
Een nieuwe interpretatie van Bachs
Passacaglia BWV 582
Deel 2

Sthreeí Bath zij rije oryehretke roor concertant ol.voot titurgirch
gebruik? ln de voige a/leleins wn diÍ altíkel zette Petet Ouwei-ke e? &N,tl vi\i"t op e( iJ- ZeU k\an hij to! d?,on,lu:È J.
ook Bo(hs nifl-korualsóond?n ory?herkfl waren heteml yoor li-
turgisch gebtuik. I deze íweeíle ajlewríng tretkt hi tlíe gedachte uit
aan de ha d ya een theologi.sche .luidí g wn de Passacàglia.

Ovcr de wijze \raarop Johann
Sebaslio Bach in zijr koraalvoor-
speletr dc tekst van ee. lied muzi
kaal uitbe€ldde, is in het verleden
reeds h€t Íodigc sepublie€rd. Het
wordt inmiddels vlijw€l alseneen
aangenomeÍ dat dere tekstuitbeel-
dins voor Bach een van de belans-
rijkste componenlen van @D soede
koraalbewerking wàs. Voor ons is
hct mmstal mogelijk na te gao
ho€ hij bij het componclen te werk
sins: het \rÍgelijken van de lckst
met Bachs muzikàlc uitwcrkins
brengt ons vaak al ucl tot opval
lende ontdekkingel r! hcr vorige
deel h€b ik hiervo eDhel€ voor-

beelden latcD zien- we kunnen
veÍvolgens iDvcntariseren welke
rebnsch€ noticvcn (fs,/e,) Bacb
gebruikte om bepadde kernbeerip-
f€n uil d€ lckst (/r.t roplci) te ver-

I. deel I van dit artikel probeerde
ik aannemelijk te maken dat Bach,
naast dez€ koraalbcwerkin8en, ook
zijn (woese) lÍije orsclwcrkcn net
ee. lituÍgische bedoeling schrccf-
vol8ens mijn ,enswijze funseEr-
den zij in Bachs tijd als in- en/of
nidcid€nd ors€lspel voor en/of na
de luttrcrsc credieDst-
Bach zal sestEfd hebben naaÍ
e€n zo goot mosclijke muzikale

Poter Ouwerkerk

bctrokk€nheid van dit orgelspel op
hei karakter vàn de dierst. Zoals
bij het makeo va, een koÍaalbe-
werkil8 de koraaltekst vaí door-
slags md belans was. hield Bacb
bij het componereo va. het vríe
repcrtoire ondermeer reke.ing met
de kleul cÍ hcl kdakter vd de
dienst wanoor hij bet b€mste

Als nieuwe gedàchte bracht ik
,aar voren dai Bach zich hicrbij
ook 1e1relldf door tekstsedeelten
uit de bijbcl km hebbo laren in,
spireren. Hct Íst voor de hand dat
het dan vooral gaat om de leziD
sen die bij d€ zondas hoorden
waaÍvooÍ hij de werken schr€ef.
Dat de variatie- en ostirato-vom
zoals de passacaglia zich uitemate.
leent voor het muzikaal uitbeelde.
v0 tekstsed€elteí, is zelfs aan te
loncn an de.hand van enkele cd-
tates met ciacona- c.q. pa§sacaglia-
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Ik steldc dai, wan.eer h€t moge-
ljjk ;s dc relatie tusÉn cen rÍij or
gelwerk van Bach en em gedeelte
uii dc bijbel aannemclijk te ftakcn,
hierdoor de waarschijDlijkheid dat
dit wcrk als in- en/of uitleidend
orsclspel \an een rondom zo'n
tekstgcdeelte gehondcÍ vieÍing
futrgeerde, zou toeÍelnen. Ik be-
loofdc in dit tweede sedeelte van
het dtikel deze verondeÍstellins
met ecn aantal ondezoeksÍesulta_
ten kràcht bij te rctten- Hierotrder
wil ik tràchten aaD te lonen dat
Brch zijn Pa.!.ta.aslra letterlijk bà-
§eerde op tekstged@lten uit elk
hoofdstuk van ecn heel bÍbclboek,
Íc weten de openbtri g von Johan'

Openbeitrg

Door twee aanknopiDgspuíten
raakte ik loevallieeNiis oP dit
spoor verzeild. Het eerstc aspect
was de samenstelling van de Pae
ro.dalrz uit 22 o.derdclen (rane-
li.,k 21 vdialies en eetr fuga. hoe-
wel slraks 7al blÍkeÍ dat een atr-
derc hdeling. te wclen 20 variaties
etr twe€ fuga-ged@lten, wa '
schijnlijker is) terwijl de opcnba-
rirg van Johanncs is opSetckcÍd
in 22 hoofdstukkcn.
Daamàast vond ik de eeBtc twee
variali6, met de syEcopiserende
dtmiek, opvallend 3ls het wde
wordt dc hamonie 'vooruit geno-

men', voorspeld. Naar tijn idee
woÍdt hicrdoor de vooÍsPellendc,
tockomst-geÍichte boodschap van
de Openbanns munkaal atrg€-
duid.
Hcwel ik me €Nan bewuí was
dat deze overccnkomstetr nog lang
niet steekboudetrd ziin, maakten ze
mc wel zo nieuw§geri8 dat ik
lmss dit spoor verder bcn gaan
zoeken. Hcl bleek al snel dat oP
z-e€r maÍkant€ Punten io dc Pasr4_
."glra iltrigerendc overce*omsre.

ncr he1 boek opcrbàrins zijn au

Zeer opvall€nd is hct Íeil dat de
volsoÍde vm dc hoofdstukken vm
de Openbaring overeenkomt met
die van dc Passacaglja-variatics,
waaÍhij pcr variàtie e€. hoofdstnk
uit het bijbclboek wordt vcrklantt.
Per variatic selecleerde Bach soms
enkele, ma{ meesta! slechts één
Io.rs ,rpr'er, ajkomslig uit het
bijbeho.endc hooÍdstuk.
Am de hand Yaí dat tckígegeven
koos hij zijn Í€toÍischc figuren. Zo
zijn de 22 hoofdstukl€n van de
Openban.g van JohaÍnes op ver-
blufÍhd etrvoudige wi.jze te rela-
teÍe. aan dc 22 'vàriaiies' van dc
Par.ru.ualrd. Hcr zal bliken dat
Bach hierbij dczclfde compositie
tecbniekcn haÍteeÍde die wc kctr-
íeÍ van dc koraalvoo§Pelcn cD i!
nog glotue mate de koraal-vda-

tn een hiema volgend oveÍ7icht zal
ik proberen a! mijn b€viÍdingen zo
bcklopt en duidelijk mogelijk op
etr rijtje te zetten. rk gebruikte
voor de analyse de bijbeltekst io
dc Lulherveíalins uit 1545 (BÈ
blia: &ts ist: Die g íze Heílige
Schtil lt DcudÍ.h ... D.Mutt.Luth
..., Wrlrenbers I545).'?De lekí
hiervan is pàs in dc 19e eeuw sterk

gewjjzisdi in Brchs tijd werd deze

oorspÍonkelijke vcrsie nog ge

bruikt.
rk houd bi b€t cirercn de oÍisinclc
spolling van Luther aaD. Dere
wijkt weliswaar afvm het ftodcr
ne Duits en komr bij het lezen
mischien oudeMcts over. toch
vind ik het vd bclàng deze au-
then.ieke schrijlstijl le hantercn:
Bach sins imeÍs zeeÍ wmrschii.-
lÍk van en vergelijkbarc verlaling
uit.3 Ik rcrmeld ievens dc hooÍd-
stuk' en lqsnummers zodat het
oveÍzichi dn de ha.d vatr een

Nederimdse verlaling goed te vol-

Bij het versclijkcr van de Pa$a-
rdALid m€t dc OpenbaÍirg wordt
duideliik dat pas u het tb€na in
het r,€daal dc varialies g€nunrm€rd
moeten wordcn. Hel thema (mt-
1-8) moer dus ni-l ah eeríe'varia-
tie' wordcn.sezien (Pret K@ noeml
dit wel 'part 1'). Hoe Brch het
problem van dit ongenum€rde
thema, dàt toch betÍ€kking heeft
op het @61e hoofdstuk van de
openbding, oploste is in he1

sch€ma tc zien (zie aft,elding 1).
Vanaf d€ zesde variati€ tot het
ei vàn h€t werk komcn het và-
riaticnunrmeÍ eí bet hoofdstuk-

variatie 3

vanatie 9

hoofdstuk l a

hoofds.rÈ 2 en 3;

hoofdstuk 5;

hoofdstuk 7;

hoofdstuk 10;

t
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tuarbe?U 1

Minder b€kcnd is - maar ln nijD
analyse wcl van belang is hct
feit dal hct thema ook afgeleid is
van eeÍ grcsoriaaose conmunio-
sequenc (zie voorb@ld 2).

Brch aangr zijn Pa*atuslb eeÍ\-
sterímig aan. De e€rstc helft van
het lïema (zie voorbeeld I) is,
zoals opscmcrkt ií deel 1 vm dit
artikel, ajkomstig van Ràisotr.

Hct is dmkbaar dat Raison zij"
thema baseÍde op deze sequcns.
Ik men eclter dar ook Brch de7€
melodic, vanwese de €rbi.j horendc
t€kst, bemÍ uitkoos- Ik zal an
hea dot op dit aspect nog tefllgko-

Het twe€dc gcd@lte vd het thema
(zie voofteeld 3) @npotrerdc
Bach wel zelf. Met de dalins tot
de laagste nool van het pedaal cn
h€t toepassen van het kruismotief
(ÍetorÀch vemiizend naar de ./0oA

beeldt Rach de tekst van OpeÍba
nía I vers 17 en 18 uit 'rch bitr
dd Erst md der l,etzt... lad hlbc
die Schhssel der Hell€ [aagsle
nooíl md der rods [kruismodeq'.

Hit gcbruik van àet getal zeyen is
opvallend: in het thema komen
zowel zeve. /.rd4.ot€n al§ zeven
l,a/re noten voor. Is het eerste
hoofdstxk van Openbarins komt
dit getal ook telkens teÍus: de zs-
vel seneeníe (openb. 1:4), dE
zeteh kafldelaret (opeÍ]à. 1:12) en
de ,ereh stelrcn (Opeab. 1:20).
Lat€r i, bet boek zien we de zar.u
zesek (Operb. 5,1). zewt bnzuinen

dse twee gclallen is ook zeven.
ook is het opmerkeliik dat de slot-
akkoorden vm zowel het passa-
caglia- als hct fugagedeelle z?yan-
stemmig zijD- LateÍ kom ik op
deze asp@ten noe terug.

Over he1 syncopisrende ritme
va! de eersle twec variades ízie
voorbeeld 4) is al sBproken: het
voorspellende karakter wíst ei8m,
lijk op her hele bijbclbock. Bach
wiist met het g€bmik van dit ritme
op de brieven m€t de voorepeIeD-
de boodschap aan dc zcven ge-
mectrten. (Zi€ OpeDb. 2 cn 3). De
dissonanlen die door deze schnjf-
*ijzc ontstaan, gevcn cen soede
verklankine var de voor enkele
gcmeoten weinig attractieve vooÍ-
uitzichten die Johmnes ;n dez€
brieven moest aanko.digen. Toch
lossen b;jna alle dissona.teí op -
elkc brie, wordí àfgcsloter met ee.
beloftc va" senade voor wic wer,
sland aan de verleidinsen biedt -
or zoats Openb. 3i1l veÍneldt:
'wcr vbcrwindet dm sol keiÍ leid

De derde vàriatie begint n€t een
stjjgend mo.ief i. de sopraa. (zie
voorbeeld 5) dai enkele malen
wordt beantwooÍd in de andere
stemmen. Di. wijsl op Ope.b. 4i1

- '...Steia hed.l ich wil dir zeisco
was nach diesem geschehen sol..-'.
Deze zinsnede is eeÍ uitnodigiÍg

A

(Opc[b. 8 1t), het zeretkoppis
notsíet (Openb- 13J en de zeven
plasen (Ownb- I 5:5-8, 1 6). Ik ver-
meldde itr dccl I dat de verhou-
ding tussn de passacaslia en de
fugà 4:3 bedraasti de som van
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tot rolae, pas dan zal am Jo
hmrcs gctoond wordcÍ 'wàs nach
diesm scschehen sol'- Bàch laàt
hct moticf daarom cntele naletr
canonisch veÍschijnen, em uitbccl
dinsstechniek die wc als symbool
van het volsen vak in nj! koratrl-
voorspelcD tegenkomc!.5 Interes-
sant is de opvalende overeen-
komst tus$D dit cn het ideÍtieke,
cvcnceÍs cànonisch behandelde
openinssnotief in dc àdà 'Là lol-
ge Chtítto ruch.--' tit DNhs.a à-
te'W.inct, Klasen, Sorsd, Zaee '
BwV 12..-6 Dadnaast wijzen de
na elkaar intredende moticvctr op
lettdlijke wijze op d€ ziDsÍcde
'...wns ndch dQse s.schehen

Het dri€maal herhaalde motief i.
de sopram (zic voorbeeld 6) veÍ-
dicnt naderc aandacha. L Openb.
4:8 komt dc volge e zinsnede
voor:'...Heilis / Heilig / Heilis ;st
der Cotl dcr HERR ... der da war
vnd der da ist vÍd der da kompt.'
Het ligt vooÍ de hand dit driemaal

DÀs s^Ncrus rDrinlr tdris)

135ffi
3,. h.i! h &o.r!,n !.r e,lh!,

H'-.--J--l-+!.?:+
!., èou i.Í {l{ hÍ.ld @ Ci È!èó l(a@

ffi
@! À.t itfi à.,m, Í.ó, 8rícl h! 4 .i,m

Fi+ll+}J+
p. Èi h4 íir 16?6 x,!.us.í [. th rd,[r

E
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uitgesproken 'Heilig' in veÍband te
brcDgcÍ mc1 het evcneens dd€maal
verschijnende Ínotief. We Lannen
echter, om dit verba.d waarschijÍ-
lijker te makeí. .og een stap v€r-

De zinsnede uit openbariDg 4 is
striteerd uit Jesaja 6:2-3. Lulher
sebruikte deze tekst voor zijn bÈ
kcndc Sanctus licd './erai?, ,.I!u
Pnfieleh daÍ pe1hah' .1 Dat Bach
dil licd hccft sckctrd, staat buite.
twijfel: het had @n bclangdjke
pléats in de lulh€rse Deutscbe

Ook in dir lied kom€. w€ dricnaal
de $rooÍdrn 'Heilis ist Cotí---' , zf
komstig uit Jesaja, tegen- Àls wc
de metodie waarmee deze woordeD
zijn eetoorzet, bekijkeo (zic voor-
be€ld 7) blijkt dat Bach on in de
Pd$?.agltu het bove.genoemde
drieÍnaal Heilig uit te beelden dc
@rqre vier n.len vrn n@icq ileTe
drie rceels van Iet licà cireert...l3

VoaÍ dezc vdiatic wordt de acht-
stcn bcwcging vm dc Pdsu.aald
i! gang gezet na de inleiding
vmst nx dc fcitclijke boodscbap
van de Openbaring aan.
Dc vdialie duit, in conlrast met
de stijgende aanhef, af met dalcn
dc nolicven. Hier wijzen nj oP

ffiIr., rir ruo L,drn ít it Íii.ft rq
E'-ffi
ï;;Èi.- ,.liffi t'Li;;



Opmb- 4:10 - 'Vnd dà ... Fielen
die vieÍ md zwe.zig Eltesten fuÍ
dcn dcr autï dem stuel sass...'.

D€ variaties 4 en 5 kenmeiken
zich door het veÍschijne. van de
ls,rd .a/ra (z;e voorbeeld 8.). Va,
dse fisuur zÍo uit de bÍo.nen
twee beteke.issen bekendr v/eagdp
e toÍprijzbs cnerzijds en de ee -
wighei.l ol het eeunige winuwen
andezijds- ln de vierd€ variatie
wo.den dqe b€ide eleme.te. se-
conbinccrd:'-..Vnd alle Crcatur .-.
höret ich sagen ..- Lob vÍd ehre
md plcis gcwr.lt von ewigkcií a
cwiskcil (Opcnb. 5:1 3)l

In de vijfde vdiatie kon1l er nog
een melodhch eleme.t bij: eeí \la-
Íiant wa heÍ kruirnorieJ Oie voor-
beeld 9). T@h wijst dit motiel hier
niet op de dood zoals we dat in
hct thcma agen; daar is het te
sprinsens en te 'vrolijk' voor. Ik
denl dat Bach hid door het toe-
passen van zose.aamde ,4ra?x-,r-
rrke Openb. 5:3 'fisuurlijk' wil uit-
b€eld--n: 'Vnd .iemand i/, slftrl
noch dufí Enten ioch wtet det
e/den kuDd das Buch auff nthun
vnd a lcstr noch dreh zushctr.'

De zcsde vdiatie bestaat uit ze
ven stijscDdc toonladders wdran
de lxNte z€s 'afsebÍokeo' worder.
Na de zevende woÍdt de richting
vao de moti€v€n plotselins veran-
derd (mt. 55): er veMhijncn nu
kortc dalcdc moticvcn. Dczc
strijfwijrc duidt op d€ lekst van
Openb. 6:12 '...ds es das r".ns-
r€ Si€gcl aufftàcl vtrd sihe dà ward
ciÍ grosses Erdbeben...'. De ploisÈ
lingc richíitrgsvermdering van de
stcnrmer (m1. 55) wijst op vers 14:
'--.vnd der Himct cntweich wie ein
eingÈwick€I Br!ch...' (zie voo'beeld
10). In vers 16 stàa1: '-..Fallet auÍï
vns nd verberget ms fur dem An-

405



gcsichte des der aufï dem stuel
sitzt...'. Dc schrijtuijze bre,st dit
iÍderdaad h b@ld (zie h€t

De alsehele tende,s van de va-
atics 6 t/m 8 is de steeds com-

p&to wordende schÍijlwijze waaÍ-
bij de steÍmen shijtrbaar wille-
keurig door clkaar lop.n (zie voo.-
becld 11). We icht blikte Bach
hicÍ.lv^st voornir n,,Í de l,.ts1--
twcc vdiatics vóór de fusa. waar-
bij vd hctzcrde procédé èn van
@tr vcrsclijkbare tekstuitbeeldiÍg
sprake is. Vooral in de zevende cn
acblst€ variatie wordt dc @mplcxc
shJiifwiire kenmeÍkend. Dit wiisl

op de tekst'...v,d sile ei,e srosse
Schar wclche niemand zelen kund
axs altcn Hciden vnd VölckcrD
md Spracher-.' (Operb. 7:9): vele
volk€ren die in massa's bijeenstro-
men uit alle windricht;nsen. Het
lijkr of Bach door dee sch,ijfwijze
wil v€ Íren naar het koraal-
\ootsp.l ' A.h wi. iíichíig! Ach wie
tichíig' Bwv 644 tiÍ het otsel
Bíi.hl?in onk ir .1iÍ koÍzal xÍnat
dc nietiqhe w, de nens, her'veF
/twii,p, i, i" mnrv- arntÍ",ltto

,.r*r* n
In de negende variatie woÍdt een

yooí .le Ptssacaslia zeeÍ kaftkte-
ristiek'tÍompetsignaal'-motief
seiïtÍoduceerd (zie vooÍbeeld l2).
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Bachs bedoclitrg hicrvaD viÍden we
duidelijk terug in de hoofdstukke.
8 en 9: 'Vnd ich sahc sicbcD Engel
die da 1raíen fu Goit / vÍd jnef,
wuÍden sieben Posaunen gegeben.'
(openb. 8:2)!

De tieode variatie kenmcrkt zich
door de afwezisÍeid van dc mid-
dostemen- De bovenstem
'zweft'als hct w c bovcn de sec
continuo rchtisc alkoordm (zie
voorbecld 13). Ook d% schri.iÍwjl
ze van stijsende etr dàleÍde toon-
Iadderftguren komen \re in bet
Orsel-Bii.hkin Íege\ ondeneet in
de koÍaÀlbe\ rcÍkll\E'Yon Hínnel
kam .lq Ënsel-Schar' BWY 607.
Deze uideg, w!-zend op de eng€len,
blijkt oot hier op te gàan. De
tekst van Openb. l0:l luidt: 'Vrd
ich sahe einen andem starcke,
Ensel vom Himel herab komen
der war mit einer Wolcken beklei
det vnd ein Resenbosen auÍI sei
Dm Hmbt...'! Het verdwijrcn vm
dc polyfonie in de middenstcmen
kàt wijzcn op vcrs 4i '.-.vcrsiegel
was di€ sicbcn Donncr sucdt ha-
ben dieslbiscD schreibc nichl.' In
maat 86 bereikt de slieÍ zcslien-
deÍ de hoogst€ lootr vm he1 org€1.
Dit noct in vcrband wordc ge-
bracht Ínet Openb. 10:5: 'YND der
Engel...hub seine Hànd auíI ee,
[: den]Himel...'l

In de lle vdiatie biijven slechts
twee stetunen ovc! (zie voorbeld
14). Waarom tsach dit zo compo-
neerl wordt diftcl duidelijk wan-
ner we Openb. I 1 :3 lezen 'Vnd
ich wil meine meen Zeusen ttwee
setuisenl8eben.-.'!
Het notenbeeld ftet thema ;n lan-

restienden-toonladderfi auren) do€t
ook denkeD ad vers 6 van hetzer
de hoofdÍuk. Hicr Íaat: 'DiN
lnl. dc tw@ setuisdl habe, macttt
deí Himel zuve*chlicsren d,s es



nicht regeDe itr dcn tascn jrer

Ee. schril coDtrast met de vooÍ-
gaande variati€s vormt de l2e:
Brch 8ebÍuikt tru zccr grilÍge e.
dramatische moticvcn. Wat opvalt
zijn d€ canonische elcncnten (zi€
vooibeeld l5)t zoals wc in de deÍ-
de variatie zagen, wijzcn dcz bij
Bach vaak op hct ,,/aa. In deze
variatie vall m@r tc denk€n aan
achtetwlset '...Ytd d^ deÍ Dra-
che sahe das er veÍworíIcn war
autï die Erden verfolsct cr das
Wcib...'(opmb. 12: 13) ...
D€ ddlend€ zestienden-figuetr (zic
vooÍbccld 16) veÍwijzen naar de
teksl vd veB 15r '...ein wasser wic
ein Strom das er sie eÍseuffet...'. ln
de fusa komt deze belangrijke fi-
guuÍ in stijsend€ richting terug,
met exact dez€lfde betekenis!
InteÍessatrt is het einde va. de và-
riatie: de motieven verdwijnen ÉÉ.
voor één. Dit wijst op vers I 6:
'-.-Aber die Erdc halff dem weibe
md thet jren mund aulT md ver-
schlang den strom...' (zic vooÍ-
beeid l7).

. vanatie I 3 kenneÍkt zich juist
door een aanvànlelijk rustisc be-
wcsins. Hier is weer duidelijk
sprate van Augenmusik. De 'kab-
belende' motieven verbeelden de
zee, vemijzend naar openb. 13,
'vnd ich trat an den sand des
Me€rs...'. Na enkele ma.cn (zie
voorbeeld 18) volgt er plot§clins
een onveÍwachte uitwijtiry in de
sopraa. (mt. 107). Hei notenbeeld
v€rwij§t naar het vervolg vaÍ het-

sàhc cin Thier aus dem MeeÍ srei
8en.-.'!
Ovcrisens allm we ook het 'zee'-
notiel dat aan }et eind vaí het
Passacaslia sede€lte een belanerii
kc rol zal kriiger, dadeliik noe
enkele malen terugzicn."

ha$ttt 13 llE

rn de twee volgende variatics is
de polyfotric wer veÍdweneí.
Bach becldt hier - als Augenmu-
sik opÍicuw hel lett€rljjk enke-
le €lenentcn uit d€ OpeobaÍiog-
tekst ui1. h variatie 14 hanteeÍt hij
een zeer doornchtige, àrpeggio-
achrjge schrijfwijre (zie voorbeeld
19). Dit íaàt dÍect in verbard
met Openbaring 14:2,'...und die

stimme...wr ds dcr Harffenspieler
die àuÍïjren harffen spielen..-'l

Een dergelijke letterlijke uitleg
kan ioegepast wordef, io de t5e
vanalie. Opvallend is dat Beh in
deze variati€ de volledige klàvier-
omvans ian c c benut, iets wat
een 'volledigheid' inpli@r.. Het
Dotenb€eld (zie voorbeeld 20) veÍ-
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wijí mar Openb. l5:8: 'Vnd der
Tempel val ,o1 [NBG: 'Ëtr de
!Ènl,pel ve l wt 

'ld 
net..-'l tàlchs

fr der herrlichkeits Gottcs vnd

Het ontbreken vao anderc slem-
meÍ sordt veÍklaard in dc resl
van dil vers: '-..Vnd nicnand kllnd
in den Tempel sehen / bis das die
sieben Plascn dcr sieben Ensel

Deu 'sicbcn Plagen' vomen hel
/o.r2.! ,r?i'tr dat Bach koos voor
de volgcnde variatie. Zij worden
uitsebeeld door zeve, zeer shrii
nend dissonerende, dalende 'crup-
lics' wuruil lelkeís €er stcrk dis-
son,nt akkóórd ontstaat (zie voor-
beeld 21). Dil veÍwijst wecr lelter-
lijk md Ope . 16:1:'Vnd ich
hörct cine grosse Stjmme...dic
sprrch zu den sieben Engeln / Ge-
hct hin vnd giesset aus die Schàlen
dcs zoms Gottes auff die Erdcn.'l
De achlste k€eÍ word h€t disso-
nante akloord wel voorbcreid.
màar da. ontstaat er ccn conso-
naÍl Èmoll-akkoord dat als staÍt
punl dient voor dc volgende varia-
lie.

lí het 17e hoofdstuk staat bet
oordeel owt de stad adbylo,l. È.ty-
peeÍd àls hocr, ceDtràal. De plots+
ling verh*igdc, wat wankele bc-
wesins vatr de variati€ (zie voor-
beeld 22) zijD met de volsendc zin-
snedcn in veÍband te breryen:
OpeDb. 17:1. '...das vÍeil der

sosscr Huren die da autT íelen
Wàsser sitzt..-' (Augcnmusik!) en
vers 2:'...die Könisc...die...truDc
ken woÍdm sind von d€r wein jrer
Hurerey.' Het 'vczlnden' \an de
trioleDmotieven (zie voorb€eld 23)
kunne, we verkldcD mea vere 8:
'...lmd wird faren ins Ve.dm-
nis...'. Het notcDb@ld lijkt dc
'...sieben Bcrse auíI welchcD das
weib sitzct-..'(vers 9) te symboli-
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scren - inderdaad zijn er, zij hct
met wat goede wí, als Augenmu-
sik zcven 'berghcllinsen' in de slij-
gcnde en d-àlende fisuren 1e oDt-

ln de I8"- vdatie v€rschijnt dc
,8?ra .orra we€r, nu echte, met
e€Í v@l dmmatischcr en spannen-
der hdnonisch vcrloop dan in de
vierdc cn vijfde variatic. Naast het
zuchtende. weeklagende kaÍakter
spcclt eeo oelodisch fisuur een
belansrijke rol: dc .laltus drn'ar@-
/6 de 'haÍde' (dissonatrre) val
(zie voorbeeld 24). Dcz fisuuÍ
beeldt vaak intens verdriot of pijn
uit, teÍwijl we itr dcel 1 va, dit
artikel zaee, dal Bach hcn ook
sebruikt om de zondeval uit te
bcsldm (zje de pcdaalmotieven in
h.t kolaat\oolspel'Dutch Adin s
Fall íst gan. wrdefit' BWY 637
viÍ h.t Orye l- Biichlein\.
Hier ycMijst deze figuur op over-
eenkonstige q,ijz€ naaÍ het bcklag
over de verderfelijke stèd Babylotr.
In Opctrb. liJ:2 staat'--.Sie ist ge,
fa €n ... Babylon die grosse vDd
cinc Behausuíg èr Tcuffcl wor
den ...';itr vs- 9 en l0: 'Vnd es
werden sic b€w€in€n und sich vbc!
sie beklnsm die Könige auÍï Er-
den ...und sprechen / Weh / weh
/ die glosse stad Babylon...' en iÍ
veft 19: 'Vtrd sie wurffen staub
auffjrc HeubteÍ vnd schrien / wci,

neten vnd kla8te. / und sprachcn
/ Wch / web / die grosse slad
...deÍn in einer sturde ist sie ver-

De variaties 1S m 20 kunnen
gezamenlijk besproken worden:
;nboudelijk zijn dez€ veÍselijkbaar-
De motievo die Bach gebruikt
z;jn dezelfde als die uit variatie 13
(zie voorbeld I li) waaÍ ze de sol
eet ran .le zee yeÍbeeldden. D)rcct

'Ook valt op dat dc polyfone !om-
plexiteit steeds groter wordt. Op
de tweede 1el vaÍ maat 168 ver-
loopt de harnoniewissclins maar
liefst per zestiend€ troot iets dat
bij BacI zeer zeldeD voorkomt!
Hierdoor wordt een indrukwek,
kende cl;max bewerkstcllisd (zie
voorbeld 25). Bach wilde ir dcze
variati6, op verseli.ikbare wijze als
in d€ vaÍiaties ó-8. ve.moedeltk
het laalsle oordeel (Openb. 19 en
20) uiib@ldeÍ: steeds groter wor-
dende mcnsenmasa's die và.tri1

alle windrichlingetr tocgcstroomd
komen. ov€r en door clkàar krioe'
leod. Het stroeve. stàttuch€ rolen-
beld doet diÍect denken aan de
stafte oíverandedke houdiÍg van
de goddcloz€ mens...

In de tekst staaD enkele zinsnede.
dic ik hier ter illustratie wil cite-

Openb. l9:20i '...Lebendig wurden
diese beid€ in den feurisetr Pftd
scworfïm de. mjt Schwefel brand-
tc...';
Opcnb. 20r8i '..-welcher zal ist wie

vers 13 tot 15: 'Ynd das Mer gab
die Todte.' 'Vnd der Tod vnd
die HeIe wurden seworffen in dcn
feuÍigen Píul' -..
'Vnd so jenand nicht wdd €rtun-
den sEschriebe, in dem Buch dÉs
L€bens Der ward gewortïen in detr

l
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In de laatstc matm vm hct pas
srcagliaged@lte is het notenbeeld
volkomcn vastSelopen. Plolseling
zet dao, ah ee. enome 'bevrii
ding', de fuga in: het notdbeld is
opee.s vollediA oDseklaard (ne
voorbeeld 2ó)l

Ik m€en dat dit het belangiijkste
eD opvallddste moment van deze
analys is. Deze Íetoriscb zeer be-
nadruktc '2 I e variatie' wordt na-
melijk diÍe.t duidelijk wanneer we
de tekst va. Op€nbaÍiíg 2l il le7.en

- 'Vnd ich sahe einen newen Hi-
rnel vnd eine newe Erden Denn
der e te Himel Ed dic EISte Er-

dcn versi€ns'! De fuga is in con
trast net de passacaglia datr ook
rccr f@stelijk \lan karakter. Vooral
he1 lweedc contrasubject lrjkt zich
trict tc kunoe. bedwingen in de
nieuw vc.krcsen ru;mte (re mt.
t74t)...

Ik legdc rcjuist en verba.d tussen
de motieven van de l3e en die van
de 19€ cn 20e variatie (zie de voor-
beelden 18 cn 25). In beide seval-
leÍ verb@ldden ze de srl},etr uan
d. z.e. Dc zcc en het water ;s ;n
dc Joodk bijbeluitleg meestal een
symbooi voor dar, en ,enler:
a,:aa. Twce bekmde vooÍbeelden
hjeryn 

^jt 
de Zaidrloed (G esis
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6 to], de Doonochí door.le
Schelízee (E\odts 13:11 14:31).
Dere uitleg past reker ook in hct
kadcr vu hct tnatstc Oord@I.
Hct wordt nu duidclijk wadom
Balh dcrc moticvcn in dc twee
laatstc variàtics gcbruiktq door ze
daama te laten verdwijnen, wordt
het vervolg van ODenb. 2l:l uitee-
beeld -'... nd.las Maer in ticht

Het fuea-thema is niet allea
lettdlík betzelfde als het Raison
tbema maaÍ ook als de melodic
enhefva! de al geno€mdc com-
muo;o+eqrcns. Aan het begin v5Í
dit twNdc dccl van mijD artikel
bcloofde ik nog terug tc komcn op

De tekst enan luidt '}r.e,rrarie
sdctificium ilttil ide, ohlationes et
holocd na, supet dltdí. í M, Do
-dP l Hct is ccn pedef,ltc uit
Psrlm 5lr:, en bo"ctcpsalm waann
de psalnist ztn zonden beljjdr cn
om vcrgoing smcckt, uit angsl
voor de r@hlspraak van God (het
Laatsle Oordeel)! Het is !Íijwel
zeker da1 de psaln een zeer be-
Iangrijke rol in Bachs geloofsleven
speelde. De lutherse geloofsweÍeld
was vooral i. Bachs tijd litursisch
immers vooÍtduÍeíd toegespitst op
het Íhema hoete veryeting-

De NBc-ve(alirg va. de comu-
nio-tekst luidr: Dan zult Cij beha-

scD hcbbcn in o1ïcrs nàar de eis,
brandoffcrs in hun schcel ge-
bncht dan zal mcn slieren op uw



allaar ofièren.' (vs 21)
Enkelc andeÍe citaten uit de psalm

Vers 6: Tegen U, U aileen, heb;k
gezondisd ... opdat Gii relhtvaar-
dig blijkt in uw litspÍaak, zuiver

vs 8: 'Zie, cÍ wilt waarheid in hcr
verborscne, ;n hct seheim naatt
c;j mij wijshe;d bckend';
vs 10: '...doe mii blijdschap en
ueugde horen, let het gebeenrc
dal Gij verbrijzcld hebr, wccr jube-
len';
vs 13:'...verwcrp mij niel van uw

vs 16: 'Rcd mij van bloedschuld .__

laal mijtr tong ovcr uw gerechtis

Op grond vatr deze g€gocns ver-
onderslel ik dar Rach dcze sÍeso-
riJanse meloJie zeeÍ b(wust als
bcrkom$ vaD her Passacnelia-rhè-
ma koos l De psatn knjgi bii het
werk daardoor de funclie van een
soort notto etr de compositie
wordt daardoor in een tocnteÍiid
actuel en voor i€dereen hcrken'-
baar liturgish kader geplaarsr.

rn de fuga is nog een dder
aspect van gioot belang. Het the-
ma vcrscbijnl drie k€er in elk va,
dc vier siernmcn- in to1àal dus 12
ke.r. Dit moel in veÍband worden
gcbracht met Openb- 21:12 en l3:
'Vnd [das h€ilisc Jerusalen] hatte
grose Dd hohc Mauren vnd hatte

zwelffThoÍ ... Vom Morgetr drey
thoÍ / von Mitlemachi dÍey Thor
/ vom Mittag drcy Thor / von

W€ waren nu a sekometr in
Openbaring 21 het voorlaarste
hoofdstuk. Aanvdkeliik liikt h€t
problematisch te bepalcn waar hcr
22e hoorustnk aanvrnst. Er schijnt
in de fuqa seen dridcliike cesurr
voorbandcn te zijn die op een voor
de hand tisse.de oplossins kan
wijzen. Of misschien toch...?
De toepassing van dc 4:3-v€rlou-
ding is rccds ter sprale Aekomen:
het h de cxacte verhouding tusscn
let parsda8lia- en iet fugr-ge
dNlte In Jccl I van miin anikel
schreel ik dat de som hicsan, nl.
zeve!, ;. de betekenis vàn de i,l
n@kíh.id gezien noet worden.lk
noemde als illustratie de zoen
scheppingsdagcn. In dezc omstan-
dighcid zou mcn echter vu de
,r/.lrdtus kunncn sprekeÍ, dc ll.r-
r.neprns van dc henel en atudel
Wannccr we ook de fuga volsens
de 4:3 ve.houdins verdelen, blijk(
de scheiding exact in -au, 2.r9 te
vallcn. Het is opmcrkel;jk dat tot
dit monent de curvc van de lUa
vnj statisch en horiatrtaal was
de s.cmen bewogetr zich in ed
Íelàtief kleine ambitus. Preies in
mt. 239 veranderl dit vdaf hier
teLetrt zich een sterk stijsende ten-
dens af (zie voorbeeld 27). Daar-
nàaí valt op dal in dere naat de

tonica weer is bercikt. Her is daàr-
om a;ver muikaal-analytisch niet
ondcnkbaar da1 we van een iÍ
dezc maat startcnde nieuwe episo
de, als het warc cen '22e variatic',

Het blijkt inderdmd de sleutet ror
de oplossing tc zijn: dit is het punt
waar mÍns inzicDs de uitbeelding
van Opcnb. 22 begint- We lezen
imncrs d;Íe.t al h vs. I 'Vnd er
zeiset mir ei.eí iàutcrn ÍÍom des
lebendisen Wassers klar wie ein
Cbristal der gieng von dem stuel
Goltes...' (vgl. het noterbeeld!)
om dezc sedachle dnncmeiijker
te makcn veÍwrs ik terus naaÍ de
12t, vàriàt;e nit de Patweltu.
Exàct hetzelfde motief (zie voor-
beeld 15) kwam op die plek in da-
lendc richting voor terwijl ook
daar, in Openb. 12:15. gesproken
werd over '...cin wasser wie cin
Strom das er sie erseuff€t..-'! Dui
delijk is dat de symboliek vaÍ het
waler is veranderd h€t iaaÈri
qen.le, Èxlelgende wateÍ it de 1k
variatie (voo.eesteld met her ddletr-
./e motie0 is verandcrd in het /"-
,?a/e watcr (aesynboliscerd door
hetzefdc motief in rrrSearc
richting) in de fuga. Dat is de
tweede symboliscle belckcnis van
het water die van de doarr, de

Dezf, overcenkomst wordí nog op-
nerk€lijker wanneer we leDslou€
de 4:3-verhoudina toepasscn op
hct passàcaslia-sedeelte. We blij,
ken dan €xa.t h ,aa, 9ó uit tc
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komen ... hct besin van de /2e

Een ander marlant putrt in de
fusa is het r'r'alalF.af-aktoord op
de laatste bladzijde, wema in ccn
kort coda het werk àfgeslotcn
wordt (zie voorbeeld 28). Opval-
lend is dat ook het boek Opcnba
rine met een soort coda wordt
bcaiDdiSd. De tekí hiervan luidt:

"Es spticht deÍ solchs zdg.t / Ja,
Jch kow bad / Amen / Ja kntu
HERÀJher - Die Gruàe vnsets
HËr Jhesu Chtirti sey nit euch
allen- Anen-" (Openb. 22.20-21).

De veruachte teÍugkomst van
Cldstus wordt muzikaal indruk-
wcktend sestalte gegeven door de
dàlendc fieuren in het pedaal (zie
voorbeeld 29), die ovcrisens de
sehele laatste bladzijde dl bcleeË
sen.ra De woordeí Ich kome
bald' worden in Openb- 22 inmers

al lwcc ker eerder uitgesproken.
Echter pd in de coda (de derdc
keer) bercikt Bacb. na in de hclc
fuga deze toon niet te hebben gc-
bÍuikt, de laaSste noot van he1

Door middcl van het zeer effecr
volle Napelsaktoord gevolgd
door de rctorische generule paE
íde eerste nÀ ecn kwartieÍ
(plenum-)muziekD richt Bach hi€r
veei aandacht op, welliclt ook
omdat me1 d% tekst tevens de
seheie bijbel wodt afseslo.en. De
plotselinge rust na her akkoord
symboliseerl het onverwachle lijd
stip van de dag dcs Oordeels.

Opmerkeljjk is lenslotte dat de
Pa'.'a.aal,i, afgeslotcn wordt met
ccD verarderend tempo: in de
voorlaatste maat vcnchijnt het
voorshrift Adagio. Zo'n verlans-
zaming van het tempo zien we zel-
den bij Bach. Ik denk dat hij h;er-

mee de ea,rsleid wildc symboli

Daamaast hoor ik de laatste twee
mate, he€l sterk als een getoonzet
.rmea. Dit \,r'ordt exím indn*wek-
kend vaíwege het ingecomponeeÍ-
de cresceído: De eersle lel van het
Àdaaio is d e-, de 1we€de 1el vier-.
de derde vijf-, de laa.stc 16c van
de vooÍlaatste maat zcs-, cn hel
slolakkoord ze,"rrÍemÈ! Overi-
8cN werd ook het Passacaglia-
gedeelte met ee. z.evenstemmiA
àktoord afsesloten (zi€ maat 168)

dc achtste toon in dit akkoord
behoorde immels toe aan de fusa.
De symbolick acht€r deze opstape-
ting en het zeveníemmiSe slotak
koord (dent iv@r aan de volledig-
heid gcldcDd voor ales cn
iedere.D) lijkt me zer duidolijk
geMsecrd op dc al g@itecrdc laàt-
ste woorden van het bijbelboek.
'Die Gnade vnsers Herm Jhesu
Clristi sey mit euch allen. Amef,.'l

+=
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Nu wc ar bÈt slor gekomcn
zljn tan de unenaÍtrng !dD mirn
ideeËn o\reÍ ecD moeelijLc theotogi-
schr rlreÍgÍold van B&hs Pa$,-
.,oslii, is het gocd eíkele smenvar-
tende conciusies tc trekke, AllcÈ
erst denk ik dal al in deel I van
d;t artikci voldoetrdc is aanÈe-
toond dàt Bach bij het sch;jveD
van de PaÍsa.agliiz cen achlerlig
seíde motivatie zal hebben gehad
- hel uerk is dusdanrÈ program-
maÍiscb van karalrcr dar deTe
veÍondcrstelli,g mijns i.,iens zer
voor de hand ligt. Hct is flidenl
dat Bach bij hct componcren z-e€r
bewust zín motiev€n, zijn schrijf-
wijzÈn en affecten koos.
De gcdachte verolgens dat Bach
}'eeft setrachl hitrbj.j eeD bijbehe
achtersrond - verbonden dn een
litugische functic van her wcrk -
aan te brense,, lijli mij TEer soed
veÍdedigbaar. Bach was inrmcrs
kerknusicus - wcck in wÈk niÍ
was hii functiorcel berÍotkcn hi,
de liursic. ln de nee(e raren v;n
zïn lcve, Iiep zijn leven;tmc s}m-
chrootr net dal vm her kerkclijke

HoePcl een sluitende theo c ov€r
de rclatie russcn bepaalde tcksrm
en een orgelwe.k van Bach slcchts
door dc coÍnponist z€lf bevestigd
kan worde., mecn ik dat ik t@h
voldoeÍdc srond hcb te mogen
veronderstellen dat de Paira.as.lra
van Bach in verbdd ftet hel boek
Openbairy rm Johdltres Eebrachtkd worden. Hct leit dar er in een
tussn beide gcsevens concsponde-
rendc volsoÍde zoveel intngercnde
puallellen lussen het blbelbock en
hct orselwerk zijn te vind€D, rechr
vaardigen hcí gevoel dat dc puzel
nx, }oewel Do8 nier complccr, een
herkeibaar beld oplevcn. De
lulste stukjes van deze puul lis-
gc! waarschijtrlijk, e. da1 is mmr
gocd ook, naast Bach zelfin zijn
gral tc Leipzis.

Bachs koprElins van Psaln 51 als
motto aan hct werk lijkl me aan-
ncmeltk Zijtr leven cenlreerdc
zich ondeÍncer om deze psaln
het beljjdeÍ vu boete en hel sme,
ken om vergcving klinkt door in
zijD hele religÈuzc oeuvre. Door
hct citeren vaÍ dc gregoriaaíse
mclodie van dcre psalft weet hij
wn kadeÍ te schcppeD waarin zo-
wcl de P6sa.aglrd als àet boek
OpeDbanng volkomeo .atuurlijk
lot ee, synthesc komen.

Uit zÍn koràalvoorspelen en can
tales blijkt da. Bach Nn sedesen
thcolosiscle kemis had - zeer
veel fàctoren wijzeÍ op en diepge-
worteld godsdienslig bcsef. Vanuir
die achtcrsro.d moct trdr mijn
mening Bachs hele liturgische
compositiekunst benaderd worden.
Hicrbij z;j aangctckerd dar de
exactc grens tussen Bachs liturgi-
sche en niet-lilrgische repertoire
nog z€€r omstreden ;. lD del l
van dit aíikel beargumenterde ik
dat vooral hct tot 1717 gecompo,
neerde \,Íije orselrep€rtoiÍe mijns
inziens in eeNe plaats als in- cn/
of uitlejdend or8elspel voor de cre-
diensten fuDserde. Met mijtr ver,
haal over de biibels-seoriënteerde
achÍeÍgond v de Pdtu@glía
mccn ik dat er cc! belangrijk ar-
sunent aan de al eerder geÍocmde
moti€ven is locgooegd.

Tetr§loate

Ik wi1 teÍslotte benadrukko dar
dit artikel eetr aanzet rot vcrder
onderzoel wil zij.. Welicht is,
zoàls ik al coÍstateerde, nog lanA
niet alles over dc PaÍsa.aaàiz ge-
7Égd, cn dat wil ik ook zeker nier

Het is c.hter minstens zo intercs-
sant ook de andere 'wije' orscl-
werkcn va. Bach dooÍ deze nicu,
we bril te bekijkcn. Enkele vraseo
die datrrbij van belary nl1€n zijn,

Is het mogelijk oof, àÍdcrc
'vrije, werken van Bach op bij-
belgedeeltes 1e bctrckkcn?
Kan er meer gezegd worden
ovcr specifiek€ zondagen in he1
kcrkelijke jaaÍ waarop dczc
werken dm zouden zr. se-
sp@ld? wmneer $,erd in Wei-
mar bijvoorbeld uit Openba-
ring geluen?
Is he1 Y€rvolgcns denkbaat dat
Bach €etr 'kerkel;ji.e jaaÍsans'
voor- €n Daspeien (v€Íg€lijkbaar
ncí hct 'OÍsel-Riichlein') voor
dc crcdiensten wilde sèmenstel-
len wdbii elke k€rkeljike
(feest-)zondas.d'voorbeeld-
Pràehdium und Fug€' kreeg?
Kan derc wcrkwijze ook toese-
pa51 zijn gcweest ií bet werk
van àndqc comporisten zoah
Buxlchude (Pasrd.zslra en
Cii?.onalr? werd Bach door
andcren beiïvloed of is hij dc
eeríe eD cnige die op deze ma-

* Eeí heel àDdcrc maaÍ.;et min-
d€r boeiende iDvdshoek: Hoe
kunnen wij, ëls hederdaag.È
ktrkmusici, de traditie die na
Bach verloren is gcgaan weer
op een 2jnvolie cn bcmste ma
n;er in de lirursic vornseven,

Ovd dit iaatste t€r @ntcmplatic
nog cm laatste opfterking: dal de
scnoemde taditie Ía Bach hele-
naal vcrdween, ;s niet geheel
waar. vooral in Frankrrk hebben
in dea ccuw componisten op ver-
gelijkbare wijze in hun al dan niel
liturgischc compos;ties (weer) d€r-
gelijkc bijbche elementen aangÈ
bracht. Bij componisteí als DupÍé
(k Chenin de la Ctuix,
Synpho ie-Passiot) cD Mcssizcn
(o.a. Za -lr'ad,rtq is het aspect van
de retorische tekstuitbeclding pro-
ninent aanwezig. Misschien kun-
ner, naast Bach, ook d@ @mpo-
dsten ons inspireÍen wanne€r mijn
letstg€noemde gedachte aan de
pmktijk wordt getoetst.

L
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Hel blijft intrisere,d met dcz6 Ina-
tcric bczig le zijn. Ik hoop daí
mijn aÍtikel ee. voorzet kan zijn
tot verde.e studie en een ziÍni8c
en opbonwcnde gedachtmwisso-
li.s-
Bach zal nch nooit sehecl prijsge-
ven: clke ke€r dat men zijn weÍken
bBtudeea, kon€í weer adere
asp@ten aan het licht- lk hoop
daaÍon dàt Yeel lczers zich naaÍ
eÍleiding van dit aíikel uitgeno-
disd voelen mee te spcurm en zo
op nieuwe, andere eí m devolle
muikale inesviogen konen. Ho-
pelÍk onlstàat €r vervolscN e€n
ziDvole, boeiende eÍ vruchtbare

2 lk sebruikt dc mtoehauElijk unsr
ve w,oÍsd dn.Í HANZ VOLZ, HEINZ

cheÍ I9r2). Ir de coll*tie vd 7r. arul-
§iÈ Furbrins! Librd4 oJ(: aÍdia
Seu,r,r], in St. Louis, Missouri, is de
dricdcliac Calovi!Èbijb€l die a[ Bth
hehehooile von;en v,n DÍrekenin'
Bi v.n;in h,nd, ops mm. Rehh-
óndsJr utrlpàarm's lan dedde Jel
sjpneerde Brch md 'Jsad./l /73J1 It
Ëroósdè ebLr in dÉl I €. dir artikel
dÀl de P6seaslia al rusm l7l3 e. 1716
b dat rd is. Dc entekeninsen zijn dus
broikbàr vod h.t ddcrrek van on
de]md dc lal€ mnLtB. *fiter nict vsr
.n, o.deruem 7ie ool CÈRlSTOPtl
TR-AUTMANN. C?/r, s.rrria / I
Biinde aus Bo.llt Na.hl,f... In: r:tK
lm (RcdE M.rt I%9.

3 Er iq voozover ik hèb Lun.e. na8nan,
hdÀls cen inÍormaLie ovsJc bijhel(')
d€ }Ilch lMr l7:l:l lebruilk

. M'ChId Rid Eq' óHF ÓRCAN
YEARBooK 1930, !as. 95/96) rs-
n.ldr 'itr,.prr. n reeeÀr.ll'ng btd.
aodm duttuu, trl we viodm dc Ar'csu-
.io.sq nelodie cius in bd Grar'raà
rrrplsÍ (Solsmcs, MCMLXXI», pag.

5 Bcromdc ande( voorbeeldm ziio Ba.hs
korudlbserlinxco O Ldu C,/?s,,
-huLltq' B\ttY 6tN n'('hr6k "\ Lmn
(;o .; Bw\ 6le hct Orptl En.hl?tn.
warbii de @onislE beusÈns hel gc-
hooílivcí (hel navolse.) vaÈ cbri*ns
en Oods wl, namlijt h.l drag€n Ya!
de schuld do meNbei( synbolisM.

6 D@ canta& is i. l?14 voor endas Ju-
bilak gcmDooÈrd. Deze daking v.l!
àdli ik iD deel I s.hrecf, o.gever in
ddlldc psiode @ri. í i. de PaNa-
.4lh F ontstàJn (ol. iu36 lTll o

ht ;n GcromdJ oslinatqsenedb
voor. à lElEkt Brch de qrLteletst
srotendèsls uit dc O!€.baring...

7 Dil lied d&t in hel huidige Evanseli
schs Kirchcnse$nshmh ondÍ nr. l35r
in hí t idlhel vmr de xelkm bchlt
hcl, in m rerldins door 

^d 
deo Besten,

3 MirD dud.Énorecfirkra Hiiint wG
mii op dec opmerkelÍke orresr(on{.

9 Zic de toelichlins in d*l I m. dir adi

l0 Ook PETER WILLIAMS wijst oP.lez
a\ffinrffii (Th? oryan MBn- oI J.s-
.4a., r, Canbnd8c 1930, pÈg.260).

I I t.rerdMal is de verFliiki.s ve dil mo-
liel net de linkerhand-paíij và' de al i.
d{l I Fílmde koruàlb3§Uns
'Ch v u3?r Hn, ,@ Jnnlon kM',
wdr dÈ ehrijr't4 sm* turn€t

l2 D€ \(meldinE bij decomuí'o in h
.roào1" r4t"\trÀr Pel!,54. 2l Dit
,ddl àln o;Íà,1'n dc ler&nuivins

6aln-nummÈÍios Her Èaar hieÍ om
Àdlnr sl n de rÍoresbnrs t r nE

ll Dat Bach niel ooh€kènd m md lr*
gEsonanse repeíoi.q blijkr uir hct feil
dat hij divoM lcrcn grc8onuns melo
dim in àjn lnrc ve§dklë Hèt be
kendstc voorbeèld i3 de aaÍhefun ner
aiedo un de í mlr-rísrs., 3.bNÈrd op
cn ercaoriÀmE mlodie Yan h€t Credo.
uir de roo en mn GoI l FRIED VG
PF,LtltS (.Nd Li?ziÉer GeenshÈi.
1632, p.Í, 497) bliilt dat he1ànsÉn lan
Grcmnun5 n dc S'.Iromas in LÈPzi8,
m idhchL Ln de neesk Lxrhee k6km.
loe. .ós det onE brnik$k ua.

14 Hcl liikl sf B&h nid het hoofdmolier
lii|n.à Pruetudim in c-d!í BwY s45

Perer oue.*e* (1%3) lulerÍ at'aet u
k&tuzn* tu tet S*@|k.k CoMtwtc
im aat{.lan lii Esp. Brr0nl Bodélirlt
Phh vn Diik q fias tn Nieui*ND In
n?it I d?cJ hu DM<indewd tun'n'
kll @ ol4t h41t4 rudi? t4 4Ík tsinq t
hd à-t óo tlM T",.a1h.udt hti zith o,
kleu; sttuzr beg trt dt lrdie w hdd
.n als.htitten d ;roeee dnkbr M oryL
-,+L Ft; h r"*n\q alt tantt4nmit-";.k irii b werkzM alt.anto4tr ilt

lk bd ftel d k PNt Ldisd @ .t. Iíut
ton Ni.bkooo t lluuÍLd, No[ à Crpr
Hm'hr: b c;onlad a pt.;t tr Foohl
Kaoidm te HN[dtlotp tuu her krtti:x'i
dunener t de tet:í a htu de vadrd?
@lle owkara O!\ Chrixto Hr Í rt
v.,,;À,'i,,' Phhr \@ DÀ u ,ltLmt
wí ik saos M&n wÍ aiwre

I ft del hie[ru opd.dnoÍJÍ 
^lbdclemÈnt ranroondc *erksiir Ji.

Brct hrokcde bii hdrompooeEn lan
z{n kor,àlpaí'L\cn de ,aa,o,6.n"n
I e,rrr'.Mr* n elké vriarle b,€ts
de B,.h zich uD Èm andee {rorc !d
hr k.rDl ooi hrr r.mr de volsoÍde
va. de mudeth over€. net di. vm
Íh v,n,rar {ALBERT CLEMENT. a)

Je , & dL Gobe, utÍ*l\t 1939).
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