Die Kunst der Fuge en de canoncode in P2001

Henk van Zonneveld

Nieuw licht op Bach’s laatste klavierwerk
De wetenschappelijke literatuur over Die Kunst der Fuge (KF) van Johann Sebastian Bach is
inmiddels uitgegroeid tot een hoeveelheid die nauwelijks meer is te overzien. Daarnaast
verschijnen bij alle uitvoeringen en Cd-opnames even zovele tekstboekjes waarin de meest
uiteenlopende toelichtingen worden gegeven. Maar ondanks de vele diepgaande analyses
blijven er raadsels over die nog steeds niet zijn opgelost. Wie de literatuur over de KF
raadpleegt krijgt de indruk dat Bach gedurende zo’n tien jaar met dit werk is bezig geweest,
zonder daarbij enig moment van voltooiïng te hebben gekend. Immers, het manuscript met de
drie bijlagen wekt de indruk van een compositie die nog niet was afgerond. Men stuit dan op
correcties in de notentekst, verschillende versies van eenzelfde canon, de bewerking van een
spiegelfuga voor twee klavecimbels en de zeer lange onvoltooide fuga. Het verschijnen van de
eerste druk in 1751 met een totaal andere volgorde en nieuw toegevoegde fuga’s en canons
roept veel nieuwe vragen op: Heeft Bach het zo wel bedoeld? Wat is na zijn overlijden in 1750
het aandeel van zijn zonen geweest? Heeft de drukker zich vergist?
Recente publicaties2 hebben opnieuw aangetoond dat Bach zich niet slechts bezighield
met het componeren van de muziek, maar dat hij op geraffineerde manieren extra informatie
toevoegde, die weliswaar niet hoorbaar is, maar die in het notenbeeld, de naamgeving van
onderdelen en vooral getalstructuren is terug te vinden. Tijdens het speuren naar deze extra
informatie is het goed om te bedenken dat Bach in zijn jonge jaren niet alleen grondig
geschoold is voor een muzikale loopbaan, maar dat ook oude talen en wiskunde tot de
verplichte leerstof behoorden. Het spelen met getallen en cryptische omschrijvingen in titels,
tempoaanduidingen en maatsoorten was voor hem eerder regel dan uitzondering. Het
bekendste voorbeeld daarvan is de verwijzing naar zijn eigen naam met behulp van de noten
b a c h of door de getalswaarde daarvan: 2 1 3 8, dus totaal 14.
Serieuze onderzoekingen naar andere getallen en getalstructuren in de werken van
Bach zijn rond 1938 begonnen met het werk van de Nederlander Henk Dieben.3 Sindsdien
hebben vele musicologen, theologen, wiskundigen en muziekrecensenten zich op deze
materie gestort, waarbij de gevonden resultaten worden bejubeld, bestreden, zelfs van
anderen gestolen of eenvoudig genegeerd.4 De hogere en vaak speculatieve betekenis die via
de zogenaamde gematria5 aan deze getallen gegeven kan worden komt hierna niet aan de
orde. Ook symbolische betekenissen van getallen zijn voor dit onderzoek niet van belang.6 De
te ontdekken canoncode verwijst alleen naar de ‘letterlijke’ betekenis van getallen als
hoeveelheid en aantal. Het nodige rekenwerk blijft beperkt tot het tellen van noten en maten
in de fuga’s en canons. Men kan alles eenvoudig natellen, zonder vooraf een (misschien

Het manuscript Mus. Ms. P200 met 3 bijlagen in de Staatsbibliotheek in Berlijn.
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00001071
2 T. Kramer: Zahlenfiguren im Werk Johann Sebastian Bachs, Hilversum 2000
A. Milka: Rethinking J.S. Bach’s The Art of Fugue, New York 2017 (e-book)
3 H. Dieben: ‘Getallenmystiek bij Bach’, in Musica Sacra, 1954 en 1955
4 o.a. J.A.J. Bronkhorst, Bach en zijn geheim (Rotterdam 1962-1984), H. Brandts Buijs, Het Wohltemperirte Clavier
van Johann Sebastian Bach (Arnhem 1955), K. van Houten en M. Kasbergen, Bach en het getal (Zutphen 1985), F.
Smend, Johann Sebastian Bach bei seinem Namen gerufen (Kassel / Basel 1950), H.J. Rechtsteiner, Alles geordnet
mit Maß, Zahl und Gewicht. Der Idealplan van Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge (Frankfurt am Main 1995),
R. Tatlow, BACH and the riddle of the number alphabet (Cambridge 1991).
5 Het ‘vertalen’ van cijfers in letters en omgekeerd. Zo heeft ‘Henk van Zonneveld’ de getalswaarde 179 (met het
alfabet van 24 letters dat Bach gebruikte; i=j en u=v) en heeft Canon IX 179 maten (zie onder). Dat Henk van
Zonneveld de code in deze canon op 41-jarige leeftijd (!) heeft mogen ontdekken, is een aardig toeval.
6 Zie voor dit beperkte gebruik van getallen het artikel van Ulrich Meyer: Johann Jacob Schmidts „Biblischer
Mathematicus" von 1736 und seine Bedeutung für das Verständnis der Zahlensymbolik im Werk J. S. Bachs in Die
Musikforschung 32. Jahrg., H. 2 (April/Juni 1979), pp. 150-153.
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twijfelachtige) hypothese te moeten aanvaarden. Uiteindelijk zijn hiermee nu veertien
verschillende uitkomsten gevonden, hieronder aan te geven als ‘code 1’, ‘code 2’ enz.

De canons in het handschrift
Bach heeft de reeks fuga’s (in het handschrift elk zonder titel) op twee plaatsen onderbroken
met een canon. Deze twee canons zijn niet alleen ‘speelklaar’ genoteerd op twee notenbalken,
maar ook in een cryptische vorm op één notenbalk met een titel: een instructie over de
manier waarop de canon gerealiseerd dient te worden, zie figuur 1. Anatoli Milka7 merkt
terecht op dat dit een uniek geval is: nergens in het hele oeuvre van Bach vinden we andere
canons die tegelijk cryptisch en uitgewerkt worden gepresenteerd!

Figuur1. De eerste canon op één notenbalk met titel en de aanduiding om na maat 4 met de tweede partij te
beginnen, met daaronder het begin van de Resolutio Canonis, de oplossing van de canon op twee notenbalken.
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Milka 2017, hoofdstuk 4.

Met de tweede canon doet Bach het precies andersom: eerst noteert hij de uitgewerkte canon
op twee notenbalken en daarna nog eens op één notenbalk met de titel, zie figuur 2.

Figuur 2. De tweede canon op twee notenbalken met aansluitend de samenvatting (zonder de Finale) op één
notenbalk met de uitgebreide titel.

Zoals algemeen bekend is de titel Die Kunst der Fuga (handschrift) of …Fuge (drukversie) niet
door Bach zelf geschreven. Extra oplettendheid is dus geboden als hij bij de canons plotseling
wel titels vermeldt die goed beschouwd niet eens nodig zijn. De uitleg van deze canontitels
wordt immers al door de tweestemmige notaties gegeven. Hieronder volgt een overzicht van
de gehele reeks van fuga’s en canons in het manuscript P200 (40 pagina’s zonder de drie
bijlagen8). De Fuga’s en Canons zijn genummerd met de Romeinse cijfers die later zijn
toegevoegd; Bachs eigen handschrift is weergegeven in cursief schrift:
p. 1
2-22
23-25
25-32
33
33-38
38-39
40

Een blanco voorblad,
Fuga I – VIII,
IX Canon in Hypodiapason, daarna de éénstemmige notatie,
Resolutio Canonis, daarna de tweestemmige uitwerking,
Fuga X-XI, Canon XII tweestemmig,
Canon in Hypodiateßeron al roversio e per augmentationem,
perpetuus. daarna de éénstemmige notatie,
Fuga XIII-XIV, daarnaast Canon al roverscio et per augmentationem,
daaronder deze Canon XV, alleen tweestemmig genoteerd
en een blanco achterblad.

Het spelen met getallen lijkt in deze titels een eerste aanwijzing te zijn voor de positie van de
Canons in het grote geheel: Hypodiapason is de Griekse term voor onderoctaaf; de linkerhand
moet dus een octaaf onder de rechterhand inzetten. Deze Canon IX volgt na de achtste Fuga en
is daarmee letterlijk een canon of meetriet ‘onder acht’. De tweestemmig uitgewerkte notatie
is zelf het negende deel. Samen met de twee volgende fuga’s en de daarop volgende canon zijn
dit vier delen die daarna worden afgesloten met Canon in Hypodiateßeron….dat is canon in de
onderkwart. Zo is deze éénstemmige notatie letterlijk een canon ‘onder vier’, die tegelijk
informatie geeft over de daarvóór gespeelde tweestemmige notatie, zie figuur 3. Daarmee is
ook de omgekeerde volgorde van deze canon verklaard.9
CODE 1
canon (meetriet) ‘onder acht’
canon (meetriet) ‘onder vier’

Fuga I – VIII (8 delen)
=================
Canon IX , Fuga X en XI en Canon XII (4 delen)
===================================

Figuur 3. Beide canons als meetriet onder (hypo) 8 en 4 delen.

In plaats van deze letterlijke toepassing van de canontitels komt Milka met een verklaring die
gebaseerd is op de rangschikking van de Fuga’s I-VIII in vier sets van steeds twee fuga’s.10 Dan
is Canon IX (opgevat als twee delen!) de vijfde set, Fuga’s X en XI de zesde en Canon XII (weer
opgevat als twee delen) de zevende. De omgekeerde volgorde van de notaties van Canon XII is
in zijn visie bedoeld om symmetrie in het geheel aan te brengen. Op deze manier zou Bach een
veertiendelige cyclus bedoeld hebben die Milka als eerste versie van de KF definieert. Pieter
Dirksen ziet de extra éénstemmige notatie van Canon IX als een bijzonderheid die Bach
benutte om duidelijk te maken dat alleen deze Canon streng wordt volgehouden.11 Canon XII
[1] Canon p. Augmentationem contrario motu, [2] Fuga a 2. Clav, [3] de onvoltooide Fuga
Bach voegt soms ook nog een extra tekst bij een canontitel met een toepasselijke betekenis, zoals in het
Musikalisches Opfer BWV 1079: Quaerendo invenietis (Zoekt en gij zult vinden), Ascendenteque Modulatione
ascendat Gloria Regis (Moge des Konings roem toenemen als de opklimmende modulatie) en Notulis
crescentibus crescat Fortuna Regis (Zoals de noten toenemen, zo zal het fortuin van de Koning toenemen). De
beide canontitels in het KF-manuscript hebben echter alleen betekenis voor de canon zelf en zijn tegelijk
overbodig omdat de tweestemmige uitwerking al is gegeven.
10 Milka 2017, hoofdstuk 7.
11 P. Dirksen, Studien zur Kunst der Fuge, Wilhelmshaven 1994, p. 21.
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is volgens zijn visie, in navolging van Walter Kolneder12, hooguit een eerste poging om deze
vergrotingscanon tot een goed einde te brengen en de volgende éénstemmige notatie zou dan
een afsluitende ‘nagedachte’ kunnen zijn waarmee Bach de cyclus had willen besluiten.13 Thijs
Kramer noemt wel de beide notaties, maar het blijft onduidelijk wat de betekenis daarvan kan
zijn, behalve dat er extra genoteerde en klinkende maten zijn te tellen.14De twee canons zijn
weliswaar dubbel genoteerd, maar van gewoon overschrijven door Bach kan geen sprake zijn
geweest. Op hetzelfde papier, zonder enig teken van vergissing of onduidelijkheid, zijn er
evidente verschillen in het notenbeeld (zie onder). In de enorme hoeveelheid literatuur
over de KF zoekt men tevergeefs naar een bespreking en een logische verklaring van
dit gegeven. Hierna zullen de canons met hun titels in het kader van de hele KF-cyclus nader
worden besproken met speciale aandacht voor de verschillen tussen de enkele en dubbele
notaties.

Canon in Hypodiapason
De hele KF-cyclus is gebaseerd op één enkel thema. Dit komt in alle fuga’s en canons naar
voren met kleine of soms zeer grote aanpassingen, waardoor steeds weer nieuwe
mogelijkheden ontstaan. In de Fuga’s I – VIII zijn deze aanpassingen van het thema beperkt
gebleven tot omkering, verkleining, vergroting en het opvullen met enkele doorgangsnoten,
zodat het thema steeds direct herkenbaar is, zie figuur 4-7. Zo blijven deze fuga’s dicht bij de
oorspronkelijke themavorm van 12 tot 14 noten, met steeds dezelfde verhoudingen in
tweedelige maatsoorten:

Figuur 4. Het KF-thema in Fuga I.

Figuur 5. Het KF-thema in Fuga II.

Figuur 6. Het KF-thema in Fuga IV.

Figuur 7. Het KF-thema in Fuga VIII.

Met de Canon in Hypodiapason (deel IX) is direct duidelijk dat van een strenge behandeling
van het thema afscheid is genomen. Als men kijkt naar de manier waarop het KF-thema nù is
vormgegeven, dan lijkt het erop dat met de verdubbeling van het aantal noten van 12 naar 24,
de driedelige maatsoort met triolenbeweging en de toevoeging Resolutio Canonis (‘ontbinding’
van de canon) als het ware alle beperkingen zijn losgelaten.
W. Kolneder, Die Kunst der Fuge, Mythen des 20. Jahrhunderts, Wilhelmshaven 1977, p. 78.
Dirksen, p. 38.
14 Kramer, p. 188.
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Niet alleen het KF-thema ondergaat deze vrije behandeling. Ook de uitwerking van de
canon is bepaald geen schoolvoorbeeld van een nette canoncompositie. Er zijn kleine
verschillen in notenwaarden tussen de éénstemmige en de tweestemmige notatie en enkele
afwijkingen in de versieringen. Bach was dus plotseling erg nonchalant tijdens het
overschrijven van zijn eigen notenschrift, of… hij heeft dit met opzet zo gedaan! Al deze
afwijkingen (totaal 3115) lijken niet veel betekenis te hebben. Echter: het kenmerk van een
canon is juist dat de partijen elkaar exact imiteren16. Welnu, dat is alleen het geval bij 634 van
de 665 noten die klinken bij het doorspelen van de bovenste notenbalk. De éénstemmige
notatie geldt daarbij als de vooraf gegeven regel, de canon. De Resolutio Canonis fungeert nu
letterlijk als het ‘losmaken’ van de regel doordat Bach zich niet precies aan deze regel
conformeert. Wat Bach hiermee heeft bedoeld wordt duidelijk als men de maten telt die na
het spelen van deze Canon IX vanaf Fuga I geklonken hebben: 455 maten in de Fuga’s I-VIII en
179 maten in Canon IX, inclusief de herhaling. De ruimere interpretatie van de canontitel
(‘meetriet onder acht’) komt zo in de Resolutio Canonis tot zijn recht: 634 correct geschreven
noten meten 634 maten! De noten in maat 1 en 2 heeft Bach goed genoteerd, daarmee kan
men zestien maten ‘meten’ vanaf het begin van Fuga I. In maat 3 zijn de notenwaarden
afwijkend (x) en in maat 4 ontbreekt een versiering, deze noten zijn dus niet te gebruiken.
Daarna kan men verder ‘meten’ met de 17e, 18e en 19e noot van de canon voor de maten 17,
18 en 19 van Fuga I. Op deze manier kan men alle ‘goede’ noten van de hele canon
gebruiken om alle maten te tellen van Fuga I tot en met Canon IX, zie figuur 8 en 9.

1
234
567
8 9 10 11 12 13 14 15 16…x………x………x…………x…………... 17 18 19
Figuur 8. De verschillende notaties van Canon in Hypodiapason en Resolutio Canonis, rechterhand, als meetriet
voor de maatnummers vanaf Fuga I.

CODE 2
maten
deel

37 + 35 + 39 + 90 + 65 + 49 + 79 + 61 + 179
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX

=

634

Figuur 9. De 634 ‘goede’ noten van Canon IX als meetriet voor de delen I – IX.
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Vergelijk de maten 3, 4, 13, 14, 23, 27, 38, 43, 51, 58, 64, 66, 79, 90, 98, 99, 102 en 103.
De opmerking van Dirksen in dit verband is dan ook zeer merkwaardig: “Das angewandte kanonische Prinzip,
nämlich strengste Imitation der zweiten Stimme nach vier Takten in der Unteroktave, wird das ganze Werk
hindurch beibehalten. Dadurch kann dieser Canon als einziger der vier auch in enigmatischer, einstimmiger
Notation notiert werden; Bach hat dann auch im Autograph von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.”(Dirksen,
p. 21, cursivering door mij, HvZ)
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Resolutio Canonis
Het toepassen van de term ‘resolutio’ op een vrijere omgang met het KF-thema krijgt een
extra dimensie in de Fuga’s X en XI. Bach gaat daarin zelfs zover, dat het ‘vrijmaken’ van het
KF-thema zó letterlijk wordt toegepast dat het KF-thema eerst helemaal niet meer te horen is.
De driestemmige Fuga X begint met de expositie van een heel ander thema dat vanaf maat 39
wordt gecombineerd met een nieuw tweede thema. Na een virtuoze passage volgt vanaf maat
94 eindelijk het KF-thema. Dat bestaat nu nog wel uit veertien noten, maar het ‘resolutiogehalte’ is nu uitgewerkt in de toepassing van rusten op de eerste tel van de maat. Zie figuur
10. Het KF-thema is zo ‘bevrijd’ van het strakke keurslijf en komt naar voren in vier
fragmenten waarbij juist de rusten de meeste aandacht krijgen. Bovendien verschijnt het
thema vanaf deze maat alleen in de omkering (inversus).

Figuur 10. Het KF-thema verdeeld in vier fragmenten in Fuga X.

In contrast daarmee staat Fuga XI. Bach gebruikt dezelfde drie thema’s als in Fuga X, maar nu
in omgekeerde volgorde: eerst het KF-thema in rectusvorm, en in het verdere verloop van de
fuga de andere thema’s, zowel rectus als inversus. Dan volgt zonder enige aankondiging
Canon XII, waarin het KF-thema nog maar nauwelijks is te herkennen. Zie figuur 11. Na het
‘vrijmaken’ van het thema, door maatsoort en triolen in Canon IX en het vervolgens in stukken
knippen in de Fuga’s X en XI, demonstreert Bach het ‘vrijmaken’ nu in een ritmische variant
met 32-sten en syncopen:

Figuur 11. Het KF-thema in Canon XII.

Opnieuw is het thema verlengd, nu tot 20 noten. Deze tweestemmig uitgewerkte canon heeft
geen titel, alleen halverwege, als beide partijen hun materiaal omruilen, schrijft Bach l’ottava
alta bij de thema-inzet in de vergroting en 35 noten later ordinair als aanduiding dat de
octavering voorbij is. Na de herhaling van 40 maten volgt nog een Finale van vier maten, een
virtuoze passage met 32-sten, waarmee de Canon afsluit (zie figuur 2). De titel Canon in
Hypodiateßeron al roversio e per augmentationem, perpetuus staat direct onder de
tweestemmige Canon en boven de éénstemmige samenvatting. Deze titel kan men als volgt
interpreteren: Met behulp van de éénstemmige notenbalk voor de rechterhand werd een
canon gerealiseerd door met de linkerhand een kwart lager in te zetten, in omkering en
vergroting. Daarna (na maat 20) kreeg de canon een vervolg (perpetuus) door middel van de
omkering van beide stemmen (zg. dubbel contrapunt).

Van resolutio naar al roversio e per augmentationem
Na deze Canon XII keert Bach in Fuga XIII eindelijk weer terug naar het oorspronkelijke KFthema van 12 noten (figuur 12).

Figuur 12. Het KF-thema van Fuga XIII, zoals in Fuga I, maar nu in 3/4 maat.

Met deze Spiegelfuga, waarin de hele partituur consequent gespiegeld genoteerd is,17 wordt
men weer bepaald bij de oervorm van het KF-thema. Het proces van ‘resolutio’ (het loslaten)
is nu tot staan gebracht en Bach keert zich als het ware om (roversio) voor een terugblik (in
een spiegel) naar het allereerste begin. Daarmee gaat hij door tot aan maat 21. Op dat moment
wordt de lengte van het thema zelf gespiegeld door de cijfers om te draaien: het KF-thema
krijgt nu 21 noten (zie figuur 13).

Figuur 13. Het gespiegelde KF-thema van 12 naar 21 noten in Fuga XIII.

Zo maakt Bach ook het verband duidelijk met de voorafgaande Canon XII: vanaf maat 21 werd
ook daar het notenbeeld van beide balken gespiegeld. De term roversio blijkt dus van
toepassing op de aansluitende Fuga XIII in de zin van
-terugkeer naar het oorspronkelijke thema van 12 noten,
-aankondiging van een spiegelfuga, met omkering van het complete notenbeeld,
-omkering van het thema van 12 naar 21 noten.
De uitgebreide canontitel was natuurlijk niet nodig om de canon uit te werken. Dat
heeft Bach daarvoor al laten zien. Net zoals bij de Canon in Hypodiapason en Resolutio Canonis
is de toevoeging van een titel weer zinvol in verband met de Fuga’s die er omheen staan. In
figuur 2 is duidelijk te zien dat de titel geschreven is nàdat daaronder de éénstemmige
samenvatting werd genoteerd. De bedoeling was kennelijk niet om aan te geven hoe de canon
moest worden opgelost (nadat deze toch al opgelost genoteerd was), maar om een extra
betekenis aan de titel te geven. Zo kan men hier ook een extra betekenis vinden in
augmentationem, dat is vergroting of verlenging:
-na de canon wordt de cyclus vergroot en verlengd met de Spiegelfuga’s XIII en XIV,
-het KF-thema van 21 noten in XIII wordt opnieuw verlengd (+14!) tot 35 noten in Fuga XIV,
-het vergroten heeft ook een fysieke betekenis: regelmatig moeten de handen extreem grote
grepen kunnen overbruggen in de Fuga’s XIII en XIV.
Net als bij Canon IX kunnen nu ook beide notaties van de Canon in Hypodiateßeron al
roversio e per augmentationem, perpetuus vergeleken worden. De motivatie om dit te doen
heeft Bach met Canon IX aangereikt. Als er geen verschil was tussen de beide notaties zou
men niet op het idee kunnen komen om de canon als meetriet te gebruiken. Maar juist door de
overbodige informatie in de titels en verkeerde informatie in de noten wordt men
gedwongen om over de betekenis hiervan na te denken. In Canon IX waren de afwijkende
notenwaarden verspreid over een groot aantal maten. In Canon XII zijn ze veel makkelijker te
localiseren:
-De vier Finalematen voldoen niet aan de omschrijving in de titel omdat het proces van
vergroten van de notenwaarden daar niet meer wordt toegepast.
-Verder lijken de maten 3 en 4 gecorrigeerd te zijn doordat tweemaal een reeks 32-sten
tussen de 16-den zijn genoteerd.18Deze ‘correctie’ wordt echter niet beantwoord in de
vergroting (maat 7-10) en ook niet herhaald vanaf maat 23 als de partijen zijn omgewisseld.
-Dan zijn er nog enkele maten waar een versiering is toegevoegd (maat 5, 9, 25, 29, 41).
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Naar het voorbeeld van D. Buxtehude in ‘Mit Fried und Freud ich fahr dahin’, BuxWV 76
In plaats van het notenbeeld serieus te nemen wordt in de literatuur gesuggereerd dat Bach nogal aan het
tobben is geweest en uiteindelijk Canon XV heeft kunnen maken als vervanging voor Canon XII. Zie bv. Milka
H.8: “The corrections he made on bars 3-4 of the…canon, therefore, were intended to serve him just as initial
clues for a further rework of this canon, a kind of a memo draft.” en Dirksen, pp. 34-39.
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-In maat 36 stemmen de laatste drie noten niet overeen met maat 16.
Deze problemen krijgen een zinvolle betekenis als ook deze canon wordt opgevat als
een meetriet: Vanaf ‘Finale’ noteert Bach in totaal 142 noten (in de linkerhand vanaf de helft
van de maat) waarmee Fuga XIV gemeten kan worden: deze heeft 2 x 71 maten in rectus- en
inversusvorm. Zie figuur 14. Het bijzondere is dat de rechterhand 85 noten heeft, dat is 71 +
14, en de linkerhand 57, dat is 71 – 14. De omkering van het notenbeeld na een halve maat (en
niet pas na twee maten zoals in het begin van de canon) versterkt het beeld dat beide partijen
elkaars spiegelbeeld zijn, zoals ook Fuga XIV in rectus- en inversusvorm als spiegelbeeld
boven elkaar genoteerd is. Men kan zich afvragen of Bach het nog duidelijker had kunnen
maken dat Fuga XIV de Finale van de cyclus is!
CODE 3

Figuur 14. De Finale van Canon XII.

Nog een extra aanwijzing naar deze Fuga XIV is in Canon XII de passage van 35 noten in maat
23-29 vanaf ‘l’ottava alta’ tot aan ‘ordinair’, zie figuur 15. Het KF-thema dat hier in omkering
en vergroting te horen is wordt in Fuga XIV uitgebreid tot 35 noten.
CODE 4

Figuur 15. De geoctaveerde passage van 35 noten in Canon XII.

Van alle noten die vóór de Finale aan bod komen (zonder de herhalingsmaat 41) zijn er 889
die zich precies conformeren aan de éénstemmige notatie. De titel van de Canon is toepasbaar
op de vier voorafgaande delen en op de beide spiegelfuga’s die nog moeten volgen. Het
‘meetriet onder vier’ is nu te gebruiken om de gepasseerde maten te meten van deze vier
delen (de tweestemmige Canon IX, Fuga’s X en XI, de aansluitende 2-stemmige Canon XII) en
van de beide spiegelfuga’s XIII en XIV. Zie figuur 16. De delen IX tot XIV hebben in totaal 889
maten, inclusief de herhalingen in beide canons.

CODE 5
maten
deel

179 + 188 + 184 + 84 + 56+56 + 71+71
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

=

889

Figuur 16. De 889 ‘goede’ noten van Canon XII als meetriet voor de delen IX – XIV.

Dit totaal is bovendien zinvol te verdelen over de beide notenbalken: de linkerhand volgt de
éénstemmige instructie met 456 noten. Dat is gelijk aan het aantal maten van de Fuga’s X en
XI en de Canon XII. De onderste notenbalk meet dus de maten die sinds het eerste meetriet
(Canon IX) geklonken hebben, zie figuur 17.
CODE 6
maten
deel

188 + 184 + 84
=
X
XI
XII, links

456

Figuur 17. De 456 ‘goede’ noten van Canon XII, linkerhand, als meetriet voor de delen X – XII.

De rechterhand volgt de éénstemmige instructie met 433 noten. Dat komt overeen met het
aantal maten van Canon IX en Fuga’s XIII en XIV. Zo ontstaat een verbinding met het vorige
meetriet en wordt gemeten hoeveel maten nog moeten volgen, zie figuur 18.
CODE 7
maten
deel

179 + 56+56 + 71+71
IX
XIII
XIV

=

433

Figuur 18. De 433 ‘goede’ noten van Canon XII, rechterhand, als meetriet voor de delen IX, XIII en XIV.

Perpetuus
Het getal ‘14’ komt in de KF op verschillende manieren naar voren. De omkering ‘41’ is
interessant omdat dit ook de waarde van j s b a c h is. Als beide getallen tegelijk opdoemen
wordt het spannend. Dat gebeurt voor het eerst (1) in Fuga IV (4) in maat 41, waar de
bovenstem aansluitend de noten b a c h speelt en in alle stemmen samen 14 noten klinken.
Daarna gebeurt dit alleen nog in de 41e maat van Canon XII. Zie figuur 19. Deze maat bevat
weliswaar 15 noten, maar met de toegevoegde triller op cis moet deze noot tot de afwijkingen
van de éénstemmige notatie gerekend worden. Dezelfde noten na de herhaling zijn wèl
correct.
CODE 8

Figuur 19. Maat 41-43 in Fuga IV en maat 41 in Canon XII met de afwijking boven de cis.

Nà maat 41 noteert Bach geen da capo, want de herhaling is vanaf maat 2 (zie figuur 2).
Zonder de linkerhand zou de notatie van maat 41 dus eigenlijk overbodig zijn. Bachs
‘handtekening’ op deze plaats is zo te vergelijken met een schilder die zijn werk in een hoek
ergens onderaan het doek signeert. Daarmee wordt geen extra object aan het schilderij
toegevoegd, het maakt alleen duidelijk wie het gemaakt heeft.

Wanneer men nu nog eens van de Resolutio Canonis de onderste notenbalk met de
bovenste vergelijkt dan blijken van de 639 te spelen noten er 634 correct zijn (in de maten 16,
17 en 41 zijn er verschillen in de versieringen en in maat 64 en in de laatste maat kloppen de
notenwaarden niet). Dit zou als een bevestiging opgevat kunnen worden van de eerste meting
met deze canon (zie figuur 8) maar logischer is dat dit een nieuwe meting betreft. Na het
meten van I-IX kan de canon gebruikt worden om verder te meten van Canon IX tot Canon XII.
Dat zijn 634 maten zònder maat 41 van Canon XII. Zie figuur 20. De linkerhand van Canon IX
zorgt dus voor de oplossing of resolutio van de canon en is tegelijk het meetriet voor de delen
waarin de strakke vorm van het KF-thema werd losgelaten. Met Fuga XIII keert Bach immers
weer terug naar de oorspronkelijke themavorm.
CODE 9
maten
deel

179
IX

+

188
X

+

184
XI

+

83
= 634
XII - maat 41

Figuur 20. De linkerhand van Canon IX als meetriet voor de delen IX tot XII.

Dat deze toepassing niet te ver gezocht is, blijkt bij het meten met de éénstemmige notatie van
Canon XII: men kan met deze 337 noten de delen XII tot XIV meten indien maat 41 van Canon
XII weer niet wordt meegeteld, zie figuur 21. De éénstemmige notatie van Canon XII fungeert
eigenlijk als afsluiting van de tweestemmige notatie dankzij de omgekeerde volgorde. Tegelijk
meet deze notatie de ‘resolutio’ voor de Fuga’s XIII en XIV: eerst door een terugblik (roversio)
met behulp van een spiegel19 naar de themavorm van 12 noten en daarna met de verlenging
tot 35 noten (augmentationem) naar de Finale.
CODE 10
maten
deel

83
+
56+56
XII - maat 41 XIII

+

71+71
XIV

= 337

Figuur 21. De 337 noten van Canon XII als meetriet voor de delen XII tot XIV.

De éénstemmige notatie van Canon IX is ook als meetriet te gebruiken, zie figuur 22. Met 665
noten (de 634 ‘goede’ noten die in de Resolutio Canonis terugkomen en de 31 afwijkingen) is
dat precies het aantal maten van de Fuga’s waarin ook andere (afwijkende!) thema’s te horen
zijn. De overige Fuga’s gebruiken juist uitsluitend het KF-thema.
CODE 11
maten
deel

65
V

+

49
VI

+

179
IX

+

188
X

+

184
XI

= 665

Figuur 22. De 665 noten van Canon IX als meetriet voor de dubbel- en tripelfuga’s.

Tenslotte zijn er nog enkele metingen mogelijk die een bijzonder licht werpen op de term
perpetuus bij Canon XII. De tweestemmige notatie van Canon IX heeft 634 ‘goede’ + 31
afwijkende noten in de bovenstem en 634 ‘goede’ en 5 afwijkende noten in de onderstem, dus
totaal 1304. Dat is gelijk aan het aantal maten van de hele cyclus van Fuga I tot XIV, echter
zonder de herhaling van Canon XII. Zie figuur 23. Het meetproces gaat dan dus direct
verder met de Finale, zonder perpetuus toe te passen.

19 Het idee van een spiegel heeft Bach op allerlei manieren verwerkt. In Canon XII laat de structuur van de twee
beginmaten een spiegeling zien. In maat 21 vinden we een spiegeling van de notenbalken vanaf maat 1, en in de
Finale een spiegeling tussen rechter- en linkerhand. In Fuga XIII is niet alleen de rectus- en inversusversie een
letterlijke spiegeling, maar ook het KF-thema van 12 naar 21 noten en de volgorde waarin het thema verschijnt
in de vier stemmen.

CODE 12
maten 37 + 35 + 39 + 90 + 65 + 49 + 79 + 61 + 179 + 188 + 184 + 44 + 112 + 142 = 1304
deel I
II
III IV V
VI VII VIII IX
X
XI XII XIII XIV
Figuur 23. Alle 1304 noten van beide stemmen van Canon IX als meetriet, zonder perpetuus in Canon XII.

Het optellen van alleen de ‘goede’ noten uit Canon IX (634+634) geeft opnieuw een zinvolle
toepassing: de hele cyclus van Fuga I tot XIV zonder de herhaling van Canon IX is 1268 maten.
Zie figuur 24.
CODE 13
maten 37 + 35 + 39 + 90 + 65 + 49 + 79 + 61 + 103 + 188 + 184 + 84 + 112 + 142 = 1268
deel
I
II
III IV
V VI VII VIII IX
X
XI XII XIII XIV
Figuur 24. Alle 1268 ‘goede’ noten van Canon IX als meetriet, zonder ‘perpetuus’ in Canon IX.

De tweestemmige notatie van Canon XII heeft 889 ‘goede’ noten, 42 afwijkende noten vóór
maat 41, verder 15 noten in de herhalingsmaat 41 en nog 142 noten in de Finale, dus totaal
1088. Als nu perpetuus letterlijk wordt toegepast op deze canon zou er eigenlijk geen Finale
mogen komen, want perpetuus betekent doorgaand. Beide termen spreken elkaar in feite
tegen. Als men na de herhaling opnieuw doorgaat, dus zonder de Finale te meten,
ontstaat er een oneindige canon. Zie figuur 25. Tot aan de nieuwe inzet van de linkerhand
in maat 3 zijn er dan vanaf Fuga I precies 1088 maten gespeeld (de éénstemmige notatie geeft
het herhalingsteken na maat 2!).
CODE 14
maten 37 + 35 + 39 + 90 + 65 + 49 + 79 + 61 + 179 + 188 + 184 + 80 + 2 = 1088
deel
I
II III IV V VI VII VIII IX
X
XI XII, perpetuus
Figuur 25. Alle 1088 noten van Canon XII als meetriet voor een letterlijke toepassing van perpetuus.

Het totaal aantal klinkende maten bij een integrale uitvoering is 1344. Door de cijferwaarde
van b a c h als product te gebruiken (2 x 1 x 3 x 8) is de hele cyclus samen te vatten als één
grote handtekening van 1344 maten: 14 x 48 x 2, of 2(b+a+c+h)x(b x a x c x h). Het KF-thema
is met al zijn varianten 220 maal compleet te horen en kan met dezelfde getallen worden
weergegeven:14 x 14 + 48:2 of (b+a+c+h)2 + ½(b x a x c x h).

Finale
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat Bach de logische gedachtesprong heeft
gemaakt om maten te meten met een muzikaal meetinstrument, de canon. Dat hij daarvoor
een dubbele notatie heeft gebruikt met canontitels die ruimer toegepast kunnen worden,
maakt het zeer waarschijnlijk dat hij de KF-cyclus in deze vorm als raadsel voor de leden van
de Mizler-sociëteit in gedachten heeft gehad. Het tellen van maten en noten en daar
vervolgens betekenis aan geven, blijkt steeds zinvol te zijn, aangezien de uitkomsten
betrekking hebben op hetzelfde werk.
Zonder te speculeren over wat Bach na 1750 nog had willen componeren als hij meer tijd
van leven had gekregen, kan men er zeker van zijn dat alles wat vandaag tot BWV 1080 gerekend
wordt in ieder geval laat zien wat Bach met één thema kan doen, zonder dat dit begrensd wordt door
een laatste deel. Het open einde van de Fuga a 3 Soggetti suggereert dat zijn fantasie nog steeds niet
was uitgeput. In de Verschiedene Canones (BWV 1087) lijkt de opmerking ‘etc’ na Canon 14
hetzelfde te bedoelen: met veertien delen is de cyclus compleet, maar het zou hem geen moeite

gekost hebben om nog meer canons te componeren.20De veertiendelige cyclus in de
handschriftversie van de KF is dan ook op te vatten als een beperkter werk, waarin Bach duidelijk
aangeeft wanneer het tijd is om te stoppen.21

20

21

Canon XIV van BWV 1087 sluit af met ‘etc’ onderaan de pagina.

Fuga XIV van het KF-manuscript sluit af met een grote accolade rechts van de notenbalken:

Epiloog
Diverse musicologen hebben bovenstaand artikel als zwak of twijfelachtig gekwalificeerd omdat
het niet steunt op eerder wetenschappelijk onderzoek.
Ik moet toegeven dat ik niet alle secundaire literatuur over Bachs Kunst der Fuge heb gelezen.
Het is vanzelfsprekend onmogelijk om aan te tonen dat geen enkele historische bron iets zegt
over de dubbel genoteerde canons. Slechts de door mij genoemde werken van Dirksen, Kramer en
Milka komen nog enigszins in de buurt van een kritische blik op de canons in P200. Echter, de
voor ieder zichtbare verschillen in notatie van notenwaarden en de verschillen in noten die mèt
en zonder versieringen geschreven zijn, blijven ook bij deze auteurs onbesproken. De vragen die
ik stel over de reden van de dubbele notatie worden door hen dan ook niet consequent en
geloofwaardig beantwoord. Daarentegen geeft de letterlijke vertaling van de canontitels en de
uitkomst van de ‘metingen’ wèl antwoord op deze vragen. De methode die ik hierbij heb gevolgd
is een nauwkeurige vergelijking van het notenbeeld en aansluitend het tellen van alle
overeenkomsten en afwijkingen. Dit is een zuiver rekenkundig proces waarvoor geen enkele
premisse nodig is.
HvZ

