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Programmatoelichting door Ynske Gunning
Concert voor hobo, viool, strijkers en basso continuo (BWV 1060R)
Met BWV 1060 is iets bijzonders aan de hand. Niet alleen omdat het geen cantate betreft....
De R achter het getal toont aan dat het hier om een reconstructie gaat. Dit concert is alleen
overgeleverd in een bewerking voor twee clavichords die Bach zelf in 1736 maakte. Het
origineel stamt waarschijnlijk uit ongeveer 1720. Dat valt op te maken uit een verwijzing naar
een verloren gegaan concert voor hobo en viool in een Breitkopf-catalogus uit 1764. Er bestaan
verschillende reconstructies, onder andere deze van de Duitse dirigent en musicoloog
Wilfried Fischer uit 1970. De reconstructie is gebaseerd op de overgeleverde orkestpartijen.
Op grond van die verwijzing in de Breitkopf-catalogus neemt men aan dat het origineel
inderdaad voor hobo en soloviool is bedoeld, al zijn er ook reconstructies voor twee violen,
zelfs in een andere toonsoort dan de C mineur van Bachs eigenhandige bewerking. Ook de
verschillen in beide solopartijen in de beide Allegro's - het eerste en het derde deel - lijken te
wijzen op twee verschillende solo-instrumenten. De vioolpartij laat de hoofdthema's horen,
terwijl de hobo die minder vaak speelt en vooral contrapuntisch materiaal laat horen. In het
middendeel, het Adagio, zijn de beide solostemmen echter gelijk in textuur en versiering. Dit
deel doet met zijn vraag- en antwoordspel denken aan het middendeel van Bachs
dubbelconcert voor twee violen, BWV 1043.
Hoe het ook zij, het concert klinkt als een authentiek werk van Bach. Het is vrolijk in de
hoekdelen en stemmig in het langzame deel waar beide solisten alle gelegenheid krijgen om te
'zingen' en het orkest ze eerbiedig begeleidt met kalme achtste noten. Het levendige
hoofdthema van het eerste Allegro wordt gepresenteerd door het orkest. De hobo
introduceert een tweede thema dat door de soloviool wordt omspeeld. Als het hoofdthema
weer wordt opgepakt, blijft de hobo druk bezig met contrapuntisch commentaar daarop.
Het slotdeel is opgewekt en energiek. Hobo en soloviool spelen gelijk op met de tutti eerste
violen in de expositie van het hoofdthema, maar in de doorwerking troeven ze elkaar af met
uitdagende figuren en speelse loopjes. Soms komen ze weer even bij elkaar om meteen weer
hun eigen draad op te pakken die natuurlijk wonderwel valt vast te knopen aan die van de
ander. In de laatste twintig maten komt alles weer mooi bij elkaar en het stuk wordt met zoveel
energie afgerond dat na het slotakkoord de muziek nog nazindert.
We maken er geen gewoonte van, maar een prachtig instrumentaal concert als dit wilden we u
toch niet onthouden.
Cantate Ich hatte viel Bekümmernis ( BWV 21)
Wie van ons kent geen vertwijfeling, onzekerheid en angst? De opluchting, vreugde en
dankbaarheid als aan de verwarring een einde komt. Alsof je na een lange, gevaarlijke zeereis
eindelijk weer vaste grond onder de voeten hebt. Voor de godvruchtige Bach was dat het
inzicht dat de mens kan vertrouwen op God. Dit proces van diepe ellende naar opperste
vreugde wordt in cantate 21 verbeeld door de Bijbelteksten van Psalmen 94, 42 en 116 en
Openbaring 5 die door librettist Salomo Franck bijeen zijn gezocht en door de ariateksten die
hij gedicht heeft. Franck maakte er een invoelbare tekst van door een ik-figuur te gebruiken.
Bach gebruikte een tweedeling om de tegenstelling tussen opperste vertwijfeling en diepe
vreugde te laten horen: zorgelijke delen (1) - (6) in mineur, gevolgd door bevrijdende delen (7) (11) in majeur toonsoorten.
Bach schreef cantate 21 voor de derde zondag na Trinitatis, 17 juni 1714, vrijwel zeker in een
aanzienlijk kortere vorm. Met een uitgebreide versie solliciteerde hij in 1720 in Hamburg naar

de functie van organist van de Jacobikirche. Een keuze die iets zegt over de status van deze
cantate tussen de 25 cantates die hij inmiddels had gecomponeerd. Veelzeggend ook omdat het
de eerste cantate was die hij kon uitvoeren nadat hij, terug van zijn enige buitenlandse reis, te
horen kreeg dat zijn vrouw Maria Barbara tijdens zijn afwezigheid was overleden en begraven.
In 1723 voerde hij de cantate uit in Leipzig, in de versie die we nu horen. Op de partijen schreef
hij 'per ogni tempo', voor iedere zondag.
Sinfonia (1)
De instrumentele inleiding is een aangrijpende dialoog tussen hobo en viool, ondersteund door
de overige stemmen, een verklanking van de innerlijke strijd om tot inzicht te komen en de
twijfel te overwinnen.
Koor (2)
Ich hatte viel Bekümmernis zingt het koor. Het Ich klinkt driemaal, steeds op de eerste en de derde
tel van de maat. Het orkest antwoordt op de tweede en vierde tel. Hakkelend, snikkend klinkt
deze wanhoopskreet. De tekst is Psalm 94:19, een oudtestamentische tekst dus, waarmee wordt
aangegeven dat smart van alle tijden is. De tekst belooft ook vertroosting; reden voor Bach om
met een retorische pauze het contrast tussen beide tekstdelen te markeren. Dit koor geeft een
samenvatting van de cantate: van donker naar licht, van klagen naar juichen.
Aria (3)
Deze aria voor sopraan, hobo en continuo is niet 'mooi'. De muziek is schrijnend, omdat ze de
gevoelens laat horen van een ontredderd mens. De ontreddering komt tot uiting door de
afwisseling in kleine en grotere muzikale eenheden. Een mens in nood spreekt immers niet in
evenwichtige zinsdelen van gelijke lengte. De Seufzer (zuchten), de Tränen en Kummer worden
geïllustreerd met muzikale Seufzer, de gebonden dalende secunde. De muziek stopt zelfs
tweemaal, soms kun je gewoon even niet verder.
Recitatief (4) en Aria (5)
De vertwijfeling maakt plaats voor boosheid. De ik stelt indringende vragen: 'ik reken op je
(God), maar jij laat het afweten'. De kolkende emoties hoor je in de kokende, golvende muziek.
De vertwijfelde zoektocht van de tenor wordt door strijkers begeleid. Dat doet weldadig aan,
maar de muziek bevat zeker zeven verminderd-septiem-akkoorden, Bachs meest dissonante
harmonie, het 'Barabbam-akkoord'! De eerste violen illustreren Gods Bund und Treu met een
stijgende lijn.
Koor (6)
Het slotkoor van het eerste deel van de cantate is een toonzetting van psalm 42, vers 12. Bach
geeft hier aanwijzingen voor solo-ensemble tegenover tutti, net als in koor 9. In de muziek
herken je de tegenstelling tussen onrust en vasthoudend afwachten, Harre auf Gott. Opvallend
zijn de voortdurende imitaties van Und bist so unruhig, op het laatst zelfs bijna op elke tel van de
maat. In dat gedeelte duurt elk fragment per stem vijf tellen en dat in een driekwartsmaat!
Uiteindelijk klinkt een homofoon in mir. Het tweede deel van de psalmtekst wijst vooruit naar
de uitweg uit de vertwijfeling: den ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und
mein Gott ist.
Recitatief (7) en Aria (8)
Aanvankelijk heerst noch de wanhoop - Hier ist ja lauter Nacht - omdat de ik niet gelooft dat

Jezus aan haar zijde staat, wat wordt uitgedrukt door een stijgende toonladder in de violen bij de
aanroep van de ziel en de diepe val van maar liefst twaalf tonen die de voortdurende vertwijfeling
schetst. Maar in de aria voor sopraan en bas geeft de ik, de ziel, de sopraan, zich na enig
tegenstribbelen toch over aan de troost van Jezus, de bas. Bach kon zich een liefdesduet kennelijk
permitteren, nog geen twee maanden nadat hij had moeten beloven niet te theatraal te zullen
componeren. Dat kwam waarschijnlijk omdat dit opera-achtige genre zich een plaats in de
kerkmuziek wist te veroveren op de vleugels van het piëtisme, dat abstracte theologische ideeën
dichter bij de persoonlijke geloofsbeleving wilde brengen. De relatie tussen Christus en de mens
werd daarbij, net als in het oudtestamentische Hooglied, beschouwd als een liefdesrelatie. In de
negentiende eeuw werd Bach nog beticht van al te opzichtige erotische connotaties...
Koraal (9)
Koor (9) vormde waarschijnlijk het slot van de meest oorspronkelijke, zesdelige cantate. De solisten
zetten in met de psalmtekst (Psalm 116:7) Sei nun wieder zufrieden meine Seele, denn der Herr tut dir
Guts. Als vorm kiest Bach het zeventiende-eeuwse koraalmotet, een a- cappellamuziekstuk
dat slechts koorpartijen omvat, die eventueel door instrumenten kunnen worden meegespeeld.
Tekst en melodie worden in lange noten door één van de stemmen gezongen. De overige drie
stemmen begeleiden het koraal, elkaar imiterend, met voortdurend andere variaties op het
hoofdthema Sei nun wieder zufrieden; de eindeloze herhaling heeft een bezwerend effect. Dan komt
de tenor ineens met de tweede strofe van het destijds populaire kerklied Wer nur den
lieben Gott lässt walten (Georg Neumark, 1641). De vijfde strofe van dit lied klinkt als de cantus firmus
in de sopraan ligt. Waarschijnlijk beschikte Bach in Leipzig over ripiënisten (tutti- of steunzangers),
hij zal dan het eerste couplet van dit koor in enkelvoudige bezetting hebben uitgevoerd en het
tweede met allen (tutti); daarop wijst ook de begeleiding: slechts continuo bij het eerste couplet en
colla parte spelende instrumenten bij het tweede. In de Leipziger versie voegde Bach daaraan nog
een kwartet trombones (posaunen) toe, maar wij moeten het zonder doen.
Aria (10)
Aan het einde van deze cantate overheerst uitzinnige vrolijkheid, verbeeld in een virtuoze aria
voor tenor en continuo. De hemiolen - twee drie-achtste maten worden één driekwartsmaat laten het ritmisch swingen.
Slotkoor (11)
Ze moeten er 'volhardend' op wachten, maar in het slotkoor mogen de paukenist en de drie
trompettisten zich eindelijk laten horen. Het koor heeft de vorm van Preludium en de Fuga. De
solisten beginnen wederom. Als alle vocalisten een duit in het zakje hebben gedaan, mogen de
trompettisten met de fuga aan de gang, gevolgd door de strijkers, vervolgens koor en strijkers in
canon op maar één tel afstand van elkaar. Dat herhaalt zich een paar keer, de fuga neemt in
intensiteit toe en het geheel culmineert in de extatische lofzang Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei
unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Alleluja!
Cantate 21 heeft een volkomen eigen aard, uitzonderlijk voor Bachs cantates. Bach toont hier dus
nog meer dan anders zijn uitzonderlijke talent!
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