvre al diveÍse publi-
kalics vershenen. In hel bijzondcr
over d€ Pa!.'a.aslk bebben diversc
thcoretici op zeer uit€enlopendc
wijrc hun ideeën openbaar gc-

Zo veÍscheeÍ ondcrmccr in 1938 in
MLrslK UND {RcHÈ eeí artikel vàn
WeÍneí Tcll lD*; Falnproblen det
Pasacaslid Rach:), in 

^$^oFcaNol-ocri]a (1969, nr 3) vàn Chris,
tophwolfl (Die À hitektur w
Rtlchs Patw.aglia), it DtE MusÍ}-
FoRSCHUNG (1972, . 25) van
Siegfried Vosclsànser (2,/ ,{r.rË
tek tonik íle r Patsa.ag I ia
lSlaa.rrrl, in DER KTRCHENMUST

xrR (1975, nr. 5) van Heinz Loh
nana lBene*Meet zw Passacas-
lid cioll (RWT 532) tot
J.S.Ba.h) el ]n rÍrE oRcN rLlR.
,oox 1l (1980) van Michacl Radu-
lesc! (o íhe ío ot Johah S.-
bastiat Aach s PasÍdcdgla ii C
,14 a/). Ook Peter Wjlliams
schreel u;tg€breid oveÍ de Pa$a-
caslh ia deel 1 vatr zlin scric IÀ.
Oryan Music oí l.S.Bach.18
Al d€ze dtikclcn sinscn voorna-
melijk ovcr dc vormlTestie: er
mocst (dàcht men) afen toe van
klank worden verandeÍd. De vraag
wàs hoe dit 'probleem' op een na-
tuurlijke. symmetrische wijT-e opge-

Ik zal de bovengenounde arlikclcn
niet becommentari&en. Mijn be-
doeling is imcrs nict ccn licuwc

indeling vatr d€ Pa$a.as/ia le itr-
lroduccrcn. lk wil proberen ad te
loncn dat het Íuk affestmatig be
tÍekking heeft op een lekslg€de€lte
u;t de bijbel.

IenaÍd die zich in hct vcrleden
wèl uitvocrig mci dc thcologische
achbrgronden van dc Pdra.aalia
h@f1 bcziggchouden is Pict KE.
In nEr oRGÈL vd oktober 1983
(79c jaarsans no. 10. pag.
317-343) was een aíik€l met dc
t;tel De eeheínet wt Ba.:hs Passa-
.aslid opgenomen." In 1986 ver-
scheen hierop eetr vervolgstudie.
Ook Kee verdedigde e€n indeling,
echler niel àlleen op grond van

Kcc\ theorie komt erop neer dat
BacI d€ Pa$rÍaalia s.hÍeeï met
'...onmiskenbare verwantschap met
eeÍ hisb.isoh gcschrift..-', lamolijk
de behandeting va! hcl rar./ rr-
set in h.t bock Muricdlirche Pan
./oxaÈr,s.a,.re (Quedlinburg,
I707) van Andreàs Werckmeister
(1645-1706). Tevens spelen volscns
Kee de hierin genoemde Àadta1
ZíI,/a een belangrijke roi.

Met ail€ respmt voor dc auteur
va. het art;kel kon ik ní door
zijn ondeÍzoeksresultaten nict
overluigd voelen. Als belansrijksrc
algenene bezwaar noem ik dat
zijn lhcorie zo gecompliceeÍd ge-
mnstrueèrd is dàt sltrbts na eD
diepsaaDdc bcstudcrils de gege-
vcns scrclativccrd kunnen worden.
Het wordt dan ste.ds duidclijk€r
dat vooral vel getalsmatige ele-
menten op vemchill€ndc manieren
te i.terpreteren zijn wmrdoor ze€r
uiteenlopende uitkomsten denk-
baaÍ blijken. Ee. dwinsendc logica
in Kee's beredeneri.s dic dc door
hcm vqondcrsletde'onmiskenbare
vcNelschàp' op oveÍtuigende
wijre r€htvaardisl, is mi.ins jn-

Ook Peter Williamsro gàat uilge-
breid op Keet aÍikel in cn geeft
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sam€r hi'ze wensr zeer nzxsse
at cn consiquenr aangeeltrr een

maaMcgcnd dgxmctrl om ze oP
andere plekkc! achtcNege te la-
ten. Daarnaast blijkt dal, wanneer
we in de bÍonnen saan zocken,
tenminste twee handschriltcn van
de Passacaslia en tevers ecn groot
aantàl handschriÍle" à autografcn
van dc mccsle àndere Praeludia en
Fulzc vel]rcldt pro Olgaho Ple
no.r2 Kee s idec dat hct plenuÉ
sle.hts en moscliikhcid is, deel ik
niet. Het is bijna met zekerhcid te
zeggen dat de Praeludia en Fusac
uit dc 17e- en l8e-eeuwse midden'
cn noordduirse traditie als ge-

woontc ícn díàrom íaar het er
,iet altijd bij vemcld) iD een niel
of nauwelijks ve'a.derendc plc
nuÍ*lank werden gespeeld- wc
zagcn erdcr dat dil in €nkele
bromcn ook wordl vemeld over
het in- en uitlcidcnd orgelspel va,
de ere.licnstcn èn övèÍ osdnato-
werkeí if, het alsemeeD. ln de par-
tita's en sommigc ko àlfantasieën
dàarentegen kre€g de orgoisl uit-
scheid de kans om de klmklleur-
mosclijkheden van het orsel íc

Veel huidise orsmisten gaan va.
de eedacht€ uit dat het publiek een

en aantal bezwd€tr tcgen diens
steflinseD. Zij! voomaamste krj-
tiek is eveneers de willckeurigheid
, aaÍmee de setalle.symbolick,
zowel in dit geval als ;n het alse
meeí, doorsaans ah bewijsvocrcnd
voor diveÍse theorieen woÍdt aan

Toch wil ik, om mijn rwijfels re
illl]§trereo, ook enkele van mijn
mdere argmenten tegen de hypo
thcsc van Ke€ noenen e. in het
koí nadcr vcrkldcn.

* Kee schrijft: 'Hct lijkt nood-
zakelijk de variatics itr groepen
o.de. t€ brensen-..'etr cven lateÍ
'Men is het er algemeen ovcr ccns
dat de groepering van de variatics
va. fundamente€l bclang isl(pa8.
317). Het is duidelijk dat hij hier-
bij doelt op klavieÍ- €n resistratie-
wissclingen: 'Het ligt voor dc
hand, dc indeling in groepe' ver-
gezeld tc laten gaan van manuaal
wisselingen' (pae. 338) en'...de
a.^nd\idine prc ory o pldo-
...duidt op éin van de rcgistratie-
nogelijkàeden vooÍ de Passa€s
lia' (nool 33, pàg. 343).
Ik bcn hio echl€r geenszins van
overtuigd...l Alldc€rsl vind ik heí
feit dat tsaoh manuaalwisseli.gen
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langduÍigc plenunklanL niet kan
!crdrrsen. Hierbij moet echleÍ uel
wordcn geT.egd dal dii 'probleem'
pas in dc 19e eeuw is onlsraan,
tegeli.Jkertijd met de rocn onko
mende conccrrultuur FranT Lrszl
was de eeBtc van wie ccD registra_
tic-Dlan voor dc P/jrr.dsld be_

kcnd isli Nos algeaen ,an de
vraas of een dcrseljjke u;tvoering
legiticm is. heeft dit arguncnt i.
deze lTcslie dus gem enkele histo-
rische dmagkracht er is scon
aanleidjrs tc vero.deretclen dat
Bach reaister en klavieratwisselin_

sm wenste. wer hij die niel in dc
not€Dlekst ;ndi@erde.
Het is opvallend en ironisch dat
Ke in zijn inleidins oPm€rkt dat
de genocmde auteum te hardnck_
kig va. en 19e- of 20e+euwse
,lcnlwize urteaan. Uir mijn oP-
merkingen blijkr namehik dar hil

?ii h.r in een andeÍe zin zlch
hier;n ook schuldis maakt, nà-
melijk door zich t€ fixeren op'l9e-
en 20e<euwse' klavier en registra_

Bij Íi.j drinst zich echtcr lelkens
.lc vÍaag op wàaÍon er. wanneer
klavicÍwrsselineco in BacÏs vfije
orselweÍken zo wezenl;jk en door
Bach scwenst zoudcn nin. rcrst
een dicpgaand onderzoek noet
wordeD verricht wairbij Pas na
diverse onwesen (iD dit geval
bliikbaar via Werckmeislers boek)
sl;hts door enkelen tol de esscntie
kaÍ $oÍde. doorgedrongen
Rcsumerend: het is m.i. onhisto-
risch te verondcrstellen dat Bach
bI zijtr v je orsclcomposiric§ re-
srster ot tlavreratw isselinscn in
;n,chre had wameeÍ de treÍkeD
;ret zijn vooÍzieD van mDwijzn'
sm-n dic rjchtina .'* De vraag
;aarop Bàch zich zuu hebben 8c
baseerd wanne€r hem deze wijzÉ
vatr uitvoercÍ vooÍíond, sPcelt in
dit kader dan ook seen rol mc€r.

* lk vind het knrakter van dc
Passacadia een van de m€est
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jmponerende cn zeer uitgesproken
weÍken uit dc orSeliiteÍatuuÍ -
volkomen ha{ks staa. op da1 van
het Gebeth deÍ Herr , daÍ lolgc[s
mij vel i.getogener is. Bach ken,
de en eerbiedigdc onsctwijfeld de
tekst vàn Malth€ns 6:5-8...1 Ook
de door Kee vcrmelde andere be-
werkingcn van het 'Ilar!/ lrrel'
van B3ch, vooral BWV 682 ui1 hci
III- Teil det Clari!fibang, h.bhcn
ccn recr intovert kàrakler ÍoÍ,,1
verschillend vàD dat van de Passa-
caslia.

* D€ veÍncende overeenkomst
lussen hct Passacaglia-lhemà en dc
koÍa,zimelodie lan'Yutq Met in
11fid"rPlcr is m.i. zer dubieus.
Kcc's idee dat hel thema ccn óezle
is, slechts beargumcntccrd aan de
hand van de stijsende en dalende
lín. oveÍluigl mij cvenmi,. He1-
zellde geldl voor de gedaclte dàt
Bach Dietdch Buxtehude wilde
eren door in het thema de D, B!
en H tc scbmiker. Aan de h3nd
van zulke kleine motivischc ovcr,
ccnkomsteo zijn zondcr twijfel veel
meer willekcurige parallelle. aa.

Ik dcDk wel dat Bach een at be-
staxnd thema sebÍuikte. Terecht
noemt Piet Kee d€ overècDlomst
m€t le1 thema dat RaisoD gcbruikt
in ,ijn Cnldre uit de tweede mis
ruir zljÍt Lirte d oryue. Hij noemt
echtcr dct de sreeoÍiaanse com-
muDio mct hetzelue melodische
begini ik zal deze laler wcl betrek-
ken op de Passàoàslia-

+ Sommigc afwijkinsen d;e Kee
constàteerr, worden naar mijn idee
tc scmakkel;jk terzijde geschoven.
wannee. Kee op pag 218 van zijÍ
betoog de ,elatie lussen hel bock
vaí Werckmeistcr en dc Pasra.da
1,a besprcckt, besint hij al met
twe door Bach kenrelijk be$'ust
toeSepaste veÍanderingen: Werck-
mcistcr ondcncheidt acbt groepen.
Bach maakl er zeven van. Ook

brcngl tsàch een dubb€le bodeÍr'
dn door nög een andere groepe-

Hetzelfde is het gcval mct Bachs
veÍneende sebruik van dc Radi-
cal-Zahler, dic volscrs Kce lcl
kcns dc cusíc noot van een gloep
vdiatics bcpalcn. Ook hicr wordt
getracht u;tzoíderingen van het
patroon te v€rdedise, als 'b€{,ust
aa,gebÍachie afwijkingen'. Daar-
door wordt echter de oveituigjngs-
kra,rht van zijn argumenten, on-
danks he1 begeleidende commen-
tàar, il bcduidend serinscr.

* Tenslotte komt Kee's dateÍ;ng
lat í\e Passdctislía ÍonJ 1707 mij
volshckt ongeloofwaddig over.
Ecn vergel;jking v0 de Pa.'sd.as-
lia ct de PtueludiM Mà FuÈe
C d"/ BWV 53 I , welke wel in dcze
periode is ontstaan (het omzeilcn
van de Es in dit stuk wijsl op her
o.tstaaÍ itr ArDstadt, wàar dcze
toon ontbrak3j) Ínaar inhoudelijk
roch wel cnkele muikalc niveaus
aÍner is, leert dat dcrc stukken
omoselijk in dezefdc periode
kunne, zljn ontstaan.
De datdng is ook twijfelachtis
omdal Bach pas vaíaf 1712 de
Franse en Italiaans componhteD
ging bestudcren (zijn afschÍiften
vàn Dc Grig.y's I-irrs d'OlA!? cn
Frcscobaldi's Fiori n1,gtdl, zijn
bekend. hij naalte @hter ook ko-
pleën van Coupcrins en well;chl
Raisons orsclwerken).ró Het thema
van Raison zal hÍ niet eeÍder dan
in dczc jaren hebben leren kenncn.
Hel fcit dat Bachs Pasrd.rglia in
het A &eas Rach-buch op9eÍto111eD
was, wil niet peÍse T.eggen dat de
ontstaaostijd van dczc vcrzàmcling
(1706) dezelfde is als die van dc
Pasra.?A/ia. Petcr Williams Íelt
dat het werk mosclijk pas in d€
derde ontstàanslase van het ,{,i-
.lÍeas Ba.h huch. onqe\eeÍ tond
hcl nidden va, de 18e eeuw. is
loegevocsd. Hij stelt uirdrukketijk

de datering pas Ía 1?13.r?
Ik meen da1 Bach zijn Pdra.aslrr
indcrdsad pas tussen 1713-1716
heft g€ompone€rd. Vooral de
duidelijk€ sti.jlovereenkomsten tus-
seo het O/selBncrl.iz (ontstaan
\aaaf l'7131l'7143s), de Praelu.li n
u,/ I {e G-dur (BWV 541) (ont-
slaaD rond 1714re) cn dc Parsa-
.aAlir doet di1 zecr sterk veronder-

Àls conclusie na deze puntcn van
kritiek wil ik allereerst over;
Sens evenals Piei Kee - stellen
dat zowel he1 boek van WeÍck-
meisler als de P6ra.uAà? van
Bach onsctwijfctd vcrbondcn zijn
mel gctallcÍsymbolick. Dit geldi
cchtcr ook voor zeer veel- zo nict
allc andere kuníwdken uit Bachs
lijdi de getallen»mbouek had
roentertijd immers gote invloed
op elke kunsldisciplinc!
In tegeníclling tot Ke mcen ik
echler dat dit dc cnigc ovcrccn-
komst tusscn dc Pd.r.la.aAla cD
werckmeisters Pala1axdÈD;t
.offe is. verdere selijkenissen zijn
m.i. IouteÍ toevallig en veÍklaaF
baar aan de iand vaí net feit dat
het toescbriive, van mysti€ke
waarden aan gelalen in Bachs t;id
nu eenftaal gebruikelijk was.

Ik zou gràag de probleemstelling
witlctr wijzigcn. Ik dcnt dal, wan-
neer er te gefir€erd nàar een be-
vredi8ende maar doo. Bach nooit
gewenste indeling wordt Sezocht
(dit deden namelijk alle geno.mdc
autorr, de rchr. cscntic achter
de bedoelinse. van de componist
nimmer sevonden kan wordcn.
M€n zoekt namelijk telkens naar
gegeveís die het stuk uiteen doetr
vallen. Elke verbrokkeling do€t
naar mijn idee echler onrccht aan
Bachs iDtcntics. Er zou juisl gÈ
strccfd moct wordcn naar een
oplossing dic hct wcrk tot een on-
delbarc ccnhcid maakt. Juist àan
die ononderbroken spanninsboog
ontleen. het zijn krachtl
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ln hei volgende de€l van dil artik€l
zal ik miin visie op d€rc nalerie
uiicenzetten. Ik zal e€r poging
doen aàu tc lonen dat Bach bij hct
conponeren van zijÍ PassacaSlia
zich systematist cD letterlijk li€t
iíspireretr door dc lekst vaf, een
h€el biibelbo€k en dat als gevolg
daarvan kan wordcn geconclu-
deerd dat Bach dit wcrk met een
duidelijke liturgischc bcdoeling

I Btule au d lahei 13Jï1347.Le\pziq
r36l nze r')rw MeLde'sJÍmluog
Choalvorp'ele bcdoelde Mendeh\ohn
net Orsel Bnehl?ín (B\ll\ 5$ 644). la
l93l werd hcl groolstè g.deelte van dit
wí.ftn sessnde h3ndÍhrift door
proÍ dr ChísophwolÍr'n de &r/@/rP
ka tacia,lkrn\k tuakóv (Ktz}Jt) Í{tE
gflold inrr,, r(rit ó.i 171, K6sl
1e37, pag 223) Hel À dlrre. sën auio
sÈàI tur €n àIshifi van dc Bà.h-
kni.s C.G.Mei[ner Ovrisms was dc
door MmdclNobn $í@nde groíea
F!ge' ni€lt d! fu3a €. de P6seagli4
marr de r4ra,Yqa in cnoll (B\\'v
574) in de brier noleeí hij hel thema
Wellichl wlE de inmiddek verdwene.
]]fuu§eipln vm de PaseoClia e" de
LeArenzi-fu8a oot alschrilien lan

2 D€u ver$he.cn ih London bí Coventry
& Hollie. en in rripzig bij Breirlopf &
H:iíel. De uitgave vrn Gricp.nkcd
(1?32-1349) i, smdwerki.g me1
RoiLsh(13051339), dic dc tck§l oÍi-
sÈrde d de band van de (*hte) aulo
saJ, rer$hem *. jrar lattr bij c.F.
Pctn in Lipzlq (NRl KÍn bct.Iv/t,
Krssl 1937,pds. l03, ll0).

I ool d@ soMts veÍshde. bij Bren-
kopf & Hàriel. In 1930 leTorgde Cerd
zloher c. nibtkende repní van dez.
door Mcnd.lssobn Blcdgckeurde eo
lwh notntk§ dls h€bon bare. ÉBre

4 In dit kader À ook hel artitel Di. rirÈa
t Beidtuns zwj:cren Samtu Dtl Kn-
.rcnr?/!m CERD ZACHER in her
boek *L'x MmDÈ.ssHNrÀRrtoDY
(Musik Konzpre l4l15. Miimhm 1930,

lag 3,1-1t e dc mcile waard zacher
Gliohl in dii betoos de ElaLie lDssn de
muzick vm Mddèl§ohns ee61e en zs
de so.aie en de 1ek§en van de LoÍdld
'V6 nàn Gou wí11, drs Ecr.hch alzh'
en l/at( uvr í Himn.ià tJieia
dce conposilies zijr reflerkt.

5 Ook Mendelshn sctref àjn somt§,
ho@r óot dooi B hs ore§lmuiet
e€ihpi@rd, als @n@Ííukken hel

gcbiuile. va. koàalmelodieèn inpli
@er1n.i. z.k§ gcd gebruif, in d€ [lur

6 Dil Èoblcm wcrd, in em ieb ander ka
der, al bsproka door dr. H. V N
NIET VKOOI io ziin JíilelCd,,P,,r?Í
ii peh i* tr L tNinp vn 17e ?dra
,rsdluztuÈ. opsenonm in hdl ongrc$
boek oRcELcuLruuR oP DE rHEtra'.rN
vaN Gxk EN sr aar (uns Nov.jmi
1990, la8 70-74). Ik oÍdc61rÈp zijn
Íellins dat lr* Én misvatins is k den
km dat dc oudc muzicl dct het oog op
omo,èle orqelbesFlinqen sfronDo.eerd
zou àjn. Vm Nicu*koop co.sbterd.
dat hel oryelconed a,ls vij hel nu
km.a pas in de loóp vd dc l9e Èur
(bij nondjeMal) s$tau€ kEs.

7 Ak uitonderins rcude. Bachs Irtusra-
rfl BWV 525-530 h.nen geldm, hoè*l
cn nader dïeclmaris o.derzek van
dE werkm *clichl tot È. gehel r.de
rc concilsie kan loden Her is imc§
ook wrmchij.rijk dat dc 'madselehlise'
,r rkí., 3WV 302-805 Én líur8iehc
fundie lraddm zie hirvóor het aíikel
wn Alb*t clÉnít ,7 Ce af LittPitol
Pladi.e ih Jormn Sà6tia R«l1s
Eml me Ítur Dt* RWY 342 305 k:
RNS BROUWER ANd TOU'N À L'AER ÀRS

3 Dat Beh zÍn bekendheid a1s viíuoos
slfthh dn dcz gclc$nlcden zo! da.-
ken h .id ondenkbar het publicl un
de nokbelm lwmcn tullicht in gBle
eelalÈ op alke festt.en at

9 CFORCE SlAUliruR,7tu Ors", ?r.-
/,r?s,/r,t Ba.r, A.n Arbor, Michigan

1A hch-Dlktnap Í1. L.iFz)E te(F. rtzz
102, 251, 294, 123, 189, 390 e. 554.

Ir roHÀNN MATTHFSoN D{ r..llí,,-
h.tu Ka?PlLreis1.\ Hanhrg 1739. pae.

MINDEL Ir. rd.,
-R.rLr / A l-ife ofr.S.B&h in kÍc^
rnd Docud6r§. Nca York 1945/t972.

13 JOHANN 
^DOLF 

SCHEIBE, ,er Crr
,À.'/rs.&Íí&,r , Ilambu.& le drul 1739,

14 !.S.PE'|Rl, ..1.LittuE zu ?rukti:rt
Mrrtr,2e hez. drok kipnx 1732, pas
)97)9A. D.G.'|ÍJP.K, Yan dd i.htiE
!4 PJli.hte cket oÍsmitu. Ilal]lc

15 G. STAUFFER, ,/ .n.pà8.122-125.
Dil raE. ondmor de erole e moll
BWV 543, de emoll Bwv 5.16, dc Es-
dur Bwv 552 en de h noll BWV 5.t4.

16 G. STAUFFER, ,,, .,?, pas. ll3.
17 G. STÀUIjFER, dz .Í. pag. 144. H€t

sur m drli$ tnsen canlale 21 f/./r
hau. ri?l R?kiime is) ddcPtÉ],.
ud Fuse G-dur BWV 54licanure 152
t; t, nt uuÍ ttt clonhel\hdhn) a nc
A dur Ssrv 516. !tuul 65 í sr. !?i.r?,
etsdnnLkoffi'\ddeC.fií

13 JOHANN MA I'lHtiSON. /)ar H-
(óííneto Ottah!, ]Imbve 1711, rag.
240wr lolIANN PIllLlP KIRNBER
GEF., Die Kan§ LsEín Sdzer in kr
Mrrrl / ,I. Teil. B€rli. und xónist€rg

t9 t). ME\LR,.1.5 Èo.hr Musik dlt íhe o
,? ,(usr, wiesbaden 1979, pas. 72.

20 Prot dr. CASPER HONDERS pulli
ljgde over dir *rk em uilsebÈide àía-
lysc in zijn bocljc o).r A&'/d r.nr!'
&r., Cro.ineen 1935,!ag. l09l13.

21 H.H. UNGEF., Dit Rei?hn[u.vi
vh.n M6ik ud Rh?tarik in 16 18
Jabhud{. WnÍ6ve 1941. 1945. p !.
l2i G. DE SWERTS, ,Uórrgra xr.,,rr
.,. ÀnLsecn Keulen 1914. F*. t6.

22 Lo dt rcsitut boekE a nr'dr.ai,/,
,zs,z, En P vÀN DUx, G. VÀN
DER LEEI-IW cD J. LEUSSINK, uil8È
sÉ!Én 

'n 
1935 dmr de xRo E Hilwr

;uB. uri b,cdtcco o!mrbrelrtke nle'
ding in d. rdoriek en be!a1tre.s *n
lileBrnnropglve van zosel hisionehc
als rcenre publikolies. Venier te vemet
den h het in nool2l ge.Gmde boet vd

tikbcptilf in dtutyren Ratu.k. KeU]
1967 en van N. H RNONCOURT M!-
r* aÀ &dsr.í/. (Residd rerlag, I93l)

2l tmand die zich in deze nakno vcÍdie.-
$clijk het edukt n o.dcm*r prot
dr. casPER HONDERS (zie zijn alE+
nomde boekjc Orr ,(rs s.raldzr . cn
znn Àn*den ldlrv a t //4, in: HF
,,i.,tt 'tu )o35,6 Htr O.t,] ati.hl.n
cehoad wuit .L kl e in: coagÈ.].oek

smorEF. uila NOv, iDi 1933). Tmns
vershen in 1939 ia Utrcht d. disorir-
t\. o .t?tu ttu?dle cahe vàadÍ.AL
BERT CLEMENI. wadi! hijde paiii-
ttsën dc Kahaiir& YernruretuE '
v Bach 0allaÉí aí de hand van dc

24 Bach-D.'kM le II. llivÀE 1969, 9àE

25 Dit is echter nier ve.wo.deni.jk: heklfde
is hel sevrl bii dc korelvoonp€lm,
\i,rhn ook nier worLlr,cdd'l selh
(olDlei unsbeld §odi Het bbtkr m
mÀ tucr ak ÍePel {e'Js m de È^tc

26 Enkele m, oo\allende vooÍb.cldr TUn

dr Protudt. tod FuR'u ) t n noll
Bwv 54-,1i C-dur BWv 545: C-dur Bwv
547i D-dur 5:l2r enoll BWV 543r dè
Fohtl\ia ud Fuxe s-mo11(B\W 54)):
hu ?,. . /Ors,. (Btw <72): de P,re
.d/. l Jur íB\W 5el»'de 7d.1,r, in
F-dnr (Bwv 540) d de P6sd.,s/r"

27 rhcr ltcht w! der!(. íhenninsLla_
sen hieno ía ërdecoJ da {hel'pin!

23 Camb dee 1930, pas.253 266
29 Her riilcl vcrsheen reeds in 1982 i.:

MUrr uND xIRcHEnr.52, Pag 165_175

l0 PliirER WILLIAMS, rÀ? Orsln nr'6i.
,/1.tjftI / Ill A Bacf,sÍound, Can
bndge 1984, pag.73-31.

370



M

Kerkmuzikaal ABC

L;turgie is dc hooÍbarc, z;chtba
r€, tastbar€ viering van Gods aan
wezighcid ondc. zijn volk. Ondcr
pÍotestanten is nog altijd een dicp
geworteld wankouwen tesen cen
zintuigl,l[e vorms<vine v;n onze
ccrb;ed cn vreugde over dic Àan-
wezigheid. Nietwaar?: "cod 6 ?e,1
geesí, en ||ie Hm aMbidiet. doe-
tq Hen aa bklden in geest et

Dat is ons van jonssaf ingeprcnt
etr de íest is loogstens \,ersicníq.
iDdren al n€t veruerpelirkc sa.tè-
kraam cn poppckasr.
'Geesl' dal is per dcfiD;tie: on-
zichtbdrheid cn ong jpbaarheid.
Maar op de eerste bladziide van
de Rijbcl is de ceesl àl b;trokicn
op oD4 mareíèle werkelijkheid:
'de Ccest Gods zw€efd€ over dc
watcm'. Hct woord 'zweven' zou
ook te vertalen zijn met .broeden,.

Uit dc woesre leegtc kwamen de
bosscn en velden. dc dicren e, de
ncnse, te voorschijn.
En in de aanvans van de lrer-
schepplng overschaduíI de Gecst
de maagd Maria- Uit haar schoot
wordt dc nieuwe Adm scboren:
God, hoorbaa!, zichtbar, tast
baar, met beidc bcnen op de vaste
grond.
Die Chriíus shenkt een blinde
he1 geàcht door stof van onze ad
de 1e vcrmengo met speekscl uit
zijn mond. En als Hij de apostclcn
de Crcst meedeelt, blast Hij op
ze. Ecn vrouw Íaàkt dc aom van
zijn kleed aan en vindt senezing en
DoedeÍs brengen Hcn hun kinde-
rer opdat Hij zc zou aa.raken.
De EmmaiisgangeÍs stelden achicr-
af vast dat hun harl brandendc in
hen wcrd toen Hi huÍ dc Schrif-
ten opendc, naar Hi.i werd hen
pas bcke,d door het brckcn van

Dít besef leeIde in de oude kerkl
de Opgeslane Hccr is ondeÍ ons
tegenwoordis e. handelt azn oÍs
door mcnsen door hun wooÍ-
dcn en sebaren en door d€ matc-
riële ding€. dje ze haDtcrcD.
HÍ zest tol zijn lecrlinsen: "cad,
uil, naakt al ..1e wkercn tot ia
dís.ípebn doot hen tc .lopen hai:.
deling vàn àmbtsdÍageÍs met zicht-
baàÍ qzÍctll en dool hun slles te
teren orde oudea Ín.b qooÍdyeÍ-
kondising op de lweede plàats,
zoals ook in zondàg I vm dc Hci
delbergse C-atechismus het licham
ccBt komt en d.àÍ pas de ziell war
Ik u bewlet heb" (lll.at$.28119).
En zo ziet Johannes op Patmos ir
de gcopcnde hemel hoon en àl-
taar, wicrook. soud en edelge-
steentc, witte gewadcn en krdren.
Gqn tegenstelling tussen geesl en
stol'l De stof wordt doomdemd
door de Gecst, zoals de Herc in de
scleppmg Jc uit srol gevomde
mcns€ngestaltè zun eigen adem in
de ,eusgatc! bl;es: 'zo wcrd d€
mens tot een lcvende ziel'.
Daarom zingt de kerk in dc Paas
nacht ah de kaaN fter het nieuwc

ll zoalt in .Je d.ti*he. Taa,ota d nol
(Bw | 5!3), n"'EÍo c' Praeluntn L\ dtl
/BWV 552ren,h.r,-! kwv

l: lkr berrclrdc rMe vrcce mrft{nD'en
uii de 'HJ user ![eJe irrl 

^. 
,ir

rYl7, KÀ*l 193x. @. t25r Hercrrm
plar dar door YOSHITAXI I(O-
BAY ASllÍ (íia". EMet ud r b"
R oó- E Md y h r íte Lra nnt u nz. diss. - G ót-
rin8en lo?1, naa 72J. rooft. lan Je
tt.l P.§uth! tM PJd rn ttP r
r./.ài,, krd !eÍm(lLl. s ledscncn her
inrlcE rf<hnn meÍ vntDlt'denÍer rp-(hnrr \ onràn!6 (Íuesevoidcn m b*
lnttt T th i Je \teLbtbtDtt?l .u Ept
I ih, P I d I i r. h u ku I tu b 6 t z tbnef sis*-
1i.s 'ld.5 I 9:r). Ook MATTHLSoN
{hnfi \n zi:n crafz cen rd-n1ÈSchtk
(Hamburs r73l, Dag. 1a] voor àc ó{ina,
b-werken (lkmnd m DA\ras|aqr hà
'vollcs Wert' luoÍ A;dqc \;È ie,-
len \d Brrh 

'm.h ' 
m mr+enq o-

htuLlsónrLÍur ver;eb ,io oldo!
se, Pr,u ziin de BlW;r 5r5 5rN
54:, 541.5,1,1. 545.54ö. 547.543 552
s69,5il í $q rsTqLrFTER,,/, r;,

@s. 209-232: NRÀ Kt.Bèt.l.tt5-6. KL\-

13 zlÈhct nÍtikel'Du it ia dvas earz ,4n-
/.r.r'mn lrot dr. É. KoOIMAN. in:
HFr oRaEL, oktober 1931. Édg.loclt6.

14 Drr men van hor plenumvoorehnn zJ
kan wijkm als hel tc b6EIm orFt dar
rnle dLnA ru< sÈrL b'r!ooÍb(ld umdaL
hcr plLTUm indeÍdaad nkr k rerdracen

15 lvr,4 Krr./ rv/5-6, Kasel 1938, pàir
tta HItNS KLOÍZ, B.th' ArEel hdyfi. oryp./ubri*. i.: DrL M!s'(roR
scHUNc 1.1950, pa! 196,201.

36 v.tuNt^ H@N FEa.h lhntun.t ir
R*h\ o.s* wa,k" i í.s.Rt cH as
ORCANIST, London 1936 (cd. c.
STAUFFER en E. Irr-{Y), Ès 256w
victoria Hom loonl un dat hd rg
clrs,yrrl4.r,i', r reeeníellins rnÍ sor
nc$til ÉdJ.ht qordi. Drs slurende,je
jaftn l714 r7l6 is vcÍardigd (HoRN.
pas. 25q). Hfr vaft te bcrH lclu JJt
Íri.h hii? h k-,-r lri.ttrè,n i."órn 0u 7!n ezoef, aan Gtre (tussí
1700 h 1703! HORN, pag.262), bij E
c selesenhetd hii *n nn Fmnr mn*i..]

nij ?tn h.zoel aan atlle (r!ssí

ke eelegenhetd hij *n ni1 FEns musici
bslamdc CarElle' belnistÍdc. óot kla
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vi.muiek lan FEnf lomponFh

37 lÈrER WrLLÍAMS,,4.í, pas.254.
33 WERNER BREIG. Zm ses.Àr'./rdilr

Ei,tererud d,tr KonPo:itia$se-
'ltuhk nn Ba&s otsel-Rn tlei. , in:

con8l§bek BA.,H s .oRcELDoctrcr N 'rNÍirr pFRspEorEr, uits. NOV 1933, pas.
10. zie ook: ARFKEN. 

'd.r./dr",./l
l9 STAUFFÈR,,r, .rr., pas. 114.

Pttet Oric.l,t Ít t t 3) \tud.t ".É.t lnk?tknu:k* hi H t r.n Nn\nklap a Pi*
t.Í ta Dik Mnh,t sn"dktk.orp^t,-
dh k a;i?tàM
. d?\M,r,n run r?el,;.al hr'an
rtuàe ret\erlrittn! tu hd dtrlo a {]M
laent hrult h4 ,Lh o, ktPn t.h l be zq.t d? |]udie tu tunn ?n alr.hrtpn Pn
thry.Jtukk?n l. arutlnEzk Hn i\ Àtk
zaM dk .ahla-qarnt k Ni,,*-icme?


