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Voorwoord van de redactie 
 
 
Beste vrienden van de Lutherse Kerk! 
 
Ook het jaar 2021 vloog haast als een schaduw heen: veel van wat ons andere jaren verblijdt werd 
overschaduwd door de beperkingen die de pandemie oplegde. Dit nummer van ons blad heeft daardoor 
dus niet veel aan activiteiten te melden. Er waren weinig concerten op het Lutherse podium, en aan de 
ruimten is niet veel werk verricht na de grote opknapbeurt van de Lutherzaal. 
Toch is er wel goed nieuws te melden. De Stichting heeft weer een penningmeester! De man die Ada van 
Dam vervangt – Ada is al een tijdje geleden verhuisd naar het zuiden – heet Sybren Bouwer en stelt zich in 
dit nummer voor. Een andere nieuwe scribent is de altus Gerben van der Werf uit Gouda. Hij werkte mee 
aan een paar muzikale optredens met de merkwaardige naam ‘Famous Cantatas’. Het is mooi om eens een 
blik te kunnen werpen achter de organisatie van zo een grote onderneming, en die vergunt de schrijver 
ons. 
 
Uw Stichting belegde ook een concert in november met een fraaie plaatselijke kleur: zo’40 mensen 
beluisterden een recital met Friese en Groningse muziek, gespeeld op orgel, piano en harmonium. Dirk 
Luijmes bespeelde die instrumenten, meerdere malen ook ter begeleiding van de sopraan Francine van der 
Heijden. Eerder nog, in september, vond er een concert plaats in de kerk ter gelegenheid van Open 
Monumentendag, een dag waarop Victor Timmer veel bezoekers kon ontvangen. Zijn verslag van die 
mooie dag vindt hieronder. 
 
Als alles gaat zoals we hopen, zullen we nog vier handen op één orgel kunnen beluisteren, want evenals op 
eerdere oudejaarsdagen belegt de SVLK dan weer een middagconcert, opgesierd met bubbels en 
oliebollen. Als tegenwicht voor afgezegde evenementen plaatsen we in dit nummer tenslotte een aantal 
recensies van pas verschenen publicaties over het leven en het werk van de bekende Lutheraan Johann 
Sebastian Bach.  
 
De redactie hoopt toch dat u enig plezier kunt beleven aan dit Bulletin, en hoopt u in het nieuwe jaar weer 
in meer vrijheid te kunnen ontmoeten. 
 
 
Een hartelijke groet namens de redactie,  
                                                                                                                                                 Ite Wierenga    
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Van de voorzitter 
 
Een terugblik op het voorbij jaar 2021 biedt ons kort gezegd een wisselend perspectief. Corona en 
coronabeleid hebben grote invloed (gehad) op het gebruik van onze kerk en wie of welke instantie 
daarmee te maken heeft: de kerkelijke gemeente, de muzikale activiteiten zoals van onder andere Musica 
Antiqua Nova, het LBE en anderen. Gelukkig kan ons traditionele oudjaarsconcert op de drempel van het 
nieuwe jaar wel doorgaan.                                                                                               
De perspectieven en mogelijkheden voor het komende jaar zijn, gelet op de huidige situatie, echter nog 
onduidelijk. Wel zal zeker de samenstelling van het bestuur veranderen: na het vertrek van Ada van Dam 
en Rob Kroes heeft ook Jaap van Rijn aangegeven wegens drukke werkzaamheden op termijn zijn 
activiteiten binnen ons bestuur te moeten afsluiten. In hem gaat zeker een secure secretaris voor ons 
verloren. Vind dan maar eens een goede vervanger! Gelukkig kunnen we ook nieuwe gezichten binnen het 
bestuur verwelkomen, die van  Sybren Brouwer als penningmeester is alvast de eerste. 
Hoe het komende jaar ook zal uitpakken, de Stichting Vrienden van de Lutherse kerk zal trachten haar 
aandeel te blijven leveren in een veelzijdig en passend gebruik van de kerk.  
We hopen u daar in het nieuwe jaar va(a)k(er) te ontmoeten. 
 

       Victor Timmer 

 

 
Open Monumentendag 2021 - een korte impressie 
 
De afgelopen twee jaren heeft corona het diverse gebruik van de kerk behoorlijk beknot, en heel wat 
activiteiten moesten worden afgelast of waren maar beperkt uitvoerbaar zowel voor uitvoerenden als 
bezoekers. Gelukkig was de situatie in de zomerperiode zodanig, dat de Open Monumentendag 2021 op 11 
september kon plaatsvinden. Zelf kon ik deze een 
groot deel van de dag meemaken in de lutherse 
kerk, en dit stukje tekst is daarvan een impressie. 
Het is elk jaar weer een verrassing om te zien wie 
een monument bezoeken: er waren onder de ruim 
125-130 getelde bezoekers   in ‘onze’ kerk 
uiteraard verscheidene, die al eerder op bezoek 
waren geweest, maar ook heel wat mensen die 
voor het eerst kwamen. Voor beide groepen gold 
dat er ook bijzondere dingen waren te zien: de 
gerestaureerde Lutherzaal en kerkenraadskamer, 
de in ere herstelde domineeskamer en natuurlijk 
de kerkzaal zelf met z’n twee orgels. De dag werd 
bovendien feestelijk afgesloten met een concert 
door ‘huisorganist’ Tymen Jan Bronda en drie 
jonge musici van het Prins Claus Conservatorium: 
sopraan Laia Lopez, bariton Michel Nonhebel en 
hun zangcoach, de countertenor David van Laar. 
Solistisch dan wel samen zongen ze werken van 
J.S. Bach, G.F. Handel en Richard Strauss, waarbij 
Tymen Jan Bronda hen begeleidde op het 
barokorgel (boven) en vleugel (beneden); hijzelf 
speelde twee stukken van Buxtehude op het 
barokorgel. Gelet op de beperkende maatregelen was de kerk met 40 – 50 luisteraars royaal gevuld. Het 
succes van het concert was zodanig dat voortzetting van zo een evenement komend jaar zeer welkom zou 
zijn. Beide partijen hebben daarvan voordeel: het biedt ons een interessant muzikaal programma en het 
biedt aanstormend talent de mogelijkheid podiumervaring op te doen in een aangename ambiance. 
Bovenstaande afbeelding, gemaakt door Betty Knigge, geeft een aardige impressie. 
 

          Victor Timmer 
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De nieuwe penningmeester stelt zich voor 
 
Beste mensen van de vriendenstichting, 
 

Ik stel mij hieronder graag aan u voor als beoogd penningmeester 
van de vriendenstichting. 
Op 23 december 1983 geboren te Nijmegen en daarna na een 
aantal verhuizingen in 2002 van Groningen mijn woonplaats 
gemaakt. Tot 2007 studeerde ik Biologie en daarna nog 3 jaar 
Bestuursrecht. Tussen 2010 en heden heb ik verschillende banen 
gehad bij callcenters, maar ook in de logistiek, waarvan de laatste 3 
jaar als Productiemedewerker bij Heiploeg Int. BV in Zoutkamp. 
Vanaf mijn 8e tot mijn 22e heb ik pianolessen gehad, daarna 
zanglessen en ook een jaar dirigeerlessen bij David van Roijen. In 
2003 ben ik weer begonnen met zingen en werd het snel duidelijk 
dat ik tenor was. Met het Studentenkoor Gica kwam ik al in de 
eerste jaren daarna vaak in de Lutherse Kerk om concerten te 
geven, en in de jaren daarna nog vaker met Kamerkoor Dualis, 
want dat repeteerde in de Lutherzaal. Het eerste project van het 
Luthers Bach Ensemble waaraan ik meedeed kan ik mij niet echt 
meer herinneren, maar dat zal zeker 10 jaar geleden zijn geweest. 
Ook ben ik via Tymen Jan Bronda gaan zingen bij de Cantorij van 
de Lutherse Kerk en bij de mannenvespers. Zingen is dus een 
haast uit de hand gelopen hobby van me geworden, waarbij er 
soms jaren waren dat ik bijna geen enkele avond en weekend thuis 
was.  

Naast zingen was Scouting Nederland belangrijk. Van 1988 tot 2005 ben ik lid geweest van Scouting 
Nederland, en bij mijn laatste vereniging in Heiloo was ik ook ongeveer 5 jaar barkasbeheerder. Tussen 
2008 en 2010 was ik penningmeester van studentenkoor Gica, en daarna nog 2 jaar bij Galerie Noord. 
Omdat ik het daarna erg druk kreeg met mijn werk, heb ik een tijd lang weinig vrijwilligerswerk gedaan. 
Daar gaat nu dus hopelijk verandering in komen! Wat betreft mijn overige hobby's, voor zover ik daar nog 
tijd voor heb, hou ik onder andere van reizen en musea bezoeken.  
Een vriendelijke groet, 

         Sietze Reinier Bouwer (Sybren) 

 
Gastadressen gezocht! 
 
Het Luthers Bach Ensemble (LBE) werkt inmiddels zo’n 10 jaar met musici uit heel Europa en verder. 
Veelal wonen zij in het westen van Nederland, maar sommigen wonen ook in nabije Europese landen 
zoals Duitsland of Frankrijk. Tijdens deze projecten is het gewenst musici en solisten te huisvesten in of 
rondom Groningen. Hiervoor zijn diverse gastadressen nodig tijdens de repetitie- en concertperiode. 
Gelukkig beschikt het LBE over een aantal gastvrije mensen, die belangeloos een slaapplek ter beschikking 
stellen. De meeste gastgezinnen genieten zelf ook van de aanwezigheid van de musici. Nieuwe 
gastgezinnen - woonachtig in of in de nabijheid van de stad Groningen - blijven welkom en noodzakelijk. 
Wat wordt er van u verwacht? Een slaapplek waar de gast lekker rustig kan slapen, zodat energie kan 
worden opgedaan voor de repetities en concerten. Als u niet in Groningen woont, is het fijn als u uw gast 
kunt helpen bij vervoer naar en van Groningen, vanwaar de musici doorgaans zelf verder reizen naar 
eventuele concertlocaties buiten de stad. Er wordt meestal gerepeteerd tussen 13.00 en 22.00 uur, maar 
afwijkende tijden zijn mogelijk. Er zijn jaarlijks ongeveer 6-8 concertweekenden, maar u kunt uiteraard zelf 
aangeven welke data u uitkomen. De beloning? Een vrijkaartje voor het concert dat weekend en natuurlijk 
heel veel dank! 
 
Heeft u interesse om musici te huisvesten, dan kunt u e-mailen met Titia Patberg, producer LBE:  
producer @luthersbachensemble.nl   
www.luthersbachensemble.nl 
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Famous Cantatas 
 
Een valse start 
Een mooie week was aangebroken, het was eindelijk tijd voor Famous Cantatas met het Luthers Bach 
Ensemble uit Groningen. Ik had zondagavond nog ingevallen voor een zieke collega met meer mooie 
muziek van Bach. Na twee jaar in de Opera Academie en anderhalf jaar corona was de mij aanbevolen 
jaarlijkse uitstoot van Bach bij lange na niet gehaald. Het was hoogste tijd om dat in te halen, dat begrijpt 
iedereen uiteraard. De schrik sloeg me dus om het hart op dinsdagavond 9 november, toen ik een pijntje 
voelde opkomen in mijn keel en mijn neus langzaam dichtslibde. Als een echte ‘zangert’ heb je allerhande 
(placebo-) middeltjes om een en ander te verlichten, maar die konden niet voorkomen dat ik met een 
propvolle neus wakker werd. De stem zat eigenlijk nog als een huis, dat dan weer wel. Ik kon natuurlijk 
geen eventuele corona naar het noorden brengen, en dus werd het testen, zo gauw als mogelijk. Een 
Rotterdamse én een Zoetermeerse teststraat later, ik bespaar u de details, en het wachten was begonnen. 
 
Welkom  
Ik was gelukkig niet geïnfecteerd, en een dag later kon ik me toch naar Groningen begeven. Een warm 
welkom wachtte mij, zowel in de Bonifatiuskerk in Vries als later bij mijn Groningse gastgezin. Wat een 
heerlijke organisatie! Door de goede zorgen werd het toch nog een onbezorgd lang weekend. Het eten was 
lekker, de verkoudheid zakte, de muziek was goed. Door de strakke organisatie van producente Titia en 
haar ‘schare van vrijwilligers die niemand tellen kan’ is er weinig dat echt mis kan gaan. Die avond legde ik 
me tevreden te rusten op mijn tijdelijke kamer en zakte ik in een droomloze slaap. (Ik had echt een 
droomloze nacht, maar ik vond het ook leuk om dit detail nog eens ongestraft op te kunnen schrijven).  
 
Showtime   
Verkwikt stond ik op om mijn ontbijt te genieten. De gastheer had me beloofd om dat te verzorgen, en hij 
stelde niet teleur. Een ei, een paar oer-Hollandsche boterhammen en enkele bakken koffie later kon ik mij 
op mijn werk en zelfstudie richten in de intimiteit van de slaapkamer. Vervolgens het middageten en een 
rustige wandeling door het Noorderplantsoen: ik had mezelf namelijk beloofd om te kunnen genieten van 
Groningen in herfstkledij. Het werd tijd voor Vries. Onderweg naar de concertlocatie sprong de 
kilometerstand op 144444 km, maar volgens hoboïste Nienke van der Meulen was dat niet zo speciaal. 
Haar spel is wel heel speciaal, net zoals haar positieve kijk op het leven. Ze knikte me geruststellend toe 
voor mijn eerste solo en wenste me met deze simpele knik een muzikale avond toe. En die muzikale 
avond kregen we! Na een persconferentie met goede tijding (we zouden het hele weekend mogen 
concerteren van Hugo en Mark) waren we even bevrijd van de donkere wolken van de pandemie. Het 
Luthers Bach Ensemble speelde geconcentreerd en verzorgd, het kleinkoor had na de coronastilte nog 
niets aan frisheid en vocale honger ingeboet.  
 
Het einde van de wereld  
Op de zaterdag stond Uithuizermeeden op het programma. Nienke was andermaal mijn reisgenoot en 
beschermengel op weg naar het noorden van het noorden. Asfaltwegen in uitgestrekte weilanden met 
onverwachte bochten en een ondergaande zon zorgden voor een omineus decor, een decor dat me deed 
denken aan een Scandinavische serie. Mijn gastheer snoof later dat dat gewoon Groningen is. Het mooie 
was dat in dat onheilspellende landschap de kerktoren van Uithuizermeeden als een wit baken van 
sereniteit opdoemde om ons tot gids te zijn. Aangekomen bleek ook de binnenkant van de kerk van een 
unieke schoonheid te zijn, met het preekgestoelte als kroon op het geheel. Het front van het orgel 
beloofde ook veel goeds. De intieme setting inspireerde mijn collega’s tot een doorleefde voordracht en 
een muzikaal plezier uit duizenden. Omdat ik alleen in de eerste helft in de opstelling van keuzeheer 
Tymen Jan Bronda was opgenomen, kon ik de tweede helft rustig genieten van al dat moois en al 
applaudisserend mijn eigen bloemen in ontvangst nemen. Uiteraard applaudisseer ik niet meer zodra ik 
zelf op het podium sta: het schijnt ‘not done’ te zijn en in sommige Duitse huizen zelfs verboden te zijn 
(contractueel vastgelegd). Bijgeloof of goede gewoonte?  
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Doesburg  
Zondag was een volle dag: een vroege cantatedienst in de Lutherse Kerk in Groningen en daarna vlug in 
de auto en touringcar naar 
Doesburg. Die cantatedienst, dat 
was toch wel fraai. Het gehele 
ensemble vanaf het balkon, 
woekerend met beschikbare 
ruimte, strooide hun muzikale 
gaven over de devote luisteraars. 
Met wat goede wil is dat toch 
Bachs bedoeling? In Doesburg 
werd vervolgens duidelijk dat het 
Luthers Bach Ensemble beter 
georganiseerd is dan het leger. 
Het Team Productie was alweer 
broodjes aan het klaarmaken 
voor de terugreis, het podium 
werd naafloop bliksemsnel met 
hulp van het kleinkoor 
ontmanteld en er was een mooie 
volle kerk om voor te zingen. Ik 
heb me laten vertellen dat er gerstenat beschikbaar was voor de terugreizende Groninger; een collega-alt 
vertelde me zelfs dat ze de volgende dag maar vast vrij had genomen. Ik aanvaardde ook mijn terugreis 
met een stel exotische bloemen op de achterbank en na een tevreden zucht snelde ik vanuit het pittoreske 
Doesburg over een donkere A12 westwaarts. Dit was geen verkeerd weekend.  
 

              Gerben van der Werf 

 

 
 
Bach (I) 
 
Als een sterveling van uitzonderlijke statuur is, hebben we de neiging al het gewoon-menselijke aan hem 
of haar ook van groot belang te achten. De roddelpers en royalty watchers leven hiervan. Verandert de 
prinses van Oranje, Amalia, de kleur van haar lippenstift, kijk, dan is daar gewichtig nieuws. 
Over het alledaagse leven van de geleerde compositeur J.S. Bach is akelig weinig bekend; dat is eigenlijk een 
goed ding want het gaat immers om zijn werk, zo zullen velen zeggen. Maar ieder snippertje dat de 
muziekliefhebber dichterbij deze bijzondere man brengt blijft toch altijd roofgoed. Een mooi voorbeeld 
van deze eerbied – en wie zou haar deze devotie kwalijk nemen? – geeft Marloes Biermans in de glossy die 
de Nederlandse Bachvereniging uitgebracht heeft ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van die 
vermaarde vereniging. Biermans herinnert zich dat ze mocht registreren bij een orgelconcert gegeven op 
het Hildebrandt-orgel in Naumburg. “Die knoppen met perkamenten kaartjes erop heeft Bach zelf nog 
bediend. Het was een klein wonder dat ik ze überhaupt mocht aanraken.” 
In hetzelfde chique magazine van de NBV heeft Joel Broekaert wat rekenwerk verricht in verband met 
Bachs consumptiepatroon, en dan speciaal de bierconsumptie. Bach verbleef in 1713 twee week in een 
gerenommeerde herberg te Halle, en de rekening rekent voor het door Bach bestelde bier 18 groschen. 
Rond 1700 AD kostte een kan bier – lees: een liter – zes pfennig. Nu is zes pfennig een halve groschen, en 
we zien dan dat de meester dus 36 kannen bier heeft besteld. Nu weten we niet of hij rondjes heeft 
gegeven. Als hij wel alle bier zelf heeft genoten in die veertien dagen, zegt een eenvoudige rekensom ons 
dat voor hem ongeveer tweeëneenhalve liter bier per dag werd geschonken.  
Zo komt voor ons, min of meer gewone stervelingen, een buitengewone sterveling dichterbij, maar over 
JSB valt in de roddelpers of bij royalty watchers niets te vinden. Gelukkig wel in dit, ons schone tijdschrift.  
Naar aanleiding van Nederlandse Bachvereniging Jubileumuitgave (Postbus 295, 3500 AG Utrecht) 2021  

 



 7 

Bach (II) 
 
Als we nauwkeurig naar het enige met zekerheid betrouwbare portret van Bach kijken, kunnen we wel 
stellen dat de meester een zeker embonpoint vertoonde. Elias Gottlob Hausmann maakte dat portret toen 
Bach 61 was, en Bach was content met het konterfeitsel.  
Er staat daar een zelfbewuste man, die wat heeft bereikt en die 
er welgedaan uitziet. Vanaf zijn aanstelling in Arnstadt, 1703, 
wordt Bachs inkomen gaandeweg ruimer. Ook na 1723 ontving 
Bach nog een heel redelijk salaris, mede door zijn 
nevenactiviteiten. Hij bewoog zich minder vaak te voet en nam 
dus de koets; hij had naast ‘gewone wijn’ ook ‘goede wijn’ in 
huis, en bestelde bij zijn neef Johann Elias Bach in Schweinfurt 
vaten wijn en brandwijn. 
De zus van Johann Elias was betrokken bij, of bezat een 
familiewijnhuis. Dan schrijft Johann Elias haar in 1739: “……… 
der liebe Gott wird euch heuer vermuthlich eine gute Weinlese geben, daher 
bitte ich dich, meine liebe Schwester, koche mir doch nur etwas 10 oder 12 
Maas süssen Most ab, indem (ich) unsern Herr Vetter (= J.S. Bach) 
doch gar zu gerne einmal eine Freude machen mögte, da ich schon in die 2 
Jahre in seinem Hause recht viel Gutthaten genossen habe.“   
Negen jaar later schrijft genoemde Herr Vetter, aan zijn neef 
Johann Elias weer eens over een kostbaren Fässlein Mostes dat 
Johann Elias hem heeft gestuurd. Van de heerlijke gave Gods, 
dieser edlen gabe Gottes, is tweederde weggelekt. Dit verlies, 
gevoegd bij de vrachtkosten, de regionale accijns en andere 
kosten, doen Bach besluiten: we moeten dit maar niet weer 
doen, Elias. 
Zoals bekend werkte Bach aan de jongensschool verbonden aan 
de Thomaskerk in Leipzig. Er bestaan ook wel wat 
menugegevens van maaltijden voor jongens in internaten. Die zijn er niet van de Thomasschool waaraan 
Bach werkte, maar wel van vergelijkbare instituten. Het ontbijt bestond uit brood met stroop, de 
hoofdmaaltijd op het middaguur bood haring, stokvis of gezouten vlees met grutten, erwten, biersoep en 
brood. Aan het einde van de middag kwam weer een broodmaaltijd en in de avond nog wat grutten met 
bier en stroop. Vermoedelijk kwam er ook wel groente op tafel, want de school had haar eigen moestuin. 
Voor het gemak, of omdat het rooster zo uitviel, zal de meester wel eens hebben meegegeten met de 
jongens. Maar thuis moet ook uitvoerig gekookt zijn, want er werd bij de boedelbeschrijving na Bachs 
overlijden ook in ruime mate eetgerei genoteerd, waaronder in ieder geval 24 tinnen borden, diverse 
bekers, allerlei bestek en maar liefst vijf koffiekannen.  
Slechts één menu van een door Bach zeker genuttigd diner is nog bekend, en dat staat centraal in het 
boekje van Govert Bach en Karen Groeneveld. Die pas verschenen uitgave beschrijft een feestetentje in – 
alweer - Halle, waar Bach in 1716 een orgel keurde. Het was een uitgebreide maaltijd met service à la 
française, dat wil zeggen: alle gerechten tegelijk op tafel. Dat waren dan wel zo’n zestien schotels met vlees, 
vis, groenten, fruit en zoetigheid.  
De Turkse onderzoeker Sekip Altunkan vermoedt, op grond van het schilderij van Hausmann, op grond 
ook van Bachs eet- en drinkgewoonten, én het grote probleem van Bach met zijn ogen, dat hij aan hoge 
bloeddruk en misschien ook diabetes heeft geleden. Uiteindelijk hebben dat probleem met de ogen, en de 
oogoperaties waartoe de componist besloot, tot zijn sterven geleid. Weer blijkt dat speculeren over het 
dagelijkse leven, over eten en drinken, over de ziekte en gezondheid van uitzonderlijke mensen gewone 
stervelingen fascineert.  
 
Naar aanleiding van Govert Jan Bach/Karen Groenveld, Aan tafel met Johan Sebastiaan Bach, Lochem 2021 

 
 
 

 



 8 

Bach (III) 
 
Bij uitgeverij Bijleveld is dit jaar uitgekomen een weer doorwrochte studie van Christoph Wolff, als een 
vervolg op zijn werk uit 2000, Johann Sebastian Bach: the learned musician. In dit nieuwe, pas verschenen werk, 
onder de titel Bach’s Musical Universe, behandelt Wolff vooral vier grote projecten in Bachs werkzame leven. 
Het is een mooi boek met een schat aan wetenswaardigheden over, en analyses van Bachs oeuvre. 
 
Werken aan cycli? 
Volgens Wolff was de meester een ambachtsman die dacht in lange termijn projecten. Wat betreft het 
schrijven van cantates is het inderdaad duidelijk dat Bach cycli ontwierp. Met recht kun je dit een geweldig 
project noemen. Daarnaast somt Wolff nog drie belangrijke projecten op. Zo zou het tweede project zijn 
de serie klavierwerken onder de titels Clavier-Übung, zoals de partita’s en de Goldberg variaties enzovoorts. 
Het derde project is volgens Wolff de liturgische ‘cyclus over de Messias: daaronder verstaat hij de drie 
passies en de verschillende oratoria. Tenslotte had Bach zich voorgenomen een definitieve staalkaart te 
geven van wat in contrapunt en fugatisch werk mogelijk is - Die Kunst der Fuge - en een staalkaart te geven 
van vocale stijlen, wat hij deed met de grote mis die nu bekend staat als de Hohe Messe. Dit vierde project 
bestond dus uit twee grote werken die Bach construeerde en polijstte in de laatste vijf jaar van zijn leven. 
Hij werd toen zeker wat minder productief in het maken van nieuw werk. In dit verband geeft Wolff 
dateringen van, en toont hij de verschillende fases van Bachs arbeid aan deze beide bijzondere muzieken, 
en hij maakt zo aannemelijk dat hier sprake is van projectmatig werken. 
Wolff is ingenieus in het reconstrueren van Bachs planning, maar ik vind zijn argumentatie voor die 
planning van de Clavier-Übung en de grote passies en oratoria niet sterk. Bij planmatig werken denkt men 
aan een blauwdruk of ontwerp dat planmatig in fases wordt uitgevoerd. De vier delen Clavier-Übung 
verschenen in 1731, 1735, 1739 en 1741, dat is waar, maar niets wijst erop dat Bach in 1731 de bedoeling 
had tien jaar daarna deel vier, de Goldbergvariaties, te schrijven. Ik geef dit als voorbeeld, maar hetzelfde kan 
gezegd worden over de andere delen van de Übung.  
Het lijkt mij waarschijnlijker dat als de componist werk heel geslaagd vond, hij dat graag in druk zag 
verschijnen, en dus bundelde. Natuurlijk leverde zijn gevoel voor ordening dan even goed wel een mooie 
verbindingstitel op, met vier uitgaven.  
Iets dergelijks gaat ook zeker op voor de serie passies en oratoria, die de schrijver weer een lange termijn 
project noemt. Maar ja, de kerkelijke hoogfeesten vroegen van een ambitieuze cantor uiteraard om 
kerkelijke hoogmuziek! En dan ontstaat in de loop van 15 jaren wel een cyclus, zeker. Bach moest ‘gewoon’ 
noest doorwerken, en achteraf kon hij dan misschien ook wel ordening aanbrengen, een ordening die 
achteraf voorbedacht lijkt. Er zijn nog twee andere argumenten tegen dat planmatige denken over de 
muziek voor de hoogfeesten. In de eerste plaats verklaart Wolff niet waarom in deze ‘cyclus’ een 
Pinksteroratorium ontbreekt. En hij verklaart niet het grote schaalverschil tussen de werken. De passies en 
het kerstoratorium zijn immers vele malen groter in opzet en duur dan de paas- en hemelvaartoratoria, die 
eigenlijk cantates zijn. 
 
Wetenswaardigheden 
Heel fijn zijn Wolffs analyses van de individuele werken, en zijn verklaringen met betrekking tot Bachs 
inventieve en soms tijdrovende recycleren. Een mooie illustratie geeft de schrijver op bladzijde 340: de wijze 
waarop Bach het openingskoor uit Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen herschrijft naar het Crucifixus in de Hohe 
Messe. Ook de vele wetenswaardigheden die Wolff brengt maken zijn boek tot een vreugde. Laat ik een 
paar noemen. 
- Bach solliciteerde naar het cantoraat in Leipzig, maar kreeg de benoeming niet direct: een belangrijke 
overweging was dat hij geen academische opleiding gehad, en zijn voorgangers al zeer lange tijd wel! 
- Bach is vermoedelijk aan de grote klavierpartita’s, Clavier-Übung I begonnen omdat hij het grote succes 
van G.F. Handels Acht Grote Suites (1720) had gezien. Bachs allemande uit één van de partita’s (BWV 826) 
leent ook duidelijk elementen uit Handels allemande uit HWV 428!  
- Wolff maakt korte metten met Forkels legende over de slapeloze graaf Von Kayserling. Volgens de 
Bach-biograaf Forkel zou deze graaf Bach gevraagd hebben om fijne klaviermuziek te schrijven, die de 
grafelijke huismusicus Gottlieb Goldberg kon spelen als Kayserling slapeloze nachten had. Nergens is een 
officiële opdracht van de graaf gevonden, en bovendien was Goldberg, een leerling van Bach, nog maar 14 
jaar toen het sprankelwerk verscheen. 
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- Nadat Telemann in Leipzig zeer succesvol een passie-oratorium had uitgevoerd in 1717, was er een 
speciaal fonds opgericht ter ondersteuning van een passie-oratorium voor de vespers van Goede Vrijdag. 
Een eerste crowd-funding actie! 
- Van de vele mooie afdrukken van partituren in het boek moet zeker genoemd worden een blad uit de 
tweede helft van 1730-40, waarop Johann Sebastian en zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann samen, elk 
in eigen handschrift, een contrapuntstudie schrijven.  
- Aardig is ook hoe Wolff de Pruisische koning Frederik II een beetje als ijdeltuit schetst. Bach had aan 
zijn hof geïmproviseerd op een door de koning gegeven thema. Zevenentwintig jaar na dat feest spreekt 
de koning met de Oostenrijke ambassadeur Van Swieten over Bachs toenmalige optreden, en vertelt hij 
hem dat Bach toen een vier-, een vijfstemmige en een achtstemmige fuga maakte. Koninklijke opschepper: 
de grote meester Bach was niet verder gekomen dan een driestemmige fuga, en stuurde de koning pas later 
ook een vijfstemmige op. Van een achtstemmige is nooit sprake geweest! 
 
Als je al kritiek op dit boordevolle werk kunt hebben, zou dat kunnen zijn de vele superlatieven die de 
schrijver gebruikt voor de beoordeling van de muziek van J.S. Bach. Het is vermoedelijk onmogelijk 
zonder verwondering en bewondering over diens werk te spreken, maar soms krijgt Wolffs stijl trekjes die 
te veel aan Maarten ’t Hart doen denken. Ik geef twee sprekende voorbeelden. Op bladzijde 350 spreekt 
de schrijver over het Agnus Dei uit de grote Mis: “het is zonder twijfel een van de meest elegante, meest 
doorwrochte en meest diepgaand onroerende fragmenten”. En over de sarabande uit BWV 1011: “een 
van de meest abstracte en fascinerende zettingen van deze plechtige solodans” (p 113).  
Maar ja, wat moet je? Eigenlijk heeft hij ook wel weer gelijk. 
 
Naar aanleiding van Christoph Wolff, Bach – zijn meesterwerken en muzikale universum, Utrecht 2021 
 

 Ite Wierenga 
 

 

 

 

 

Vacature secretaris 
 
 
In het bestuur van de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk komt binnenkort de functie van secretaris 
beschikbaar. Wie belangstelling heeft voor het vervullen van deze functie kan dit melden  
via e-mail: info@svlk.nl 
of via ons postadres: Haddingestraat 21 
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Toezegging subsidie Fonds Podiumkunsten 
 

Afgelopen maand ontvingen we dit mooie bericht van het Fonds Podiumkunsten betreffende onze 

aanvraag voor de SVLK-concerten 2022 & 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal betreft het een jaarlijkse subsidie van 6000 euro per jaar (12.000 voor 2 jaar). Het biedt ons in 

deze onzekere tijden enig houvast de orgelconcerten en de Bachcantates te continueren. 

Fonds Podiumkunsten: van harte dank! 

               Tymen Jan Bronda 

 
 
 

 
               
              Robert Kuizenga (die andere countertenor) aan het repeteren in de kerkeraadskamer van de Lutherse kerk 
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Oudjaarsconcert Theo Jellema & Erwin Wiersinga (quatre-mains)  
 
Komt allen: de befaamde orgelconcerten van Antonio Soler worden vertolkt op een barok-orgel 
met continuo-klavier en een kistorgel. Dat zal een adembenemend effect geven in een intieme 
zaal, alias schuilkerk. Op de achtergrond ‘roffelende pauken’ en dus knallend het jaar 2021 uit? 
Komt luisteren! Op het programma staan verder werken van Handel, Tomkins, Muffat, Widor 
en Jellema himself. Daarbij wordt ook het mooie, romantische Van Oeckelenorgel niet vergeten.  
Bij het verlaten van de kerk wordt u getrakteerd op een glaasje bubbels & oliebollen! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
locatie: Lutherse kerk, Haddingestraat 23 Groningen 
31 december 2021,| aanvang 13 uur,| entree 10 euro 
meer informatie: www.binnenstadskerken.nl 
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Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen heeft als doel de ondersteuning van het in stand 
houden van het lutherse gebouwencomplex aan de Haddingestraat 23 te Groningen. Donateurs 
die minimaal € 15,- of meer per jaar bijdragen, ontvangen dit bulletin gratis. 
 
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 1,50. 
Aanmeldingen als donateur zenden aan:                                     
Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen 
secretariaat: Haddingestraat 21 
9711 KB  GRONINGEN 
 
IBAN: NL18 INGB 0002 808331  
KvK: 41011792 
website: www.svlk.nl / e-mail: info@svlk.nl 
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