
Erurelr GEDACHTEN BrJ DE DUBBELFUGA rN B (BWV 579)voon oRGEL

Bach doordenkt Corelli

Naar alle waarschijnlijkheid moet de dubbelfuga in b

voor orgel (BWV 579) worden gerekend tot de vroeg'

ste orgelwerken van Johann Sebastian Bach, daterend

van vóór zijn aanstelling als organist van de Blasiuskir-

che in Mtihlhausen ín 1707. Het dubbele thema is over-

genomen uit de Triosonate nr.4 uit Arcangelo Corelli's

Sonate da chiesaOp.3 (Rome, 1689 )voor twee violen

en basso continuo.' Tot de verrassingen van BWV 579

behoort dat Corelli's driestemmige origineel is uitge.

breid tot een vierstemmige textuur. Nauwkeurige ver-

gelijking van de composities van Corelli en Bach stelt

ons in de gelegenheid een glimp van de denkproces-

sen van dejonge ambitieuze componist op te vangen.

HET DUBBELTHEMA
De fuga in Corelli's Op.3 nr 4 berreft een dubbelfuga, waarin

twee thema's vanaf her begin worden gecombineerd. Dux ljs in

essentie een dalende toonladder van b mineur van het oclaaf tot
op de secunde. Op het moment dat de kwint opnieuw wordt be-

reikt, zet dux ll in, ook op de kwint, waardoor een octaaf aÍsland

met dux I ontstaat. Dux ll proíileerr zich len opzichle van dux I

door de opwaartse beweging en de ritmische intensivering:

l\4ARcE L S. ZwrrsÉR
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Voorbeeld1:ArcangeloCorelli.SordaedachlesdOp.3:nr.4jnb:Vivace,maalI6.3
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Vergeleken met Corelli's opening vormt die van Bach al een vingerwijzing ten aanzien van Bachs bedoelingcn rnet BWV 579. Bach neemt Co
relli's dubbellhema tot rnaat,1.3. letterlijk over, rnaar daarna bcginncn de twee versies van elkaar af re wijken. Terwijl Corelli de daling van fis,
naar cis'?jn nraal3 4.3 in de eerste viool verslerd herhaalr in maar 4.4-6.2 voordal hijde basso contjnuo laat loetreden tot het r.uzikale discours.
laat Bach deze herhaljng in zijn versie achterwege en bakent beide thcma's helder af door de melodische sccunde jn de eersre viool (maat 4.3)
als dalende wisseltoon voor de rerls op re vatten en Corelli's a voor de tweede viool (m.4.4) jn een ajs te veranderen, die vervolgens terugbuigt
naar de b. De àfsluiting van beide lhema's in maal 5.1 wordt gemarkeerd door dc jnzet van de basso continuo, die bjj Bach dus anderhalve n aat
eerder inzet dan jn Corelli's fuga:

/oorbeeld 2: lohann SebaÍ af Bach, Fr€d i, b (BWV 579), maat 1 5.1

DE srRFTT|
Corelli's fuga is een speelse strettoíLrga, waarin zes strerti op de presentatie vàn het thema volgcn. De eerste vijf daarvan kunncn jn drje cate-
gorieën worden onderverdeeld. De eerste categorie vanef nu: stÍetto I betrefl twcc inzetten van dux I op een volle maat afstand van elkàar,

waarbij duxllwordtverbondenaanderwccdeinzetvanduxl.Hetjsvoordeeerstekeerrehoreninmaat6l0.3(strcttol;zievoorbeeld3)en
het keerl tcrug in maar 26.3-30.1 (stretto 4; gerransponeerd naar e mineur en zonder het thema) en in maat 30.3 35 (stretto 5):

5ó
l

Voorbee d 3: Arcangclo Corelll. Sordae dd .hlesd Op. 3: nr. 4 in b: Vivacc. nraat 6 10.3

De twcede categorie - stretlo ll - betreft inzellr'n van een dux en een cornes op een ha]ve maat afstand van elkaar, waarbij dux ll wordt gecorn-

bineerd met dux l- Het klinkt in neat 16.2 20.2 (stretto 2):

Voorb€€ld 4: Arcefgelo Corelll, SoDdre d, .hies/? Op. 3: nr. 4 n b: Vivece. maat 16.2 2A.2

De derde categorie - stretto lll berreft cen stijgende sequens over een afgekorte vorm van dux ll (motieí b in voorbeeld 2), waarin de eersre

viool de tweede viool een kwint hoger anrwoordt op ccn halvc maat aÍstand (stretlo 3)l
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Het afsLuirende zesde strctto, beginnend in maat 35, bestaat uit ecn combinatie van de stretti len Il: slrello lklinkt lussen de basso continuo en

de eerstc viool (waarbij de openingsnoot van de laatste om melodische redenen wordt gereduceerd tot een achlsle noot)i stretlo Ii lusscn dc

basso continuo en de aweedc viool:

r(it6tt
:.1 :.1 rj .1

Voorbeeld 8: lohann SebàÍian Bach,l-u!r l/l b {BwV 579). meàt 21 25.2

Voorbccld 6: Arcang€lo Corellj. Sordae dd c/r;eJd Op 3: nr '1 in b: Vivace. maat 35 39

Deductie wekr de suggestie dat cle jmpuls om BWV 579 te componcren voor Bach gekomen moet zijn uit het inzichr dal Corelli's cornbinatie van

dc stretti I en Il nog kan worden uitgebreid met een nieuwe comes l, waardoor ïcltelijk twee stretti I op elkaar worden gestapeld. Cezien het feil

dat de rweede comes JcchteÍ nier in de sopraan klinkt maar in de all, zijn we mogeljjk nog dichter bij de waarheid in de onderstelljng dat Bach

op een gegeven moment moct hebben ingezicn dat corelli's streft] 6 en 2 (de làalste compleet mel de inzet van dux ll) tot een 'super stretto'

kunncf worden samengevoegdil
Corêlllissrreffo6=- Corelli's stretto 2 = - - - - - -

Voorbeeld 7: lohàn. Sebasrien Bach. Fl€o r/, b (BwV 579), maàt 90 2 95.1

De wens cleze contrapuntische torr deforce in een eigen Corelli fuga voor het voctlicht te brengen, bracht echter enkele consequenties n'let zich

mee. Orn re beginnen moest het .lriestemmige originecl noodzakelijk worden uitgebreid tot een vierstemmige lexluu( dat Bachs jnstrumenl (in

tegenstelling tot de sranclaard lriobezerrlng, waaraan Corelli gcbonden was) hem gelukkig toestond. Ten tweede dlende het 'super slrello', wilde

het aan her eindc van de fuge een grore indruk maken, in een zorgvuldig gecalculeerde dramatlsering Ie worden voorbereid.r Bach poogde dil

primair te reaLiseren door tot op rnaat 90 nauwelijks stretto door te voeren nauwelijks. want BWV 579 bevat twee stretti De eeÍste is een

gccamoufleerd stret|o dat in de literatuur veelal over het hooÍd is gezien.] Feitelijk berreÍt de passage beginncnd in maat 2l CorelLi's stretto l,

maar de jnzet van dux I in her pedaal js verdoezeld door de verbindjng aan de melodische ontwikkeling in het voorgaande dlvertimcnto, lvaaruit

het ljjkt voort te vloeien:
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fohann Sêb. Bach, F gá in bIBWV 579) maat 1 t 9 - handschrift lohann Nicolaus Mempel, gedateeÍd: jaren dertig achttiende eeuw
Bron:Berlln, Stearsbibllothck zu Bcd n PrcuBischcrK!lturbesirz(DBMLrs.rns.BachP80.1,Fàsrik€l l0)

Het tweede stretto betreft twee i zetten van dux ll op een maat afstand. dat in CorelLi's fuga fiet voorkoml:

oorbccld 9: Johàfn ScbaÍiàf Bech. É_rjlí il b (BWV 579). maat 53.4 57

BWV 579 bevar overigefs ook andere omkeringen van her conrrapunt dan in Corelli's fLrga. ln maat 69.4 combineert Bach comes ll (renor)

anders met comes I (alt. maat 67.4) door comes II nier in het oclaaf (zoals ror nu toe sleeds het geval was). maar in de decime (c.q. de tells)
onder comes I te Laten inzetten:!

aw
rf
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ln maar 75-3 beantwoordt dux ll (renor, maar 75.3) de dux I (bas, maar 73.4) in de bovcntcrts:'

Voorbceld 1 1: lohànn ScbaÍien Bach. Fugd l/r b (BwV 579), maet 73.,1 78

DE DtvERTtMENït
Zoals geregd behelsr CoÍelli's therna in de kern een dalende toonladder. Zowel stretto T als strerto II resulreert in (grotendeels dalende) parallelle

teftsen:11

VoorbeeLd 12:Arcafge o Corelli, Sondte do.riÉid Op.3rnr.4 in b:Íretto I

Voorbeeld 13: Arcàngelo Corelli, So/irre da.ries.r Op.3: nr.4 in b:sÍefto

ín deze vorrn krijgen we de stretti niet één keer te horen, omdat een van de twee melodielijnen steeds tot op zekere hoogte vcrtragingen te horen
geefl. Bachs vierstemrnige tcxtuur staat hem roe Corelli's parallelle tertsen uit Ie breiden tor parallellc sextakkoorden. in de diverrimenliexplo
reert Bach de mogelijkheden van deze uitbreiding. Het tweede divertjmenlo levert hcl harmonische raamwerk voor de diveftlmenti: parallelle

sextakkoorden rnet vertraagde septimen op de zware maatdelen, oplossend naar sexten op de lichte maatdelen:

Voorbeeld l,l: lohann Scbasrien Bach. Fugd ir b (BwV 579), maat I ó.2- 18.3:

ln de opecnvolgcndc divcrtjmentj lijkt Bach een cresccndo uit te componeren door voortdLlrend nieuwe impulsen aan het modcl toe tc voegen.

Dit impliccert dat de lengte van deze fuga (102 rnaten, pakweg rwee ef ecn half keer zo lang als de 39 maren tellende fuga van Corel i) een

wezenlijke facror in Bachs concepr ls. ln het divertimento in maat 24.4-31 wordt her harmonische rirme een keer vertraagd, met als gevolg dar

motief a uir het thema (rie voorbeeld 2) dc ruggengraat van het divertimento-molieÍ gaal worden. Hicr lekenl zich ccn nieuw oprnarig rirmisch

motieÍ c tcgcn aÍ:

Voorbeeld 15r lohann SebàÍixn Bach, Frgd l/r b (BWV 5791, mm.24.4-27:

Vanaf maar 45.1 klinkr motief a hler uitgebreid tot een voLiedigc toonladder in halve noten jn de alt, waarbij de tenor in parallelle sexten (dal

wilzeggen: jn jedere eerste achtste noot in een groep vàn vier onder de halve noot ln de alt) cn dc sopraan ln syncopen mccloopt:
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Voorbeeld I6: lohann SebrÍjan Bach, Fugd /) b (BWV 579), maat ,15 49.1

Als gevolg van de omkering vàn het contrapunl moet de tenor worden ingevuld rnet achaste noten om dreigende perallelle kwartsextakkoorden
te voorkomen. De inlroductie van de achtste noten rcsullcert in een verdubbeling van het harmonische ritme (waarmee de rnuziek dus terug-
keert in het harrnonische ritme van maat 1ó e.v.) en de invoering van een kwintval. Het divertjmento vanaf maat 57.4 begint als een vierstem
mige versie van hea driestemmige divertimento vanaf maat 45.1: de syncoperende partij is in parallelle tertsen uirgevoerd (en de baspartjj is

vereenvoudigd):

Voorbeeld 17: Johrnn SebaÍlan Bach, Fugd ln b (BWV 579), maar 58.4-63.1

Hct divertimento vóór het afsluirende stretto geeft een volgende inrensivering van dc voorgaande divertjmentite horen als de tenor de oorspron-
keliike vorm van de lijn in achtste noten (vgl. de tenor vanaÍ maar 45.3) weer opneemt, waarop de alt (die in aanleg overeenkomt met de renor van
af maat 58) de primeverdubbeling lussen alt en renor op elke rweede en vieÍde tel ujt dc weg gaar ten gLrnste van octaaÍverdubbeling n et de bas:

Voorbeeld 18: lohann Sebastian Bech, Frgd ;, , (BWV 579), mear 79 8l:

Korl hierna presenteert Bach zijn srrello als aporheose van zijn Corelli-fuga.

SAMENGEVAT
Samenvaltend kan op basis van de voorgaande analyse worden gesteld dat voor de jonge aanstormende componist de volgende overwegingen
bij de composirie van BWV 579 een rol ljjken te hebben gespeeld:

1. Hel driestem.,)ige stretto aan het ejnde van Corelll's fuga kan worden opgewaardeerd tot een vjerstemmig srrerro door Corelli's stretti 6 en

2 te combiferen.

2. Om in de slotmaten van BWV 579 de luisreraar met heI'super stretto'te klrnnen verbluÍfen,lijkt Bach jn tegensrelling tor Corelli in het ver
loop van de fuga bewust vrijwel van streftj af te zien.

3. Ter voorbereiding van het stretto bouwt Bach spannlng op door een Lritgecomponeerd crescendo over een model voor een divefiimento, dat
gcdurende de fuga voortdurend wordt geintensiveerd.
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AÍnstadt, lohan n Sebastian- B ach- K irchê (Neue Kirch e), wend€r- orgel ( 1 703 ). B ac h was hieí organ ist van '1703 1707 Foto:làn Smeljk

NoïÊN
I [| is beweerd dat deze editie deel he€ft ulrgemaakr van Bachs muzikele bibliorheek: Kirlten BeiBwcnger, /ohdnn Sebastian Bachs Naterb;b/iolhek (Catàlogus

Musicus Xlll). (Kassel 1992) 350 (lllC/ I ); Werner Breig, 'Frele Orgelwerke', in: Konrad Kusler (reà.): Bach Handbuch lKàssel 
r20l7) 632. Perer Williàrns, Ir€

Organ Music of I.S. Bach ((Cambridge :2003 (1980) 179) werpt tegen dat dit nooit bewezcn i5

2 De oudstc bron, een handgeschreven kopie vàn lohann Nikolaus MempelL (P 804), draagt de !ilel: 'Th€ma con Suggeto. Sigre Corre li elabor I.S. Bach I Ped.'

Volgens Breig ('Freie Orgelwerk€',632)dlent'soggetro'r€ worden veftaald met'contrasubjcct Ínet thematische importartje'.

Ats perer WiLltams (fté Orgdn Music, 181) Íelr dar'only rhe thlrd strctto volce of b.9l is írictly subjecC, ontgaal het hem k€nnelijk dat de tenor cf de ak

zulvere comes-jnzelaen h€bben. zoalsdie in maat I 1.2 voor het eerst verschjjrt, en dat de eerstedux lin de basalleen orïwillcvan de harmonische Íabilllejt in

nraat 92.2 en 92.4. roegevo€gde kwa.inoten (weggelaten in het bovenslaande voorbeeld) hceÍt. Íïaar dat dit de dux I feitelijk njet aantàst.

Pogingen om BWV 579 re beschrijven vanulr het perspectief van dc negentiende eeuwse fugatheorie gcbasecrd op Bachs latere fuga's lopen rnrereqs!nt Senoeg

op niels uit: P€rer WiLliams (Ire Oryd, Mrslc. 180): "The Íorm is not cleàr...". Werner Breig ('Freie Orgelwerke, 63,1). "WiLL man uberhaupt von einer Fugen

Exposirionsprcchen,sokannsi€nurausdenerstenbeidenEinsàtzenbeÍehen,mitdenen,aufderStufelvc.bl€ibcnd,allcvierSlimmeninsSpielgebrachlsind."

Èierrnann Keller, DÈ Orgelwefte Bachs l.Leipzlg 1947, 73) beweer! dat BWV 579 slcchts één stretto bevat. narneliik die in maat 90.2 95.1l Peter Williams (fhe

Organ Music,181): "Corelli's r€gular srreftl a! bofi bar and half bar do nor appeàr in BWV 579." Vergelljk de meer genuanceerde voorstelling va. zaken in

Richard D.P Jones, lre Cre ative Developmentof lohann Sebastion Bach. Valunte l: 1695-1717. l\4usic to Delighl0p Spirit.laxíord 2007,37)r "the only sjgnificant

use of stretto occurs at the irnpressive Ílnal climax... where bolh subjec$ and all parts are jnvolved. '

Her valt niet in te zien waarom WilliaÍns (Ihe orgd, Musl., 181) deze inzer niet seneus neemt: 'b.67 is no true entryl. Hei j! waar dat dcze lnzet ln enkele detalls

van het orlgineel afwijkt, máar de conrrapunrlsche essende (de combinerie van d€ b€ide tlrema's over bljna twee volle maten) staat er wel degelijk.

lones lThe Creative Developrrerr, 36)bcschajft dezê omkering als de omkering in de duodecime van de voorgaande omkering if de decimê: "Thc dorrble.orrn_

rerpoint er rhe octave (b.6) is subsequently rc inverred at ihe 1Oth (b.69), aÍter which this combination is in turn inverted at thc 121h."

ln de literaruur wordr her afsluitende stretto in BWV 579 vaak vergeleken net het vijfÍemmige strelto in de slotÍlaten van de fuga in bes in WTC I (BWV

867,2). Her thema van deze fuga kan worden gelezen aLs de uiterste essentie van Corclli\ thema. Vgl. David Ledbetter, Edcl s Well-tetnpered Cldvier The 18

preludes drdlugues (New Havef ctc. 2002, 224): her vijÍvoudige stretto is Ínogeliik omdat de beperking van de stapsgewjjze daling tot een kwart lvan de sext

naar de terts), waardoor dreigende parallelLe kwinten op tijd worden vermeden.
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