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 EEUWSE BAROK 

Door Jan Van Gassen 

 
 

De barok is de periode in de muziekgeschiedenis waarin zelfstandige instrumentale 

muziek evenwaardig wordt aan vocale muziek.  Er ontstaan verschillende 

instrumentale genres die nog lang zullen meegaan, tot in volgende stijlperiodes. 

 

De sonate (letterlijk: klankstuk) ontstaat na 1600, o.m. om te voldoen aan de vraag 

naar nieuwe muziek voor het zich sterk verspreidende vioolspel in Italië en al heel 

snel ook in Zuid-Duitsland en Frankrijk. Die oudste vioolsonates zijn grillig van 

vorm, met een bonte afwisseling van korte retorische passages in snel 

contrasterende tempi: de stylus phantasticus. Naar 1700 toe wordt het vormschema 

van de sonate alsmaar overzichtelijker en het is Archangelo Corelli (1653-1713) die 

aan de sonate zijn klassiek vierdelig vormschema (traag-snel-traag-snel) zal geven. 

Naast solosonates zijn vele 18de eeuwse baroksonates zg. triosonates: twee violen (of 

andere melodie-instrumenten) worden in lijn gehouden en voortgestuwd door een 

basso continuo, bestaande uit een toetsinstrument, een strijkbas en eventueel nog 

een theorbe of basluit.  

[ Giovanni Legrenzi – Triosonate – The Rare Fruits Council, Manfredo Kraemer ]  

[ Antonio Vivaldi – Cellosonate RV44 – Roel Dieltiens – Ensemble Explorations ]  

 

De sonate ontwikkelde het solospel, de Venetiaanse meerkorigheid ontwikkelde het 

'concerterende' samenspel tussen groepen. Uit de combinatie van beide ontstond 

het concerto grosso. Een grotere groep instrumenten (ripieno, tutti) ‘strijdt’ er, 

concerteert er met een kleine groep solisten (concertino). Aan Antonio Vivaldi 

hebben we het driedelige vormschema (snel-traag-snel) van het concerto te danken 

en het feit dat het soloconcerto meer en meer aan belang wint. 

[ Antonio Vivaldi – Concerto grosso RV 574 – Georg Kallweit – Xenia Löffler – 

Michael Bosch – Christian Beuse – Vaclav Luks – Miroslav Rovensky – Akademie 

für Alte Musik Berlin ]  
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Antonio Vivaldi (1678–1741) 

 

Geboren in Venetië - violist en leraar - wordt in 1703 priester gewijd (il prete rosso) - stopt snel 
met celebreren (astma) - heel zijn leven muziekdirecteur van het Ospedale della Pieta, waar 
dakloze en verweesde meisjes een opleiding tot muzikant kregen - mag soms voor jaren zijn post 
verlaten om elders in Italië de producties van zijn opera's te gaan leiden - werd erg hooggeacht 
door Bach. 

 

 

 

[ Antonio Vivaldi – Aria ‘Anch’ il mar’ uit ‘Bajazet’ – 

Cecilia Bartoli – Il Giardino Armonico – Giovanni 

Antonini ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse tijdgenoten van Vivaldi: 

Bernardo Pasquini (1637-1717), Archangelo Corelli (1653-1713),  

Giuseppe Torelli (1658-1709), Alessandro Scarlatti (1660-1725),  

Giovanni Battista Bononcini (1670-c1750), Antonio Caldara (1670-1736),  

Tomaso Albinoni (1671-1751), Francesco Geminiani (ca1680-1762),  

Giuseppe Valentini (1681-1753), Domenico Scarlatti (1685-1757),  

Giovanni Stefano Carbonelli (ca1690-1772), Giuseppe Tartini (1692-1770), 

Giovanni Baptista Pergolesi (1710-1736), … 

 

 

soloconcerto (niet alleen voor viool) krijgt stilaan de bovenhand 

 instrumentaal belcanto, in de trage delen 

 thematisch verband tussen soli en tutti 

 natuurschilderingen 

 vocale muziek ten onrechte ondergewaardeerd 

   

 

 
 

ong. 300 soloconcerti 

ong. 150 concerti grossi 

ong. 100 sonates 

tientallen opera’s 

motetten 
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Een suite is een aaneenrijging van dansen. Het is een type van compositie die 

duidelijk verband houdt met 'gebruiksmuziek', zowel van volkse als van adellijke 

aard. Rond 1650 raken de dansen steeds meer gestileerd en wordt de opeenvolging 

gestandaardiseerd in de 'Franse' suite: allemande-courante-sarabande-gigue. Deze 

vier dansen kunnen worden voorafgegaan door een inleidend stuk (prelude, toccata, 

...) en tussenin kunnen ook nog allerlei andere dansen hun beslag krijgen, vaak 

tussen de sarabande en de gigue. Andere namen voor een suite zijn: partita, sonata 

da camera, lesson, ordre, ouverture. 

 

Jean-Philippe Rameau (1683–1764) 

 

Geboren in Dijon - aanvankelijk vooral composities voor klavecimbel - krijgt pas in 1731 voet aan 
de grond in Parijs, als hij in Passy wordt opgenomen in ‘verlichte’ middens samen met Voltaire, 
Rousseau e.a. - dan wendt hij zich tot de opera - als theoreticus legt hij de grondvesten voor de 
klassieke harmonieleer. 

 

 

 

 

 

 

 

[ Jean-Philippe Rameau – suite ‘Naïs’ – Le Concert des Nations, Jordi Savall ]  

Franse tijdgenoten van Rameau: 

Marin Marais (1656-1728), Michel-Richard de Lalande (1657-1726),  

André Campra (1660-1744), Henri Desmaret (1661-1741),  

Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737), Jean Gilles (1668-1705),  

François Couperin (1668-1733), Jean-François Dandrieu (1682-1738),  

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755), Jean-Marie Leclair (1697-1787),  

Michel Blavet (1700-1768), Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772), … 

25 tragédies lyriques (Hippolyte et 
Aricie, Les Indes galantes, 
Zoroastre,…) 
 
53 klavecimbelstukken 

Pièces de clavecin en concerts 

klavecimbelmuziek neigt naar rococo 

 karaktertekening in de klavecimbelmuziek 

plechtstatige barok in opera's 

   

 

 
 

 



4 

De fuga is de barokvorm die de meeste banden heeft met het verleden: het is puur 

polyfone muziek, die het best tot zijn recht komt op orgel, klavecimbel of gezongen 

door een koor.  

In de expositie wordt het thema achtereenvolgens in de verschillende stemmen 

ingezet.  

In de ontwikkeling doorloopt het thema allerlei andere toonaarden, wordt het 

omgekeerd, vergroot, verkort of in stretto ingezet.  

De coda besluit de fuga met een terugkeer van het thema naar de oorspronkelijke 

toonaard. 

 

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Stamt uit een muzikale familie (7 generaties componisten) - vroeg 
verweesd - opgevangen bij oom Johann Christoph Bach - in 1703 
organist in Arnstadt, vervolgens in Mühlhausen - in 1708 komt hij 
aan de hofkerk in Weimar - sinds 1717 is hij verbonden aan het hof 
in Cöthen - hier ontstaan de meeste profane en instrumentale 
werken - huwelijk met zijn tweede vrouw Anna Magdalena - uit 
twee huwelijken houdt J.S. 10 (van de 20) kinderen in leven - in 
1723 volgt hij Johann Kuhnau op als cantor in Leipzig - een 
reuzentaak: orgel spelen, 4 kerken een repertoire bezorgen en 
instuderen met vaak beperkte middelen, onderricht geven aan de 
Thomasschule - blind in zijn laatste levensmaanden - zonen Carl 
Philipp Emmanuel en Johann Christian vormen een voornaam 
bindteken met een nieuwe stijlperiode. 

 
orgelkoralen buiten de opera, voert hij elke barokvorm en e[ 

preludes (toccata's) en fuga's  ke barokstijl tot een ongekend hoogtepunt 

6 triosonates voor orgel ultieme synthese van de, ~one stinventionen voor klavecimbel machtige architectuur 

das Wohitemperiertes Klavier affectgebondenheid erv getalsymboliek 

18 klavecimbelsuites 

Italienisches Konzert 

Goldbergvariaties ongekende fantasie bij de verbeelding van de ver,  zwegen tekst in de orgelkGolbergvariationen,  ) klavierconcerto 

 3 viooisolosonates en -partita's heel persoonlijke invulling concerto grosso 

6 cellosolosuites 

soloconcerti, o.m. voor klavecimbel 

concerti grossi 

4 orkestsuites 

Ein musicalisches Opfer 

die Kunst der Fuge 

ong. 300 kerkcantates 

minstens 2 oratoriumpassies 

ong. 30 profane cantates 

missen 

motetten 

 

buiten de opera, voert hij elke barokvorm en elke 

barokstijl tot een ongekend hoogtepunt 

ultieme synthese van de polyfone stijl met de 

harmonische continuostijl 

machtige architectuur 

 affectgebondenheid en getalsymboliek 

 heel persoonlijke invulling concerto grosso 

    klavierconcerto
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[ Johann Sebastian Bach – Fuga in c uit ‘Das Wohltemperierte Klavier – deel 2’ – 

Leon Berben ]  
 

[ Johann Sebastian Bach – Kyrie II uit h moll Messe BWV 232 – Collegium Vocale 

Gent – Philippe Herreweghe ]  

 

[ Johann Sebastian Bach – slotkoraal uit Cantate BWV 22 ‘Jesus nahm zu sich die 

Zwölfe’ – Collegium Vocale Gent –  Philippe Herreweghe ]  

 

[ Johann Sebastian Bach – Largo uit Klavecimbelconcerto BWV 1056 – Trevor 

Pinnock – The English Concert ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Duitse tijdgenoten van Bach:  

Georg Muffat (1653-1704), Johann Kuhnau (1660-1722),  

Johann Joseph Fux (1660-1741), Nikolaus Bruhns (1665-1697),  

Reinhardt Keiser (1674-1739), Jan Dismas Zelenka (1679-1745),  

Johannes Mattheson (1681-1764), Georg Philipp Telernann (1681-1767),  

Christoph Graupner (1683-1760), Johann Friedrich Fasch (1688-1758),  

Johann Joachim Quantz (1697-1773), Johann Adolf Hasse (1699-1783),  

Karl Heinrich Graun (ca l704-1759), Johann Adolph Scheibe (1708-1776), … 
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Georg Friedrich Händel (1685–1759 ) 

 

Geboren in Halle (Saksen) - vader zag hem liever niet in de muziek zijn weg maken - vestigt zijn 
naam via de opera - gaat daartoe in 1706 naar Italië - vestigt zich sinds 1711 in Londen - zoekt er 
roem en rijkdom - sticht in 1720 de Royal Academy of Music, een huis voor Italiaanse opera - wordt 
zwaar onderuit gehaald door jaloezie en gekonkel - verlaat in 1741 enige tijd Londen voor Dublin - 
keert zich volledig van de opera af ten voordele van het oratorium - eerherstel in Londen na 1746 - 

werd in de laatste levensmaanden ... blind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOETNOOT:  Barok in de Nederlanden:  

Carolus Hacquart (ca l640-ca l710), Willem de Fesch (1687-1767),  

Jean-Baptist Loeillet (1688-na 1717), Joseph Hector Fiocco (1703-1741), … 

extraverte kunst 

thematiek vanuit het volkse, erg vocaal 

uiterst stuwende ritmiek 

vocaal denkend, dus  fenomenaal koorcomponist 

theatrale praalbarok 

idyllische pastorale 

 

 
 

8 klavecimbelsuites  

orkestsuites ('Watermusic', ‘Music for 

the Royal Fireworks', …) 

een 40-tal sonates  

12 orgelconcerto's  

18 concerti grossi  

een 40-tal bewaarde opera's ('Rinaldo', 

'Serse', ... ) 

een 30-tal oratoria ('Israel in Egypt', 

'Messiah', 'Judas Maccabeus', 'Jephta', 

'Salomon', ...) 

 

 


