
Introductie  tot  het  concert  van  7  december  2019

Cantate  BWV  34,  ‘O  ewiges  Feuer,  o  Ursprung  der  Liebe’
We beginnen dit decemberconcert met een pinkstercantate, of nee, met een huwelijkscantate. De huwelijkscantate
O  ewiges  Feuer,  o  Ursprung  der  Liebe  werd uitgevoerd in het voorjaar van 1726 bij het huwelijk van een bevriende predi-
kant. Een jaar later, op pinksterdag, 1 juni 1727, klonk in de Thomaskerk de gelijknamige cantate die Bach met
betrekkelijk weinig moeite had afgeleid van de huwelijkscantate. Deze telde zeven delen. Drie daarvan heeft Bach
overgebracht naar de pinkstercantate, en tussen die drie delen componeerde hij twee recitatieven. Zodoende ont-
stond er een korte vijfdelige cantate met een symmetrische opbouw: koor - recitatief – aria – recitatief – koor. Er is
geen slotkoraal.

In de huwelijkscantate is sprake van ewiges  Feuer en himmlische  Flammen. Ze konden zó worden meegenomen naar
het feest van Pinksteren, immers, de apostelen konden met vurige tongen boven hun hoofd plotseling allerlei
talen spreken. In de twee bijgecomponeerde recitatieven wordt de inhoud van de cantate verder naar het pinkster-
gebeuren toegebogen, en wel naar de inhoud van het evangeliegedeelte Joh. 14:23-31. Daarin kondigt Jezus zijn
intrek te zullen nemen in het hart van degene die zijn woord in acht neemt. De gelovigen willen niets liever: Wir
wünschen,  o  Höchster,  dein  Tempel  zu  sein.

Het energieke beginkoor bood voor Bach goede aanknopingspunten voor een programmatische aanpak. Het
begint al met de instrumentale en vocale uitbeelding van het eerste woord ‘ewig’ als ‘eeeeeeeeeeeewig’. In de strij-
kers, vooral in de 1e violen, horen we het tweede woord: ‘Feuer’. Het is alles vlammetjes in de snelle bewegingen en
grote intervallen, de blazers laten geregeld het korte droge geluid van knappende takken horen. Na een rustiger
middendeel zonder koper wordt – da capo – het eerste deel herhaald.

Een kort secco-recitatief laat weten dat op Zijn beurt de Heer ook graag bij de mensen wil zijn. Daarmee ligt de
weg open voor de aria die de zegeningen bezingt van de mensen bij wie de Heer inderdaad is komen wonen. Deze
aria is zelf bijna een ‘Wohnung’. Bach weet met een geraffineerde instrumentatie – twee fluiten unisono met de sor-
dino-violen, veel tertsen en sexten, en een wiegend metrum - het beeld van een beschutte, bijna knusse woonstede
op te roepen.

Hierna komen we bij het hoogtepunt van deze cantate. Dit recitatief stelt:  als de Heer dan zijn woning heeft uit-
gezocht, moet hij daar ook zijn zegen over uitstorten. Het is als of een massale groep woningbezitters niet kan
wachten tot de bas is uitgezongen. Nog vóór hij de laatste woorden kan zingen staat het totale ensemble klaar om
als een plechtige jubelkreet ‘Friede über Israel’ aan te heffen. Waarna onmiddellijk het feestelijke slotdeel  volgt. Een
wonder van welluidendheid, geen moeilijke wendingen, eenvoudige vorm: orkest A– koor erbij A, orkest B – koor
erbij B. 

Wij menen met deze cantate een goede gezel te hebben gevonden voor het Magnificat. De instrumentale bezetting
van beide werken komt overeen – bij feest horen nu eenmaal trompetten en pauken – de toonsoort ook - trompet-
ten spelen nu eenmaal graag in D-groot. De sfeer komt wonderlijk goed te pas bij het feest van de geboorte: de
hoekdelen zijn extravert, uitheinig zelfs, het eerste als ware het een feest van engelen die ons vanuit de hemel vreug-
devol toezingen, het slotdeel een feest van mensen die in navolging van de engelen hun vreugdezang aanheffen. De
centrale aria is dan een wonder van pastorale eenvoud en innigheid, geheel overeenkomend met de intieme sfeer
van het kerstfeest. Deze aria wordt door velen als een van Bachs mooiste werken beschouwd.

Magnificat  BWV  243
Anders dan het Calvinisme heeft de Lutherse kerk het gebruik van het ‘Roomse’ Latijn behouden. En nog wel voor
de hoogfeesten, de extra plechtige vieringen. Luther wilde in zijn leer de Mariaverering beperkt houden, maar voor
het Magnificat maakte hij een uitzondering ‘Es ist billig, dass man dies Lied noch lasse bleiben in der Kirche!’ Hij
gaf ook aan op welke melodie dat ‘Lied’ dan gezongen moest worden: op de 9e psalmtoon, die éne extra melodie
naast de acht ‘gewone’
patronen voor het zingen
van psalmen volgens de
overeenkomstige kerk-



toonsoorten. De officieële naam is Tonus  Peregrinus. Bach sloot aan bij deze traditie. U zult deze melodie kunnen
horen in het Suscepit  Israel, door de hobo’s als cantus  firmus gespeeld.

Het Magnificat, de ‘Lofzang van Maria’, is een evangelietekst (Luc. 1:46-55) die met succes een eigen leven is gaan
leiden als gebeds- en muzikale kunstvorm. Het wordt ook wel beschouwd als een Nieuwtestamentische psalm. Als
zodanig werd hij in de kloosters gereciteerd of gezongen tijdens de dagelijkse Vespers. In de kloosters werd door-
gaans de gregoriaanse melodie gebruikt, in andere kerken naast het Gregoriaans ook meerstemmige versies.
Honderden Magnificats zijn er gecomponeerd.

Bach was nog geen maand op zijn post in Leipzig toen hij zich al moest bezighouden met de vraag hoe het eerstko-
mende grote feest ‘Maria Visitatie’ op 2 juli 1723 muzikaal opgeluisterd zou moeten worden. ‘Maria Visitatie’ her-
denkt het bezoek van Maria aan haar eveneens zwangere nicht Elisabeth. In ieder geval moest er het Magnificat  klin-
ken, want dat waren de tien zinnen die Maria, zomaar onverwacht uitsprak bij de begroeting (Lucas 1:46-55). Bach
had meer dan genoeg te doen met de wekelijkse cantates, en hij zou zich werk hebben kunnen besparen door de
veelgebruikte vierstemmige zetting van Johann Herman Schein in te plannen. Tóch besloot onze ambitieuze
Director  Musices zélf een Magnificat te schrijven. Het mocht de duur van een cantate, ca 25 minuten, niet overschrij-
den. Hij wilde in die beperkte tijd dan wél uitpakken: hobo’s natuurlijk, en fluiten, maar ook drie trompetten en
pauken. En het koor vijfstemmig, misschien wat ouderwets, maar in klankvolheid moeilijk te overtreffen. Bach rea-
liseerde zich ook direct de structuur die het stuk moest krijgen: tien deeltjes overeenkomstig de verzen van het
evangelie plus nog een ‘Eer aan de Vader’. Nog geen drie minuten per deeltje, zeker geen tijd voor dacapo-aria’s. En
hij zag alle kans tot toonschildering. Bijvoorbeeld humilitatem-nederigheid (2), of omnes  generationes - álle geslachten
(4). Fecit  potentiam- hij heeft zijn kracht vertoond, dispersit – hij heeft ze verstrooid (7). Deposuit vs exaltavit – vernederen
vs verheffen (8). 

Het eindresultaat was dan ook een staalkaart van Bachs kunnen op alle gebieden: machtige koren, verstilde aria’s,
knappe fuga’s, een prachtige zetting van een ‘cantus firmus’, overdonderende tutti. Zo gezien is het Magnificat een
compacte - maar intense - voorproef van de Hohe  Messe, Bachs ultieme Staalkaart, die het HBE in juni 2020 zal uit-
voeren. 

De originele titel luidt: Magnificat  a  due  Soprani,  Alto,Tenore,  Basso,  3  Trombe,  Tympali,  2
Travers,  2  Hautbois,  2  Violini,  Viola  e  Continuo,  di  J.S.  Bach. Het valt niet uit te sluiten dat
de titel letterlijk genomen dient te worden, dat wil zeggen dat dit werk alleen
door de genoemde personen zou worden moeten uitgevoerd, en niet door een
koor. Het is ook bijna niet voor te stellen dat hij, net twee maanden in dienst, voor
een vijfstemmig koor zulke hondsmoeilijke muziek durfde te schrijven! Hij
kende zijn koren nog maar net. Het zal voor hem eenvoudiger zijn geweest met
vijf professionele zangers op afspraak te repeteren dan met het strak ingerooster-
de koor van de Thomasschule. Maar hoe dan ook, we weten niet of het hem gelukt
is de deadline van 2 juli te halen. De musicologen zijn het daar niet over eens. 

Zeker is dat hij het Magnificat heeft uitgevoerd op eerste kerstdag van dat jaar
1723, met nog vier Duitstalige kerstliederen tussen de delen ingebouwd, een
gebruik dat al heel lang bestond en te maken had met wat wij nu ‘kindjewiegen’
noemen. Bach zal het Magnificat met heel veel genoegen hebben uitgevoerd, en
dat niet alleen artistiek! 

Het was voor hem de glorieuze afsluiting van een veelbewogen jaar, waarin zijn leven met de benoeming in Leipzig
drastisch was veranderd, vergeleken met zijn vorige baan aan een provinciaal Hof. Hij kan een geheim genoegen
hebben geput uit het feit dat hij nu op de plaats stond waar een jaar geleden de favoriete sollicitant Christoph
Graupner diens Magnificat had mogen uitvoeren. Bach had later vernomen dat Graupner daarmee, nog vóór diens
sollicitatie, de baan al toegezegd had gekregen. Bach herinnerde zich zijn (jan-joker) sollicitatie op 17 januari, de
afwijzing op 8 februari, en de uitnodiging in april om tóch het contract te komen tekenen, nadat Graupner te horen
had gekregen dat hij niet weg mocht van zijn vorstelijke werkgever.



Heeft Bach bij het componeren van zijn Magnificat een
blik kunnen werpen in de Magnificat-partituur van zijn
teleurgestelde mededinger, en heeft hij diens eerste
maten willen herhalen – maar dan beter – als een klein
moment van Schadenfreude? De overeenkomst is frappant!

In 1733 herzag Bach zijn Magnificat. Hij transponeerde
het van Es-groot naar D-groot, verving blokfluiten door
traverso’s, liet 2 unisono hobo’s het spelen van een grego-
riaanse cantus-firmus overnemen van de trompet. Hij liet
ook de kerstliederen weg, en had toen een breed-inzet-
baar Maria-loflied ter beschikking. Dit is de versie die wij vandaag ten gehore brengen. 

Of Bach ‘zomaar’ het Magnificat na tien jaar weer eens oppakte is niet waarschijnlijk. Vanaf 1730 hoopte Bach op
een baan aan het katholieke hof in Dresden. Zijn ‘sollicitatie’ in 1733 bestond uit een vijfstemmige Kyrie-Gloria-
mis (waaruit rond 1748 de Hohe Messe zou ontstaan) die Bach aanbood aan vorst August II. In tegenstelling tot de
rest van de Duitse landen, was in Dresden het vijfstemmig componeren in Bachs tijd nog zeer gebruikelijk. 

Het is niet denkbeeldig dat Bach toen, met
het oog op deze gehoopte wending in zijn
carrière, zich weer met het Magnificat bezig-
hield, om nog iets achter de hand te hebben
voor het geval dat…. Hij heeft aan het hof
van Dresden geen werk kunnen vinden,
maar wel werd hem, met veel diplomatieke
hulp, in 1736 de prestigieuze titel van
Koninklijk Compositeur  verleend, een titel die
hem in het hem onvriendelijke Leipzig zo
goed als onkwetsbaar maakte.

Koen  Vermeij,  november  2019
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