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Maxim Serebrennikov  De namen van Johann Sebastian Bach, George Frideric Handel en Domenico 

Scarlatti zijn dit jaar weer prominent aanwezig op de muziekkalender; dit jaar is het 325 jaar geleden 

dat ze geboren werden. Opnieuw spannen duizenden uitvoerenden en geleerden zich in om hun res-

pect voor de genialiteit van deze kunstenaars tot uiting te brengen. Opnieuw komen miljoenen luiste-

raars en lezers in aanraking met hun grote werken.

Echter, bij het vieren van deze meesters vergeten we vaak hun tijdgenoten die mogelijk met niet minder 

toewijding hun kunst gediend hebben. Helaas zijn de namen van deze andere musici vaak verloren ge-

gaan in de geschiedenisboeken of zijn overal spoorloos verdwenen. Maar het zijn juist hun activiteiten 

die een solide basis vormden waarop de meesters hun monumenten geconstrueerd hebben.

EEn orgElwErk van kirchhoff ontdEkt
Gottfried Kirchhoff 325 jaar geleden geboren

Tot voor kort was de naam van Gottfried Kirchhoff (1685–1746) 

slechts bekend binnen een kleine kring van specialisten, hoewel 

zijn tijdgenoten zijn werk zeer waardeerden en enthousiast waren 

over de kundige wijze waarop hij het klavier en het orgel bespeel-

de. Zo schreef de Duitse organist en theoreticus Martin Heinrich 

Fuhrmann (1669–1745) naar aanleiding van Kirchhoffs spel: “Ich 

habe (…) zu Halle den wohl renommirten Herrn Kirchhof auf der 

Orgel gehöret, dessen Finger die Gratien also regierten, daß ich 

ausrief: Schade, daß dieser 2. Clavier-Spieler zu Leipzig und zu 

Halle, ihre Hände dermaleinst verfaulen sollen!”1) 

En: “Zu meiner Zeit, als ich 1692. zu Hall studirte, florirte 

daselbst [F.] Zachau, den ich Sonntags mit einem rechten Hunger 

und Durst zuhörete; und wenn ich itzo dort noch hinreisen solte, 

und ware keine Brücke über die Saal, und ich könte sonst nicht in 

die Stadt kommen, so schwümme ich über den Fluß wie Leander 

nach seiner Hero, seinen berühmten Nachfolger Hr. Kirchhoffen 

1) Martin Heinrich Fuhrmann, Die an der Kirchen Gottes gebauete 
Satans-Capelle (Keulen 1729) 32. Met de klavierspeler uit Leipzig zal 
Johann Sebastian Bach bedoeld zijn.

auch zu hören.”2)

De onverwachte ontdekking van L’A.B.C. Musical in 2002 bete-

kende een nieuwe impuls om het leven en werk van Kirchhoff te 

bestuderen.3) De eerste monografie over Kirchhoff verscheen in 

2004, tezamen met een nieuwe editie van L’A.B.C. Musical.4) Over 

het werk L’A.B.C. Musical werden in 2005 en 2006 twee master-

2) Fuhrmann, Die an der Kirchen Gottes, 55.

3) Deze verzameling werd jarenlang als verloren gegaan beschouwd. Het 
enige exemplaar van L’A.B.C. Musical dat momenteel bekend is, wordt 
bewaard in de bibliotheek van het conservatorium van St.-Petersburg, 
waar het in 1870 terechtkwam als gift van de muziekliefhebber en 
gepassioneerde bibliofiel Mikhail Pavlovich Azanchevsky (1839–1881). 
De ‘verloren’ compositie van Kirchhoff werd herontdekt door Anatoly 
Pavlovich Milka, die in maart 2002 de aandacht gevestigd had op de 
uniciteit van het bewaard gebleven exemplaar. Voor meer informatie over 
L’A.B.C. Musical en hoe het in de bibliotheek van het conservatorium 
van St.-Petersburg terechtkwam, zie: Maxim Serebrennikov, ‘“L’A.B.C. 
Musical” by Gottfried Kirchhoff: A Work Thought to be Lost’ , The Organ 
350 (2009) 21–27.

4) Zie: G.M. Grohs en K. Kreth: Gottfried Kirchhoff: 1685–1746. Kompo-
nist und Organist; ein Mühlbecker kreuzt die Wege von Georg Friedrich 
Händel und Johann Sebastian Bach (Dessau, etc. 2004); Gottfried Kirch-
hoff, L’A.B.C. Musical, Faks., hrsg., komm. und Generalbaß realiziert v. 
Anatoly Milka (St.-Petersburg 2004) [in het Russisch en Duits].



HET ORGEL 2010 | nummer 6 5

d E  m u z i E k

EEn orgElwErk van kirchhoff ontdEkt

theses geschreven en verdedigd, respectievelijk aan het conser-

vatorium van St.-Petersburg en dat van Kiev.5) In 2008 werd nog 

een onbekende preludium en fuga van Kirchhoff ontdekt in het 

manuscript Mus. Ms. 11605 dat bewaard wordt in de Staatsbi-

bliothek van Berlijn (Preussischer Kulturbesitz, Musikabteilung).6) 

In 2009 werd de componist geëerd doordat een muziekschool in 

Bitterfeld, niet ver van zijn geboorteplaats, naar hem genoemd 

werd.

Hiermee is niet gezegd dat onderzoekers alles weten over het 

leven en werk van Kirchhoff. Integendeel, veel vragen zijn nog on-

beantwoord. Het grootste mysterie op dit moment is wat er met 

het oeuvre van de componist gebeurd is. Kirchhoff wijdde zijn hele 

leven aan muziek: van 1693 tot 1709 studeerde hij orgel en com-

positie in Halle bij Friedrich Wilhelm Zachow (1663–1712). Van 

1709 tot 1711 was hij Kapellmeister aan het hof van de hertog 

van Holstein-Glücksburg. Van 1711 tot 1714 was Kirchhoff als 

organist verbonden aan de St.-Benedikt-Kirche te Quedlinburg. 

Vanaf 1714 tot aan zijn dood werkte hij als Musikdirector en or-

ganist aan de Marktkirche Unser Lieben Frauen (Marienkirche) in 

Halle (Saale). 

Kirchhoff mag dan niet bekend staan als iemand die in een hoog 

tempo composities produceerde (zoals Georg Philipp Telemann), 

zijn lange werkzame leven moet een imposante hoeveelheid wer-

5) Zie: Maxim Serebrennikov, ‘L’A.B.C. Musical’ van Gottfried Kirchhoff. 
Over studiehandboeken uit de barok (masters thesis) (Conservatorium 
St.-Petersburg 2005) [in het Russisch]; Olena Khimenko, ‘L’A.B.C. 
Musical’ van Gottfried Kirchhoff: Genre-bijzonderheden en problemen 
bij het uitvoeren van de becijferde bas (masters thesis) (The Ukrainian 
National Academy of Music in Kiev 2006) [in het Russisch]. Olena 
Khimenko heeft haar onderzoek naar het werk van Kirchhoff voortgezet 
en zal dat presenteren in een proefschrift waarin zij het oeuvre van 
Kirchhoff plaatst in de context van de Duitse muziekcultuur in de eerste 
helft van de achttiende eeuw.

6) Voor meer details, zie: Gottfried Kirchhoff, Prelude and Fugue for 
Organ, First Edition, ed. and with a preface and commentaries by Maxim 
Serebrennikov (St.-Petersburg 2009).

Marktkirche te Halle (S) | Foto Jan Smelik
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ken opgeleverd hebben.7) Desondanks is het aantal composities dat 

momenteel van Kirchhoff bekend is precies op de vingers van twee 

handen te tellen. Wat is er met de rest gebeurd?

Mogelijk heeft de tijd Kirhhoffs manuscripten niet gespaard en is 

een grote hoeveelheid verloren gegaan door calamiteiten (brand, 

overstromingen, etc.). Misschien had de componist geen hoge dunk 

van zijn eigen creaties en heeft hij geen pogingen ondernomen om 

ze voor latere generaties te bewaren. Het is ook denkbaar dat be-

paalde composities verloren zijn gegaan door toedoen van Willem 

Friedemann Bach, die Kirchhoff als Musikdirector en organist aan 

de Marienkirche opvolgde.8)

Niettemin blijft de hoop bestaan dat op z’n minst een klein deel 

van Kirchhoffs oeuvre herontdekt wordt. Dit wordt bevestigd door 

de onverwachte ontdekkingen uit de afgelopen jaren. Eén van die 

ontdekkingen zullen we in dit artikel bespreken. 

7) Volgens de ‘Kirchenordnung’ van de Marienkirche in Halle waren er 
jaarlijks 45 tot 50 cantate-uitvoeringen in de kerk. Op de hoogfeesten 
(de Marienkirche kende 15 hoogfeesten) en bij speciale gelegenheden 
was Kirchhoff verplicht nieuwe composities uit te voeren. Op gewone 
zondagen was het toegestaan om cantates van andere componisten 
ten gehore te brengen. Meer hierover: Peter Wollny, ‘W. F. Bach’s 
Halle Performances of Cantatas by his Father’, in: Daniel R. Melamed 
(ed.), Bach Studies 2 (Cambridge, New York, etc. 1995) 205–206.  
Zeer waarschijnlijk heeft Kirchhoff meer dan één jaargang cantates 
gecomponeerd.

8) Het is algemeen bekend dat Friedemann behoorlijk onvoorzichtig en 
roekeloos was, waardoor hij niet alleen zijn eigen inboedel, maar ook 
een deel van zijn vaders manuscripten, die hij geërfd had, verkwistte.

Het Mylauer tabulatuurboek
In 1910 ontdekte Georg Schünemann (1884–1945), de Duitse mu-

sicoloog en commissielid van de serie Denkmäler deutscher Ton-

kunst, in de kerkarchieven van Mylau een rijke collectie orgelwerken 

van oude Duitse meesters. De waarde van deze vondst kan moeilijk 

overschat worden: het manuscript bevat niet alleen werken van tot 

dan toe onbekende componisten, maar ook onbekende werken van 

bekende auteurs.9)

Het manuscript, dat als voorheen bewaard wordt in de kerkarchie-

ven van Mylau (signatuur: MS H 3a), heeft een aanzienlijke omvang 

(101 bladen) in staand formaat (ongeveer 21 × 33 cm) met een 

hard kartonnen boekband, bedekt met gekleurd papier. De voor-

kant van de cover draagt de inscriptie: ‘TABULATUR | Buch | 1750’, 

wat op z’n allerminst misleidend is: de werkelijkheid is dat het My-

lauer tabulatuurboek geen enkel voorbeeld van een tabulatuurnota-

tie bevat (de benaming ‘orgelboek’ zou eigenlijk correcter zijn, maar 

omdat ‘tabulatuurboek’ algemeen ingeburgerd is, blijf ik deze term 

gebruiken.)

Het jaartal ‘1750’ komt niet overeen met het jaar waarin het ma-

nuscript ontstaan is. In 1984 werd het tabulatuurboek voor een 

grondig onderzoek naar het Deutsches Buch- und Schriftmuseum te 

Leipzig gestuurd, waar staflid Gertraude Spoer vaststelde dat het 

9) In 1918 publiceeerde Max Seiffert de eerste wetenschappelijke 
beschrijving van het manuscript tezamen met een complete thematisch 
index ervan. Zie: Max Seiffert, ‘Das Mylauer Tabulaturbuch von 1750’, 
Archiv für Musikwissenschaft I/4 (1919) 607–632.

begin van het preludium in c-moll uit het Mylauer tabulatuurboek (ca. 1725)
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manuscript in de achttiende eeuw gerestaureerd was en de oude 

omslag was vervangen door een nieuwe. Daaruit vloeit voort dat 

de inscriptie ‘TABULATUR | Buch | 1750’ ook van latere datum is 

dan het manuscript zelf. Hoogstwaarschijnlijk is de misleidende titel 

toegevoegd kort nadat het manuscript opnieuw ingebonden was. 

Voorts concludeerde Spoer uit haar onderzoek naar het papierwa-

termerk dat het manuscript rond 1725 gemaakt is.10) Helaas is de 

naam van kopiist niet te achterhalen.

De inhoud van het Mylauer tabulatuurboek is beslist indrukwek-

kend: de verzameling bevat 176 werken, merendeels preludia en 

fuga´s. Het gaat om werken van onder anderen Johann Pachel-

bel (1653–1706), Johann Krieger (1652–1735), Johann Kuhnau 

(1660–1722), Andreas Kniller (1649–1724), Nikolaus Vetter 

(1666–1734), Andreas Werckmeister (1645–1706), Christian Frie-

drich Witt (1660–1717) en Gottfried Pestel (1654–1732). Het be-

treft hier namen die in het manuscript genoteerd staan. Maar veel 

werken zijn in de verzameling echter anoniem overgeleverd en de 

meerderheid daarvan is nog niet aan componisten toegeschreven.11) 

Integendeel, de toeschrijvingen die in het manuscript gegeven wor-

den zijn niet altijd betrouwbaar.

‘Praelud: ex. C. diS â MonSieur baCH.’
Zoals gezegd leverde het Mylauer tabulatuurboek een waardevolle 

bijdrage aan de barokliteratuur voor orgel. Tot op heden is dit ma-

nuscript de enig bekende bron voor veel composities die het bevat. 

Onder deze werken bevindt zich op de pagina´s 40-41 de preludium 

en fuga in c-moll, waarvan de eerste maten luiden zoals weergege-

ven in muziekvoorbeeld 1.

Volgens het Mylauer tabulatuurboek is Johann Pachelbel (1653–

1706) de auteur van dit werk. De naam van de componist staat bo-

ven de compositie: ‘Praelud: ex. C. dis â Monsieur Bach.’, waarbij 

10) Meer hierover: Gertraude Spoer, Untersuchung des Tabulaturbuches 
der Kirche zu Mylau 1750 im April / Mai 1984 im Staatsarchiv Leipzig 
(Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek 
Leipzig, Kultur- und Papierhistorische Sammlungen). Ik dank Andrea 
Lothe, staflid van het museum, dat ze me mogelijkheden bood het 
rapport van Spoer in te zien, alsook voor de waardevolle informatie over 
de datering van het Mylauer manuscript.

11) Een aantal van deze werken kon toegeschreven worden dankzij 
het onderzoek van Max Seiffert en van John R. Shannon. Zie: Max 
Seiffert, ‘Das Mylauer Tabulaturbuch’; John R. Shannon, The Mylauer 
Tabulaturbuch: A Study of the Preludial and Fugal Forms in the Hands of 
Bach’s Middle-German Precursors (North Carolina 1961) (proefschrift).

gerealiseerd moet worden dat de aanduidingen ‘Bach.’ en ‘J. Bach.’ 

algemeen gebruikte afkortingen waren voor de naam van Johann 

Pachelbel. Dit houdt verband met het feit dat Duitsland diverse di-

alecten kende. In het zuiden van Duitsland sprak men de ‘P’ uit als 

‘B’. Daarom werd de naam van Pachelbel vaak, zoals in het Mylauer 

tabulatuurboek, gespeld als ‘Bachelbel’ (afgekort: ‘Bach.’).12) 

De preludium en fuga in c-moll werden voor het eerst uitgegeven in 

1977 in deel 39 van het Corpus of Early Keyboard Music, de serie 

van het American Institute of Musicology.13) Sindsdien zijn de wer-

ken meermalen in andere edities gepubliceerd.14) Dankzij deze pu-

blicaties kwamen deze composities niet alleen over heel de wereld 

beschikbaar voor musici, maar werd ook steeds opnieuw bevestigd 

dat het zou gaan om werk van Pachelbel.

Omdat de preludium en fuga stilistisch sterk afwijkt van andere pre-

ludia en fuga´s van Pachelbel is de laatste jaren twijfel gekomen 

omtrent Pachelbels auteurschap. In de recente publicatie van The 

Thematic Catalogue of the Musical Works of Johann Pachelbel wor-

den deze twee werken voorzien van de waarschuwende aantekening 

‘Ascription Questioned’. De nieuwe editie van Pachelbels Complete 

Works for Keyboard Instruments plaatst ze als ‘dubious’ in een ap-

pendix.15) Zoals hieronder zal blijken, is de twijfel van de onderzoe-

kers niet ongegrond. In maart 2008 ontdekte ik in het tweedelige 

werk Abhandlung von der Fuge16) van Friedrich Wilhelm Marpurg 

(1718–1795) een sterk argument dat Pachelbels auteurschap van 

de preludium en fuga in c-moll in MS H 3a tegenspreekt.17)

12) Meer hierover: The Thematic Catalogue of the Musical Works of 
Johann Pachelbel. Comp. by Jean M. Perreault. Ed. by Donna K. Fitch. 
Lanham, Md. [e.a.]  (Scarecrow Press 2004) 3.

13) The Mylau Tabulaturbuch, Forty selected compositions, ed. by John 
R. Shannon. American Institute of Musicology (Neuhausen-Stuttgart 
1977) 4–7.

14) Verreweg de meest bekende is: Johann Pachelbel. Toccaten, 
Fantasien, Praeludien, Fugen, Ricercare und Ciaconen für Orgel 
(Clavichord, Cembalo, Klavier). Bd. I. Nach den Quellen hrsg. von Anne 
Marlene Gurgel (Leipzig 1982) 42–44. Gurgel was blijkbaar niet bekend 
met het hierboven genoemde deel uit de serie Corpus of Early Keyboard 
Music, aangezien zij er zelf van uitgaat dat de preludium en fuga in haar 
uitgave voor het eerst gepubliceerd worden (blz. 121).

15) Zie: The Thematic Catalogue of the Musical Works of Johann 
Pachelbel, 202; Johann Pachelbel. Complete Works for Keyboard 
Instruments. Vol. II: Fugues. Ed. by Michael Belotti (Colfax 2006) 101–
102.

16) F.W. Marpurg, Abhandlung von der Fuge (Berlin 1753–1754).

17) Ik presenteerde deze ontdekking tijdens een conferentie op 29 
oktober 2009 aan het conservatorium van St.-Petersburg.

Muziekvoorbeeld 1: Mylauer tabulatuurboek (ca. 1725). Preludium en fuga in c-moll
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MarPurgS abHandlung: 
Sleutel voor de toeSCHrijving
Marpurgs Abhandlung von der Fuge was in de achttiende eeuw 

beslist een buitengewoon theoretisch werk. Het was de eerste pu-

blicatie die helemaal gewijd was aan de fuga (dat wil zeggen, de 

eerste historische monografie over de fuga). Tegelijk was het de 

meest fundamentele verhandeling over de fuga, waarin alle theore-

tische en praktische kennis tot het midden van de achttiende eeuw 

bijeengebracht was. Ten slotte was het de meest rijke verhandeling 

als het gaat om de hoeveelheid en de breedte van het muzikaal ma-

teriaal dat in één bron verzameld is. De hoeveelheid muziekvoor-

beelden die Marpurg gebruikt om zijn beweringen te illustreren, 

is zo omvangrijk dat ze het grootste deel van de twee delen van 

de verhandeling in beslag nemen. Marpurgs eruditie spreekt zelfs 

vandaag de dag nog tot de verbeelding: de bijgevoegde muziek-

voorbeelden bevatten, behalve de voorbeelden die Marpurg zelf 

componeerde, bijna vijfhonderd fragmenten uit het werk van vijftig 

componisten.18)

In de appendix met muzieknoten uit het tweede deel van de 

Abhandlung von der Fuge citeert Marpurg verschillende keren een 

thema dat opvallende gelijkenis vertoont met het thema van de 

c-moll-fuga uit het Mylauer tabulatuurboek (Tab. III, Fig. 1). Het 

werk wordt echter niet aan Pachelbel toegeschreven maar aan 

zijn jongere tijdgenoot Kirchhoff. De naam van deze eens gevierde 

Duitse organist en componist (een medestudent  van G.F. Handel 

en goede kennis van J.S. Bach) is aangewezen aan het begin van 

het voorbeeld:“1. th[ema] Kirchoffii.”.19)

Natuurlijk kan men niet helemaal uitsluiten dat Pachelbel en Kirch-

hoff onafhankelijk van elkaar praktisch identieke thema´s compo-

neerden. 

Gestandaardiseerde vormelijkheid was één van de meest karakte-

ristieke kenmerken van barokmuziek. De studie van de fuga veron-

derstelt gedeeltelijk  overheersing van een hele serie stereotiepe, 

standaard-subjecten en mogelijke wijzen waarop ze uitgewerkt 

kunnen worden. Daarom zijn overeenkomsten onvermijdelijk, in 

het bijzonder wanneer men in rekening brengt hoe in de kerkmuzi-

kale praktijk fugathema´s vaak gebaseerd waren op het begin van 

koraalmelodieën. Ondanks een gemeenschappelijk intonatie-voca-

bulaire was een exacte overeenkomst zelfs in de muziek uit die tijd 

zeldzaam. Werkend aan één en dezelfde intonatie-formule, werkte 

elke musicus het toch op zijn eigen manier uit. Als voorbeeld wijs ik 

18) Naar mijn weten is Marpurgs verhandeling nooit eerder onderzocht 
als mogelijke bron voor toeschrijvingen van werken aan zijn voorgangers 
en tijdgenoten.

19) Marpurg componeerde twee toegevoegde thema´s in contrapunt 
bij dit thema om daarmee de mogelijkheden te laten zien van triple-
contrapunt door hun verticale plaatsing ten opzicht van elkaar te 
wijzigen. Om deze reden heeft elk thema van de set een nummer 
gekregen.

op het fuga-thema uit de tweede modus uit het Prototypon longo-

breve organicum (1703) van Franz Xaver Murschhauser:

Wanneer de drie subjecten vergeleken worden, is het niet moei-

lijk vast te stellen dat ze gebaseerd zijn op dezelfde formule: een 

dalende kleine drieklank, geïntensiveerd door een sprong naar de 

leidtoon. Hoewel in Murschhausers subject deze formule een ander 

ritmisch patroon en melodisch verloop bevat, staat het, en dat is 

het belangrijkste, niet op zichzelf als een onafhankelijk syntactische 

eenheid.

In het licht van dit voorbeeld is de onderlinge gelijkenis tussen ‘Pa-

chelbels’ en ‘Kirchhoffs’ subjecten des te duidelijker. Het is zonder 

twijfel zinvol ze te beschouwen als varianten op eenzelfde idee die 

uitgedacht zijn door een enkele auteur. Uiteraard zijn er ontegen-

zeggelijk overeenkomsten tussen deze elementen en parameters 

van het subject die hun individualiteit veiligstellen, in het bijzonder: 

het kopmotief, de syntactische structuur, het melodisch skelet, het 

ritmisch patroon en het harmonisch plan. De belangrijkste verschil-

len, afgezien van de toonsoort, betreffen de figuratie van de har-

monieën en de cadensering van het thema. Het is vandaag de dag 

nog moeilijk uit te maken wie er debet is aan deze verschillen. 

Mogelijk voerde Marpurg zelf de wijzigingen door om het voorbeeld 

relevanter te maken voor zijn didactische doelstellingen. Het is ech-

ter erg waarschijnlijk  dat hij eenvoudig een verschillende versie 

van de fuga tot zijn beschikking had, die heden ten dage niet meer 

bekend is doordat hij verloren is gegaan.

In elk geval blijft de vraag wie de auteur is van de preludium en 

fuga in c-moll die in het Mylauer tabulatuurboek staat: Pachelbel 

of Kirchhoff? Volgens mij verdient de informatie uit het traktaat 

van een gezaghebbend theoreticus en goed geïnformeerd musicus 

meer vertrouwen dan de informatie uit een manuscript dat door 

een onbekende kopiist uit onbekende bronnen werd opgetekend. 

Bovendien, de stilistische eigenschappen van de muziek leveren 

zelfstandig argumenten om het werk toe te schrijven aan Kirchhoff.

l’a.b.C. MuSiCal
De naam van Kirchhoff staat niet alleen in het aanhangsel met 

notenvoorbeelden, maar ook in de lopende tekst van Marpurgs 

traktaat. Letterlijk staat er: “Wenn der seel. Herr Musikdirectour 

Kirchhof aus Halle, in seinen bekannten Fugen über alle 24 Töne 

die gegenharmonien vermittelst der Ziefern beständig angezeiget 

hat: so ist dieses deswegen geschehen, dass er seinen Schülern 

zugleich den Generalbaß und die Art der verschiedenen Eintritte 

eines Fugensatzes bey brächte.”20)

Marpurg citeert in totaal zes verschillende thema’s van Kirchhoff. 

Hoewel hij nergens de titel weergeeft van de stukken waaruit hij de 

muziekvoorbeelden citeert (alleen de naam van componist wordt 

20) Marpurg, Abhandlung von der Fuge, 149–150. 
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vermeld), ligt het voor de hand dat de thema´s die hij toeschrijft 

aan Kirchhoff, afkomstig zijn uit de fuga´s waaraan hij in zojuist 

gegeven citaat refereert.

Elders heb ik al de hypothese geponeerd dat Marpurg met de ‘be-

kende fuga´s in alle 24 toonsoorten’ de ongepubliceerde versie van 

L’A.B.C. Musical (ca. 1734) van Kirchhoff bedoelt.21) In de eerste 

plaats is dit de enig bekende uitgave van Kirchhoff die – zoals de ti-

telpagina vermeldt – ‘preludia en fuga´s in alle toonsoorten’ bevat. 

Ten tweede is één van de thema’s van Kirchhoff uit het aanhangsel 

van Marpurgs traktaat identiek aan het thema van de a-moll fuga 

uit L’A.B.C. Musical. Ten derde is de textuur van elke stuk in deze 

verzameling, inclusief de fuga´s, genoteerd als basso continuo, dat 

wil zeggen: op één notenbalk waarbij gebruik gemaakt wordt van 

verscheidene sleutels en generale-bas-tekens.

In het commentaar in zijn eigen editie van de preludium en fuga in 

c-moll in het Mylauer tabulatuurboek heeft Michael Belotti terecht 

opgemerkt dat de textuur van de composities niets anders is dan 

een uitgewerkte basso continuo.22)  Uiteraard is dit type textuur 

atypisch voor Pachelbel, die getraind was in de contrapunttraditie 

van de oude meesters. Daarentegen is deze manier van componeren 

geheel vanzelfsprekend voor en consistent met de stijl van Kirchhoff, 

wiens professionele leven samenviel met de bloei van de basso 

continuo-techniek in Duitsland. Alle bekende klavier- en orgelfuga’s 

van Kirchhoff behoren tot het genre van de zogeheten generale-

bas-fuga.23) Het is erg waarschijnlijk dat de originele versie van de 

preludium en fuga in c-moll uit MS H 3a eveneens vastgelegd was 

in ‘gecodeerde’ vorm en dat de ons bekende variant, door een 

21) Zie: Serebrennikov, L’A.B.C. Musical, 21–27.

22) Johann Pachelbel, Complete Works for Keyboard Instruments. Vol. II: 
Fugues. Ed. by Michael Belotti (Colfax 2006) 116.

23) De term partimento fuga wordt ook gebruikt om het gegeven 
fuga-genre aan te duiden. Voor meer details over de verschillen tussen 
de begrippen generale-bas-fuga en partimento-fuga, zie: Maxim 
Serebrennikov, ‘From Partimento Fugue to Thoroughbass Fugue: New 
Perspectives’,  BACH Journal of the Riemenschneider Bach Institute, XL/2 
(2009) 22–44.

onbekende uitgewerkt werd (gezien de kwaliteit is dat gebeurd 

door een leerling). In elk geval kan de textuur van beide stukken 

eenvoudig weergegeven worden in generaal-bas-notatie zonder 

schade te berokkenen aan het muzikaal materiaal (zie bijlage: 

versie 1).

ConCluSie
Alle argumenten ondersteunen duidelijk dat Kirchhoff de componist 

is van de preludium en fuga in c-moll uit het manuscript MS H 3a. 

Door de ware auteur van deze werken te identificeren, doen we 

niet alleen recht aan de historische realiteit; we hebben daarmee 

ook een tot nu toe onbekend werk uit Kirchhoffs oeuvre onthuld. 

Het zou mooi zijn wanneer dit werk niet het laatste is dat ontdekt 

wordt. Nieuwe vondsten zouden immers ons begrip van en inzicht 

in de creatieve productie vergroten van één van de vergeten com-

ponisten uit de kring van Johann Sebastian Bach. Ze zouden ons 

helpen om beter en objectiever in beeld te krijgen wat Kirchhoff 

heeft bijgedragen aan de professionele en artistieke achtergronden 

van zijn tijd.

Met dank aan David Ledbetter (Royal Northern College of Music), Rudolf 

Rasch (Rijskuniversiteit Utrecht) en Glen Wilson (Hochschule für Musik Würz-

burg) voor hun behulpzame commentaren en kritische opmerkingen bij een 

eerdere versie van dit artikel.

Vertaling uit het Engels: Jan Smelik.

Maxim Serebrennikov werkt momentaal bij Anatoly Milka (conservatorium 

van St.-Petersburg) aan een proefschrift over de generale-bas-fuga voor kla-

vier solo tijdens de Barok. 

gottfried kirchhoff, l’a.b.C. Musical (ca. 1734). titelblad van 
de oorspronkelijke editie. reproductie met toestemming van de 
bibliotheek van het conservatorium van St.-Petersburg.

BIJLAGEN (PAG. 11 & WEBSITE)

Omdat de originele versie van de Preludium en Fuga in c-moll uit het 

manuscript MS H 3a algemeen beschikbaar is via diverse uitgaven 

van de werken van Pachelbel, bied ik in deze bijlage een andere mo-

gelijke uitwerking/versie van de compositie. 

Bijlage 1 biedt de traditionele partimento-notatie, die de generale-

bas-structuur van deze werken benadrukt en hun visuele overeen-

komst met composities uit L’A.B.C. Musical. 

Bij de samenvatting van dit artikel op www.hetorgel.nl kan bijlage 2 

gedownload worden met een uitwerking van de oorspronkelijke nota-

tie waarbij de oorspronkelijke textuur van beide werken – waar moge-

lijk – vierstemmig gemaakt is. Zoals bekend zal zijn, was de vierstem-

mige schrijfwijze een karakteristiek kenmerk van Johann Sebastian 

Bachs methode om basso continuo te studeren.


