
De tijd van de passiemuziek nadert. Geconcentreerd ir enkele weken tijd zinderr Nederland van de

uitvoeringen van gezongen lijdensverhalen- Wellicht

eens aan een experiment.

Bachs Matthàus Passion

SOmmrge gezelscnappen zlcn ot|aar

Onlangs verrcheen hij Bàrenreirer de parriruur van de friihlassung van

in een gebonden grnoLlormaar editie. mer her hiihehorende orke\t. cn

koormateriaal. Een duik in de boeiende onstaansgeschiedenis van de verschillende versies van

Bachs Mafthíus- en Johannes-Passion, de twee beroemdste ooit geschreven.

Bachs passiemuziek: grensverleggend
Hocwcl zijn werken anders doen vermoeden, bleef Bllch
soms lang sleutelen ean zijn composities. V.n,ii.
JohaDncyPa$ion zijn naar liersr vier yersies oversele
vcrd dic ondcrling veel verschillen làten zien. Bàch voer
de regelDaris wijzisinseD door in deze passie, mr erop
wiÈt drt hijaanvankcliik ctwcrkelijk revreden was met

Van Bachs Matthàus l'assion bcstaar vcrschillcndc vcr-
s\es: de Friih[dssahg nit 1727/29, cen Spafassans \il
autograal) uit 1736, en nog een aantal kleme veranderin
sen uit 1742. l)aarbij circuleÍen nos enkele afwijkende

Wr, 11,.\ ,rn het begin rÍ $r .orefl m /,1í
Matthàus?

''...Wanneer in een gÍoie stad een deÍgelijke passiemuziek
voor het eerst werd uitgevoeÍd, met 12 violen, veel hobo's.
Íagotten, en andere instÍurnenien, waren veel Ínensen ver
bouweÍeerd en wisten niet wat ervan te denken... ln de
keftbank van een edele Íamilie zaten veel l\,4inisteÍs en
nobele Dames, die het eerste komal vol devotie uit hun
boekie meezongen. I\,,laaÍ zodra hettheateÍ begon keken ze

veÍwildeÍd om zich heen,en zeiden tegen elkaar:1'Vatmoet
hiervan komen?'. Een oude nobele weduwe zei zelfs'God
bespare ons dil kinderen... Het lijkt wel oÍ we bij de opera
ziÍenl'..." lchristiaan GerbeL t 7s2J

Dc Jola.nes P.ssion
Bach schÍeeÍ zijn Johannes in 1724, toen hij 39 jaar oud
w1s. Het wàs zijn 'visitekaxrtje' in l-eipzig, waar hij ;n
nrei 1723 wrs begonnen nài zijn nieuwe baàn àls c.ntor
vatr de Thomaskerl. De Goede Vriidag was het liturgi
rh. h,,,sre1.r rr vr r her irrr en her rond l,ii zi ra'rr
{,1i1ÉJl \.,., d:r l-ii r,",rde(,nede\riid'8re'ile' r
1724 ccD g«x)ts opeezettc passiemuziek zon compone-
ror. B:, h maakre cr drr' .,.,t \ c,l wc+ ! J,,. Hi, h.,. r,,t.
gcbrand hct wcrk h 1724 uit tc vocrcni cctr vcÍtragirg of
m;slukkins kon hii zich Dict vcroorloven.
Het ontstaan van Dinstens drie latere versies doct vcr
moeden dat lij met deze eeÍste versie, wellicht door tijd
sebrek, riet tevreden wà'. AI een jaar later componeerde
hij, als nieuw open;rssdeel, de rnonumenrale koraalfan
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Íl.t nogdl hx"llile hklhldd.ldt Bd.b naakrc tuor l! Mnlthi"s.

tasic O Me s.h, beueifl dc,, Srd? S/oF. Bach sebruikte
dit dccl latu hde Matthàus, waar het als slotdcel var het
gedeelte 'vor der PÍedigt' fungeerr. Het dcel stoíd in de

Iohannes overigens in lls dur; in de Matthàus werd her
een hahe toon hoger getransponccrd. Dit had waar'
sch;jnlijk te mlken met de speelbaarhcid op oboe d'amo
re, d;e Bach in de Mà$hàus in dir deel ccn belànsrijke rol
liet spelen. In th dur zou de partii vatr dit {eer tleine terts
lager klinkende) insrrumenr immcrs in Ges dur geroteerd
moeten zijn. In de Es durversie uit de Johrnnes schreef
Bach 'gcwone' hobo's voor
Àls slotdccl vocgdc Bàch in 1725 het koor C,briste, du
t "aà LLur' ru.. trol Ll r Jrcl uerd Lrer q cr r. ru i

derdi Bxch vocsdc het in 1740,.rls slotdecl, toc aan de al
bestarnde cantate Du udhrct Catt u d Dau|ls Sohft
Brí,1,/ 23.
Daarnaast wetlen in làtere versies val dc Johannes een
aa.ràl poëtische bestanddeler vervangcn. l)e evangelie
tckst bleef uneruard ongemhonden, zii het dnt in 1732
(ní hct oDtstaan van dc Marthàus dus) de twee 'lccn
tckstctr' uir hct Matthcnscvangclie (de verl<xrchening
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door Petus en de aardbe!hgsscène) werdefl scsctuapt.
ln J, laatre. !ierdF ve\ie dre ltth eer làa, \uur /l'l
dood maaktc, wcrclcn opvallend genoeg de meeste latere
wij,igingen wccr onscdaan gemààkt. Feitelitk w.s dit een
reconstructie vaD hct ccrste co!.ept. Boe;end is dnt in
deze laàtsk versie de orkcstbczcttirls wcl fli,rk werd lrir
sebreid. Dach beoogde bij dczc omwcrknrs een verbre
ding vàn de klank. Hij vocgdc ccn partilvoor contraíagot
('Bassono grosso') toe, vergroottc hct aanral strijkers en
breidde de continuogroep uit. Dczc lcrandcrirycn waren
ongerw;ifeld effectvol, maar sinsen tcseliikcrtijd icn
koste van de transparantie var de klant.

Overigens mm Bach zich de,e vierde lersie w..rrschijn
liik al in 1739 voor In dat jaar beson hij .rrn eei onvol
tooid geblevcn nctsctrrift, hetgeen erop wijst dit de2e veÍ
sie de deÍiniticve mocst w{,rden. De .eden dat h:j hàlver
wese deel 10 dit werk afbrak hccft vellichr re ,naken met
cetrvan de affàires die zich afspccldcr tusser Bach en zijn
wcrkgever, het stadsbesturr van Leipzig. Op 17 maarr
1739, sic.hts tien dàger vooÍ Coede Vrildas, vcrvocsde,
volscns diens verslagleggnrs, de sr.rdsklerk zich bij hcn
md Jr b,,"d'.h I d r zi loorgr ruren r ir\u-r'rË vJn
dcJohames geen doorgang lon vindeí. Het st.dsbcstuur
verlcendc geen toesremming. ltach reageerde met de
boodschap dat het hem n;ets kon schelen, hij krees er
immers nict voor bctaald en het was hem alleen rnaar tot
lnst. Vermocdeliik lcsdc hij per direci demoisÍtrrie{ ,iin
pen neeÍ en haaldehij vo(,r dc aanstaand. Goede Vrijdns
v;eringeen oudere passic yan Tclcmann uit d. kast. Pas in
1749 werkte hij ve.der aan zijn Johaucs cn voltooide

De Matthàus l'assion
TeNijl de Joh.rníes schijrbaar in haast wcrd voltooid,
eunde B r.l' zrh,el',^o h (umfunLr.r rJn /rl'r ntr,$'.
pa$ie meer tijd. Dit blijkt ook nit het gegeven drt de eer
ste uiwoering alwas gepland in 1727. Het is o.duidelijk of
deze uirvoering;s doorgegaan- Er ziji Íeeds meer muziek
rerenr hrppers di" dit \erdedigpnr Jrdtre he.rr i, r tu,i
fcldr hicraan. Vrlgcns hen koos Bach er in 1727 voor, nr
plaais van zijn eiscn wcrk, de Marku$Passn,n vatrJoham
Kuhnau, zijr voorgang.r op her progremma tc zctter Het
\ohuukn \.n J, MJnhJu' lrr.s zo rrug .u,r'yaar r, 'p1.:
volgens de orders van hct stadsbestuur moest in 1728 een

Joha,nes worden uitsevoerd. Hoe dar oot, het is duidelijt
dat Bach zich voor her componeren van de Matthàus neer
nrJ srmdc drr r,,,. de lot-,nne,. rÍ /ii,, /pt.. r nsi/,n8en
dat Bach al voor ofin 1725 n€t hcr werk xan de Marrhàus
begon. ln dc lcgc ruimrc aan her ehd var een altviool par
tijrar een vcrsic uit 1724 lanhcr Sarcrus n1D-sroot BWV
232 (làter sebruikte hij dit dcci voor dc Hohc Mese)
noteerde hij al de melodie voor dc bas aria t4.acbe dich,
npn IIt,?.. ttn- Her ,+J.J.r \..n J,7, rq( J"r .\ra
tiid wes ii ieder gevà] een compositie die ir verschillende

Anders dan bii de lohannes liikt her dnr Bnch ziin
r4rtth u. hr,eerde,,; eer g ondig rrir5euerlr.on,posr
tieplar Hct ir de passie verspreid vijnntul voorkonren
van hct koraal O Haa2r roll BIut a»à WunLlea, met een
teruglopetrd aaltal voortckcls (van vier tot nul; zie, vol
gens de NB^ nurnmering, de dclen 15, 17,,1,1,54 cr 62)
wijst, om een voorbeeld re nocmrq op het besraan vatr
een derselijk phn. Vele theorieèn zii,i infriddcls sepubli

1n

ceerd over vermeende kruisvonnel, getalsmatishcdcn,
Fibonacci reeksen en andere symbolick. Dit is niet de
plaats daar verder op ;n re saan, maar het feit dat dit
werk aanleiding geeft tot zoveel publicaties op dit gebied
(vcel ncd dan deJohannes) doct vermoeden dat, op wel
te m.rnicr dan ook. Bach rond 1725 ,eer welbewusr aai
her *er . 5ms. l"r, r< Juur tsa.h r.r,gehÍ..hre sii/iB r
gen tastten het grondplan dar ook nauwelijks ran.

Eei andere reden voor het in één ked 'slagcn' van dc
Matthàus wns orgetwiifeld de socdc samcnwcrking met
de librett;sr. Ilat herreft de architcctuur van het werk
,r,,nJer z" duid"liiL "l een lii',. Hurq n on/( osen eR
1..1J.. ,, ,-ii\erii sel q r \Jl, dl ,e J r!-1. .ronden\
\rr rr Brch deze idc d rrlJrusrr \uu oqer. )
H,. orrl-rel.er'r r e.n derCelrr\r.enrerue,lins bi l(i
schrijvcn van.leJohannes kÍ,it aan dat deze omstandig
heid van niet tc ordcrscharten bclang is. Voor dat werk
,ijn de poerischc rcksrcn, wcllicht ook al wegers tijd
nood, door vcrschillsndc dichtcrs aangeleverd. Dààrnààst
is geput uir al brsta.fld materiaàI. Mede daardoor is het
roraalconcept vnn dàt werk beduidend mindcr samcn-
hangerd, wat ook al hlijkt uit het fcit dat dc dclen voor
cr m de preek zeer ongeliik van lcnste zijn.
Hct drama en de expressie zit daarentegen, meer dar in
de MartIàus, nr dc uitÀ.erkins en uitbeelding van het
cvangclicvcrhaal zclf, zoals in de turbae (de gedeelten
waar hct koor ccn rol ir hct verhaal verrolkr, zoals het
volk, de discipelen of de priesiers). Ifl de Maithàus zijtr
ir r dt:ri". o.prl.nd,uur Je Jrunrti* hc, rpn *,., n
daarbii beter nret de recitntieven en turbac in b.]ans.

Br.l' ,, r,moere llen.i. !/\i, rldc- ua:rr.hrrnlrrt rr I 'r
ld.r,r.i,nJ rer,nnn.;ere aq J. luhrnnest,ro.n Br,h
cen passie Libretto vin hem lecrdc kennen. Picanderstold
ondcr grote nrvlocd van zijn lerààr Barthold Hciuich
Brockes (1680 1747). De allegorische dialoos tussen de
l)ochters van Sion en de gemeente dcr sclovigeÍ in het
openingsdeel is afkomstig van Brockcs.
Ook Bach was bekend met het werk vrn llrockes. Naast
vele andere cornponister schreef in 1716 ook Ccorgc
Friedrich Ilàndel eer passic op Brockes Iuoemde librct-
to Der ííir àie Siinden àeÍ Welt genatterte und steïbende

Jes,s (1712). Bach krndc .leze pàssie er scbNikte enkele
ariatelctcn h zijn Johannes. Ook het tu étu dcel combi
neren van vriie poè,ie en koraaltekstcn (bijvoorbeeld in
he! openingskoor) pnst in de wijzc waarop llrockes en
Picander hur libreni samenstcidcn. Picander onder
scheidde zich var zijn leemeestcr door de Lutherse bij
beltekst intact te laten. Bro.kes parafraseerde het lildens
verhaal trmelijk vrij en putre daarbii uit de verschillende

opvallend, ook nr Bachs oeuvre, is de dubbelkorigheid
van hct wcrk. Vrlgcns dc gangbare opinie is deze symbo-
lisch voor dc dial<xrgtusscD de Dochters van S;on (dc pcr-
sonificatic ,an Sior, de plaats van her lijdcn) cn de
geneente van gelovigen, geétnleerd in dc opcningsdelen
van Towrl de eerste.ils de tweede helft cn ilc aria lr.í rill
bei deinem )esum ruache, nret, door hcr koor sezonsert!
Sa schldíek sre Sii den ei,). Deze dialosiscrcnde op7.et
verleent het werk een enorme dramatischc lading.
Bach maakte oprnneal gebruik van zip rnogelijkheder als
lh,,ma'crntnr: rI lr pz g lrJ \1 'rer 

.tht^',Id nt /ir\
bcschikking, waarvar dc rwce beste o.der Br.hs leiding
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''...ledereen was ontsteld en urtre kritiek op het spektakel.
Erwaren, hetmoet qezegd, enkele mensen die zich welveF
maakten fiet deze iidele zaken, vooralzii die van het san-
guine tempeÍament waÍen en hielden van sensueel ple-
zier.. Zulke mensen verdedigen kerkcomposities van zo
gÍot€ schaal 20 qoed als ze kunnen, en houden anderen
voor zeurkousen en melancholisch - alsof alleen zij
beschikken over Salomons ooÍdeelsveÍmogen, terwijl de

anderen werkeliik níets beqÍiipen..." lChÍisÍiaan GerbeÍ,
1732)

stonden en in wisseldienst de twee hoofdkcrkcn bcdictr-
dc!. Op Cocde VÍijdas had hct twcede koor ethtu sccn
drrn.r. w.J du,,r \rr br.hÀbr.r $à\ \oor de pr*,eu
voering in eer van dc twee hoofdkerken. ln de Johannes
werden de twee C,aatoreten geconbiteeÀ. la de
Màtthius zrs Bach echter ziií kans schoon en kon hij ,ijn
plan realiserer: meerkorige passiemuziek componeren.

Pas bijde derde uitvoeringvan de MatthàN in 1736 voer-
de Bach een tamelijk nrsiipende wijzisins door Hij voes-
de dc koorfartasic O Meru cb, beuein dein Síinde sloB iÍ
dc twccdc vcrsie vatr zijtrJohanncs, cen toon hoger getran
sponccrd, toc. L1 dat jaar maaktc Bach cen meerkleurig
Dctsclrift, waarnl hii voor diversc pani,eí verschilende
schrijfwijzo gcbruikte. Niet aleen werd de tekst va de
evargelist en dc andere solisten, de cantus firmus O
Lahtu Coítes en erkele titels in rood geschreven, maar
ook noteerde hii oudtestamentische citaten in latiins
schrift, temijl de rest in gotische leÍers werd geschrevel.
Dat Bach erg gehecht was àa. deze partituur blijkt uit hct
{eit dat h;jjaren later, nadat de eersre paginat beschadisd
raakten, deze zorgvuldig restaureerde. Het remaardisctr
van deze gekailigrafeerde partituur wiist ook op hct dcfi
nitieve karakter van deze vemie, en hil grccp dc kans om
het norenbeeld nog meer te polijsten cu c <cle andere wij
zigi.ge. door te voeren. Zo krccs hct orkest van elt koor
ee. eigen cont;.uogÍocp (in dc ccrste versie tediende één
..nrin,,n,e.,ie heide orks.cnr. uarrdour de n r,i. rrng
ruimtelijkd opgestctd konden worden.
Dczc ruimtclijkhc wordr al in het openingsdeel volledis
uitscbuii. Dezc ouverture is een tou ó?dr, een dodenma$
van dc gclovigcn naaÍ Sion en leÍtzrle . De Ti;.htet
Siozs roepen de gelovigen op z;ch bij her tc vocscn, en
irderdaad reÍfen de aanvankclijk dialosiserende loÍen
elkaar in het laarste, 'éólkorisc' scdeelte.
Op eer aparte koorgalcrij, voorzien van eer zwnluwnest
orgel, wcrd ccn derde koor opgesteld van ongeveer zes

sopÍanen. Dit koor Lreeg de taak de antus firmus, dc
lu, rrlmeloJie u l r-u í att.' ud,.buldB.tee te /up..r.
Opvaliend is dat in het openingskooq dat it e-kJeir staat,
de cantus firmus in G groor verschijnt. Hct lijdcD van
Chrisrus (e kle;n)wordt zo gecomhnrccrd mctdc onschuld
van het LaD (G-groot), bczorgcn vanaÍde zwaluwnestga
Ierii. In dic zitr is hct 'zwaluwnestkoor' een a.n de
Opcnbarins van Johaucs ondeend visioen, voor.Ígnnnd
aan dc fcitclijkc wccrgave van de gebeu.tenisser. len der
gclijkc thcatralc wcrking in een groots opgezette liiurde
was in midden-Duitsland ,ros niet foorgekomen- Iloewel
een ruirntelijke opstelling in het rooms karholieke Itàlië en
bij Schótz bekend was,,al dez-e uiwoerhs in het Luthersc
Leipzig een indrukwekke.de ervarins ziil1 seweesi.

De bii Bàrenreirer uitsescvcn Inirlass,,s van de
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De.osre bldd.jide un d. MdftbaÉ. klèt doaí tldch .elÍ sd*tda

Mafthàus is scbaseerd op een afsclrift dat, opvallend
genoeg, pas werd gemaakt ní Bachs dood- Latg werd dit
afschriÍt toegeschre,en ean Bachs schoonzoon Johann( rrinoth Al,ni.k.l. .l1.l.tz"r( heefr echt, r rrrtgeuezen
dat het werk .ond 1756 is vervtrardisd door Johann
Christoph Farlau (ca. 1735 ?) Over dieDs leven is vrijwcl
nlets kkend; we wctcn slechts dat hij de Naumbugcr
Stadrschule bezocht, in .lenn studccrde en later als
assistcDcnotaris in Leipzig werkzaan w.s. Na 1770 ver
dween hii uit het zicht.
Het li$ voor de hànd te veronderstcllen dat Farlau zijn
.rfschrift baseerde op een manusipt uit waa$.hiinliil
I729. Wellicht na,rkle hiide kopic van een autografe eer
ste versie. Dit handschrift is snrd«lien spoorloos.

In de ve.sie uir 1729 is cr ótu contnruog,rocp voor beide
korcn, cchter nict gcspccificcerrl en kcijfcrd. lD de twee
dc versic is de bczcttirg duidelijk aangcgcvcn: Orgeno,
Violoncello cn Violone. ÈlÍ is, in tegcnstelling tot nr dc

luhJiir.. s« n i Jsot 'oorBe" l're\.r. \ooÍ de din,,c,,,,s
in 1742 wcrd voor het tweede orkcst een klavecinbel
panii jtemaakt, wellicht onrdat het tweede orgel {csefls
,rpr Jre nr.r l.e*l'il ' .rr u:.. \. A . a-É irr"
De I'J\ rorer ,r,, ner . n,rrin,ro zirn rn de eenre renr rl'
hnge, overgebonden nolcn gcnoteerd, zoals ook hct geval
is i,r de Johànnes, het vcihnachts Oratornrm en de can
tares- ook in de an«rgraaf uit 1736 noteert hii lange
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noten. Uit dat jr-lr is echter cen autosrafc orsclpaÍtij
scvonden wà,rin de noten van het c.'ntn1uo, blijkbaar
conÍorm de (oí: een) uiffoerinsspràtrijk, àls dbsesetzte
kwamrotcn zijl geloteerd. Deze schrijfwij?e is later in de
ged.uktc pàrtituq zowel bii Peters, BreitkopÍ als
Bàrenreiter, ovcrgcnoncr
In de eerste versie komt secr vnrh da gamba voor, maar
wel een luit in hct ccrstc orkcst. Dczc wordt ingezet io de
ríi.t kohn,uF", I\t, u.. lrr l-ro wrrd deze lur.,enrn
gen door een viola da Samba. Pas in 17,12 wcrd ook voor
de renor:ria Ci]deld (orkest 2) ren viola da saDba-partij
uitgeschreven; tot dan werd de continuopartij gespeeld
up.e lo. DeS ml'rI,rrrij i.nrer dnor tta.l ir Jep.rniruur
opgcnomen; ifl de autosraaf staat alleen lcontinuo! arn
gegeven. Ovcriscrs hcrschreel Bach in 1736 deze arià
s,onJ,Ë. wJJrh,i l,,r ,n,k i,, de,e,,orf"fl jsr.re s j/isin

Her is mogeliik dat cen rcdcn voor het nr deze aria
inwisselen van de cello voor dc viola cla gamba ligr nr de
hcchte vriendschap tussen Bach en dc, D 1742 in Lcipzis
wooM.htige jonge maàr inmiddels .rl beroende gambisr
Carl Fricdrich Al,el (1723 1787). wellicht wilde Bach
Abel graag een rol in de passieuitvoering van dat jaar
gcvcn, cn koos daarvoor deze prachtige atia. De wellicht

gambist uit het eerste orkest mocht zich
vastbijtm in de lastisc pàÍtii ar'1Kann siilSes ke z.

In de overigc instrumenratic ziir door de iaÍen heen klei
ne veÍandeÍingen t.'egepast. ln <Jc Fríihfassung is elk
orkest bijvoorbeeld voorzien van 2 Flauti travcrsi. In dc
latere versie krijgt alleen het eerste orkest er twee Flauti
dolce, raee blolfluiten, bij. In 1729 schreef B.ch allccn
een Oboe d'amore in het eerste, maar niet in het tweede
orkeÍ voor. In 1736 kreeg ook het tweede orkest dit

Opmerkelijk is drt de openingsaria van het tweede deel,
A.h, ntn ist netn /esas Iu, ranvankeliik een bas aria
vas. Ook bij het uitschriiven van zijn nanuscript in 1736
nur,r.J. l-ir deze rrir aarunketrj\ .1. hJ*Ji,J, m.r- rt
dcls hct kopiëren vcranderde hij blijkbaar van gedach
ten. Hij cords.crdc wat hij al senotecrd had, en voltooi
de het deel als alt aria.

Het koraal 1., oill hi!Í bei t)iï neheb ontbÍeekt ;n
larlnut kopie. We zagen hiervoor dat juist dit koraal in
Bachs plan van ilroot belang was; het is namclijk het
rwccdc nr de recks van viif koralcn mct ccr afncmcnd
a.rtal voortckens. Bach zal dit dccl van hLt begm af aan
hieÍ bedoelJ hebb.n. Op'rllerJ r.J.rr tsr.h rn z1n nerr
scripr uit 1736 dit korml ook niet uitschreef, màaÍ vol
stond met de opmerking'Ich will hier bey dir vers 2 seq.
cn Clave Dis', m.a.w. 'IIier wil ik het tweede couplet vàn
hct vorige koraal, maar nu in Dis' (lees: f,r. AIs deze aan
wijzhs ookzo h de -F"r,/assarg voorkwarn, heefr laíru
deue wellicht bij het oycrschrijven over het hoofd gezien.
Tot slot zijn in het openugsdccl tamclijk vecl vcrandcrnr
gen aangebrachi. Bach liet bijvoorbccld de dwarsfluitcn
en de hobo's van het eerste orkcst lnei de caitus firmus O
Iituh Cottes neespelen, een rol die later door de
Sesquialtera van het orgel is overgenonen.

In detail zijn er uiteraard nos veel meer kle;.e verschillen
tc vinden dan hierboven gescherst- Interessanrer da. het
aa csscD van cctr lijst afwijkirycn is uitcraard het
nriorLrr ur cr d. rutrr r.rng d,c tuch v""r J.zr rnst pcn

1)

])a .?atnrysaíia d, het Íucedc deel: tiid."s het notetefl kturn ab

kan hcbben gehad. Hcr liikt crop dat Bachs ;dee van de
ideale orkcstbczcrtnrg door de tiid heeo veranderdcj mct
nane iE de Johames zien we insrijpende vcraDdcriryen
in de bezetting. Uitgargspunt is, zoals ook dc orgels in
Bàchs ogen G/a/lràl moesten uitstralcn, cen verbreding
en intensivering var de orkestklank. Het is drn ook niet
toevall;g dat ju;st in de basso-contjnuosectie de meeste
toevoeeineen worden gercalisecrd (denk aan de latcr aan
dc bczcttins van dc Johames toegevoesdc Bassono g.os
so, vergelijkbaar tr1et een 32 voets rcsisrcr van het orgel),
terwijl voor de goede talnns tegelijkcrtijtl het aantal strij'
kers werd ungebreid.

Vooral met lohann Adolph Scheibes en Christiaan
Gerlus kritiek op Bachs sccompliceerde schriifwiize en

sÍote bezeitinsetr ir hct achterhoofd, is het opmeÍkeliik
dat Bach tussen 1727 en 1736 juisr het tcscnovergeÍeide
deed van wat ziin opp.iíenten probccrdcn te bereiken.
P,r.r zorlrr rarr meeÍ rl.(1reí n"g s."r.r' b.,eninse'r.
meer en precieTer voorgeschreven versieringen, nreer
dyn"r rriel er rni.ul"rrie. er compl.r.rr .r.m\oe.i ,gen.
Zijr tijdsenoter zullen elkaar rcgclmatig hooÍdschud
dend en sons lerbilsterd hebbetr aangekeken. Gerl,em
norit;es tonen dar ook aan. Speelilc bij Bach, .l grenze,r
verleggeod, ook het maken vatr cen muziknal sràrement
Daar ziitr criticastcrs ccn rol? frs ien rijde vatr
MrrJ.'l',ohr u "rd Ba.l ' I rnÍ rderrl, u ij l'er in n,runtr
sche zin, wccr cnigszins begrepen en kon hct zoeken naar
de grenzen van het orkes*pparààt pas ccht een annvarg
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