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XXX. DE TROMPET EN DE PAUKEN 

Na een inleiding over de natuurtonenreeks op koperen blaasinstrumenten in het algemeen 

komen in dit Hoofdstuk de trompet en de pauken aan de orde, en bovendien een variant van 

de trompet die Bach meermalen voorschreef: de tromba da tirarsi, ofwel de schuiftrompet. 

Onderzocht zal worden hoe tijdgenoten over deze instrumenten schreven, wie deze in Bachs 

kerken bespeelden, welke typen van deze instrumenten door Bach werden voorgeschreven, 

en hoe ze in zijn muziek werden ingezet. In een derde paragraaf zullen deze vragen worden 

beantwoord voor de pauken. 

 

 

 
Afb. 1. Willem van Mieris, De Trompetspeler, 1700, Gemäldegalerie Dresden.  
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Inleiding 

De werking van koperen blaasinstrumenten 
In hun eenvoudigste vorm bestaan koperen blaasinstrumenten uit een lange buis met een 

mondstuk en een wijd uitlopende beker (afb. 2). 

 

 
Afb. 2. Rechte trompet, Duitsland, eerste helft negentiende eeuw. 

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Inv. Nr. MI 200. 

 

De toon ontstaat door lucht in het instrument te blazen, waarbij de lippen trillen tegen het 

mondstuk. Binnen in de buis vormt de lucht over de hele lengte van de buis een zogenaamde 

staande geluidsgolf, die als een toon wordt ervaren. De laagste toon die zo kan ontstaan heet 

de eerste natuurtoon. Door de lippen iets meer aan te spannen, de ademsteun te intensiveren 

en de positie van de tong aan te passen wordt de lucht in de buis verdeeld over twee even 

lange staande golven, en hoort men de ‘tweede natuurtoon’, die een octaaf hoger klinkt. Hal-

verwege de buis is een ‘knoop’ (Engels node) ontstaan op de grens van beide staande golven. 

Nog harder blazen leidt tot drie staande golven; de toon is een kwint boven de tweede na-

tuurtoon. De vierde natuurtoon klinkt weer een octaaf boven de tweede natuurtoon. Op deze 

manier kunnen natuurtonen worden opgewekt, die steeds dichter bij elkaar liggen. Een sche-

matische voorstelling van staande golven is weergegeven in afb. 3, en de eerste achttien na-

tuurtonen op een trompet met C als grondtoon (eerste natuurtoon) zijn weergegeven in tabel 

1.  

 
Afb. 3. Staande golven. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Harmonische_boventoonreeks. 
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Tabel 1. De eerste achttien natuurtonen, uitgaand van C als grondtoon. 

1 2 3 4 5 6 7 * 8 9 10 11 * 12 13 *      14 * 15 16 17 18 

C c g c1 e1 g1 bes1- c2 d2 e2 f2+ g2 a2- bes2- b2 c3 cis3 d3 

1e  2e  3e  4e  5e octaaf 

 

De 7e en 14e natuurtonen zijn iets lager dan de bes, de 11e natuurtoon ligt tussen f en fis, en 

de 13e toon tussen a en as. In het vierde octaaf (vanaf c2) zijn dus geen cis en es beschikbaar, 

terwijl de f/fis, a/as en bes onzuiver zijn (dat wil zeggen afwijkend van andere instrumenten). 

Voor deze problemen diende een oplossing gezocht te worden. Dat gebeurde op verschil-

lende koperen blaasinstrumenten op verschillende manieren. Voor de trompet wordt dat in 

dit Hoofdstuk besproken. 

 

1. Wat is bekend over de bouw, eigenschappen, bespelers en inzet van 

de trompet in Bachs cantates in Leipzig? 

Trompetspelers in de 17e en 18e eeuw. 

Trompetten en pauken waren zeer luid klinkende instrumenten, en werden als zodanig 

veelal geassocieerd met militaire acties van de cavalerie. De bijbehorende muziek had een 

ceremoniële functie, en bestond uit intrada’s, fanfares, marsen en militaire signalen, geschikt 

voor uitvoering in de open lucht. Dat was de muziek van machthebbers: vorsten, en in 

tweede instantie steden. Zij wilden deze muziek exclusief voor hun eigen status reserveren, 

en bevorderden deze door speciale musici in dienst te nemen die het privilege kregen trom-

pet en pauken te mogen spelen, een recht dat anderen werd ontzegd. In 1623 werd door de 

keizer in Duitsland een rijksgilde van trompettisten opgericht; de privileges van de leden 

werden door bijvoorbeeld de Saksische keurvorsten erkend. Overtreding van het verbod op 

trompetspelen door niet-leden kon zwaar worden bestraft. De privileges bleven gedurende 

de gehele achttiende eeuw bestaan.1 

Op grond van een uitbreiding van een privilege-regeling in 1653 mochten steden bij 

feestelijke gelegenheden trompetmuziek laten klinken door studenten of trompettisten die 

bij de gemeente in dienst waren. Daartoe behoorden Türmer (torenwachters), die op gezette 

tijden fanfares en koraalmelodieën speelden vanaf de stadstorens, en ensembles, bestaande 

uit trompettisten en een paukenist (Stadtpfeiffer) die door de stad georganiseerde plechtighe-

den met hun spel opluisterden. De Stadtpfeiffer uit verschillende Duitse steden, waaronder 

Leipzig, hadden hun belangen in hetzelfde jaar 1653 vastgelegd in een eigen gilde met een 

eigen regeling.2 Hun rechten werden echter niet altijd door de leden van het keizerlijke gilde 

erkend.3 Volgens de gildevoorschriften mochten aspirant-trompettisten alleen het vak leren 

door als leerling in dienst te treden bij een lid van het gilde. 

In de loop van de zeventiende eeuw werden deze ‘stadsblazers’ voor het eerst ingezet 

in stadskerken, om vooral op hoogtijdagen kunstmuziek ter ere van God te spelen, samen 

                                                      
1 Detlef Altenburg, Untersuchungen zur Geschichte der Trompete im Zeitalter der Clarinblaskunst (1500-

1800), Regensburg 1973, p. 38ff.; Edward Tarr, Die Trompete, Bern en Stuttgart 1977, p. 63ff.; Ulrich 

Prinz, Johann Sebastian Bachs Instrumentarium, Kassel 2005, p. 26. 
2 D. Altenburg 1973, p. 142ff.; Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach, Erster Band, Leipzig 1873, p. 139ff. 
3 Christian Ahrens, ‘Trompete’, MGG Sachteil 9, Kassel 1998, p. 889;  Prinz 2005, p. 27. 
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met andere instrumentalisten en vocalisten. Zij waren veelal in staat om een keur van mu-

ziekinstrumenten te bespelen, in het bijzonder blaasinstrumenten, en hadden een hogere sta-

tus dan de overige instrumentalisten. Het geluid van trompetten en pauken riep associaties 

op met macht, strijd en ceremonies. Dat maakte deze instrumenten bij uitstek geschikt voor 

toerpassing in kerkmuziek, waarin Gods almacht werd bezongen, of waarin de strijd werd 

uitgebeeld, maar ook bij ceremoniële plechtigheden. 

De trompet in Duitsland in de zeventiende en achttiende eeuw. 
Trompetten stonden in de zeventiende en achttiende eeuw steevast in koortoon. Voor een 

trompet in C (kamertoon D) in Leipzig en Dresden was een lengte nodig van ca. 224 cm. 

Sommige trompetten (bijv. afb. 2) hadden een tweemaal zo kleine totale lengte, en klonken 

dus een octaaf hoger.4 Om trompetten in C hanteerbaar te maken was het nodig de buis ‘op 

te vouwen’. De belangrijkste typen trompet waren:5 

 

 De lange trompet (Langtrompete). Deze bestond uit drie parallelle cilindrische buizen, 

van welke de eerste twee een diameter van ca. 10 mm hadden. De buizen en twee 

verbindingsbogen (Krumm-Bogen) werden aan elkaar gekoppeld met behulp van sok-

ken (ferrules, korte stukjes iets bredere buis). De eerste buis was voorzien van een 

mondstuk, de derde van een beker. De eerste en derde buis werden aan elkaar vast-

gebonden met een houtblokje, dat op zijn plaats werd gehouden met een opgewon-

den koord. Aan de derde buis (het Hauptstück) werd de steeds wijder wordende be-

ker bevestigd; op het eind van de beker was de diameter ca. 10 cm. Ongeveer in het 

midden van de derde buis werd meestal een metalen bol aangebracht, waarvan de 

functie niet met zekerheid bekend is.A In de achttiende eeuw werden de sokken, de 

bol en de beker vaak versierd (afb. 4). De overgrote meerderheid van de overgele-

verde trompetten uit de zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw was 

zo’n lange trompet. 

 

 
Afb. 4. Lange trompet, Johann Wilhelm Haas, Nürnberg, 1670 – 1723. 

Scenkonst Museet Stockholm, nr. M121. 

 

 De cirkelvormig gewonden trompet (tromba da caccia, Jägertrompete, Italienische Trom-

pete). Door de opgevouwen structuur was deze trompet handzamer, o.a. bij de jacht. 

Volgens Michael Praetorius ging dit wel ten koste van de resonans.B Op dit instru-

ment zou met de hand in de beker de toonhoogte van ‘valse’ tonen kunnen worden 

                                                      
4 Dat geldt ook voor de trompetten die sinds de negentiende eeuw met ventielen zijn uitgerust. 
5 Prinz 2005, p. 29. 
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gecorrigeerd, zoals later gebruikelijk bij de hoorn,6 maar het is onzeker dat dit werke-

lijk werd toegepast. De totale lengte bleef, ondanks het grote aantal windingen 

(meestal ongeveer 4½) iets kleiner dan die van de meeste lange trompetten, met als 

gevolg dat zij een iets hogere grondtoon hadden. Dergelijke instrumenten zijn vooral 

afgebeeld door schilders uit de Nederlanden. Van deze Jägertrompeten zijn echter zeer 

weinig exemplaren van voor 1750 bewaard gebleven. Een hiervan – in de tweede we-

reldoorlog alsnog verloren gegaan – is echter juist uit Leipzig afkomstig (afb. 5).  

 

 
Afb. 5. Heinrich Pfeiffer, Jägertrompete, Leipzig 1697. 

Grassi Museum, Leipzig, nr. 1819 (in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan). 

 

Bovendien is Bachs meest virtuoze trompettist, Gottfried Reiche, op een schilderij uit 

1726 met een dergelijk instrument afgebeeld (afb. 6). Dat betekent dat de Jägertrompete 

in ieder geval bij Bach bekend moet zijn geweest.  
 

 

 
Afb. 6. Elias Gottlieb Hausmann, portret van Senior Stadtmusicus Gottfried Reiche, 1726. 

Stadtgeschichtliches Museum, Leipzig. 

 

Van dergelijke instrumenten is vaak niet op voorhand duidelijk of zij trompetten of 

hoorns zijn; het onderscheid tussen beide typen instrumenten is niet altijd helder, en 

bovendien tamelijk arbitrair. Trompetten hadden overwegend cilindrische buizen, 

                                                      
6 Don L. Smithers, The Music and History of the Baroque Trumpet before 1721, London 1973, p. 31. 
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hoorns meer conische. In onze tijd zijn wel afspraken gemaakt over hoe conisch de 

buizen moeten zijn om te besluiten om een instrument een hoorn te noemen,7 maar 

deze instrumenten konden vaak zowel met een trompet- als hoorn-mondstuk be-

speeld worden, hetgeen een groot verschil in klankkarakter opleverde. Het afge-

beelde exemplaar van Reiche zou volgens de gebruikelijke afspraken een trompet 

zijn, getuige o.a. het mondstuk.8,Thomascantor Johann Schelle, een voorganger van 

Bach, schreef een Clarino piccolo voor in zijn Salve ortis orientis; waarbij wordt opge-

merkt dat dit een ‘kleine Italiaanse trompet’ betrof die een toon hoger klonk.C 9 Ook 

hieruit blijkt dat dit instrument al voor 1701 in Leipzig aanwezig was, en afweek van 

de normale trompet. Detlef Altenburg suggereert dat een reden om deze instrumen-

ten te gebruiken zou kunnen zijn dat hiervoor niet de juridische beperkingen zouden 

hebben gegolden voor het bespelen van trompetten buiten het hof.10 

 De schuiftrompet (Zugtrompete, Tromba da tirarsi). Deze wordt afzonderlijk in § 2 be-

sproken. 
 

Men kon de grondtoon verlagen door een Aufsatzbogen (opzetboog, boog, bocht) achter het 

mondstuk te monteren,11 zoals die gebruikelijk waren bij de hoorns; een kleine boog is zicht-

baar op de afbeelding van Reiches Jägertrompete (afb. 6). Op deze manier kon een trompet in 

C koortoon (D kamertoon) bijvoorbeeld worden veranderd in een trompet in Bes koortoon 

(C kamertoon). Men kon de grondtoon ook (enigszins) aanpassen met ‘stembuisjes’. Prae-

torius noemde voor dit proces het vervangen van de voorste verbindingsboog.12 Wanneer in 

dit Hoofdstuk een aanpassing van de grondtoon ter sprake komt, wordt vanaf hier voor de 

eenvoud alleen het gebruik van een (opzet)boog genoemd. 

In de tijd van Bach waren op lange en Jäger-trompetten alleen natuurtonen te realise-

ren; men spreekt van natuurtrompetten. Het derde octaaf, bestaande uit de vierde tot achtste 

natuurtoon was het domein van de Prinzipal-trompettist. Aan de Clarin(o)-spelers, die de to-

nen in het vierde octaaf, dus vanaf de achtste natuurtoon speelden, werden veel hogere eisen 

gesteld. Zuivere bessen in dit octaaf werden bereikt door (voor zover gewenst) (de 7e en) 14e 

natuurtoon enigszins omhoog te ‘drijven’ via aanpassing van de lipspanning (de embou-

chure), zuivere f’s en gissen, door de 11e en 13e natuurtoon te laten zakken, en zuivere fissen 

en a’s door deze natuurtonen omhoog te drijven.D Goede clarino-spelers konden tonen een 

halve toon heruntertreiben, waardoor bijvoorbeeld de cis2, es2 en b1 te realiseren waren, uit-

gaande van de d2, e2 en c2; een halve toon omhoogdrijven was niet gebruikelijk. Deze tech-

nieken waren alleen mogelijk door met behoud van voldoende ademsteun de druk van de 

                                                      
7 Rainer Egger, Letter to the Editor, Historical Brass Society Journal 11, 1999, p. 209ff. 
8 Ibid.; Reine Dahlqvist, ‘Gottfried Reiche’s Instrument: a problem of classification’, in Historic Brass 

Society Journal vol. 5, 1993, p. 174ff, op p. 185. 
9 Dat de gravure die in 1710 werd gedrukt als Frontispice van de Unfehlbare Engel-Freude (zie afb. 2 in 

Hoofdstuk VI) een uitvoering betreft in Leipzig onder leiding van Johann Kuhnau lijkt zeer onwaar-

schijnlijk. Het afgebeelde orgel en het afgebeelde Music-Chor komen niet overeen met die in de Tho-

mas- of Nikolaikirche (Hoofdstuk II, III en VIII). Dat het vreemde opgevouwen instrument een 

Jägertrompete zou zijn is bovendien geenszins zeker. Deze prent kan dan ook moeilijk als aanwijzing 

dienen dat in de beide hoofdkerken in Leipzig in 1710 reeds een Jägertrompete in gebruik was. 
10 D. Altenburg 1973, p. 283. 
11 Dieter Krickeberg en Wolfgang Rauch, Katalog der Blechblasinstrumente, Musikinstrumentenmuseum 

Berlin 1976, p. 121; Philip Bate, The Trumpet and Trombone, London/New York 1966, p. 73, 107. 
12 Praetorius 1619 II, p. 33. 
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ingeblazen lucht laag te houden.13 Zeer goede spelers konden tonen zelfs een hele toon laten 

zakken, waardoor bijvoorbeeld de f1 vanuit de g1 kon worden gespeeld, maar alleen wanneer 

de speler voldoende tijd had om deze tonen te realiseren; in virtuoze muziek was dit niet 

mogelijk. Overigens klonken de meeste ‘valse’ tonen minder vals wanneer ze samen met een 

toetsinstrumenten in middentoonstemming werden gespeeld.14 

De kennis over deze wijze van intoneren was na de achttiende eeuw verloren gegaan. 

Nadat de instrumenten in het begin van de negentiende eeuw waren voorzien van ventielen 

was het niet meer nodig om de ‘valse’ zevende, elfde, dertiende en veertiende natuurtonen te 

gebruiken.  

Duitse traktaten uit de eerste helft van de achttiende eeuw 

Daniel Speer (1697) verduidelijkte de beschrijvingen van Praetorius (1619),15 en ging daarbij 

uit van een zevenstemmig trompettenkoor, waarbij vier spelers (vrijwel) alleen de vier laag-

ste speelbare noten vertolkten op de trompet in C.E De vijfde trompettist (de Principal) 

speelde wisselende tonen in het derde octaaf (c1, e1, g1, c2), de tweede clarinospeler de speel-

bare tonen van g1 tot g2, en de eerste clarinospeler alle speelbare tonen in het vierde octaaf 

(afb. 7). Opvallend is dat de Principal-speler de zevende natuurtoon (de te lage bes1) volgens 

Speer nooit hoefde te spelen. 

 

 
Afb. 7. Daniel Speer, voorbeeld van een ‘Aufzug’ met zes trompetten in C. 

 

                                                      
13 Tarr 1977, p. 60. Tarr geeft ook een beschrijving van de techniek om een toon te laten zakken: daarbij 

spelen de vorm van de lippen en de mondholte een rol. 
14 Ibid., p. 59; Altenburg 1795, p. 74f. Er zijn aanwijzingen dat de kleine afwijkingen in de constructie 

van de oude met de hand gemaakte natuurtrompetten tot gevolg hadden dat correcties van ‘valse’ no-

ten eenvoudiger waren. Robert Barclay, The Art of the Trumpet-Maker, Oxford, 1992, p. 172ff.  
15 Michael Praetorius, Syntagma Musicum III, Wolffenbüttel 1619, p. 170-172. 
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Trompet leren spelen was niets voor amateurs, omdat er veel kracht en uithoudingvermogen 

voor nodig was, aldus Speer. Men kon de adem steunen door een leren gordel te dragen. Bij 

het aanleren van het trompetspel was de Ansatz het belangrijkste: de plaats van de lippen op 

het mondstuk en de ruimte tussen de lippen die de luchtdoorvoer regelde en de tong vol-

doende ruimte gaf voor articulatie. Verder moesten de wangen niet bol geblazen worden 

(om te voorkomen dat de toon te luid werd). De getreue Trompeter kon dit zijn leerlingen wel 

bijbrengen door zo nodig oorvijgen uit te delen, meende Speer. Een trompettist moest be-

schikken over voldoende lichamelijke kracht, uithoudingsvermogen bij het ademhalen en 

een snelle en flexibele tong; hij diende met grote ijver regelmatig te oefenen. Men kon de 

toon subtieler maken door een Sertin (een sourdine) in het Hauptstuck te steken; daarmee 

werd de toonhoogte echter circa een halve toon verhoogd (volgens Johann Mattheson zelfs 

een hele toon; zie hieronder). Dit kon men vervolgens corrigeren met een andere opzet- of 

verbindingsboog. Speer ried componisten aan hun muziek niet al te hoog en te snel te schrij-

ven; de trompettisten moesten regelmatig adem kunnen halen.  

 Johann Mattheson noemde de trompet in 1713 het luidste en verst schallende instru-

ment, vandaar dat het vooral op het veld, bij plechtigheden en in kerken veel werd gebruikt.F 

Het kon echter ook zo zacht worden bespeeld dat het samen met een blokfluit goed kon klin-

ken.16 Grote trompettisten konden volgens Mattheson zelfs de f3 spelen, en enkele chromati-

sche tonen met moeite aan het instrument ontlokken. Hij gaf meer informatie over Speers 

Sertin: het betrof een Sordino: een klein uitgehold houtje dat onder in de klankbeker werd ge-

stoken. Het daarbij ontstane effect noemde hij (verwarrend) clarino, hoewel die naam even-

eens aan de trompet zelf werd gegeven. Mattheson gaf aan dat de toonhoogte een halve toon 

verlaagd kon worden met een ander (langer) mondstuk; een andere boog, stembuisje of ver-

bindingsboog noemde hij niet. 

Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majer (1732) citeerde zoals gebruikelijk Mattheson uitge-

breid, en voegde slechts weinig eigen opmerkingen toe; deze zijn in het citaat opgenomen.G 

Hij liet daarin weten dat de fis2 zuiverder klonk dan de f2, en besprak de effecten van mond-

stukken, opzet- en verbindingsbogen. Hiermee kon de toonhoogte tot anderhalve toon naar 

beneden worden bijgesteld, aldus Majer. Johann Philipp Eisel (1738) herhaalde zoals steeds 

veel van wat Speer en Mattheson schreven, maar met meer omhaal van woorden. In het ci-

taat in de eindnoot is weer alleen de extra informatie opgenomen. Eisel noemde zelfs de c4 

als hoogste toon, maar deze zou niet mooi klinken. De standaardsleutel bij de trompet was 

de vioolsleutel, maar ook andere sleutels kwamen voor. De lage C sprak zo moeilijk aan dat 

deze beter op een tenortrombone kon worden gespeeld.H ‘Barnickel’ ten slotte (1737) citeerde  

in het lexicon van de gebroeders Stößel slechts eerdere auteurs letterlijk.17 

Trillers op de natuurtrompet 
Ervan uitgaand dat het interval tussen beide tonen van een triller slechts een halve of een 

hele toon kan zijn, beperken de beschikbare natuurtonen de mogelijkheden. Trillers met een 

hele toonafstand tussen twee opeenvolgende natuurtonen zijn slechts mogelijk op c2 (natuur-

toon nr. 8/9), d2 (9/10), e2 (10/11), f2 (11/12), en g2 (12/13), waarbij bedacht moet worden dat de 

11e en 13e natuurtonen onzuiver zijn. Met een halve toonafstand zijn de mogelijkheden fis2 

(11/12), a2 (13/14), bes2 (14/15) en b2 (15/16), waarbij de 11e, 13e en 14e natuurtonen onzuiver 

                                                      
16 Bach zette beide instrumenten bijvoorbeeld in in Man singet mit Freuden vom Sieg BWV 149. 
17 [Barnickel], in Johann Christoph en Johann David Stößel, Kurz-gefaßtes Musicalisches Lexicicon, Chem-

nitz 1737, p. 406f. 
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zijn. Juist door die onzuivere tonen is het spelen van zuivere snelle trillers op de natuurtrom-

pet bijzonder moeilijk. Zij moeten worden gerealiseerd met behulp van de adem en lipspan-

ning; de tong kan zorgen voor de articulatie. 

Slechts weinig contemporaine auteurs beschreven deze materie. Daniel Speer noemde 

bij de beschrijving van de Principal en passant dat wanneer deze langere tijd op de noot c 

verwijlt, een triller fraai uitkomt. Het lijkt in eerste instantie onwaarschijnlijk dat Speer de c1 

bedoelde; voor trillers op deze 4e natuurtoon (c1) ligt de volgende natuurtoon immers een 

grote terts hoger.I Aansluitend aan de vier eisen waaraan een leerling-trompettist zich diende 

te houden (zie boven, eindnoot E) schreef hij dat trompettisten goede lange trillers konden 

spelen door hun kin te laten beven, maar dat deze manier uit de tijd was (deze laatste toe-

voeging ontbrak nog in de editie uit 1687). Dat lijkt te betekenen dat Speer de rond 1600 po-

pulaire ‘bok-triller’ (tremolo) bedoelt, waarbij dezelfde toon snel herhaald werd (zie hoofd-

stuk XIV, Versieringen). Als dat klopt, dan zou een triller op de c1 door de Principal-speler 

wel tot de mogelijkheden behoren. Ten slotte moest de beginnende trompetspeler kiezen tus-

sen legato (door de adem verricht) en staccato (met een actieve tong); Speer had een voor-

keur voor staccato. Het is echter goed mogelijk dat dit niet een specifiek op trillers gerichte 

opmerking was, maar op trompetspel in het algemeen (der Trompeter Manier). In dat geval 

zou Speer modernere trillers helemaal niet hebben genoemd.J Eisel herschreef Speers opmer-

kingen over de trillers op een weinig verhelderende wijze. Hij meende dat trillers op de 

trompet überhaupt uit de mode waren, maar het blijft onduidelijk of diens volgende zin nog 

op trillers sloeg.K  

De organist Johann Ernst Altenburg, wiens vader trompettist was, schreef in 1795 een 

standaardwerk over de trompet en de pauken, waarin hij kennelijk teruggreep op een rijke 

traditie. Uit zijn beschrijving van de voorslag blijkt echter dat hij wel een kind was van zijn 

tijd: zulke lange voorslagen waren rond 1725 ondenkbaar. Men dient dus enigszins voorzich-

tig te zijn met zijn opmerkingen. Over de triller schreef hij dat dit de moeilijkst uit te voeren 

versiering was. In een voorbeeld wordt gestart op de bovensecunde, en wordt een halve noot 

opgedeeld in twee-en-dertigsten. Als de tijd het toeliet, was een naslag op zijn plaats, aldus 

Altenburg. Maar in zijn voorbeeld is die naslag in het genoteerde notenbeeld opgenomen. 

Hierdoor is niet duidelijk of die naslag zonder zo’n voorschrift wel gewenst was.L 

De revival van de natuurtrompet vanaf de twintigste eeuw 
Vooral vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw is met de opleving van HIP-uitvoerings-

praktijken het gebruik van natuurtrompetten opnieuw in de belangstelling komen te staan. 

Het probleem met de ‘valse’ natuurtonen werd opgelost door in de buis een gaatje aan te 

brengen in de achterste verbindingsboog. Normaliter wordt dit gaatje met de rechter duim 

gesloten gehouden. Door het gat te openen wordt op deze plaats een knoop in de staande ge-

luidsgolf gecreëerd, waardoor de hele serie natuurtonen een kwart hoger komt te liggen. 

Hierdoor kunnen de gewenste tonen via andere, niet-‘valse’ natuurtonen gerealiseerd wor-

den. Zo kan men in plaats van bijvoorbeeld de ‘valse’ elfde en dertiende natuurtonen de ge-

transponeerde zuivere achtste en tiende natuurtonen spelen. Dergelijke van gaatjes voor-

ziene instrumenten worden tegenwoordig vaak ‘baroktrompetten’ genoemd. Andere barok-

trompetten hebben in de middelste buis drie of vier gaatjes, waardoor chromatische tonen 

nog weer gemakkelijker zijn te realiseren. Bovendien werden (en worden) vaak kortere in-

strumenten gebruikt, die gemakkelijker zijn te transporteren en die geschikter zijn voor bla-
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zers met kleine handen. Historische trompetten met gaatjes stammen echter zonder uitzon-

dering uit de tijd na Bachs dood; zij werden evenals trompetten met een twee maal zo kleine 

lengte bij Bachs uitvoeringen niet gebruikt.18  

Vanaf de jaren na 1990 werd vooral muziek uit de klassieke periode uitgevoerd door 

Het Orkest van de 18de eeuw op trompetten zonder gaatjes en met mondstukken naar oude 

voorbeelden. Vanaf 2002 bespelen de trompettisten van La Petite Bande onder leiding van Si-

giswald Kuijken eveneens echte natuurtrompetten, zoals in Bachs grote Mis in b.19 Zijn eerste 

trompettist, Jean-François Madeuf, schreef in 2010 dat hij er tien jaar over had gedaan om 

zijn hoge niveau te bereiken, maar dat zijn leerlingen inmiddels aan vijf jaar genoeg heb-

ben.20 Sindsdien is het aantal natuurtrompetspelers aanzienlijk gegroeid. In een kort artikel 

legt Madeuf uit wat het spelen op natuurtrompetten aan extra vaardigheden eist, naast het 

corrigeren van de ‘valse’ tonen. Het ademhalingsapparaat dient door constante spanning 

van de buikspieren een constante luchtstroom te produceren, waardoor de lippen gaan tril-

len. Omdat de natuurtrompet twee maal zo lang is als een modern instrument moet deze 

luchtstroom gelijkmatig verdeeld worden over alle registers van het instrument. Verder 

moeten niet alleen de lippen, maar ook de tong door middel van een zekere spanning zorg-

dragen voor een luchtstroom die nauwkeurige articulatie mogelijk maakt. Tevens moet er-

mee worden rekening gehouden dat onder andere de hele mondholte een resonantieruimte 

moet vormen, zoals dat ook voor zangers geldt. Al deze zaken zijn op een moderne trompet 

van veel minder belang, en het bespelen daarvan is daardoor aanzienlijk minder moeilijk en 

uitputtend. 

Ten slotte zij nog gewezen op het belang van het mondstuk. Moderne mondstukken 

zijn smaller en dieper dan authentieke exemplaren. (afb. 8). Kenmerkend voor de oude ketel-

mondstukken is ook de scherpe rand tussen de ketel (de holte waarin wordt geblazen) en de 

schacht (de smalle uitgeboorde luchtgang); in moderne mondstukken is die overgang gelei-

delijk.21 Gebruik van zo’n authentiek mondstuk maakt het spel in het lage register minder re-

sonant en in het clarino-register lichter; de klank is ronder en minder krachtig, waardoor 

deze beter versmelt met die van andere barokinstrumenten.22 

                                                      
18 Graham Nicholson, ‘The unnatural trumpet’, Early Music 38/2, 2010, p. 193-202. 
19 Sigiswald Kuijken, ‘A Bach odyssey’, Early Music 38/2, 2010, p. 263-272, op p. 264f. 
20 Jean-François Madeuf, ‘The revival of the natural trumpet in the Baroque repertory: utopian or not?’, 

Early Music 38/2, 2010, p. 203f. 
21 Don L. Smithers, ‘The baroque trumpet after 1721, Some Preliminary Observations’, Part One, Early 

Music 05/2, 1977, p. 177-179.  

Een aantal maten van een mondstuk van Jacob Steiger, Basel 1578: Diameter en diepte van de ketel 24 

resp. 16 mm, diameter van de boring 9 mm, breedte van de rand 6,5 mm. D. Altenburg 1973, p. 333. 
22 Smithers 1973, p. 179; Tarr 1977, p. 8; Nicholson 2010, p. 196, 199. 
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Afb. 8. Trompetmondstukken. Links: kopie van een barok mondstuk, midden: modern mondstuk. 

Bron: https://www.schmidt-brass.de/mundstuecke-trompete.htm. 

Rechts:Doorsneden trompetmondstukken. a. Duitsland, 18e eeuw. b. Modern. 

Bron: Christopher W. Monk, The Older Brass Instruments, in Anthony Baines (ed.), Musical 

Instruments Through the Ages, Hammondsworth 1961, p. 279. 

Trompetten en hun bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 
De bekendste bouwers van koperen blaasinstrumenten omstreeks 1700 waren te vinden in 

Nürnberg (onder wie Johann Wilhelm Haas, Friedrich en Johann Leonhardt Ehe, Sebastian 

en Michael Hainlein, Johann Jakob Schmidt,), maar ook in Leipzig werden trompetten ver-

vaardigd. De bekendste bouwers aldaar waren Thomas-Türmer Heinrich Pfeiffer en Johann 

Heinrich Eichentopf.23 

 Leipzig was in zoverre een uitzondering, dat daar in vergelijking met andere steden 

veel trompet werd gespeeld buiten het hof.24 Bachs trompetpartijen werden in de beide 

hoofdkerken in Leipzig bijna zeker uitsluitend gespeeld door Stadtpfeiffer. Omdat tegelijk met 

de trompetten daarnaast steeds hobo’s werden bespeeld zal de eenvoudiger (maar niet altijd 

eenvoudige) derde trompetpartij vermoedelijk zijn bespeeld door leerlingen (‘Gesellen’) van 

de trompettisten. Van de Stadtpfeiffer tijdens Bachs directoraat in Leipzig zijn de volgende na-

men bekend.25  

 

- In 1723 en 1731 zijn als zodanig genoemd Gottfried Reiche, Christian Rother, Johann 

Cornelius Gentzmer, Johann Caspar Gleditsch.26  

- In 1730 (memorandum) noemde Bach Reiche en ‘Genßmar‘ trompettisten, Rother vio-

list (Rother was tot 1708 Kunstgeiger geweest; daarna Stadtpfeiffer) en Gleditsch hobo-

ist; als tweede hoboïst is de Kunstgeiger Johann Gottfried Kornagel genoteerd.27 

                                                      
23 Herbert Heyde, ‘Der Instrumentenbau in Leipzig zur Zeit Johann Sebastian Bachs‘, in Ulrich Prinz 

(Red.), 300 Jahre Johann Sebastian Bach. Sein Werk in Handschriften und Dokumenten. Musikinstrumente 

seiner Zeit. Seine Zeitgenossen, Tutzing 1985, p. 83f.; Prinz 2005, p. 28. 
24 Tarr 1977, p. 81. 
25 Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, The Learned Musician, Oxford / New York 2000, p. 262. 
26 Dokumente GLT VIII/C 2, p. 39,; Ibid. VIII/C 62a, p. 82. 
27 Ibid., VIII/C 56, p. 76; BD I, nr. 22, p. 61 (commentaar). 
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- In 1734 overleed Reiche;28 hij werd niet opgevolgd door zijn Geselle Johann Ferdinand 

Bamberg,29 maar door Ulrich Heinrich Ruhe30. 

- In 1737 werd Johann Friedrich Kirchhoff benoemd als opvolger van de in dat jaar 

overleden Rother.31 

- In 1740 blijkt uit rekeningen dat Gentzmer, Gleditsch, Ruhe en Kirchhoff toen formeel 

samen de groep Stadtpfeiffer vormden.32 

- Gleditsch overleed in 1747; hij werd opgevolgd door Johann Christian Oschatz, die 

vanaf 1738 Kunstgeiger was. In dat jaar legde hij reeds een Probe af als Stadtpfeiffer én 

Kunstgeiger; hem werd verzekerd dat hij bij de eerstvolgende vacature formeel als 

Stadpfeiffer zou worden aangesteld.33 Dat gebeurde dus in 1747. Het zou goed kunnen 

dat Oschatz al vanaf 1738 zo nodig trompet speelde. Uitdrukkelijk is vermeld dat 

Oschatz een Geselle meenam. 

- Gentzmer stierf in 1751, Oschatz in 1762, Kirchhoff in 1769 en Ruhe in 1787. 

 

De Stadtpfeiffer konden beschikken over trompetten die ter beschikking waren gesteld door 

de stadsraad en de beide hoofdkerken. Door de kerken betaalde rekeningen voor aankoop en 

onderhoud van trompetten dateren uit de zeventiende eeuw. Twee trompetten werden aan-

geschaft in 1664, en Heinrich Pfeiffer leverde in 1695 twee nieuwe trompetten met twee extra 

opzetbogen (dus één boog per instrument, wellicht voor het verlagen van de grondtoon van 

C naar Bes koortoon). De rekeningen werden door beide kerken elk voor de helft gedragen.34  

In 1701 noteerde Bachs voorganger Johann Kuhnau bij zijn aantreden dat in de Thomaskirche 

zes trompetten aanwezig waren, waaronder een kleiner instrument dat een kleine terts hoger 

stond. Mogelijk is dit Reiches Jägertrompete geweest; dit instrument zou aus dem Dis koortoon 

(F kamertoon) hebben gestaan. Omdat trompetten in het overzicht van de Nikolaikirche niet 

zijn genoemd, zullen zij mogelijk in beide kerken zijn gebruikt.M Dat de Stadtpfeiffer zelf 

trompetten in hun bezit konden hebben blijkt uit de nalatenschappen van Gleditsch en 

Oschatz.35 Ook van Reiche is bekend dat hij een trompet naliet, een ‘oud, in de stadsgracht 

gevonden’ instrument.36 Reiche moet een fenomenaal goede trompettist zijn geweest, die 

blijkbaar al Bachs clarinopartijen goed kon spelen. Hij zal ook zonder twijfel in staat zijn ge-

weest om tonen een halve toon te laten zakken. Maar het laten zakken van de toon met een 

hele toon moet in virtuoze clarinopartijen onhaalbaar zijn geweest, zelfs voor iemand als 

Reiche. 

                                                      
28 BD II, nr. 352, p. 250f. (commentaar). 
29 BD II, nr. 405a, p. 291f. (commentaar). 
30 Dokumente GLT VIII/C 81, p. 95f. 
31 Ibid. 
32 Ibid.. 
33 BD II, nr. 426, p. 329 en nrs. 535 - 539, p. 419ff.; Hans-Joachim Schulze, ‘Besitzstand und Vermögens-

verhältnisse von Leipziger Ratsmusikern zur Zeit Johann Sebastian Bachs‘, Beiträge zur Bachforschung, 

Heft 4, 1984, p. 33-46, op p. 36. 
34 Schering, ‘Die Leipziger Ratsmusik von 1650 bis 1775‘, Archiv für Musikwissenschaften 5, 1921, p. 17-

53, op p. 35. 
35 Schulze 1984, op p. 37 en 43.  
36 Schering 1921, p. 34. 
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Trompetpartijen in Bachs cantates in Leipzig: benaming, toonsoorten en sleutels 
Zoals hierboven is beschreven werden trompetpartijen in de zeventiende eeuw genoemd 

naar de reeks natuurtonen die zij omvatten. In Bachs tijd waren in de kerkmuziek de laagste 

partijen (bij Speer de Flatter-Grob, Grob, Faul- en Mittelstimm), niet meer in gebruik. Wat over 

bleef waren de twee clarinopartijen en een Principal-partij. Bach zette vaak deze drie trompet-

ten samen in; een enkele keer daarnaast een lagere vierde trompet. Bovendien beperkte hij 

zich in deze partijen niet tot de door Speer beschreven natuurtonenreeksen; zeker in Leipzig 

werd van de bespelers meer verwacht. Meestal noemde Bach de trompetpartijen in zijn can-

tates Tromba 1, Tromba 2 en Tromba 3 (of een variant hierop). Maar ook de namen Clarino en 

Principale komen een enkele keer voor, en dan vooral in partijen.37 Zelfs partijen die alleen op 

de Tromba da tirarsi (§ 2) uitvoerbaar waren werden soms aangeduid met de naam Clarino.38 

Dat de namen Clarino en Tromba geen verschillende partijen en zeker geen verschillende in-

strumenten betekenden wordt duidelijk uit het voorbeeld van de autografe partituur van de 

Mis in b BWV 232.4: de termen werden hier, soms zelfs binnen één deel, door elkaar ge-

bruikt. 

Bach schreef ruwweg twee soorten trompetpartijen. In de eerste plaats partijen met 

een vaak virtuoos clarino-karakter, altijd genoteerd in de toonsoort C, met weinig tonen bui-

ten de natuurtonenreeks. Deze partijen (clarino-partijen) herkent men direct aan het vermij-

den van tonen buiten de natuurtonenreeks en de vaak virtuoze zestiendenloopjes (afb. 9, 14, 

15). De beide hoogste partijen in stukken met drie of vier trompetten behoren steeds tot deze 

eerste categorie, maar ook veel stukken met één trompet. 

Partijen van de tweede categorie hebben eveneens een aantal gemeenschappelijke 

kenmerken: het betreft steeds delen met één trompetpartij, minder virtuoos, genoteerd op 

klinkende toonhoogte, met relatief veel tonen buiten de natuurtonenreeks, en zelden in toon-

soorten met mollen, terwijl bijna steeds in hetzelfde werk tevens een deel voorkomt van de 

zojuist besproken categorie 1. Wanneer de trompettist colla parte een koraalmelodie mee-

speelde met de vocale sopraan behoort de trompetpartij bijna steeds tot deze categorie (afb. 

10). Partijen van categorie 2 worden besproken in § 2. 

Bachs clarinopartijen zijn bedoeld voor natuurtrompetten in C koortoon (D kamer-

toon).39 Bij een bezetting met drie trompetten en pauken in Bachs kerkmuziek is D een veel 

voorkomende toonsoort (afb. 9). Maar ook de toonsoort C kamertoon komt veel voor; daarbij 

zijn de trompetpartijen eveneens in C genoteerd, en moesten de instrumenten dus worden 

voorzien van opzetbogen.40 Omdat de trompettisten aan hun partijen niet konden zien op 

                                                      
37 BWV 172.2, 195.3, 232.2, 237, 249.1. 
38 In de eerste jaren in Leipzig was Johann Andreas Kuhnau Bachs belangrijkste kopiist. Hij wijzigde 

in de eerste weken van Bachs aanstelling in Leipzig de naam Tromba (zoals Bach ze schreef in de parti-

tuur) vaak zelfstandig in Clarino (in de partijen). Prinz 2005, p. 37f. 
39 Ibid., p. 68ff; BWV 11, 29, 34.2, 50, 73, 69.1,2, 110, 120.1,2, 128, 129, 145, 148, 149, 171, 172.2, 175, 181, 

190.1, 191, 195.3, 197.2, 232.4, 243.2, 248.2, 249.3, 1045 (Sinfonia uit een verloren gegane cantate).  
40 Ibid., BWV 19, 21.3, 31.2, 41, 43, 51, 59, 63, 70.2, 74, 75, 76, 119, 127, 130.1, 137, 147, 149 (alleen slotko-

raal), 237.  

De eerste versie van het Magnificat BWV 243.1 (kerst 1723) staat niet D, maar in Es (kamertoon). De 

trompetpartijen zijn zoals steeds genoteerd in C. Alfred Dürr meent dat de overige instrumenten hier-

bij in diepe kamertoon (anderhalve toon beneden koortoon) hebben gemusiceerd. Alfred Dürr, Kriti-

scher Bericht bij NBA II/3, p. 34. Daarvoor zouden hobo’s nodig zijn geweest in deze lage stemming. 

Blijkbaar was dit geen groot succes, want deze toonsoort gebruikte Bach niet opnieuw met trompet-

ten; bij een heruitvoering van het Magnificat herschreef hij de muziek alsnog naar D (afb. 9).  
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welke toonhoogte hun partij moest klinken, moet dat mondeling zijn meegedeeld, zodat zij 

zo nodig een boog konden monteren. Slechts vier (of vijf) in C genoteerde clarinopartijen wij-

ken af: zij klonken niet in D of C, maar in Bes kamertoon (Gis/As koortoon): BWV 46/3, 90/5, 

5/5, 14/2 en mogelijk 24/3. Omdat deze partijen vaak voorkomen in werken waarin een 

tromba da tirarsi is voorgeschreven zal op de Bes-trompet en op de voor dit instrument ge-

schreven partijen apart worden teruggekomen in § 2. 

 

 
Afb. 9. Magnificat BWV 243.2/1 (1733), begin, partituur, lijnen Tp1,2,3, pk, Trv1,2, Ob1,2, V1,2, Va... 

Trompetten en pauken in C koortoon, rest in D kamertoon. Trompetpartijen van de eerste categorie. 

 

 
Afb 10. ‘Es will uns Gott genädig sein‘, koraal BWV 76/7, begin, partituur, notenbalk Tromba. 

Trompetpartij van de tweede categorie. 

 

Bachs trompetpartijen zijn standaard in vioolsleutels genoteerd, maar vooral de lager klin-

kende trompetten 3 en 4 resp. Principal zijn soms, in overeenstemming met de gewoonte in 
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Duitsland, in sopraan- of alt-C-sleutels genoteerd. Deze notatie wordt vooral aangetroffen in 

cantates uit Weimar.41 

In Bachs trompetpartijen zijn delen waarin trompetten zwijgen aangegeven met Tacet 

of pauzetekens. Hieruit kan men afleiden dat de trompettisten over het algemeen in deze de-

len geen andere instrumenten bespeelden. Uitzonderingen zijn wellicht  

- BWV 21.3: de trompettisten speelden alleen in deel 11; de overgeleverde partijen zijn 

geschreven in Weimar (BWV 21.1), maar opnieuw gebruikt in Leipzig, waar Bach in 

deel 9 vier trombonisten colla parte mee liet spelen. Daarvoor schreef hij afzonder-

lijke partijen. Het ligt voor de hand dat de trompettisten tevens trombonepartijen 

voor hun rekening namen. 

- BWV 43: de drie trompettisten speelden volgens de overgeleverde trompetpartijen in 

het openingskoor en in het slotkoraal (en de eerste trompettist bovendien in de aria 

deel 7). In het slotkoraal zouden de eerste en tweede trompettist colla parte meespelen 

met de sopraan, en de derde met de alt. Zoals zo vaak bevatten deze partijen noten 

die op de natuurtrompet onspeelbaar zijn (maar op de tromba da tirarsi niet; boven-

dien zijn deze koraalpartijen niet genoteerd in C). Het is eenmalig en daarmee on-

waarschijnlijk dat Bach drie van deze instrumenten zou hebben ingezet. Dit bracht 

Alfred Dürr tot de suggestie dat de trompettisten hier viool speelden.42  

- BWV 195.3: De trompetpartijen van de laatste versie (1748?) zijn bewaard gebleven. 

Voor het deel ‘Nach der Copulation’ schreef Bach een nieuw koraal, waarin hij twee 

Corne (hoorns) voorschreef, die zijn opgenomen in de partijen voor trompet 1 en 2. 

- BWV 128. De partij voor de trompetsolo van deel 3 is opgenomen in de eerste hoorn-

partij (afb. 15). Hoewel de partij van het slotkoraal geen aanduiding heeft voor het in-

strument, is het logisch dat hier de eerste hoorn weer klinkt, samen met de tweede 

hoorn. Mogelijk geldt zoiets ook voor BWV 24 en 14 (zie § 2) 

Trompetpartijen in Bachs cantates in Leipzig: bereik, ‘valse’ en ‘onspeelbare’ no-

ten 
De partijen voor de eerste trompet omvatten in Leipzig vaak alle natuurtonen 4-16 (c1 – c3), 

maar vaak zijn tevens de 3e (g) en de 18e natuurtoon vereist (d3; afb. 11a).  

 

  
Afb. 11. O Ewiges Feuer, BWV 34.2/1, partituur, lijn Tromba 1, 

a. m. 56, d3 (e3 kamertoon), b. m. 61-63, fis2. 

 

Volgens Speer en Mattheson konden goede trompettisten zelfs de f3 (22e natuurtoon) berei-

ken. Eisel noemt zelfs c4 (32e natuurtoon), hoewel deze toon niet mooi zou hebben geklonken. 

Wat dat betreft beperkte Bach zich tot redelijk goed speelbare tonen. Hij schreef opvallend 

weinig kruisen en mollen in zijn trompetpartijen van de eerste categorie. Dat is in overeen-

stemming met Speers advies om ‘Semitonien’ te vermijden; niettemin komen voortekens wel 

degelijk voor; (afb. 11b met fis2). Maar Bach hield zich bepaald niet aan Speers adviezen om 

                                                      
41 Sopraansleutel: Tromba 3 in BWV 21.3, 43, 50 (afschrift), 63; Prencipale in BWV 172.1 en Tromba 4 in 

BWV 119. Altsleutel: Tromba 4 in BWV 63. 
42 Alfred Dürr, KB bij NBA I/12, Kassel 1960, p. 236. 
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de trompet alleen in te zetten in stukken met een langzaam tempo (bijv. afb. 12), en om korte 

zinnen te schrijven teneinde vaak genoeg te kunnen ademhalen (bijv. afb. 13).  

 

Afb. 12a/b. ‘Cum sancto Spiritu’ BWV 232.2/11,  

a. begin, partij Clarino 1: tempo Vivace;  

b. slot, partituur, notenbalk Tromba I, kleine noten in tamelijk snel tempo. 

 

 
Afb. 13. ‘Auf, auf, mit hellem Schall’ BWV 128/3, partij Corno 1/Tromba, begin. 

De clarinospeler moest tien maten lang (m. 7b – 17a) zestienden spelen zonder enige mogelijkheid tus-

sentijds adem te halen. 

 

 

Het bereik van partijen voor de tweede trompet wijkt weinig af van die voor de eerste. Hoe-

wel zij over het algemeen lager liggen, worden de 15e en 16e natuurtoon (b2 en c3) vaak ge-

vraagd (de 17e en 18 echter niet). De nog weer lager liggende partijen voor de derde trompet 

bevatten vaak alle natuurtonen van nr. 3 tot 12; beperkt komen bovendien de 13e en 15e na-

tuurtoon voor.43 Toch waren de partijen voor de derde trompet eenvoudiger te spelen, vooral 

omdat chromatische tonen als cis2, dis2, gis2 en bes2 ontbreken. 

 Bach heeft blijkbaar de ‘valse’ 7e natuurtoon, met behulp van de lipspanning en 

ademdruk te verhogen tot bes1, gepoogd te vermijden, maar deze noot komt toch af en toe 

voor (afb. 14a).44  

  

                                                      
43 Volgens Prinz 2005, p. 53: 

   13e natuurtoon (a2): BWV 243.1/1, 130.1/3, 19/1, 248.2/54, 232.4/IV; 

   15e natuurtoon (b2): BWV 29/2, 232.2 en 232.4/IV.  
44 Ibid., p. 55. bes1 komt alleen voor in de partijen voor Trompet 1 in BWV 43/7, 51/1, 70/1, 127/4, 171/1, 

232.4/II.2, voor trompet 2 in BWV 43/1 en voor trompet 3 in BWV 129/1 en 130.1/3. 
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Afb. 14. Wachet, betet BWV 70/1, partij Tromba,  

a. m. 37-39, met 7e natuurtoon (bes1), b. m. 74-76, met es2. 

 

De een octaaf hoger gelegen 14e natuurtoon komt als bes2 bijna alleen voor in partijen voor 

de eerste trompet (afb. 15a).45  

 

 
Afb. 15. Es erhub sich ein Streit BWV 19/1, partij tromba 1,  

a. m. 38-40, met 14e natuurtoon (bes2), 

b. m. 70-81, met 13e (gis2) en 15e natuurtoon (b2). 

 

De eveneens ‘valse’ 11e natuurtoon ligt tussen f2 en fis2 in; beide tonen komen zeer veel voor 

in alle trompetpartijen (afb. 13 en 11b). Ook de 13e natuurtoon is ‘vals’, en zit qua hoogte tus-

sen gis2 en a2 in. Als a2 schreef Bach hem vaak voor (afb. 15a en b), maar als gis2 heeft hij ge-

poogd hem te vermijden (maar bijvoorbeeld niet in afb. 15b).46 

 

De tonen b1, cis2 en dis2 (es2) zijn niet vals, maar komen überhaupt niet voor in de natuurto-

nenreeks. Zij konden gespeeld worden door de hogere natuurtoon een halve toon te laten 

zakken. b1 schreef Bach veelal, maar niet altijd, aansluitend op c2 (afb. 16a).  

 

 
 

 

 

 

 

Afb. 16. Herr Gott, dich loben wir BWV 130.1/1, partituur, notenbalken Tromba 1 en 2,  

a. m. 38, 39, met b1 in beide partijen als doorgangsnoten. 

b. m. 16, tromba 2 omzeilt de b1 en speelt g1. 

 

In tegenstelling tot b1 is b2 een zelfstandige natuurtoon, namelijk de 15e; deze komt regelma-

tig voor (afb. 16b). Bach meed de cis2, maar schreef die toch af en toe voor, zowel voor de eer-

ste als de tweede trompettist (afb. 17).47 Evenzo meed hij de dis2/es2, maar niet altijd (afb. 

14b).48  

 

                                                      
45 Ibid., bes2 komt voor Trompet 2 alleen voor in BWV 31.1, 43, 172.1 en 190. In partijen voor Trompet 3 

ontbreekt de bes2 geheel. 
46 Ibid., gis2 komt voor Trompet 1 voor in BWV 19/1, 31.1/1, 51/1, 77/1, 90/1 en 128/3, voor Trompet 2 in 

BWV 41/1, en voor Trompet 3 helemaal niet. 
47 Ibid., cis2 komt voor Trompet 1 voor in BWV 31.1/2, 41/1 en 43/1, en voor Trompet 2 in BWV 31.1/1 

en 2 en 172.1/3. Het relatief grote aantal cantates uit Weimar valt hierbij op. Voor BWV 77/5 zie § 2. 
48 Ibid., dis2 (es2) komt voor Trompet 1 voor in BWV 70/1 en 77/5, en voor Trompet 2 in BWV 232.2/12. 
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Afb. 17. Jesu, nun sei gepreiset BWV 41/1, partij Tromba I, m, 142-148, 

met cis2. 

 

Men kan veronderstellen dat deze tonen aan de trompet konden worden ontlokt met behulp 

van de sinds 1753 voor hoorns beschreven stoptechniek, maar dat is niet waarschijnlijk.49 Op 

de lange trompet is de stoptechniek fysiek niet mogelijk; op de circulair gewonden jacht-

trompet theoretisch wel. Waarschijnlijker is het dat, zoals hierboven reeds werd genoemd, 

goede clarino-spelers tonen een halve toon naar beneden konden laten zakken, waardoor de 

b1, cis2 en de es2 te realiseren waren. De toon b1 bijvoorbeeld werd dus waarschijnlijk niet als 

omhoog gedreven 7e natuurtoon gespeeld, maar als naar beneden gelaten c2 (8e natuur-

toon).50 Volgens Altenburg kon de es2 als doorgangsnoot in de toonsoort g worden toegela-

ten.N Bij Bach is de es2 inderdaad meermalen, maar niet altijd een doorgangsnoot, en cis2 

meestal een wisselnoot met d2. Vaak omzeilde Bach moeilijk speelbare noten, door alterna-

tieve noten voor te schrijven, die harmonisch de klank niet negatief beïnvloedden (afb. 16b). 

Dat deed hij ook in fuga’s, waarin de trompet(ten) eigen inzetten kregen: hier veranderde hij 

soms een of meer noten in het thema.51 De lagere tonen es1, fis1 en a1 zijn theoretisch te spelen 

door het laten zakken van de e1, g1 en bes1, maar komen vrijwel niet voor in Bachs clarinopar-

tijen. Tonen tussen de derde en de zevende natuurtoon die niet te realiseren waren door een 

toon een halve toonafstand te laten zakken waren in virtuoze clarinopartijen niet speelbaar, 

en komen in Bachs partijen dan ook niet voor.52 Dit betreft de tonen gis, a, bes, b, cis1, d1, f1 en 

gis1. 

Trompetpartijen in Bachs cantates in Leipzig: bezetting 
In slechts twee cantates schreef Bach twee trompetten voor,53 en in twee andere vier trompet-

ten, samen met pauken.54 Dat zijn uitzonderingen: als Bach trompetten voorschreef, deed hij 

dat bijna steeds voor één instrument of voor drie trompetten met pauken.55  

De feestelijke bezettingen met drie of vier trompetten met pauken waren naar ver-

wachting vooral bestemd voor hoogtijdagen als Kerst, Nieuwjaar, Pasen, Hemelvaart, Pink-

steren en het feest van de aartsengel Michael. Andere feestelijke aangelegenheden waren 

raadswisselingen en huwelijksvieringen. Sporadisch kwamen andere bestemmingen voor.56 

                                                      
49 Ibid., p. 56, n. 149. 
50 Ibid., p. 57. 
51 Prinz 2005, p. 64: Bijvoorbeeld in BWV 19, 21.1/11, 29/2, 31.1/2, 43, 50, 63/7, 69.1,2/1, 76, 119/7, 137, 

171, 195.3, 232.4, 243.2/7, 248.2, 249.1-5. 
52 Deze tonen komen wel voor in partijen van de tweede categorie (§ 2). 
53 Twee trompetten: BWV 59 en 175. 
54 Vier trompetten met pauken: BWV 63, 119. 
55 Prinz 2005, p. 62:  

Eén trompet: BWV 46, 51, 66, 70.1,2, 75, 76, 77, 90, 103, 126, 127, 128, 145, 147, 148, 181. In deze lijst zijn 

alleen de cantates met clarino-partijen opgenomen.  

Drie trompetten met pauken: BWV 11, 19, 21.1-3, 29, 31.1,2, 34.2, 41, 43, 50, 69.1,2, 74, 110, 120.1,2, 129, 

130.1, 137, 149, 171, 172.1-3, 190.2, 191, 195.3, 197.2, 232.4, 237, 243.1,2, 248.4/I, III, VI, 249.3-5 en 1045. 
56 Epifanie, Trinitatis. Ook in een aantal Latijnse werken komen bezettingen met drie trompetten voor. 
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De genoemde bezetting is dan meestal te vinden in een openingskoor. Het trompettenkoor 

kan obligate, alternerende en de vocale partijen versterkende episodes omvatten. Soms be-

staan de partijen vooral uit accentuerende akkoorden, vaak omvatten zij echter virtuoze zes-

tienden-loopjes. Slotkoralen konden door instrumentale tussenspelen met trompetten wor-

den opgeluisterd.57 De bezetting met drie trompetten en pauken komt in recitatieven slechts 

één keer voor,58 en in aria’s twee keer;59 de zanger was in deze gevallen steeds een bas. Bo-

vendien zijn in een viertal Sinfonia’s drie trompetten en pauken voorgeschreven.60 Cantate-

delen met één clarino-trompet zijn te onderscheiden in koren,61 basrecitatieven,62 en aria’s.63 

De trompet wordt hierin meestal begeleid door strijkers. 

Trompetpartijen in Bachs cantates in Leipzig: trillers op de natuurtrompet 

Trillers moesten steeds met de adem, tong en lipspanning gevormd worden, zoals hierboven 

reeds beschreven. Zoals gezegd waren zuivere trillers over een hele toon mogelijk op de 8e 

en 9e natuurtoon; correctie van onzuivere tonen was nodig bij trillers op de 10e, 11e en 12e na-

tuurtoon, terwijl trillers over een halve toon mogelijk waren op de 15e natuurtoon, en met 

correctie op de 11e, 13e en 14e natuurtoon. Bach schreef al deze trillers voor in zijn trompet-

partijen. De meest gebruikelijke trillers waren die op d2, e2 en f2. De eerste trompettist had ca. 

vier maal zo vaak een triller te spelen als de tweede, de derde trompettist vrijwel nooit. Tril-

lers op de 13e, 14e en 15e natuurtoon waren voorbehouden aan de eerste trompettist. Een tril-

ler op de 14e natuurtoon (bes2) komt alleen voor in BWV 195.3/1 (afb. 18).64 Soms werden tril-

lers op opeenvolgende lange noten toegepast om de spanning te verhogen (afb. 18). 

 

 
Afb. 18. Dem Gerechten muß das Licht, BWV 195.3/1, partij eerste trompet, m. 107-111. 

Trillerketen; triller op bes2. 

 

Trillers op c1, e1 en g1, dus op de 4e, 5e en 6e natuurtoon komen voor in BWV 175/6 (afb. 19) en 

248/8; Speer suggereerde hier Trillo’s te spelen (zie boven), omdat de eerstvolgende natuurto-

nen op veel te grote intervallen liggen. Hoe Bachs trompettisten dat deden is niet bekend. 

 

                                                      
57 BWV 19, 29, 41, 69.2, 120.1, 130.1, 137, 149, 171, 190.1, 248.2/I. 

Het slotkoraal in BWV 149 staat als enige in een andere toonsoort (C) dan het openingskoor (D). De 

reden daarvan is duister; wellicht heeft het te maken met de niet-autografe overlevering van deze can-

tate. 
58 BWV 119/4.  
59 BWV 172.1-3/3 en 130.1/3. 
60 BWV 29/1, 31.1,2/1, 249.3-5/1 en 1045. 
61 BWV 66/1, 70/1, 76/1, 147/1, 148/1 en 181/5. 
62 BWV 70.2/2 en /9 en 127/4. 
63 Voor sopraan BWV 51/1 en /5, voor tenor BWV 103/5 en voor bas 43/7, 70.2/10, 75/12, 76/5, 128/3, 

145/3, 147/9 en 175/6; in de laatstgenoemde aria zijn twee trompetten ingezet. 
64 Prinz 2005, p. 60. 
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Afb. 19. ‘Öffnet euch, ihr beiden Ohren’ BWV 175/6, partij tweede trompet, m. 10-12a. 

Trillers op e1 en g1. 

 

Trompetten werden in Bachs kerkmuziek in Leipzig bespeeld door Stadtpfeif-

fer; de instrumenten waren in bezit van de kerken. Mogelijk werd in Leipzig 

niet uitsluitend op de lange trompet gespeeld, maar ook op de cirkelvormig ge-

wonden ‘jachttrompet’. De instrumenten waren niet voorzien van gaatjes 

waarmee onzuivere en onspeelbare tonen vermeden konden worden. 

Bach noteerde trompetpartijen in virtuoze clarino-stijl bij in C of D (kamer-

toon) staande muziek steeds in C, vaak (maar niet altijd) rekening houdend 

met valse natuurtonen. Over het algemeen zette hij hierbij drie trompetten met 

pauken in, of slechts één instrument. Trillers waren veelal, maar niet uitslui-

tend, geplaatst op d2, e2 en f2. 
 

 

2. Wat is bekend over de bouw, eigenschappen, bespelers en inzet van 

de tromba da tirarsi (schuiftrompet) in Bachs cantates in Leipzig? 

De historie van de schuiftrompet 
In Bachs overgeleverde partituren en partijen komt de term Tromba da Tirarsi vier keer voor. 

Letterlijk is een tromba da tirarsi een trektrompet of schuiftrompet, niet te verwarren met de 

trombone. Eén bepaald type schuiftrompetten werd al in de vijftiende eeuw genoemd en af-

gebeeld (afb. 20a/b). 

 

 
Afb. 20a. Hans Memling, Christus met zingende en musicerende engelen, ca. 1485. 

Altaarstuk voor de kloosterkerk van de benedictijnenabdij Santa María La Real in Nájer. 

 Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. 

Met schuiftrompetten in het linker en rechter paneel.  
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Dergelijke schuiftrompetten lijken sterk op lange natuurtrompetten, met dit verschil dat het 

mondstuk is voorzien van een buis met een lengte van ca. 55 cm, die zonder ferrule in de eer-

ste buis werd geschoven. De bespeler moest met de ene hand het mondstuk aan zijn mond 

houden, en met de andere de rest van het instrument over de mondstuk-buis heen schuiven 

(afb. 20b).  

 
Afb. 20b. Idem, linkerpaneel, detail.  

Het verschuiven van het hele instrument over zo’n één-, twee- of driemaal gemiddeld ca. 14 

cm om de grondtoonhoogte steeds een halve toon te laten dalen of stijgen was omslachtig en 

tijdrovend, waardoor het niet goed mogelijk was virtuoos te spelen wanneer van het schuif-

mechanisme gebruik werd gemaakt.65 Zugtrompeten waren in Duitsland dan ook bij uitstek 

instrumenten waarmee torenwachters (Türmer) in Duitsland langzaam koralen speelden 

vanaf hun torens. In Leipzig dienden de torenblazers driemaal daags (achtereenvolgens van 

de torens van de Thomaskirche, de Nikolaikirche en de Neue Kirche) eerst een Ruf te blazen, en 

daarna drie coupletten van een koraal. Dat gebeurde dan om 3:30 uur (!), 11:00 uur en ’s 

avonds na het sluiten van de poorten.66 Zulke schuiftrompetten zijn nauwelijks overgeleverd. 

De reden daarvan is waarschijnlijk enerzijds dat zij afgezien van het mondstuk moeilijk van 

gewone lange trompetten waren te onderscheiden, en anderzijds dat zij gebruiksinstrumen-

ten waren zonder grote waarde. Mondstukken zijn ook van gewone trompetten weinig over-

geleverd.67 Het enige overgeleverde instrument waarvan tamelijk zeker is dat het een derge-

lijke schuiftrompet is werd in 1651 gemaakt door Hans Veit (“Huns Veit macht zu Naam 

                                                      
65 Horace Monroe Lewis Jr, The Problem of the Tromba Da Tirarsi in the Works of J. S. Bach, LSU Historical 

Dissertations and Theses. 2799, Baton Rouge 1975, p. 24-26.  

https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/2799.  
66 Arnold Schering, Die Musikgeschichte Leipzigs III, von 1723-1800, Leipzig 1941, p. 163; Prinz 2005, p. 

73ff. 
67 Prinz 2005, p. 73. 

https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/2799
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1651”); het is afkomstig uit de Wenzelskirche in Naumburg (afb. 21).68 Uit inventarislijsten uit 

1663 en 1728 is bekend dat de Wenzelskirche beschikte over schuiftrompetten. Het mondstuk 

bleek na de tweede wereldoorlog te zijn verdwenen; het werd naderhand gereconstrueerd. 

De trompet van Veit zou bij ingeschoven schuif in D koortoon staan, ofwel E kamertoon.69 

 

 
Afb. 21. Schuiftrompet in D, Hans Veit, Naumburg, 1651. 

Musikinstrumenten-Museum Berlin, Staatliches Institut für Musikforschung, nr. 639.  

De tromba da tirarsi in Duitse traktaten 
Het instrument figureert vaak in rekeningen en inventarissen,70 maar is opvallend afwezig in 

de Duitse traktaten uit Bachs tijd. Christoph Weigel noemde het instrument in zijn Stände-

buch in 1698, maar meende dat het inmiddels niet meer in gebruik was.O Een eeuw later be-

wees Johann Ernst Altenburg de onjuistheid van deze opmerking. Hij meldde dat de Zug-

trompete gebruikt werd door stadsmusici (Thürmer und Kunstpfeiffer), gebouwd was met een 

schuif zoals op de alttrombone (waarmee alle benodigde tonen konden worden gereali-

seerd), dat daarmee koralen werden gespeeld, en dat de schuif (ook) gebruikt kon worden 

om onzuivere tonen te corrigeren.P Dat de schuif vergelijkbaar zou zijn met die van een alt-

trombone is opmerkelijk: dit wijst immers op een instrument met een dubbele schuif. Op 

deze mogelijkheid wordt hieronder teruggekomen. Bachs voorgangers Sebastian Knüpfer, 

Johann Schelle en Johann Kuhnau schreven de schuiftrompet eveneens voor in hun kerke-

lijke werken.71 

Schuiftrompetten en hun bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 
De kerken bezaten tot 1760 geen eigen schuiftrompetten; deze waren kennelijk in bezit bij de 

stadsmusici. Bij zijn dood in 1734 liet eerste trompettist Gottfried Reiche o.a. een Zugtrompete 

                                                      
68 Krickeberg en Rauch 1976, p.144f. 

Herbert Heyde meent dat het type schuiftrompet van Veit nog renaissancekarakter had; modernere 

instrumenten hadden grotere klankbekers. Heyde 1985, n. 10 (p. 87). 
69 Prinz 2005, p. 73; Don L. Smithers, ‘Die Verwendung der Blechblasinstrumente bei J .S. Bach unter 

besondere Berücksichtigung der Tromba da tirarsi. Kritische Anmerkungen zum gleichnamigen Auf-

satz von Thomas G. MacCracken‘, BJ 76, 1990, p. 37ff, op p. 38. Smithers noemt als grondtoon E bij a‘ = 

440 Hz.; dat komt overeen met Es koortoon ofwel F kamertoon. Volgens Terry lag de toon ergens tus-

sen E en Es in. Terry 1932, p. 31, n. 5. 
70 Ibid., p. 73f. 
71 Heyde 1985, p. 85. 
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na.72 De inventarislijsten van de instrumenten in de Nikolaikirche die Thomascantor Johann 

Friedrich Doles aantrof in 1770 en Johann Adam Hiller in 1789 vermelden wel 2 Zug-Trom-

pete.73 Het ligt in de rede dat het instrument in Leipzig bespeeld werd door de Stadtpfeiffer. 

Dat de schuiftrompet in de tweede helft van de achttiende eeuw nog steeds in gebruik was, 

wordt bevestigd door Thomascantor Johann Friedrich Doles, die in 1769 audities beschreef 

van twee aspirant-Stadtpfeiffer. Daarbij was mede doorslaggevend dat een van de kandidaten 

een concertirenden Choral niet kon blazen op de Zugtrompete en de ander wel.74 De tromba da 

tirarsi lijkt onder Bachs directie in Leipzig steeds bespeeld te zijn geweest door de eerste 

trompettist. 

De tromba da tirarsi in Bachs partituren en partijen. 

Bach moet een goede reden hebben gehad voor het inzetten van de schuiftrompet. Hij 

schreef het instrument expliciet voor in een viertal cantates, namelijk in BWV 46 en 77 (eerste 

jaargang), 20 en 5 (tweede jaargang).75 De relevante partituren en partijen zullen nu worden 

besproken.  

  

BWV 46 

Van de cantate Schauet doch und sehet zijn alleen de partijen overgeleverd. Bovenaan op de 

trompetpartij heeft Bach eigenhandig Tromba . ô Corno da Tirarsi genoteerd (afb. 22a). Blijk-

baar liet de componist de keuze tussen een schuiftrompet een schuifhoorn (Hoofdstuk XXXI, 

§ 2) aan de bespeler. Dit wijst erop dat Bach bij de versterking van de sopraanpartijen de 

keuze voor een instrument niet primair liet afhangen van het klankkarakter, zoals ook Uwe 

Wolf concludeert.76 

- In deel 1 (openingskoor) speelde de trompettist (of hoornist) colla parte met de koorso-

praan. De partij is niet transponerend genoteerd in C, maar op de in kamertoon klin-

kende toonhoogte d (met één mol; afb. 22a). Noten als a1, gis1, b1, en cis2 zijn ongebrui-

kelijk in clarinopartijen; de gis1 was op een trompet in C kamertoon zelfs nauwelijks 

speelbaar zonder schuif. De keuze voor een schuiftrompet is logisch. 

Halverwege het koor start een koorfuga met de aanduiding un poco allegro, waarin de-

zelfde noten voorkomen.  

 

                                                      
72 Schering 1921, p. 45. 
73 Dokumente GLT X/C 45, p. 348; XI/C 4A, p. 529. 
74 Schering 1921, p. 45; zie ook Dokumente GLT XI/C 14, p. 549. 
75 Daarnaast kan nog worden gewezen op de hoornpartij van de cantate Meinen Jesum laß ich nicht 

BWV 124. Op een onbekend later tijdstip is naast de instrumentnaam Corno in rode inkt geschreven 

Tromba da Tirarsi. Omdat de hoornpartij op klinkende toonhoogte E is geschreven lijkt toewijzing aan 

de corno da tirarsi logisch. Echter, ook uit BWV 46 (zie hierboven) was al duidelijk geworden dat Bach 

waarschijnlijk geen duidelijke voorkeur had voor een van beide instrumenten als er slechts sprake was 

van colla parte meespelen met de sopraan. 
76 Uwe Wolf, ‘Überlegungen zu den Corno-Stimmen der Choralkantaten Johann Sebastian Bachs‘, Vom 

Klang der Zeit […], Wiesbaden 2004, p. 187. 
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Afb. 22a. BWV 46/1, partij Tromba ô Corno da tirarsi, m. (1-) 30-55a. 

Met a1, cis2, b1, gis1. 

 

- Deel 5 is echter een aria met een onvervalste transponerend in C genoteerde clarino-

partij, klinkend in Bes kamertoon (afb. 22b).  
-  

 
Afb. 22b. BWV 46/3, partij Tromba ô Corno da tirarsi, begin. 

Bes kamertoon, Clarino-partij in C. 

 

Op een trompet in Bes (Gis koortoon) zou een schuif niet nodig zijn; de loopjes zou-

den zelfs door hiervoor gebruik te maken van de schuif lastiger in tempo zijn te spe-

len dan zonder schuif. Hier, maar ook elders blijkt de instrumentnaam boven aan de 

partij voornamelijk te gelden voor deel 1 (tenzij de schuiftrompet in Bes zou staan). 

 

- Het slotkoraal ligt laag. De toon f1 was niet goed te realiseren op een natuurtrompet, 

en de a1 en b1 waren op een schuiftrompet eenvoudiger zuiver te verwezenlijken. 

Deze partij is weer genoteerd op klinkende toonhoogte (g kamertoon; afb. 22c). 
 

 
Afb. 22c. BWV 46/6, partij Tromba ô Corno da tirarsi. 

Met f1, a1, b1. 
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BWV 77 

Van de cantate Du sollt Gott, deinen Herren, lieben is alleen een partituur overgeleverd.  

- Hierin is überhaupt geen instrumentatie vermeld, behalve in de bovenste balk in het 

openingskoor, vermoedelijk door Bach zelf: Tromba da tirarsi (afb. 23a1).  

 

 
Afb. 23a1. BWV 77/1, partituur (lijnen Tromba da tirarsi, viool 1), m. 1-5. 

 

De partij voor tromba da tirarsi is een solopartij, waarin regels van de koraalmelodie 

Dies sind die heilgen zehn Gebot op verschillende toonhoogten worden gespeeld. Het 

koor is geschreven in G zonder voortekens. De trompetpartij is genoteerd op klin-

kende toonhoogte. De koraalregels liggen soms laag, met tonen als d1, f1, a1, waarvan 

de beide eerste op een natuurtrompet nauwelijks waren te realiseren (afb. 23a2).  
 

 
Afb. 23a2. BWV 77/1, partituur, (lijnen: als in afb. 23a1), m. 43b-48. 

Met d1 en f1. 

 

- Ook in deze cantate komt een aria voor met solotrompet (deel 5), maar deze heeft 

veel minder clarino-karakter. De partij (met aanduiding Tromba) is in de partituur ge-

noteerd op klinkende toonhoogte, in d zonder voortekens, en bevat geen onspeelbare 

noten (afb. 23b), aannemende dat Reiche tonen een halve toon kon laten zakken. Om-

dat de partij zonder voortekens is genoteerd, en toch op klinkende toonhoogte, kan 

men zich afvragen of hier een tromba da tirarsi is bedoeld: de aanduiding boven aan 

de pagina slaat immers veelal alleen op het eerste genoteerde deel in de partij. Clari-

nopartijen staan normaliter echter altijd genoteerd in C, niet in d. Het tempo is ook 

niet hoog, hoewel in m. 32ff. wel zestiendenloopjes voorkomen. Een reden waarom 

Bach hier mogelijk wel de schuiftrompet liet spelen zou kunnen zijn dat het grote 

aantal lastig te spelen noten cis2 hierop gemakkelijker zuiver was te spelen. De schuif 

hoeft dan overigens weinig gebruikt te worden.  
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Afb. 23b. BWV 77/5, partituur, begin, 

Twee systemen met trompet en continuo. Met cis2. 

 

- Dat de schuiftrompet bovendien heeft geklonken in het slotkoraal ligt voor de hand, 

omdat de noten d1 en f1 anders vrijwel niet waren te spelen, ook al is de instrumenta-

tie in de partituur niet aangegeven (zoals vaker; afb. 23c). 
 

 

 
Afb. 23c. BWV 77/6, partituur (lijn sopraan); instrumentatie ontbreekt. 

Met f1 en d1. 

 

BWV 20 

De cantate O Ewigkeit, du Donnerwort is de eerste koraalcantate die Bach in 1724 uitvoerde. 

De aanduiding Tromba op de partij voor de schuiftrompet heeft hij eigenhandig aangevuld 

met de woorden da Tirarsi (afb. 24a).  

- Het openingskoor bevat de koraalmelodie in lange notenwaarden; de trompettist 

speelt deze colla parte met de sopraan. Zoals steeds is de koraalmelodie genoteerd op 

klinkende toonhoogte, hier F kamertoon. De schuiftrompet was waarschijnlijk nodig 

vanwege de f1 (afb. 24a).  

 

 
Afb. 24a. BWV 20/1, partij Tromba da tirarsi, begin 

Met f1, a1. 
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- De aria nr. 8 echter is een echte clarino-aria in C kamertoon. Voor deze aria leverde 

de schuif van de tromba da tirarsi geen meerwaarde, en hoewel in deze aria niet uit-

drukkelijk een gewone Tromba is voorgeschreven, herkende vermoedelijk iedere ge-

routineerde trompettist onmiddellijk dat het hier een clarino-aria betrof, waarvoor hij 

als vanzelfsprekend naar de gewone trompet zal hebben gegrepen (afb 24b). 
 

 
Afb. 24b. BWV 20/8, partij Tromba da tirarsi, begin 

Clarinopartij in C. 

 

- De delen 7 en 11 zijn de muzikaal gezien identieke slotkoralen van het eerste en 

tweede deel van de cantate, waarvoor dezelfde argumenten gelden als voor het ope-

ningskoor (afb. 24c).  

 

 
Afb. 24c. BWV 20/7 (20/11 idem), partij Tromba da tirarsi. 

Met f1, a1. 

 

BWV 5 

De laatste cantate, waarin Bach expliciet een tromba da tirarsi voorschreef is Wo soll ich flie-

hen hin. Van deze cantate zijn zowel de partituur als partijen overgeleverd; in de partituur is 

als enige instrumentatievoorschrift de Tromba genoemd in de aria (deel 5). De partij geeft 

meer duidelijkheid: Bach voegde, evenals in BWV 20, de aanduiding da Tirarsi toe in de 

Tromba-partij (afb. 25a).  

- Deel 1 is weer een openingskoor met de koraalmelodie in lange noten in de sopraan, 

die colla parte door de schuiftrompettist werd meegespeeld, op klinkende toonhoogte 

genoteerd. Daarin komen geen op de natuurtrompet in C kamertoon moeilijk speel-

bare noten voor, afgezien van de in clarinopartijen ongebruikelijke a1 (afb. 25a). Men 

kan veronderstellen dat in koraalmelodieën zo vaak tonen als d1, f1 en gis1 voorko-

men, dat Bach voor koraalmelodieën als vanzelfsprekend de tromba da tirarsi inzette, 

maar dan had hij dat niet expliciet hoeven aan te geven. Dat de schuiftrompet nodig 

was voor deel 5 (zie verder) lijkt een betere verklaring. 
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Afb. 25a. BWV 5/1, partij Tromba da tirarsi, begin. Zonder onspeelbare noten. 

 

- De aria lijkt op die uit BWV 46: een echte clarinopartij in C, terwijl de overige instru-

menten in Bes kamertoon spelen. In de partituur schrijft Bach een Tromba voor, in de 

partij is de naam van het instrument niet genoemd (afb. 25b). De schuif lijkt alleen 

maar nodig te zijn geweest voor de anders moeilijk speelbare lage b’s in m. 29. 
 

 
Afb. 25b. BWV 5/5, partij Tromba da tirarsi, begin. 

Bes kamertoon, clarino-partij genoteerd in C. 

 

- Het slotkoraal (deel 7, afb. 25c), heeft dezelfde noten heeft als het openingskoor.  

 

 
Afb. 25c. BWV 5/7, partij Tromba da tirarsi. 

Zonder onspeelbare noten. 

Hypothesen over de mate waarin de schuiftrompet werd ingezet in Bachs kerkmu-

ziek 
Uit bovenstaande beschrijving van Bachs partijen voor de tromba da tirarsi blijkt (afgezien van 

clarino-aria’s) 

 

- Zij zijn genoteerd op klinkende toonhoogte, 

- Zij zijn niet virtuoos, en bevatten vaak koraalmelodieën, 

- Zij bevatten vaak moeilijk speelbare noten, dat wil zeggen, noten die niet zijn te reali-

seren door het laten zakken van de toon met maximaal een halve toonafstand (dat 

zijn cis1, d1, f1 en gis1, en dan in het bijzonder d1 en f1). 

- Wanneer in een cantate een trompetpartij is voorgeschreven lijken de koralen in het 

werk te zijn meegespeeld op de schuiftrompet. 
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Met andere woorden, het gaat om partijen in die § 1 zijn toegewezen aan categorie 2. Maar 

naast de door Bach aan de tromba da tirarsi toegewezen partijen zijn er zijn veel meer trom-

petpartijen van de tweede categorie. Het lijkt onlogisch dat het gebruik van de schuiftrompet 

was beperkt tot de vier cantates waarin het instrument expliciet is aangegeven. Waarom zou 

het instrument niet zijn ingezet in andere cantates met trompetpartijen van categorie 2? 

Trompettisten konden deze partijen immers herkennen aan de notatie op klinkende toon-

hoogte.77  

Charles Sanford Terry (1932) gaat er vanuit dat de corno da tirarsi, afgezien van het 

mondstuk, identiek was met de tromba da tirarsi, en dat een schuiftrompet nodig was in al 

Bachs cantates met trompet- of hoornpartijen waarin tonen buiten de natuurtonenreeks voor-

kwamen. Terry komt zo tot 90 delen in 48 cantates waarin de schuiftrompet zou zijn inge-

zet.78  

Horace Monroe Lewis gaat in zijn dissertatie van 1975 dieper in op de materie.79 Hij 

beperkt het aantal delen waarin de schuiftrompet vereist was tot die partijen met tonen bui-

ten de natuurtonenreeks die niet met een relatief eenvoudige correctie waren te realiseren; 

dat zijn volgens Lewis alleen d1 en f1. Zo komt hij tot 31 delen in 16 cantates.80 Het valt hem 

op dat de partijen in zijn lijst meestal hooguit één kruis of mol aan de kantlijn hebben, en 

nooit meer dan twee kruisen of mollen. Hij trekt hieruit (wel erg gemakkelijk) de conclusie 

dat Bachs schuiftrompet waarschijnlijk in C kamertoon stond (gewone natuurtrompetten 

stonden gewoonlijk in C koortoon).  

In 1984 verdedigt Thomas MacCracken Terry’s theorie.81 Hij noemt het werk van Le-

wis wel, maar borduurt voort op de tabel van Terry. Tegen aannames in zijn artikel komt 

Don L. Smithers in 1990 in het geweer. Was Bachs schuiftrompet wel van het type zoals Veit 

die bouwde? De enkele schuif is problematisch, mogelijk gebruikte Bach een instrument met 

een dubbele schuif (zoals, in de beschrijving van Altenburg, die van de alttrombone (§ 1). Is 

het nodig om ook in werken waarin een schuiftrompet niet is voorgeschreven te veronder-

stellen dat dit instrument echt nodig was, als Bach een Reiche tot zijn beschikking had, die 

ongetwijfeld noten een halve toon kon laten zakken? Kan het zijn dat de schuiftrompet pas 

nodig was na het overlijden van Reiche? Zou dit de reden kunnen zijn van Bachs latere toe-

voegingen da tirarsi aan de standaardnaam Tromba? MacCracken kan gelijk hebben, aldus 

                                                      
77 De materie wordt gecompliceerder door de aanduiding corno da tirarsi op de partijen van een aantal 

andere cantates. Dit instrument lijkt dezelfde functie te hebben gehad als de tromba da tirarsi, namelijk 

het spelen van hoornpartijen van type 2. De tromba da tirarsi komt (bijna) steeds naast trompetpartijen 

in aria’s of koren voor, de corno da tirarsi evenzo naast hoornpartijen, al betreffen de laatste bijna uit-

sluitend koraalmelodieën. Zie voor details § 2 in Hoofdstuk XXXI. 
78 Charles Sanford Terry, Bach’s Orchestra, London 1932 (OUP), p. 30-36. De tabel is afgedrukt op p. 

191-193. 
79 Lewis 1975. 
80 BWV 5/1,7; 10/1,5,7; 20/1,7,11; 24/3,6; 46/1,3,6; 48/3,7; 67/1/4/7; 70/7,11; 74/8; 76/7,14. Mogelijk dienen 

BWV 147/6 en 10 nog toegevoegd te worden. Lewis is onzeker over een drietal delen waarin mogelijk 

de natuurhoorn kon worden ingezet, namelijk BWV 24/6, 67/1 en 162/1. Lewis 1975, p. 133f, tabel 7. 
81 Thomas G. MacCracken, ‘Die Verwendung der Blechblasinstrumente bei J.S. Bach unter besondere 

Berücksichtigung der Tromba da tirarsi‘, BJ 70, 1984, p. 59ff. 
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Smithers, maar heeft dat niet bewezen. Bovendien zou zijn artikel veel fouten bevatten.82 In 

1994 tracht MacCracken de bezwaren van Smithers te weerleggen.83 

Hoewel een recentere studie van Olivier Picon (2010) primair gewijd is aan de Corno 

da tirarsi, komt de Tromba da tirarsi in samenhang daarmee ook aan de orde.84 Zijn ‘Diplomar-

beit’ is tamelijk rommelig, en gespeend van enige twijfel aan het eigen gelijk. Niettemin is 

zijn argumentatie wel overtuigend. Hij gaat alle werken met hoornpartijen van de tweede 

categorie na, en wijst deze toe aan de schuifhoorn. Evenzo wijst hij alle trompetpartijen van 

de tweede categorie toe aan de schuiftrompet.85 Laatstgenoemde partijen staan over het alge-

meen in toonsoorten zonder kruisen, en komen vrijwel steeds voor naast in C genoteerde cla-

rinopartijen, waarin een schuif (bijna) niet nodig is.86 Het zijn vaak koralen, waarvan de no-

ten voor een groot deel voorkomen in het derde octaaf (tussen c1 en c2). Al deze partijen zijn 

langzaam genoeg om op de schuiftrompet gerealiseerd te kunnen worden. De obligatopartij 

in BWV 77/5 bijvoorbeeld (zie boven) is langzaam, en in de snellere passages zijn (voor zover 

de clarinotechniek geen uitkomst biedt) de intervallen waarin de schuif verschoven moet 

worden nooit groter dan een halve toon.  

Prinz geeft twee tabellen, een met de op klinkende toonhoogte genoteerde delen voor 

trompet en hoorn, en daarna als deel hiervan een tabel met alleen de trompetpartijen. Op de 

vraag of al deze partijen op een schuiftrompet werden gespeeld gaat Prinz niet in.87  

Bachs inzet van de schuiftrompet in Leipzig 

Verschillende auteurs menen, dat trompetpartijen van categorie 2 alleen op de schuiftrompet 

werden gespeeld, wanneer realisatie op instrumenten zonder schuif niet mogelijk was.88 De 

auteur van deze studie vindt de argumenten van Terry, MacCracken en Picon voor het toe-

kennen van alle trompetpartijen van categorie 2 aan de schuiftrompet echter overtuigend: 

deze argumenten zijn eenvoudig en helder, en vormen een logische verklaring voor de ver-

schillen tussen partijen van de categorieën 1 en 2.  

Hieronder is een lijst met partijen opgenomen die volgens deze hypothese op de 

tromba da tirarsi zouden zijn gespeeld, in chronologische volgorde (tabel 2). Met het teken * is 

aangegeven dat Bach de schuiftrompet in deze cantate expliciet voorschreef.89  

 
  

                                                      
82 Smithers 1990. 
83 Thomas G. MacCracken, ‘Nochmals: Die verwendung der Blechblasinstrumente bei J.S. Bach. Erwi-

derung auf Don L Smithers‘ „Kritische Anmerkungen“, BJ 78, 1992, p. 123-130. 
84 Olivier Picon, The Corno da Tirarsi, Diplomarbeit an der Schola Cantorem Basiliensis, 2010. 
85 In Bachs eerste cantates in Leipzig is de notatie van da-tirarsi-partijen nog niet gestandaardiseerd. 
86 Picon 2010, p. 24. 
87 Prinz 2005, p. 80ff. respectievelijk 86f. 
88 Bijvoorbeeld Adam Carse, Musical Wind Instruments, London 1939, p. 236f. en J. Murray Barbour, 

Trumpets, Horns and Music, East Lansing (MI USA) 1964, p. 69f. Smithers weerspreekt de argumenten 

niet, maar vraagt aandacht voor alternatieve mogelijkheden. 
89 Voor de corno da tirarsi is een dergelijke tabel opgenomen in Hoofdstuk XXXI, § 2. In de tabel van 

Prinz ontbreken de cantates 75, 148, 127 en 145. 
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Tabel 2. Cantates met partijen die (waarschijnlijk) bedoeld zijn voor Tromba da tirarsi. 

 Partijen categorie 2 Partijen categorie 1 

 Koralen met 

tromba da tirarsi 

Andere delen 

met tromba da tirarsi 

Clarino-delen 

met natuurtrompet 

 Klinkende notatie Transponerende notatie in C 

23.1,31)  3 koor (D), 4 koor (fis)  

Eerste jaargang 

75 7, 14? 8 Sinfonia (G) 12 aria (C) 

76 7, 14  1 koor (C),  5 aria ( C) 

24 2) 6 3 koor (g)  

185.2 6 1 aria (fis)  

167 5   

147 6, 10  1 koor (C) 

46 * 6 1 koor (d, TdT/CdT) 3 aria (Bes, TdT) 

69.1 6  1 koor (C; 3 tr.) 

77 * 6 1 koor (G), 5 aria (d) 

(TdT) 

 

148 6  1 koor (D) 

48 3) 3, 6  1 koor (g; koraal in c)  

90 5  3 aria (Bes; TdT?) 

70 7,11  1 koor, 2&9 recit., 10 aria (alle C) 

243.1  10 terzet (c) 1, 7, 12 (koren, alle Es, 3 tr.) 

12 7 6 aria (g)  

Tweede jaargang 

20 * 7, 11 1 koor (F, TdT) 8 aria (C) 

10 7 1 koor (g), 5 aria (d)  

5 * 7 1 koor (g) 5 (Bes, TdT) 

126 6  1 koor (a) 

127 5 1 koor (F) 4 recit. (C) 

103 6  5 aria (D) 

74 8  1 koor (C; 3 tr.) 

Derde jaargang 

137  4 aria (C) 1 koor (C), 5 koraal (C) (3 tr.) 

110 7  1 koor (D; 3 tr.) 

43 11?  1 koor (C) 

19  5 aria (e)  

Vierde jaargang 

145 7 (5)  5 (3) aria (D) 

Latere cantates 

14 4)   2 aria (Bes)? 
1) Voor de uitvoering van BWV 23 werden in 1723 partijen in c gebruikt, die al in 

Köthen waren gemaakt (BWV 23.1), aangevuld met een vijftal partijen gemaakt in 

Leipzig door kopiist Kuhnau, waaronder de hier bedoelde partij voor Clarino, 

Deze was colla parte te spelen met de sopranen, en geschreven op klinkende toon-

hoogte. In de beginperiode in Leipzig werden Tromba-partijen vaker (ten on-

rechte) door Kuhnau Clarino genoemd. Gezien het karakter van deze partij moet 
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die op Tromba da Tirarsi zijn uitgevoerd. Bach besloot in 1724 de cantate uit te 

voeren in b (BWV 23.2). De sopraanpartij werd toen versterkt door een zink; de 

trompetpartij was daarvoor niet geschikt. De ‘clarino’-partij was wel weer bruik-

baar voor een heruitvoering in c in 1728-1731 (BWV 23.3). Of hij toen gebruikt is 

echter niet met zekerheid bekend. 
2) Deel 3 mogelijk voor trompet in Bes. Zie hieronder bij ‘Trompetpartijen in Bes’. 
3) De titelpagina van de cantate vermeldt Corno; de partituur alleen in deel 1 

Tromba; kopiist Kuhnau maakte daar, zoals vaker, op de partij Clarino van. Alle 

delen zijn klinkend genoteerd, maar in het openingskoor staan de mollen niet aan 

de kantlijn. 
4) De clarinopartij in BWV 14 is getiteld Corno, maar werd mogelijk uitgevoerd op 

een trompet in Bes. Zie onder bij ‘Trompetpartijen in Bes’.  

 

Omdat partijen verloren zijn gegaan is deze tabel een weergave van het minimumaantal de-

len waarin de schuiftrompet mogelijk werd ingezet. Uitgaande van deze tabel 2 zou de 

schuiftrompet in 28 cantates zou zijn gebruikt, en wel in 30 koralen en 15 andere delen. Dat is 

ruim meer dan meestal wordt aangenomen; dat Terry op hogere aantallen uitkwam is een 

gevolg van zijn aanname dat corno da tirarsi en tromba da tirarsi identiek waren. De nadruk 

ligt duidelijk op de eerste beide jaargangen; in de tweede jaargang heeft Bach overigens va-

ker de schuifhoorn mee laten spelen in plaats van de schuiftrompet. 

Trompetpartijen in Bes 
Uit Bachs partijen voor tromba da tirarsi blijkt, dat in twee van de desbetreffende cantates cla-

rino-aria’s in Bes voorkomen (BWV 46 en 5); de enige andere aria met een trompetpartij van 

categorie 1 in Bes is die in BWV 90. Mogelijk is dit drietal cantates nog uit te breiden met 

BWV 24 en 14. Lewis en Picon zijn ervan overtuigd dat de Clarino-partij in BWV 24/3 en 6 ei-

genlijk voor een natuurhoorn in F bedoeld moet zijn. Ook Kirsten Beißwenger en Uwe Wolf 

geloven dit.90 Daar kan tegenin worden gebracht dat de partij in het koor ‘Alles nun, das ihr 

wollet’ op klinkende toonhoogte is genoteerd; een tirarsi-instrument lijkt daarom op het eer-

ste gezicht logisch. BWV 24 is een van Bachs eerste cantates in Leipzig; waarschijnlijk was de 

notatieconventie nog niet uitgekristalliseerd en de term Clarino werd nog steeds op eigen ini-

tiatief zo genoteerd door kopiist Kuhnau. Geen van de genoemde auteurs overweegt inter-

pretatie van de trompetpartij in het koor als clarinopartij op een trompet in Bes. Daarop zou 

de partij goed uitvoerbaar zijn. 

De hoornpartij in BWV 14 heeft als koptitel Corno par force. In het openingskoor en het 

slotkoraal is de partij transponerend genoteerd voor een hoorn in F, maar de aria (deel 2) is 

transponerend genoteerd in C, en klinkt in Bes. Blijkbaar was hier een ander instrument be-

doeld; dat moet dan wel een clarinotrompet in Bes zijn geweest. Deze aanname wordt beves-

tigd door een notatiefout in de partituur. Omdat de strijkerspartijen in m. 54 op verkeerde 

balken zijn beland, was een aantekening nodig, dat de Corno hier zweeg. Deze aantekening 

luidt echter niet Corno tacet, maar Tromba tacet (afb. 28). 

 

                                                      
90 Lewis 1975, p. 88ff.; Picon 2010, p. [37]ff.; Kirsten Beißwenger en Uwe Wolf, ‘Tromba, Tromba da ti-

rarsi oder Corno? Zur Clarinostimme der Kantate „Ein ungefärbt Gemüte“ BWV 24, BJ 79, 1993,p. 91-

101. 
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Afb. 28. ‘Unsre Stärke heißt zu schwach’ BWV 14/2, partituur, m. 544-59, beide bovenste notenbalken. 

Per abuis verschoven balken hoorn?, viool 1, viool 2.  

 

De vijf genoemde partijen zijn genoteerd in C. Er moet dus een trompet in Bes zijn geweest 

in Leipzig. Mogelijk werden twee bogen in serie geplaatst op een normale trompet in D ka-

mertoon. In 1695 werd nog gemeld dat bij de aankoop van twee trompetten per trompet 

slechts één boog werd geleverd.91 Maar ook in dat geval waren twee bogen beschikbaar, om-

dat alle trompetpartijen in Bes geschreven werden voor slechts één instrument. Mattheson 

merkte in 1713 echter op dat met behulp van bogen de toon slechts maximaal anderhalve 

toon kon worden verlaagd. F  

Men kan ook veronderstellen dat het de in Leipzig gebruikte schuiftrompet was die 

in Bes kamertoon stond. Een schuiftrompet was immers ook als clarinotrompet te gebruiken; 

het gebruik van de schuif was dan niet of nauwelijks nodig. Picon meent dat Bachs schuif-

trompet in Bes stond, 92 maar C is een andere mogelijkheid. 93 Zonder boog was het instru-

ment dan gemakkelijker inzetbaar bij het spelen van koralen in kruis-toonsoorten; voor mol-

toonsoorten kon het dan met een boog worden verstemd naar Bes. Maar ook dit blijft een 

veronderstelling. 

Hedendaagse reconstructies van Bachs schuiftrompet 

De soort schuiftrompet met een enkele schuif, zoals hierboven is beschreven, had twee nade-

len: men moest het zwaardere corpus verschuiven in plaats van de lichtere schuif, en de 

toonhoogte kon vanwege de grote afstand waarover het instrument verschoven moest wor-

den slechts drie halve tonen worden verlaagd. In dit verband kan ook worden gewezen op 

de opmerking van Weigel, die in 1698 verklaarde dat de trompetten “met een schuif” waren 

afgeschaft, “omdat deze […] het gehoopte effect niet hadden”. O 

 De opmerking van Altenburg dat de schuif op de schuiftrompet zoals hij die kende 

leek op die van de alttrombone geeft te denken. Men moet daarom de mogelijkheid onder 

ogen zien dat ook instrumenten werden gebouwd met een dubbele schuif, al zijn die niet af-

gebeeld of overgeleverd. Een dubbele schuif hoeft immers voor het verlagen van de grond-

toon met een halve toon slechts over een twee maal zo kleine afstand te worden verplaatst. 

Robert Vanryne bouwde een instrument op basis van een lange trompet; hij voorzag deze 

van een dubbele achterwaartse schuif (afb. 26), zoals bij de Engelse flat trumpets. Er zijn echter 

geen aanwijzingen dat deze in Duitsland ooit werden toegepast.  
 

                                                      
91 Zie n. 34. 
92 Picon 2010, p. [26]. 
93 De kleine trompet aus dem Dis (koortoon, dus F kamertoon) die Kuhnau aantrof in de Nikolaikirche 

(zie eindnoot M) kan evenzo met een schuifinstallatie zijn gemodificeerd tot een schuiftrompet. Wan-

neer de schuif van een alttrombone werd gemonteerd, zou de grondtoon hierdoor met een kwart ver-

laagd worden, en veranderen in C kamertoon. Trompetpartijen in Bes kamertoon konden dan ge-

speeld worden door het monteren van één boog.  
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Afb. 26. Robert Vanryne, schuiftrompet met dubbele achterwaartse schuif. 

Nederlandse Bachvereniging, AllofBach.com. 

 

Het is zeker dat Bach de Jägertrompete (Italienische Trompete) kende, omdat Reiche hiermee is 

afgebeeld (§ 1). Don L. Smithers suggereerde in 1990 om op de plaats van het mondstuk van 

zo’n trompet de schuif van een discanttrombone via een passend verbindingsstukje te (laten) 

bevestigen. Pogingen hiertoe waren succesvol. De toonhoogte van de grondtoon zakte hierbij 

met een kwart.94 Picon beschrijft de reconstructie en perfectionering van zulke instrumen-

ten;95 tegenwoordig zijn zij commercieel verkrijgbaar.96 Als corno da tirarsi hebben zij echter 

meer ingang gevonden dan als tromba da tirarsi (afb. 27; voor een uitgebreidere beschrijving 

zie Hoofdstuk XXXI, § 2). 

 

 
Afb. 27. Kopie van Reiches Jägertrompete, hier in gebruik als corno da tirarsi met een hoornmondstuk. 

Bron: https://www.facebook.com/eggerinstruments 

 

Dit lijkt een goede plaats te zijn om de veronderstelling van Terry, dat dat de schuiftrompet 

en de schuifhoorn in wezen identieke instrumenten waren verder te onderzoeken. Het ver-

schil tussen een kleine meervoudig gewonden hoorn en de Jägertrompete was immers niet 

                                                      
94 Smithers 1990, p. 46. Volgens Gisela en Jozsef Csiba is de dubbele schuif een kenmerk van de trom-

bone; Gisela en Jozsef Csiba, ‘Die Tromba da tirarsi und ihre Folgen’, Posaunen und Trompeten, Mi-

chaelstein 2000, p. 93-103, op p. 99. Op de trombone is de schuif echter een essentieel onderdeel van de 

structuur. Op de hier geponeerde schuiftrompet is de dubbele schuif een externe toevoeging. 
95 Picon 2010, p. [27]ff. 
96 Zie bijvoorbeeld https://eggerinstruments.ch. 

https://www.facebook.com/eggerinstruments
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groot.97 Beide instrumenten hadden overwegend cilindrische buizen. Het instrument op het 

schilderij van Reiche is niet alleen als trompet beschouwd, maar meermalen ook als hoorn.98 

Het hierboven door Picon beschreven instrument met een dubbele schuif is met een trompet-

mondstuk als schuiftrompet inzetbaar, en met een hoornmondstuk als schuifhoorn. Bachs 

kop op de partij van BWV 46 (Tromba . ô Corno da Tirarsi) ondersteunt de gedachte dat de in-

strumenten uitwisselbaar waren, evenals de verschillende benamingen Corno en Tromba (da 

tirarsi) in BWV 48, 124 en 14 (zie de voetnoten 2, 3 en 4 in tabel 2). Dat partijen voor schuif-

trompet minder vaak toonsoorten met kruisen hebben, terwijl dit voor de schuifhoorn niet 

geldt, kan toeval zijn: het gaat om kleine aantallen.99 Bovendien is elke reconstructie van de 

schuiftrompet met een dubbele schuif speculatief: zulke instrumenten zijn, afgezien van de 

opmerking van Altenburg, noch beschreven, noch overgeleverd. Men kan echter evenmin 

aantonen dat zulke instrumenten niet werden gebouwd en gebruikt. Een harde conclusie 

hieromtrent is dan ook vooralsnog niet mogelijk. 

Hoewel Bach slechts vier maal een Tromba da Tirarsi (schuiftrompet) expli-

ciet voorschreef is het waarschijnlijk dat zijn eerste trompettist dit instru-

ment gebruikte wanneer de trompetpartij op klinkende toonhoogte was geno-

teerd, en weinig rekening hield met op de natuurtrompet onspeelbare noten, 

vooral in het octaaf vanaf c1. De schuiftrompet lijkt alleen te zijn ingezet 

wanneer Bach trompetpartijen expliciet voorschreef in het betreffende werk. 

Omdat het gehele instrument mogelijk verschoven moest worden rond een buis 

aan het mondstuk was virtuoos spel niet mogelijk, en werd de schuiftrompet 

vooral ingezet in koralen en delen met een niet te snel tempo. In Bachs overge-

leverde kerkmuziek kunnen 43 zulke delen worden aangewezen, waaronder 29 

koralen. De tromba da tirarsi is mogelijk ook ingezet als clarino-trompet in 

minstens drie aria’s in Bes; in twee van de betreffende werken noteerde Bach 

de term ‘da tirarsi’ op de partituur of trompetpartij. 

 

  

                                                      
97 Dit instrument is wel als de door Bach soms voorgeschreven corno da caccia beschouwd. Zie D. Al-

tenburg 1973, p. 275.  
98 Heyde 1985, p. 85f. 
99 Picon 2010, p. [24]; Dokumente GLT XI/C 4a, 4b, p.528ff. 

In de opsomming van instrumenten die Cantor Johann Adam Hiller aantrof trof in 1789 wordt geen 

melding gemaakt van hoorns met een schuif, maar wel uitdrukkelijk van schuiftrompetten. In de Ni-

kolaikirche waren niet alleen twee hoorns in Es met twee paar opzetbogen aanwezig, maar ook twee 

Zugtrompeten. In de Thomaskirche waren naast twee hoorns in G met drie paar opzetbogen ook twee 

hoorns in Bes aanwezig, en daarnaast twee Zugtrompeten. Het is echter twijfelachtig of al deze instru-

menten in 1723-1726 al aanwezig waren. Het blijft bovendien mogelijk dat de vermelde Zugtrompeten 

met een ander mondstuk als schuifhoorn gebruikt konden worden. 
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3. Wat is bekend over de bouw, eigenschappen, bespelers en inzet van 

de pauken in Bachs cantates in Leipzig? 

Inleiding 
Evenals trompetten zijn pauken voortdurend gebruikt in militaire omgevingen, en dan in het 

bijzonder in de cavalerie, vandaar de term Heerpaucken. Er bestaan veel afbeeldingen, ver-

vaardigd tot in de twintigste eeuw, waarbij de paukenist te paard zittend zijn instrumenten 

links en rechts van zich bespeelde (afb. 29), veelal samen met een of meer trompettisten.  
 

 
Afb. 29. Trompettist en paukenist bij de dragonders, 1913. 

Collectie Nick Woud, www.nickwoud.com/timpani-art-and-prints. 

 

Pas vanaf de zeventiende eeuw, dus met de opkomst van de muzikale Barok, deden pauken 

in Duitsland hun intrede in de kerken.100 Trompetten en pauken zijn in Duitse kerkmuziek in 

het begin van de eeuw voorgeschreven in werk van Heinrich Schütz (1617), Michael Prae-

torius (1619), Michael Altenburg (1623) en anderen.101 De laagste trompetten en de pauken 

hadden veelal geen eigen partijen: de bespelers waren gewend hun partijen zonder bladmu-

ziek te spelen, zoals in hun gebruikelijke intrada’s, fanfares en Aufzüge. Praetorius bijvoor-

beeld maakte voor zijn motet In dulci jubilo niet voor alle trompettisten een partij. Aan het be-

gin van de Principal-partij (afb. 30) schreef de componist dat de partijen voor Principal, Alter-

Bass (een altpartij) en de beide clarino’s door hem werden uitgeschreven, maar dat de lagere 

trompetpartijen (Volgan en Grob) hun partijen konden bedenken aan de hand van de Princi-

                                                      
100 Voor die tijd werden pauken beschouwd als instrument van de duivel. Het toelaten van aparte 

trompettersgilden in steden maakte het trompet- en paukenspel in stadskerken voor het eerst moge-

lijk. Nick Woud, privécorrespondentie 12 juli 2021. 
101 Prinz 2005, p. 88 ff. 
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pal-partij; zij speelden immers op een vaste toonhoogte, terwijl de notenwaarden niet hoef-

den af te wijken van die van de Principal-partij. Praetorius zweeg hier over de pauken, maar 

in het derde deel van zijn Syntagma Musicum noemde hij in de toelichting op de in dit motet 

gebezigde I. Art naast de Volgan, Grob en Fladdergrob ook de Heerpaucker.Q   

 

 
 

Afb. 30. Michael Praetorius, Polyhymnia Caduceatrix et Panegyrica, Wolffenbüttel 1619, partij Deci-

musquarta, nr. XXXIV, In dulci jubilo, begin partij Principal oder Quinta. 

 

Later in de eeuw, bijvoorbeeld bij Bachs voorgangers Knüpfer en Schelle, werden de lage 

trompet- en paukenpartijen vaker uitgeschreven.102 Bij Bach ontbraken de lagere trompetpar-

tijen geheel, wellicht omdat zij de harmonische flexibiliteit teveel zouden blokkeren. 

Pauken bestonden in deze tijd uit een koperen of messing ketel, een kalfsleren mem-

braan, een ijzeren ring, minimaal zes stemschroeven waarmee de ring en daarmee het mem-

braan werden gespannen, en een al dan niet losstaand onderstel (afb. 31). Kenmerkend voor 

Duitse pauken van de gehele zeventiende tot eind negentiende eeuw was een klankgat on-

derin de ketel, waarop vaak een klankbeker (Schalltrichter, Sound bell) was gestoken of gesol-

deerd (afb. 32b, 33).103  

 

                                                      
102 Prinz 2005, p. 90f. 
103 Harald Buchta, ‘Pauke’, MGG Sachteil 7, Kassel 1997, kolom 1513ff, in kol. 1517f.;  

MIMO, internationale website van Europese muziekinstrumentenmusea, mimo-international.com, 

Percussie, keteltrommen, Duitsland. Alle zeven opgenomen instrumenten uit de eerste helft van de 

achttiende eeuw bezitten zulke klankbekers. Latere instrumenten hebben soms alleen een klankgat. 
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Afb. 31.  Barokpauken, Duits ca. 1700, met vast onderstel. 

National Music Museum, University of South Dakota, nr. 07448. 

 

Afb. 32a/b. Pauken met klankbeker. Anoniem, Duits, 1731, beide Ø 62,5 cm. 

Cité de la Musique / Philharmonie de Paris, nr. E.980.2.669-670. 

 

 
Afb. 33. Uit een pauk losgesoldeerde klankbeker. 

National Music Museum, University of South Dakota. 

https://wtt.pauken.org/chapter-3/the-bowl/historical-perspective. 

 

Deze klankbeker had het volgende doel. In kerken en aan het hof was een duidelijke toon-

hoogte van de paukenklank van belang. Vooral door een onnauwkeurige vormgegeven ketel 

en wisselende diktes van het membraan waren pauken moeilijk zuiver te stemmen. Een in de 
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ketel gemonteerde klankbeker zou voor meer resonantie zorgen doordat deze mee vibreerde. 

Bovendien zouden vibraties in de klankbeker worden gefocust, opdat de klank aan duide-

lijkheid won, en de toonhoogte beter waarneembaar zou zijn. Het effect is tegenwoordig ech-

ter moeilijk waarneembaar, terwijl de vorm van de klankbekers zeer verscheiden was. Moge-

lijk was de gewoonte om deze in te bouwen niet bijzonder goed gefundeerd.104 In het begin 

van de zeventiende eeuw waren de ketels vaak halfrond van vorm, later werden ketels met 

een parabolische vorm gebouwd, en met meer vlakke bodems.105 

De diameters van overgeleverde stellen vroeg-achttiende-eeuwse pauken lagen in de 

orde van 60 cm voor de grootste en 57,5 cm voor de kleinste pauk, maar ook kleinere pauken 

waren niet ongebruikelijk. Dat is aanzienlijk kleiner dan tegenwoordig gebruikelijk is. Om 

dan toch de vereiste laagte te bereiken dienden de membranen van de oude instrumenten 

minder strakgespannen te worden, met een minder duidelijke en donkerder klank als ge-

volg.106 De stokken waren meestal van pruimen- of perenhout gemaakt; een enkele keer van 

andere materialen, zoals ivoor.107 De zelden met een ander materiaal overtrokken koppen 

waren sinds ca. 1600 schijfvormig, vaak met draaiwerk versierd.  

 

 
Afb. 34. Paukenstokken, Duitsland ca. 1700, beide gemaakt uit één stuk pruimenhout. 

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, nr. MI 188 A. 

 

Dergelijke stokken veroorzaakten veel hoge boventonen, die werden waargenomen als ge-

ruis, en die vaak niet in het klinkende akkoord pasten. Klinkende hoge boventonen konden 

worden beperkt door in het midden van het membraan te slaan. 

Pauken in Duitse traktaten 
Praetorius was karig met zijn beschrijving van de pauken: deze werden, zo schreef hij, ge-

maakt van koperen ketels, met kalfsleer overtrokken en met ‘knuppels’ (Klüpfel) bespeeld.R  

Speer gaf in 1697 veel meer informatie.S Zo meldde hij dat het leer van het membraan slechts 

half gelooid moest zijn, daarna voor een heldere klank met brandewijn en knoflook (!) inge-

                                                      
104 Richard K. Jones, The Well-Tempered Timpani - In Search of the Missing Fundamental, WEBbook, Lin-

coln (USA), 2011, Chapter Three / The Timpano Bowl / Historical influence, 

https://wtt.pauken.org/chapter-3/the-bowl/historical-perspective;  

Jeremy Montagu, Timpani and Percussion, New Haven and London 2002, p. 80-82. 

Volgens Nick Woud is het verschil met en zonder klankbeker zelfs bij perfect gerestaureerde pauken 

niet waar te nemen (privé-correspondentie 12 juli 2021). 
105 Steven L. Schweizer, Timpani Tone and the Interpretation of Baroque and Classical Music, New York 

2010, p. 63f. 
106 Montagu 2002, p. 80; John Henry van der Meer, Verzeichnis der Europäischen Musikinstrumente im 

Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, Band I, Wilhelmshaven 1979, p. 103f.; Nick Woud (privé-cor-

respondentie 12 juli 2021) 
107 Luuk Nagtegaal; privé-correspondentie 29 september 2021. 
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smeerd en ten slotte gedroogd in de zon of voor een zacht vuur. Ook meldde hij dat de pau-

ken een verschillende grootte moesten hebben. De kleinste werd aan de linkerkant geplaatst 

en gestemd in g; de grootste stond rechts en was in c gestemd. De belangrijkste vaardigheid 

van een paukenspeler was het spelen van roffels (Wirbel), en dan in het bijzonder bij caden-

sen aan het eind van een episode. Daartoe diende hij soepele gewrichten (polsen) te hebben. 

Uit Speers muziekvoorbeeld blijkt dat de roffel werd gespeeld met op elk van beide pauken 

één hand. Na de slotroffel diende de paukenist een sterke slag te geven op de c-pauk. Hij 

moest muziek kunnen lezen, en diende muzieknotatie met noten en rusten genoteerd in de 

bassleutel voor zich te hebben. Dit getuigt al van een andere visie op het paukenspel dan die 

in 1619. Speer raadde de paukenist aan om koorden door de stokken te steken, waarmee hij 

de stokken aan zijn polsen of vingers kon ophangen, zodat deze niet per ongeluk konden 

vallen. Zacht spelen diende aan de rand te geschieden, luid spelen in het midden van het 

membraan. Snel afwisselen van de beide pauken kon men bereiken door de instrumenten 

dicht bij elkaar te plaatsen, en dicht bij de speler. Men kon de pauken desgewenst dempen 

met wollen doeken. 

Mattheson had hieraan in 1713 weinig toe te voegen. Bij hem waren beide pauken 

echter resp. in C en G1 (Contra-G) gestemd, en was dus, anders dan bij Speer, de G-pauk (de 

dominant) de grootste. De grootste pauk stond evenals bij Speer rechts, maar nu betrof dit 

niet de pauk met de tonica C, maar met de dominant G1. Andere auteurs noemen of beschrij-

ven c en G; mogelijk vergiste Mattheson zich hier in de absolute toonhoogte. Bij elke zes 

trompetten hoorde één paar pauken, aldus Mattheson.T Majer (1732) citeerde slechts Matthe-

son en Speer,108 en ook ‘Barnickel’ (1737) schreef slechts algemeenheden op, overigens verge-

zeld van veel Bijbelplaatsen waar pauken zouden zijn genoemd.109 Een bijzonderheid bij Ma-

jer is dat hij de grootste pauk (in G) links opstelde. Majer lijkt de g-c bij Speer, en de C-G1 bij 

Mattheson, zijn beide bronnen, te hebben verward, en is hiermee de enige auteur die de 

grootste pauk (abusievelijk?) links plaatste.U 

Eisel (1738) gaf, zoals meestal, dezelfde informatie als Speer in eigen bewoordingen. 

Niettemin voegde hij weer een klein aantal eigen observaties toe. Zo noemde hij, als enige 

van de auteurs van overgeleverde traktaten, de inbouw van klankbekers. Eisel noemde als 

stemmingen de gebruikelijke c en G. Ten slotte merkte Eisel op dat in plaats van met een 

wollen doek over de pauken deze gedempt kunnen worden door de koppen van de stokken 

van wol te maken en deze met leer of velours te overtrekken.V  

De laatste hier te bespreken auteur is Altenburg (1795). Hij gaf veel bijzonderheden 

over de historie en de militaire toepassingen. Over de bouw van de pauken echter leverde hij 

geen verdere bijzonderheden (hij zweeg bijvoorbeeld over klankbekers), en aan de toepas-

sing in de kerkmuziek wijdde hij weinig woorden. Vermeldenswaardige opmerkingen zijn 

onder andere dat de toonhoogte van de pauken inderdaad c en G was, en niet C en G1, en dat 

nog steeds de grootste pauk rechts stond. De pauken zouden nog steeds vaak in koortoon 

zijn gestemd, al gebruikte Altenburg deze term niet. Zijn tabel met voorbeelden van Schlag-

Manieren (zie voetnoot) zou hij hebben geleend van een anonymus uit 1768.W 

Pauken en hun bespelers in de beide hoofdkerken Leipzig 
Pauken werden niet door één persoon of firma gebouwd. De ketels werden gefabriceerd 

door kopersmeden; de ring, het beslag en onderstel door ijzersmeden, het leren membraan 

                                                      
108 Majer 1732, p. 73f. 
109 [Barnickel] 1737, p. 277f. 
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door ‘Pergamenters’, en de stokken door houtdraaiers. Over pauken in de beide hoofdkerken 

in Leipzig is weinig bekend. De kerken bezaten kennelijk pauken, zoals blijkt uit zeven-

tiende-eeuwse kerkrekeningen voor aanschaf en onderhoud van de instrumenten.110 In 1701 

bevestigde Kuhnau bovendien de aanwezigheid van twee pauken, die in beide kerken kon-

den worden gebruikt.X 

 De bespelers van de pauken in Bachs kerkmuziek in Leipzig moeten, gezien de status 

van de trompettisten en paukenisten, gezocht worden in de kring van de Stadtpfeiffer, en dan 

waarschijnlijk in het bijzonder bij hun leerlingen (Gesellen). Bach noemde de positie van de 

paukenist in zijn Memorandum van 1730 vacat. Hoe die ingevuld werd vermeldde hij niet.111 

De veelzijdige Johann Salomon Riemer, bekend van zijn Riemer-Chronik, speelde in 1746 

hoorn in de Löbl. großen Concert-Gesellschafft, maar, zo staat in een NB. bij de opstelling geno-

teerd, de heer Riemer kon, wanneer ‘op de hoorn niets te doen was’, eventueel de altviool, 

trompet of pauken bespelen.112 Hoewel hij vanaf 1716 Thomasschüler was, lijkt het onwaar-

schijnlijk dat hij toen gewoonlijk de pauken bespeelde in de kerkdiensten.  

Paukenpartijen in Bachs cantates in Leipzig 
Bach gaf in zijn muziek de pauken over het algemeen aan met de naam Tamburi, hoewel hij 

in latere jaren ook namen als Tympali of Tympane gebruikte. De pauken werden vrijwel uit-

sluitend ingezet samen met drie trompetten (in BWV 59 twee, in BWV 63 en 119 vier), waar-

van de bovenste twee partijen steeds clarinokarakter hadden. Deze trompetten waren steeds 

in C genoteerd, en klonken in C of D kamertoon.113 Hetzelfde gold voor de paukenpartijen. 

Bach moet dus aan de trompettisten en de paukenist op enig moment hebben kenbaar ge-

maakt in welke toonsoort het betreffende werk werd uitgevoerd, opdat zij hun instrumenten 

zo nodig konden omstemmen. Uit de partijen, die steeds waren genoteerd in de bassleutel, 

blijkt dat Bach zonder uitzondering twee pauken inzette: de kleinste in c (tonica) en de groot-

ste in G (dominant), dat wil zeggen een stemming in kwarten G-c. In een beperkt aantal ge-

vallen gebruikte Bach de pauken echter samen met twee hoorns, steeds in de toonsoort G. In 

die gevallen waren de pauken in kwinten gestemd als d-G.114 Er is geen reden om aan te ne-

men dat de pauken bij Bach anders waren opgesteld dan in de achttiende-eeuwse traktaten is 

beschreven: de kleinste pauk links en de grootste rechts. De notatie is G-c resp. d-G (zonder 

voortekens) met een bassleutel aan de kantlijn. De gedachte dat Bach pauken gebruikte die 

een octaaf hoger klonken lijkt slechts speculatie.115 Een aantal bijzonderheden:  

 

- De paukenpartijen bevatten uitsluitend de muziek voor de pauken; overige delen zijn 

meestal met tacet gemerkt. Hieruit mag men de conclusie trekken dat de bespeler ge-

woonlijk in de overige delen geen ander instrument bespeelde.  

                                                      
110 In 1668 en 1686 werden twee nieuwe pauken aangeschaft. Schering 1921, p. 35. 
111 BD I, nr. 22, p. 61, r. 58. 
112 ‘Tabula Musicorum der Löbl. großen Concert-Gesellschafft‘, Riemer-Chronik, Stadtarchiv Leipzig, 

Leipzig, 1746-1748. Zie Hoofdstuk V, De bezetting van de instrumentale partijen, § 2. 
113 In C: BWV 19, 21.1,3, 31.1,2, 41, 43, 59, 63, 74, 119, 130.1, 137, 149/7, 172.1,3, 237. 

In D: BWV 11, 29, 34.2, 50, 69.1,2, 120.1,2, 129, 149/1, 171, 172.2, 190.1, 191, 195.3/1 en 5, 197.2, 232.2,4, 

243.2, 248.2, 249.3-5, 1045. 

In Es: BWV 243.1 (zie § 1). 
114 BWV 79, 91, 100 en 195.3/6. In BWV 1, 40, 52, 65, 83, 88, 112, 128, 174, 233, 248.2/IV worden de twee 

hoorns niet vergezeld door pauken.  
115 Schweizer 2010, p. 65f. 
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- In de cantates 149 en 195.3 staat het slotkoraal in een andere toonsoort dan het ope-

ningskoor. Dat betekent dat de paukenist zijn instrumenten tussentijds moest her-

stemmen.  

- In Et expecto BWV 232.4/II.9  werd de paukenist een meer solistische rol toebedeeld, 

hetgeen in dit verband wil zeggen: terwijl de trompetten pauzeren.  

- Prinz merkt op dat Bach soms tonen liet slaan die in de harmonie niet overeen kwa-

men met de basfunctie als tonica of dominant.116 

- In BWV 30.2 en 80.2 zijn de overgeleverde partijen voor trompetten en pauken na 

Bachs dood door Wilhelm Friedemann Bach toegevoegd. In BWV 130.1/3 zijn de 

trompetten en pauken bij een heruitvoering (BWV 130.2, 1735?) vervangen door strij-

kers, misschien vanwege de recente dood van Reiche.  

-  

Bach schreef roffels slechts zes keer voor, en gaf dit dan aan met een triller-teken (afb. 35 en 

38), al dan niet gevolgd door een golflijntje (afb. 36).117  

 

 
Afb. 35. Laß dein Engel mit mir fahren BWV 19/7, partij Tamburi, vanaf m. 25. 

Roffel op de voorlaatste noot. 

 

 
Afb. 36. O ewiges Feuer BWV 34.2/1, m. 3-8, partituur, lijn pauken. 

Roffel op overgebonden noot. 

 

Tot hoe lang de roffel moest duren, blijkt niet uit de lengte van een golflijntje; de lengte van 

de overgebonden noten lijkt een betere maat daarvoor. Opvallend is verder dat roffels op 

slotnoten bij Bach nooit voorkomen. Men zou echter kunnen veronderstellen dat roffels op 

lange slotnoten standaardgebruik waren, met een laatste slag nadat de overige instrumenten 

stopten met spelen, zoals Speer beschreef (zie boven). Speers formulering en muziekvoor-

beeld lijken echter met elkaar in tegenspraak: de roffel zou volgens dit voorbeeld plaats vin-

den vóór de slotnoot, met een sterke slag op de slotnoot. Altenburg, die eerder de ceremo-

niëel-militaire uitvoeringspraktijk beschreef dan de kerkelijke, vermeldde de roffels niet, af-

gezien van de tabel met Schlag-Manieren, maar daarin komen slotnoten niet voor. 

De kleinste notenwaarden in de partijen voor de pauken zijn over het algemeen zes-

tienden. Tweeëndertigsten komen zelden voor (afb. 37 en 38).118  

 

                                                      
116 Prinz 2005, p. 106. Voorbeelden: de openingskoren van BWV 79, 41, 129, 137 en 232.4/III, 
117 BWV 19/7, 34.2/1, 43/1, 191/1, 232.2/5 en 248.2/1. 
118 BWV 31/1, 110/1, 119/1 (afb. 35) en 7, 172.1-3/3, en 248.2/1. 
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Afb. 37. Preise Jerusalem den Herrn BWV 119/1, m. 70-71, partituur, lijn pauken. 

Met tweeëndertigsten. 

 

Veel componisten verwachtten van de paukenist dat deze zelfstandig versiering op grond 

van de bij Speer en Altenburg genoteerde Schlag-Manieren improviseerde. Hiertoe behoorde 

Bach waarschijnlijk niet, omdat hij die versieringen al nauwkeurig in de partijen noteerde 

(afb. 36, 38).119 Waarschijnlijk zal improvisatie door de componist dan ook niet gewenst zijn 

geweest – wellicht met uitzondering van de slotcadensen.120 

 

 
Afb. 38. Jauchzet, frohlocket BWV 248.2/1, partij Tamburi, begin. 

Met Schlagmanieren, tweeëndertigsten en een lange roffel. 

 

Bijzonderheden van pauken in Bachs tijd zijn de stokken met houten schijf-

koppen, en de aanwezigheid van klankbekers onder in de instrumenten; deze 

zouden door extra resonantie de zuiverheid van toon hebben verhoogd. In 

combinatie met veelal drie trompetten waren de beide pauken in Bachs kerk-

muziek in Leipzig genoteerd in c en G; zij moesten met de stemschroeven 

steeds worden gestemd in de gevraagde toonsoort C of D (kamertoon). In com-

binatie met twee hoorns in de toonsoort G waren zij genoteerd en gestemd in d 

en G. De rechter pauk was kennelijk steeds de grootste. 

Bachs pauken werden waarschijnlijk bespeeld door leerlingen van de 

Stadtpfeiffer. Vermoedelijk werd van de paukenist weinig improvisatie ver-

langd, omdat Bach de versieringen nauwkeurig uitschreef. Onduidelijk is, of 

op de slottonen roffels ongewenst of vanzelfsprekend waren. 
 

Rens Bijma, Versie 02-02-23 

Met dank aan Ralph Henssen, Henk Buurman (trompetten), Nick Woud en Luuk Nagtegaal (pauken) 

 

 

 

                                                      
119 James Blades en Jeremy Montagu, Early Percussion Instrumentes, London 1976, p. 65f.  
120 Desondanks stellen hedendaagse dirigenten een zekere inventiviteit van de paukenist zeer op prijs; 

zij menen kennelijk dat van de paukenist meer werd verwacht dan het spelen van de voorgeschreven 

noten (o.a. Luuk Nagtegaal, privé-correspondentie, 29 september 2021). 
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A Christoph Weigel, Abbildung der Gemein-nützlichen Haupt-Stände, Regensburg 1698, p. 232. 

Es bestehen aber alle Trompeten / ohne die Zierrathen / so auf mancherley Art gemachet wer-

den / aus fünff Stücken / als dem Hauptstück / welches also genennet wird / weil das meinste 

daran gelegen / zweyen Rohren oder Stangen / und zweyen Krumm-Bogen. Doch gleichwol 

sind die Trompeten Arten / nemlich Teutsche / und so genannte Ordinari-Trompeten / Fran-

zösische / so einen Thon höher sind als jene / Englische / welche die Ordinari-Trompeten um 

eine ganze Terz an der Höhe übertreffen. Man findet auch eine Gattung von gewundenen 

Trompeten / und sind die Italienische oder Welsche bey die sechsmalen rund herum gewun-

den […]. 
B Michael Praetorius, Syntagma Musicum II, Wolffenbüttel 1619, p. 33. 

Etliche lassen die Trummeten / gleich einem Posthorn / oder wie eine Schlange zusammen ge-

wunden / fertigen: Die aber am Resonanz den vorigen nicht gleich seyn. 
C Johann Schelle, Salve ortis orientis, in Smithers 1973, p. 149f. 

NB. Der Clarin bey diesem Stück ist auf einer kleinen Italienischen Trompete gesetzt, welche 

einen Ton höher […]. 
D Johann Ernst Altenburg, Versuch einer Anleitung zur heroisch-musikalischen Trompeter- und Pauker-

Kunst, Halle 1795, p. 73ff. 

 Verbesserung der unreinen Klänge 

Derjenige, der mit einem gesunden Gehöre begabt ist, wird bald gewahr, daß gedachte vier 

Klänge, ais1 f2 a2 ais2, wiewol einer mehr oder weniger als der andere, nicht völlig rein sind; 

daher muß man sie auch nothwendig durch einen geschickten Ansatz und eine proportionirte 

Anstrengung zu verbessern suchen, wenn wir anders das Wort kunstreich und kunsterfahren 

mit Recht verdienen wollen. 

[7e toon, ais1/bes1:} 

[…] Nur muß man ihn im Gebrauche, vorzüglich bei langen Noten,  etwas zu erhöhen suchen, 

weil er sonst, in Betracht gegen andere, etwas zu niedrig klingen würde, 

[11e toon, f2: /fis2:] 

Soll nun dieser seine gehörige Wirkung thun, so muß man ihn als f nothwendig fallen lassen, 

oder erniedrigen; aber als fis suche man ihn aufwärts zu treiben oder zu erhöhen;  

[13e toon, a2:] 

… welches letztere auch beym a zu beobachten ist, indem das ebenfalls um etwas zu niedrig 

klingt. 
E Daniel Speer, Grund-richtiger […] Unterricht, Ulm 21697, p. 208f.; 218f. 

 […] Wie viel hat eine Trompet Thon. 

Eine Trompet hat in der Tieffe nicht alle Thon nach der Ordnung / wie andere blasende Instru-

menta, so von Messing gemacht seyn / als wie eine Posaun / sondern nur folgende: 

 
Diese gehen nicht in ihrer Ordnung nacheinander /   Von diesem c. aber gehet der 

Wie sonsten andere Instrumenta, sondern springen   Thon nach der Ordnung in  

bald in der Octav, Quint und Terz.     einer Octav hinauf. 

[… In een zevenstemmig trompet-ensemble spelen de eerste vier spelers slechts de 

hierboven aangeduide vier tonen: C (Flatter-Grob), c (Grob), g (Faul), c (Mittel-Stimm).]  

Die fünffte Stimm heißt Principal, […] / ist eine schöne Stimm / wer sie recht zu tractiren weißt 

/ hebt im g. an / gehet hinauf biß ins c. und endet sich gemeiniglich / wenn viel Trompeten zu-

sammen seyn / im e. […]  
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Die 6te Stimm heißt man das ander Clarin, […] / wird aber in gemeinem Brauch nur biß ins f. 

oder höchst g. ausser im certiren gebraucht. 

 
Die 7de Stimm ist das 1. Clarin / dieses hebt sich nun vom c. an / und geht von solchem biß in 

die Octav, auch tractirens manche biß ins f. 

 
[Hierna volgen voorbeelden van zo’n zevenstemmig stuk voor een trompettenkoor.] 

p. 218: 

NB. Dieses Instruments der Trompeten / findet man wenig Privat-Personen / so es er-

lernen / Ursach / es erfordert sehr grosse Leibs-Kräfften / so einem Incipienten höchst be-

schwerlich fallen. 

 

Was hat ein Incipient bey erlernung der Trompeten in Acht zu nehmen […]? 

Daß einem das Trompeten blasen desto leichter ankommen möge / soll er sich gleich Anfangs 

angewöhnen / das Mundstuck an der obern Lefftze [= lip]  / auf das allergenaueste / und nicht 

biß zur Nase hinein / oder halben obern Lefftze anzusetzen; dann / weil durch diesen scharf-

fen Ansatz das Lefftzen-Fleisch pflegt außzulauffen / so wird des Mundstucks Kessel / wann 

der Ansatz so weit drinnen / damit ausgefüllet / und hat die Zunge keinen Raum mehr / ja es 

verhindert / daß der Athem nicht hinein kan / und ob zwar die Leibes-Kräfften noch so vor-

handen / werden doch solche endlichen müde gemacht / weil der Außgang des Athems ver-

stopffet / und seinen Fortgang nicht haben kan / ist also das fürnehmste Stuck beym Trompe-

ten blasen der rechte Ansatz. 

Fürs ander soll auch ein Incipient sich angewöhnen die Backen [= wangen] einzuzie-

hen / und nicht aufzublasen / dann solches stehet nicht allein ungeformt / sondert hindert 

auch / daß der Athem seinen rechten Fortgang nicht gewinnen kan / verursachet dem Men-

schen auch Schmerzen bey den Schläffen [= de slapen] / dannenhero die getreue Trompeter 

ihren Lehrlingen solches / auch wol mit Ohrfeigen abzugewöhnen pflegen. 

Es wird aber ferner zu dieses Instruments rechter Tractirung folgendes erfordert: 1. 

Gesunde Leibs-Kräfften. 2. Starcker / lang haltender Athem. 3. Eine geschwind regende oder 

läuffige Zunge. 4. Ein unverdroßner Fleiß in steter Übung / wodurch der Ansatz überkommen 

und erhalten wird / weil an diesem / wie gedacht worden / das allermeiste gelegen. 5. […] 

 

Was hat ein Componist bey diesem Instrument zu observiren? 

1. Soll er auf dieses Instrument nicht zu hoch / und fast wenig ins 2. Setzen [=vierde octaaf]. 2. 

Soll er sich der Langsamkeit darauf zu setzen bemüssigen. 3. Soll er nicht zu viel Täct Noten 

auf einmahl bringen / sondern stets in Clausuln oder concertirender Harmony mit Pausen / 

zum frischem Athem holen / abwechseln / weil dieses generose Instrument sehr schwer fallet 

im tractiren / und die allzugrosse Höhe / item die langsamen halben Täct-Noten / und die Viel-
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heit der Noten auf einmahl nacheinander solches noch schwerer machet. 4. Soll auch ein Com-

ponist auf diesem Instrument der beyden Geschlecht Semitonien zu setzen sich enthalten / doch 

kan man das fis endlichen noch wol erzwingen. 

 

 Hat aber ein Incipient weiter nichts bey tractirung der Trompeten zu beobachten?  

Um der bessern Daurhafftigkeit willen soll sich ein Trompeter um den Leib mit einem breiten 

ledernen Gurt gürten / das gibt wegen deß Athem haltens stattliche Hülff. Verlangt man aber 

den Trompeten-Schall in subtilem Gehör / so gebrauche man sich eines Sertins / das man in 

Hauptstuck stecket / so lautet es um einen Thon höher / und gleichsam / ob man von ferne 

wäre, setzt man aber einen Krumbogen darauf / so kommt der Thon von einem Thon nidriger 

/ nemlich ins b mol, ist auch um etwas leichter im Blasen / dahingegen es mit dem Sertin 

schwerer zu blasen fället. 
F Johann Mattheson, Das neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 265f. 

Das allerstärckeste und am weitesten schallende Instrument mag wol die Trompete / Ital. 

Tromba oder Clarino seyn / deswegen es denn auch im weiten Felde und bey Solennitäten / it. 

in Kirchen grossen Gebrauch hat; wiewol solches nicht hindert / daß nicht geübte Meister dis 

Instrument zu solchen douceur bringen solten / daß auch eine  Flute douce oder anderes gelindes 

Instrument mit demselben concertiren und gar vernehmlich gehöret werden mag; allein es wird 

mehr dazur erfordert / denn ein blosser Ansatz. Die Trompete kann zwar 4. Octaven angeben 

/ allein das grosse C. ist nur eine Fladder-Gröbe / darauff folget immediatè das blosse c. und g. 

ferner das eingestrichene c1. e1. g1. und b1. Weiter das c2. allwo erst die Scala angehet mit d2. e2. 

f*2. g2. a2. b2. c3. Und diese 15. sind alle Thone / so die Trompete insgemein haben kan / es sey 

denn / daß die grossen Practici biß aufs f3. hinauff kletterten / und dabey in der Scala f2. *. g2*. 

und h2. mit Mühe herausbrächten.  

[in de druk zijn de tekens * als volgt weergegeven:] 

                             
Wenn man die so genandten Sordinen (welches kleine ausgehölte Hölzgen sind) unten in die 

Trompeten stecket / so klingen sie ganz sanffte / als wenns von weitem gehöret würde / und 

dabey einen Tohn höher / welches im Cammer-Thon e. dur ist / und einen unvergleichlichen 

Effect, sonderlich bey Trauer-Geprängen hat; und das solte alsdenn eigentlich Clarino  heissen / 

wiewol man dieses Wort generalement von Trompeten im Brauch behält. Es gibt auch unter-

schiedene Mund-Stücke / womit man eine Trompete fast um einen guten halben Tohn niedri-

ger stimmen kann / wenn man solche oben auffsetzet. 
G Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majer, Museum Musicum Theoretico-Practicum, Schwäbisch Hall 

1732, p. 40. 
 […] das zwey gestrichene fis aber klingt und spricht reiner als das f. an. 

Wenn man die so genandten Sordinen (welches kleine ausgehölte Hölzlein sind) unten in die 

Trompeten stecket / so klingen sie ganz sanfte / als wenns von weitem gehöret würde / und da-

bey um einen ganzen Ton höher / nemlich: d. fis a. daher wird auch solcher Klang von den 

Welschen genennet Sordina, (da er sonsten Clarino heisset) […] 

[…] Es gibt zerschiedene Mundstücke / womit man eine Trompete um einen halben / ganzen / 

ja bisweilen anderhalb Ton tiefer stimmen kan / wann man einen Krum-Bügel oder Krum-Bo-

gen / und allerhand Gattungen der Setz-Stücke darauf appliciret. 
H Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktikos, Erfurt 1738, p. 87ff. 

[…] Künstler ins g{3], oder c4 hinauf steigen, aber das ist ein schlechtes Quiken, das wenig von 

Anmut bey sich hat.  

[…] Gemeiniglich ist der Trompeten ihr Clavis der gemeine Violinen-Clavis G. doch muß ein 

Trompeter auch die übrigen wissen, weil sie offt vorkommen. 

[…] Die Flatter-Grob, das ist die allertieffste, […] und kan am besten auf einem Quart-Posau-

nen Stück gemachet werden. 
I Speer 21697, p. 209. 
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Die fünffte Stimm heißt Principal, […] Diese Stimm varirt auch in vorgezeigten Tonis, und 

macht zuweilen im c. aufhaltende einen Triller / der sehr wohl zu hören. 

Prinz 2005, p. 58 leest e., maar er staat c., ook in de editie uit 1687. 
J Speer 21697, p. 218.  

5. Gute lange Triller / welche mit dem Kien [= de kin] / so man zum Beben oder Zittern ange-

wöhnen muß / gemacht werden / so aber der Zeit fast nicht mehr gebräuchlich. Und weil der 

Trompeter Manier auch zweyerley / in dem theils der Thon mit Schleiffen / (so durch den 

Athem verrichtet wird /) theils aber mit Stossen / (welches die Zunge verrichtet /) tractiren / als 

wird ein jeder / wann er nicht alle beyde Arten machen könte / doch die eine unter bemeldten 

beyden nach seinem Belieben erwehlen / doch ist die stossende Art die beste. 
K Eisel 1738, p. 91 […]  

Andre dargegen machen [Triller nicht mit dem bebenden Kinn, doch] mit der Zungen, ohne 

Bewegung der Lippen. Doch ist zu mercken, daß die Triller nunmehr in die alte Küste gekom-

men, und nicht mehr so üblich sind, als wie vor diesem. Und weil der Trompeter Manier, die 

Trompete zu blasen, auch zweyerley ist, […] 
LAltenburg 1795, p. 116f. 

Der Triller, als die bekannteste, aber auch schwerste Manier, ist eigentlich eine schnelle Ab-

wechselung zweyer neben einander liegenden Töne. […] Der Triller hat übrigens jedesmal 

den zunächst über der vorgeschriebenen Note liegenden ganzen oder halben Ton zur soge-

nannten Hülfsnote. Wenn also der Triller auf d steht, wie in dem folgenden Beyspiele 1), so ist 

e der Hülfston. Wo es die Zeit verstattet, beschließt man den Triller mit dem bey 2) bemerkten 

Nachschlage. 

 

 
M Arnold Schering, ‘Die alte Chorbibliothek der Thomasschule in Leipzig‘, in Archiv für Musikwissen-

schaft I, Heft 2, 1919, p. 275-288, op p. 280. 

 [1701:] In der Kirche zu St Thomae: […] 6 Trompeten, worunter eine kleine aus dem Dis. 

[…] Ferner sind noch vorhanden ein Paar Paucken, so in beyden Kirchen gebrauchet werden. 

Voor de beide pauken is dit zelfs uitdrukkelijk vermeld. 
N Altenburg 1795, p. 105, voetnoot NB. 

Obgleich Es kein natürlicher Ton der Trompete ist, so kann er doch, in der Tonart G moll, als 

ein Durchgang (Transitus) hingehen. 
O Weigel 1698, p. 235. 

… doch kan man in beeden generibus alle tonos und semitonia auf der Posaune anstoßen / 

weil sie mit zwey Zügen versehen / deren aber die Trompete ermangelt / wiewohl man vor 

sehr vielen Jahren auch einige mit einem Zug verfertiget / weil sie aber den verhofften Effect 

nicht gethan / wieder abgeschafft worden. 
P Altenburg 1795, p. 12. 

Die Zugtrompete, welche gewöhnlich die Thürmer und Kunstpfeiffer zum Abblasen geistliche 

Lieder brauchen, ist fast wie eine kleine Alt Posaune beschaffen, weil sie während dem Blasen 

hin und hergezogen wird, wodurch sie die mangelnden Töne bequem heraus bringen können. 
Q Praetorius 1619 (III), p. 171. 

[…] Die andern als der Volgan, Grob / Fladdergrob und Heerpaucker richten sich allein / nach 

dem der den Principal führet / und können ihr Partey  vor sich selbst wohl finden / also das die 

gar keiner Noten von nöten haben. 

    Volgan komt overeen met Speers Mittelstimm. 
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R Praetorius 1619 (II), p. 77. 

Zu dieser unserer Zeit aber heist man Tympanum, die grosse Heerpaucken (Col XXIII-) von 

küpffern Kesseln gemacht / mit Kalbsfällen uberzogen / daruff man mit Klüpffeln schlägt. 

Col XXIII (detail): 

 
S Speer 21697, p. 219ff. 

Von Heerpaucken. 

Wie sollen diese beschaffen und gestimmt seyn? 

Es soll ein Pauck-Kessel vor dem andern um etwas kleiner seyn / welches in der Weite oder in 

der Tieffe durch den Kupfferschmid kan verrichtet werden; derselben Uberzug in Fellen / soll 

nur halb außgegerbet seyn / so die Riemer wol verstehen; die Felle / damit sie desto heller 

klingen, soll man / wann sie trucken seyn / mit Brandtenwein und Knoblauch schmieren / und 

in der Sonnen / oder sanfftes Feurlein von der ferne wieder abtrücknen / auch solche Felle dar-

nach mit den Schrauben rings umher fein in guter proportion anziehen / und die kleinste Pau-

cke ins g. die gröbste aber ins c. stimmen. 

Was wird zu einem Heerpaucker erfordert?  

Er muß gar gelencke schlenckende Hände haben / dann solches erfordern die Würbel zu ma-

chen / so das vornehmste auf Heerpaucken. Er muß auch die Wissenschafft der Music haben / 

dann ein Music-Stuck recht zu tractiren / muß er gewiese Täct-Noten / wie auch Pausen vor 

sich im Bass Schlüssel haben / wie auch die Melodeyen der Aufzüge der Trompeter gleichsam 

auswendig wissen / damit er nicht zu früh oder spät aufhöre, und muß er jederzeit vor der Fi-

nal-Cadenz einen guten langen Würbel formiren / und hernach / wann die Trompeter alle 

schon aufgehöret / erst den letzten und zwar starcken Streich auf die ins c. gestimmte / und 

zur rechten Hand ihme stehende Paucke führen; wie folgendes Exempel in Würbeln und an-

dern Schlägen weiset: 

 
 

Die Paucken-Schlägel / welche fornen in einer Rädlins Form gedrähet ist / soll er mit einer 

Schnur um die Gelenck der Hände / oder an einem oder zwey Fingern angelegt haben / damit 

ihme im Würbel machen oder sonsten bey andern Schlägen / nicht etwa ein Schlägel entwi-

sche. Und so viel von diesem heroischen / in gelecken Händen bestehende Instrument. 

Will man aber ein Echo darauf tractiren / so schlage man nahe um den Rand gegen die Schrau-

ben Circkelweise fein sachte / doch geschwind herum / darauf alsdann wieder stracks mit 

starcken Würbeln in die Mitte / und mit langsamen starcken Streichen stets aufs c. doch muß 

der Schlägel in der lincken Hand fort für fort behende auf dem g. fortgehen / und solches 
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kommt recht heroisch heraus / sonderlich wann es zum Final kommet. Und das die Schlägel in 

den Würbeln fein von einer Paucken auf die andere von sich selbsten springen mögen / so 

stelle man beyde Paucken etwas einwarts gegen einander / so wird solches desto füglicher ge-

schehen können; daß aber die Heerpaucken auch wie die Trompeten im Schall gedämpfft wer-

den / so überzieht  oder überdeckt man die Felle mit wollenem Tuche. 

[…] 
T Mattheson 1713, p. 272f. 

Die heroischen Paucken / Ital. Tympane. Gall. Timbales, sind wol unter den Knöpfel- oder Wir-

bel-Instrumenten die vornehmsten. Sie werden im Felde bey der Cavalerie, in der Kirchen / in 

Opern und sonsten bey Solennitäten  offte gebrauchet. Wenn sie aber bey einer Trauer- Colla-

tion assistiren sollen / so decket man dieselbe mit etwan einem Flor oder Tuch zu / damit sie 

gedämpffet werden / und einen dumpfern Tohn von sich geben. Ein Paar Paucken sind sonst 

unterschiedener Grösse / und machen das Intervallum Diatessaron unter sich ganz just / wenn 

sie wol gestimmet sind; die kleinere Paucke exprimirt den Tohn C. und die grössere das 

Contra-G. sechzehnfüßig / eine Quarte tieffer. Sie dienen zum ordentlichen Fundament, Accom-

pagnement oder Bass der Trompeten / zu deren 6. ein Paar gehöret. […] 
U Prinz 2005, p. 98f.; Majer 1732, p. 74: 

 
V Eisel 1738, p. 67ff. 

[…] Es werden auch nach der heutigen Mode Trichter in die Paucken gemachet, welche in de-

nen Kesseln von dem Schlaggen gleichsam hin und her wancken, und dadurch einen sausen-

den Nachklang verursachen.  

[…] Die kleinere oder in C gestimmete [Paucke wird gestellet] zur lincken, die grössere aber 

und so den G. hält, zur rechten.  

[…] Will man aber die Paucken […] in ihrem Schalle dämpfen, so darf man nur die Felle mit 

wöllenen Tuche bedecken, in derer Ermangelung aber die Schlägel mit semischen Leder fest 

überziehen, oder: die Köpfe gar von Wolle machen und mit Leder überziehen, oder Flor, […]. 
W Altenburg 1795, p. 127, 129. 

Die größere Pauke wird gewöhnlich G genannt, ob man sie gleich sehr häufig in A &c. stimmt; 

die kleinere aber heißt C, und wird ebenfalls oft einen Ton &c. höher, nemlich in D gestimmt. 

Das G der tiefern Pauke ist das sogenannte große G, und das C der höhern das ungestrichene 

C. Die grössere oder G-Pauke pflegt man bey dem Gebrauche zur Rechten, folglich die klei-

nere zur linken zu stellen. […] 
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X Schering 1919, p. 280. Kuhnau, 1701: 

 […] Ferner sind noch vorhanden ein Paar Paucken, so in beyden Kirchen gebrauchet werden. 


