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XXXI. DE HOORN EN DE LITUUS 

In dit Hoofdstuk wordt eerst de hoorn besproken, gevolgd door twee bijzonder vormen, de 

corno da tirarsi (schuifhoorn) en de lituus. Beide laatste instrumenten zette Bach – althans ex-

pliciet op papier – zelden in. 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.  

 

 
Afb. 1. Pieter Jacob Horemans, Voor de jacht, 1741 (detail). 

Museum of Fine Arts, Springfield MA (USA). 

 

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

de hoorn in Bachs cantates en passies in Leipzig? 

De hoorn in Duitsland in de zeventiende en achttiende eeuw. 
In de zeventiende en achttiende eeuw zijn hoorns, evenals trompetten, in wezen lange meta-

len buizen met een mondstuk en een klankbeker.1 Vanwege hun lengte werden zij eveneens 

opgevouwen, maar wel steeds tot een cirkelvormige helix. Typisch voor hoorns van voor 

1750 zijn het trechtervormige mondstuk met een smalle rand (afb. 2) en de zeer wijde beker. 

De buizen van hoorns zijn veelal meer conisch dan die van trompetten. De klank van de 

hoorn was door deze oorzaken anders dan die van de trompet.  

                                                      
1 Voor de werking van koperen blaasinstrumenten en de daarop te realiseren natuurtonen, zie de in-

leiding van Hoofdstuk XXX (De trompet en de pauken). 
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Afb. 2. Mondstukken voor barokblaasinstrumenten: 

Links: Trompetmondstuk (ketelmondstuk), ontwikkeld door Egger Instruments,  

in samenwerking met François Madeuf en Julian Zimmerman.  

https://eggerinstruments.ch/en/historic/mouthpieces/trumpet-mouthpieces.  

Rechts: Johann Heinrich Eichentopf, hoornmondstuk (trechtermondstuk), ca. 1725,  

afkomstig uit scheepswrak ’t Vliegend Hert.  

Zeeuws maritiem muZEEum Vlissingen, nr. 7722. 

 

Vaak worden uit de oudheid bekende dierenhoorns beschouwd als voorloper van de instru-

menten die tegenwoordig als hoorn bekend staan, maar pas halverwege de zestiende eeuw 

werden in Zuid-Duitsland kleine tot een helix gevouwen instrumenten aangetroffen (afb. 3), 

qua grootte en uiterlijk vergelijkbaar met de jachttrompet (Italiaanse trompet; Hoofdstuk 

XXX).2  

 

 
Afb. 3. Václav Hollar, 5 Jagdhörner, ets, 1647. 

Metropolitan Museum of Art, New York, nr. 51.501.156. 

 

In de zeventiende eeuw werd in Frankrijk bij de parforcejacht (chasse à courre aan het hof van 

Louis XIV) grof wild te paard achtervolgd met een meute jachthonden. Daarbij werden aan-

zienlijk grotere hoorns met minder windingen gebruikt tijdens de jacht. Deze parforcehoorns 

waren hiervoor in het bijzonder geschikt omdat de jagers ze eenvoudig mee konden dragen 

                                                      
2 Reginald Morley Pegge, ’The Horn, and the Later Brass’, in Anthony Baines, Musical Instruments 

Through the Ages, Hammondsworth 1961, p. 296. 
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over hun schouder, door (het hoofd en) een arm door de grote winding te steken (afb. 1, 4). 

Deze jachthoorns hadden smalle conische buizen, en rond 1700 slechts anderhalve winding 

(de zogenaamde cor à la Dampierre, genoemd naar de Markies de Dampierre). Deze hoorns 

stonden veelal in D. Zij produceerden een ruig geluid, meer gericht op het blazen van signa-

len dan van muziek. 
 

 
Afb. 4. Johann Michel Koch, jachthoorn, anderhalve winding. Dresden 1689. 

Grassi Museum Leipzig, nr. 1661 

 

Meestal wordt de Boheemse Rijksgraaf Franz Anton von Sporck (afb. 5) genoemd als degene 

die deze parforcejacht en de Franse jachthoorn introduceerde in de Duitssprekende landen. 

Twee mannen uit zijn gevolg zou hij bij een bezoek aan Parijs hebben achtergelaten om zich 

het spel op de parforcehoorn eigen te maken, waarop zij de instrumenten en hun speelwijze 

zouden hebben meegebracht naar Sporcks huisorkest in Lissa (ca. 1680).3 Hij zou ook hoorns 

hebben laten bouwen met meer windingen, wijdere buizen en een grotere en wijder uitlo-

pende beker, waardoor de toon lager en donkerder werd.4 Waarschijnlijk is de rol van 

Sporck overdreven, maar in ieder geval was de hoorn bijzonder populair in Bohemen; 

hoornsolisten van naam waren veelal afkomstig uit deze regio. 

 De buislengte bepaalde de hoogte van de grondtoon. Zo had de hoorn in F1 (kamer-

toon) een buislengte van ongeveer 4 meter. In de tot een helix gevouwen toestand bepaalden 

de buislengte en het aantal windingen de corpusdiameter (de diameter van de helix, die van-

wege de dikte van de buizen niet nauwkeurig is te bepalen). Parforcehoorns hadden een 

grote corpusdiameter van ongeveer 70 à 80 cm, maar slechts 1½ winding; latere parforce-

hoorns hadden een kleinere diameter, maar 2½ windingen. Met 1½ winding klonken zij vaak 

een octaaf hoger dan latere instrumenten. 

                                                      
3 Horace Fitzpatrick, The Horn and Horn-playing and the Austro-Bohemian tradition from 1680 to 1830, 

London 1970, p. 12ff. 
4 Thomas Hiebert, ‘The horn in the Baroque and Classical periods’, in Trevor Herbert and John Wal-

lace, The Cambridge Companion to Brass Instruments, Cambridge 1997, p. 104. 
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Afb. 5. Petr Brandl, portet van Franz Anton, Rijksgraaf van Sporck, ca. 1725. 

Slot Frýdlant (Silezië), Wikimedia Commons. 

 

Vanaf de achttiende eeuw wonnen in orkesten hoorns met 3½ à 4½ windingen terrein, gro-

tendeels cilindrische buizen met een grotere buisdiameter dan die van de parforcehoorns, 

een corpusdiameter van ca. 30-45 cm, een lagere grondtoon en een donkerder klank. Deze 

soort werd ca. 1700 in Wenen ontwikkeld door de broers Johann en Michael Leichnam(b)sch-

neider. In het begin van de achttiende eeuw veroverde de hoorn in Duitsland een plaats in 

het orkest, veelal in tweetallen. Instrumenten met een kleinere diameter en meer windingen 

werden mogelijk vaak bespeeld met de beker omhoog gericht, grotere orkesthoorns met min-

der windingen mogelijk horizontaal.5  

De toonhoogte van de hoorn werd in de achttiende eeuw steeds aangegeven in ka-

mertoon. Hoorns waren transponerende instrumenten: de partijen werden onafhankelijk van 

de klinkende toonhoogte genoteerd in C met vioolsleutel. De meest gebruikte hoorns ston-

den in F1 of G1 kamertoon. Wanneer bijvoorbeeld de muziek voor een F-hoorn werd geno-

teerd in C in de vioolsleutel, dan klonk deze een kwint lager. De kortere hoorns in C kamer-

toon (C-alto) klonken een hele toon lager dan de trompetten in C koortoon; hoorns in C-basso 

klonken nog een octaaf lager.  

                                                      
5 Fitzpatrick 1970, p. 28ff.; Lisa Norman, An integrated approach to the analysis of eighteenth-century horns, 

proefschrift, Edinburgh 2013, p. 144; https://era.ed.ac.uk/handle/1842/8860?show=full. 

https://era.ed.ac.uk/handle/1842/8860?show=full
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Vanaf ongeveer 1700 kon de toonhoogte van de hoorn worden verlaagd door de buislengte 

te vergroten met een of meer zogenaamde Krummbogen ((opzet-)bogen, Engels: crooks), die 

geplaatst werden tussen het mondstuk en het begin van de buis (afb. 6a/b).6 Met deze uitvin-

ding die is toegeschreven aan van Michael Leichnam(b)schneider (1703) kon een hoorn in F 

zelfs worden verstemd naar een hoorn in C-basso. Hoorns konden geleverd worden met een 

of meer van deze bogen en een aantal intonatiebuisjes, die konden worden gebruikt om de 

toonhoogte desgewenst iets te verlagen. In de eerste helft van de achttiende eeuw waren 

deze bogen geheel cilindrisch; ook zonder bogen was een hoorn een compleet instrument. 

Bogen zoals die bij de slanke hoorn van Ehe (afb. 6a; diameter 8 à 9 mm), konden wel ander-

halve meter lang zijn; de blaasweerstand nam daardoor aanmerkelijk toe. 7 

Afb. 6a/b. 

Links: Johann Leonhard Ehe II, grote hoorn met een boog van latere datum, Nürnberg 1690-1724. Dia-

meter 64 cm. Muziekinstrumentenmuseum Brussel, nr. 3152. 
Rechts: Friedrich Ehe, kleine hoorn in D-alto, met een boog voor C-alto, en twee stembuisjes,  

Nürnberg ca. 1730. Museum Caroline Augusteum, Salzburg. 

 

Het corrigeren van de voor het oor onzuivere 7e, 11e en 13e natuurtoon vond in eerste instan-

tie plaats door het veranderen van de lipspanning, waardoor de toonhoogte iets kon worden 

verhoogd of verlaagd (evenals bij de trompet, Hoofdstuk XXX). Bachs stadsmusici waren dat 

laatste al gewend, omdat zij naast hoorn vooral ook trompet speelden. Mogelijk werd deze 

klassieke techniek al sinds ca. 1720 aangevuld met de stoptechniek, waardoor onzuivere na-

tuurtonen met de hand in de beker konden worden gecorrigeerd. Vaak wordt de in Dresden 

werkzame Anton Franz Hampel genoemd als degene die na 1750 de stoptechniek introdu-

ceerde. Deze toewijzing vond echter pas voor het eerst plaats door Heinrich Domnich in 

1808. Domnich was een leerling van een leerling van Hampel; het is de vraag of dit niet 

slechts een postume legende is. Waarschijnlijker is dat al veel eerder de stoptechniek werd 

toegepast, en niet alleen in Dresden.8 Het is niet onmogelijk dat Bachs trompettisten ook al 

                                                      
6 Norman 2013, p. xvi. 
7 Zulke instrumenten met nauwe buizen en bogen vergen een manier van spelen die afwijkt van wat 

tegenwoordig door hoornisten in HIP-uitvoeringen als normaal wordt beschouwd. Ulrich Hübner, 

‘Early crooks on the horn’, abstract van een lezing gehouden in 2017 voor een symposium van de His-

toric Brass Society (archival-general/Abstracts-Rev20170520.pdf; www.historicbrass.org; Privécommu-

nicatie met Hübner, 27 en 28 december 2021. 
8 Jürgen Eppelsheim, ‘Die Instrumente‘, in Johann Sebastian Bach. Zeit. Leben. Wirken, Kassel 1976, p. 

139f.; Richard Seraphinoff, ’Nodal Venting on the Baroque Horn: A Study in Non-Historical Perfor-

mance Practice,’ The Horn Call 27, no. 1, 1996, www.seraphinoff.com/nodal-venting-on-the-baroque-

http://www.historicbrass.org/
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de stoptechniek toepasten wanneer zij hoorn speelden. In het bijzonder het spelen van de 

veel voorkomende b1 in Bachs werken kon hierdoor sterk worden vereenvoudigd. 

Omdat de afstand van mond tot klankbeker door de bogen iets werd verlengd werd 

de stoptechniek hierdoor bemoeilijkt. Daarom liet Hampel in 1753 een nieuw type natuur-

hoorn bouwen, dat bekend stond als de Inventionshorn, waarbij bogen met verschillende 

lengtes in het midden van de hoorn konden worden gemonteerd (afb. 7). Het werd in 1781 

geperfectioneerd werd door Lucien-Joseph Raoux in Parijs (Cor solo). Inventionshöner werden 

dus nooit gebruikt bij Bachs uitvoeringen van zijn cantates in Leipzig. Dat geldt des te meer 

voor hoorns met ventielen, die pas werden ingebouwd vanaf ongeveer 1815. 

 

 
Afb. 7. Lucien-Joseph Raoux, Cor d’Invention (Cor solo), Parijs 1797. Diameter 28 cm. 

Musée de la Musique, Paris, nr. E.259. 

Duitse traktaten uit de eerste helft van de achttiende eeuw 
De hoorn werd pas sinds het eind van de zeventiende eeuw toegepast in kunstmuziek; daar-

voor werd hij alleen toegepast als signaal- en jachtinstrument. Het mag dan ook geen ver-

wondering wekken dat de hoorn in de zeventiende eeuw in de kerkmuziek een verwaarloos-

bare rol vervulde. Het instrument ontbreekt ook geheel in de beide laatste delen van Syn-

tagma Musicum van Michael Praetorius, waarin hij een uitgebreid scala aan instrumenten be-

sprak. Nog in de periode vanaf ongeveer 1700 werd de hoorn veel minder beschreven dan de 

trompet. Daniel Speer (1687 en 1697) bijvoorbeeld noemde de hoorn niet. De eerste Duitser 

die dat wel deed in een geschrift was Christoph Weigel (1698), in het kader van zijn beschrij-

ving van de Trompeten-Macher in zijn ‘standenboek’.A Hij meldde dat de grootte en het aantal 

windingen zeer verscheiden konden zijn, en dat hoorns werden vervaardigd van messing. 

Martin Heinrich Fuhrman (1706) stipte de hoorn even aan als instrument dat minder scherp 

klonk dan de trompet, en daarom in Frankrijk geliefd was.B Johann Gottfried Walther (1708) 

noemde in zijn begrippenlijst de Waldhorn als vertaling van de Italiaans en Franse namen, en 

voegde toe dat dit instrument in twee formaten bestond, namelijk kleine in bes (Bes1, bes-

alto) en grote in f (F1).C In 1732 herhaalde hij in zijn Lexicon slechts de benamingen.9 

                                                      
horn; John Ericson, ‘University of Horn Matters: The Baroque Origins of Hand Horn Technique, and 

the Early Classical Horn’, Horn Matters 2012/2, www.hornmatters.com/2012/02/university-of-horn-

matters-who-invented-hand-horn-technique-and-the-early-classical-horn. 
9 Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 184, 186. 

http://www.hornmatters.com/2012/02/university-of-horn-matters-who-invented-hand-horn-technique-and-the-early-classical-horn
http://www.hornmatters.com/2012/02/university-of-horn-matters-who-invented-hand-horn-technique-and-the-early-classical-horn
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Johann Mattheson was de eerste die in 1713 een uitgebreidere beschrijving gaf van de 

hoorn.D Het instrument was pas recent in de mode gekomen, en werd aangewend in alle mu-

ziekstijlen, omdat het minder ruw van klank was dan de trompet, en bovendien gemakkelij-

ker kon worden bespeeld, aldus Mattheson. Het bereik was hetzelfde als van de trompet, 

maar het instrument in F kamertoon (F1) stond een kwint lager, en klonk ‘dikker en voller’ 

dan de schreeuwerige trompetten. Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majer (1732) citeerde 

zoals gebruikelijk Mattheson uitgebreid, en voegde enkele eigen opmerkingen toe; deze zijn 

in het citaat in de eindnoot opgenomen.E Hij noemde naast de hoorn in F ook die in C-basso; 

daarnaast noemde hij de bogen, die, naar hij kennelijk meende, de toon ook konden verho-

gen. Ook Johann Philipp Eisel (1738) noemde de C-hoorn, maar hoewel hij het bereik hiervan 

vergeleek met dat van de trompet is onduidelijk of hij een C-alto-hoorn bedoelde. Alleen bes 

en fis zouden te realiseren zijn buiten de reguliere natuurtonen. In het citaat in de eindoot is 

weer alleen de extra informatie opgenomen naast wat Mattheson eerder schreef. F Barnickel 

ten slotte (1737) citeerde eerdere auteurs letterlijk. 10 

Hoorns en hun bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 
De bekendste bouwers van deze instrumenten en de bespelers daarvan in Leipzig waren 

veelal dezelfde als van de trompet (Hoofdstuk XXX). In Leipzig was vooral Johann Heinrich 

Eichentopf bekend als leverancier van koperen blaasinstrumenten.11 Dat het vooral de trom-

pettisten onder de stadsmusici waren die ook hoorn speelden blijkt mede hieruit dat Bach in 

zijn kerkmuziek in Leipzig nooit trompet- en hoornpartijen schreef die tegelijkertijd klon-

ken.12 Bovendien noemde hij de hoorn niet in zijn memorandum van 1730 (‘Entwurff’), het-

geen begrijpelijk is, omdat daarvoor geen extra musici nodig waren.13 Anders dan bij de 

trompetten konden de Stadtpfeiffer blijkbaar niet beschikken over hoorns die ter beschikking 

waren gesteld door de stadsraad of de beide hoofdkerken.14 Dat de Stadtpfeiffer zelf hoorns in 

hun bezit hadden blijkt uit de nalatenschap van Johann Caspar Gleditsch, waarin ‘Ein küpf-

fernes Horn’ en ‘Zwey alte Hörner’ zijn vermeld.15 De koperen hoorn was overigens afkomstig 

uit de nalatenschap van Gottfried Reiche.16 De situatie was blijkbaar anders na Bachs dood. 

De Thomascantoren Johann Friedrich Doles en Johann Adam Hiller meldden dat in na 1770 

                                                      
10 [Barnickel], in Johann Christoph en Johann David Stößel, Kurz-gefaßtes Musicalisches Lexicicon, Chem-

nitz 1737, p. 420f. 
11 Prinz 2005, p. 119. 
12 Uitzondering is de cantate Zerreißet, Zersprenget BWV 205, maar dit is geen kerkcantate. 

In Auf Christi Himmelfahrt allein BWV 128 is de partij voor de trompetsolo van deel 3 opgenomen in de 

eerste hoornpartij. Hoewel de partij van het slotkoraal geen aanduiding heeft voor het instrument, is 

het waarschijnlijk dat hier de beide hoorns weer klonk. 

Van Dem Gerechten muß das Licht BWV 195 zijn de trompetpartijen van de laatste versie (BWV 195.3, 

1748?) bewaard gebleven. Voor het deel ‘Nach der Copulation’ schreef Bach een nieuw koraal, waarin 

hij twee Corne voorschreef, die zijn opgenomen in de partijen voor trompet 1 en 2. 

In beide cantates klonken hoorn en trompet nooit tegelijk; uit de partijen blijkt dat de trompettisten 

ook de hoornpartijen speelden. 
13 Johann Sebastian Bach, ‘Kurtzer, iedoch höchstnöthiger Entwurff einer wohlbestallten Kirchen Mu-

sic‘, 1730, BD I nr. 22, p. 60ff. 
14 Schering, ‘Die Leipziger Ratsmusik von 1650 bis 1775‘, Archiv für Musikwissenschaften 5, 1921, p. 17-

53, op p. 35. 
15 Hans-Joachim Schulze, ‘Besitzstand und Vermögensverhältnisse von Leipziger Ratsmusikern zur 

Zeit Johann Sebastian Bachs‘, Beiträge zur Bachforschung, Heft 4, 1984, p. 33-46, op p. 43.  
16 Schering 1921, p. 34;  
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resp. 1789 in de Nikolaikirche twee hoorns in Es aan met twee bogen, en in de Thomaskirche 

waren in 1789 twee hoorns in Bes en twee in G met drie paar bogen aanwezig. In de jaren 

hierna werd het aantal hoorns verder uitgebreid.17  

Hoewel in principe voor hoorns en trompetten verschillende mondstukken werden vervaar-

digd, is het niet onmogelijk dat Bachs Stadtpfeiffer, die beide soorten instrumenten dienden te 

bespelen, ook op de hoorns trompetmondstukken gebruikten, omdat zij mogelijk de embou-

chure die zij gewend waren op te trompet, als vanzelfsprekend ook toepasten op de hoorn.18 

Hoornpartijen in Bachs cantates in Leipzig: benaming, categorieën, sleutels, 

hoornpartijen in F en G 
Reeds in 1713 schreef Bach hoorns voor in zijn wereldlijke cantate Was mir behagt ist nur die 

muntre Jagd BWV 208. Blijkbaar waren toen al hoornisten aanwezig aan het hof van Weißen-

fels, waar de cantate voor het eerst is uitgevoerd. Waarschijnlijk eveneens in de Weimar-peri-

ode schreef Bach de eerste versie van zijn ‘Eerste Brandenburgse Concert’ BWV 1046.1. In 

beide werken schreef hij twee hoorns in F voor. Hij heeft dus kunnen experimenteren alvo-

rens de hoorns opnieuw in te zetten in Leipzig. 

Hoewel Bach in Leipzig de hoorn in zijn partituren en partijen veel verschillende na-

men gaf, zijn dit steeds varianten van de namen Corno en Corno da Caccia. Alleen in een ge-

tuigschrift wordt de naam Waldhorn aangetroffen. De naam Horn gebruikte Bach nooit.19 

 Bach schreef, evenals voor de trompet, twee soorten partijen voor de hoorn. Categorie 

1 is, onafhankelijk van de klinkende toonsoort, transponerend genoteerd in de toonsoort C. 

Het betreft meestal virtuoze partijen voor twee hoorns, met zestiendenloopjes zonder veel 

tonen buiten de reeks natuurtonen. Als zodanig zijn deze partijen gemakkelijk te herkennen, 

evenals dat het geval is met clarinopartijen bij de trompetten. De hoornpartijen van categorie 

2 zijn onveranderlijk geschreven voor één enkele hoorn in het betreffende deel, en genoteerd 

op klinkende toonhoogte. Deze partijen zijn minder virtuoos, en bestaan veelal uit koraalme-

lodieën (afb. 8). Een klein deel van deze partijen draagt het bezettingsvoorschrift Corno da ti-

rarsi. In § 2 van dit Hoofdstuk zal worden betoogd dat al deze partijen waarschijnlijk zijn be-

doeld om te worden gespeeld op een corno da tirarsi (schuifhoorn). Dit instrument en de par-

tijen van categorie 2 zullen daarom apart worden besproken in § 2. In deze § 1 wordt de ver-

dere bespreking van de hoornpartijen beperkt tot die van de eerste categorie.20 

Alle hoornpartijen van categorie 1 zijn (met één uitzondering) genoteerd in de viool-

sleutel.21 Uit de overgeleverde hoornpartijen blijkt dat de hoornisten over het algemeen geen 

                                                      
17 Dokumente GLT X/C45, p. 348 en XI/C 4A en B, p. 528ff. Zie ook X/C47, p. 349 en XI/C 18, p. 552. 
18 Richard Seraphinoff, ’Early Horn Mouthpieces’ Historic Brass Society Journal Vol. 1, 1989, p. 93ff, op 

p. 94. 
19 Prinz 2005, p. 124f. 
20 Alfred Dürr suggereert in 1983 reeds dat getransponeerde partijen in C voor een natuurhoorn be-

stemd waren, en klinkend genoteerde partijen voor een schuifhoorn. Bij zijn bespreking van BWV 67 

stuit hij daarbij op het probleem dat Bach voor een natuurhoorn in A een schuifhoorn voorschreef. In 

§ 2 hieronder wordt voorgesteld dat deze partij op een schuifhoorn kan worden gespeeld zonder ge-

bruik te maken van de schuif. Alfred Dürr, ‘Zur Bach-Kantate “Hält im Gedächtnis Jesum Christ“‘, 

herdruk in Alfred Dürr, im Mittelpunkt Bach, Kassel 1988, p. 246. 
21 Alleen de Corno-partij van BWV 60 is genoteerd in de sopraan-C-sleutel, en dus niet in de vioolsleu-

tel. Deze partij wordt hieronder verder besproken. 
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andere instrumenten bespeelden bij de uitvoering van in hun partij ontbrekende delen (afge-

zien van af en toe een trompetpartij); veelal wordt dat expliciet duidelijk gemaakt met pauze-

tekens of Tacet-noteringen (fig. 8b).22 

 

 
Afb. 8a. Wär Gott nicht mit uns dieser Zeit BWV 14, hoornpartij, p. 1.  

Delen 1 en 2 (begin). 

 

 
Afb. 8b. Idem, p. 2.  

Delen 2 (slot), 3 en 4 (tacet) en 5. 

 

De toonsoorten waarin Bach transponerende hoornpartijen schreef vanaf zijn tweede jaar-

gang cantates zijn bijna steeds F en G.23 Vermoedelijk stonden de door de stadsmusici meest 

                                                      
22 Uitzonderingen zijn: BWV 3: Trombone in deel 1, Corno in het slotkoraal; BWV 68: Corne in deel 1, 

Cornetto (zink) in het slotkoraal; BWV 78 (heruitvoering): Corno in deel 1, 7 en Violone in deel 2; BWV 

14, 16, 128: Corno in openingskoor en slotkoraal, (waarschijnlijk) Tromba in een aria. Mogelijk speelde 

de hoornist in BWV 114 ook de fluitpartij in deel 2. Prinz 2005, p. 137f. 
23 In F: BWV 1, 7, 14/1 en 5, 40, 52, 83, 233 en 248.2/IV. 

In G: BWV 79, 88, 91, 100, 112, 128, 174, 195.3 en 250-252. 
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gebruikte hoorns in G; deze waren immers eenvoudig met een boog naar F te verstemmen. 

Ook koralen werden soms transponerend genoteerd voor hoorns in F of G. Uit de partituur 

van de late cantate Wär Gott nicht mit uns dieser Zeit BWV 14 (1735) bijvoorbeeld blijkt dat de 

hoornpartij in deel 1 transponerend was bedoeld. De partij is genoteerd in d (zonder voorte-

kens), en klinkt een kwint lager, dus in g; de partij is dus bedoeld voor een hoorn in F. Op 

deze wijze bevat de koraalmelodie geen onspeelbare noten. Deze melodie werd niet alleen 

gespeeld op de hoorn, maar ook op beide hobo’s. In de door Bach zelf geschreven hoornpar-

tij is de koptitel Corne aangevuld met par force (afb. 8a), mogelijk om te voorkomen dat de 

hoornist de schuifhoorn zou gebruiken. Men kan veronderstellen dat Bach hier een parforce-

hoorn in F wilde, dus een grote conische hoorn met weinig windingen. Dergelijke jacht-

hoorns klonken een octaaf hoger wanneer zij slechts 1½ windingen hadden. Niettemin zijn 

de hobopartijen genoteerd op lage toonhoogte; waarschijnlijk bedoelde Bach hier dan ook 

een hoorn op normale lage toonhoogte. Bij het slotkoraal van de cantate noteerde Bach in de 

hoornpartij Corno ex F (afb. 8b); dat zal logischerwijze hetzelfde instrument als in deel 1 zijn 

geweest. 

In Bachs transponerende hoornpartijen is zelden vermeld wat de klinkende toon-

hoogte was, dus evenals bij de trompetten zal Bach tijdens de repetities duidelijk moeten 

hebben gemaakt op welke toonhoogte zijn hoornisten hun instrumenten moesten stemmen 

met behulp van bogen. 

Bachs eerste jaargang cantates (1723/1724) bevat twee cantates met hoornparen in F 

(BWV 40 en 83), en geen partijen in G. Maar alleen in deze periode schreef hij ook enkele 

hoornpartijen van categorie 1 in A (BWV 67, 136), Bes (105), C (65) en D (60).24 Pas in 1733 

componeerde hij opnieuw een aria met hoorn in D (‘Quoniam’ in de Missa in b BWV 232.2), 

maar vermoedelijk is die in Leipzig nooit uitgevoerd: daar waren vrijwel zeker naast een vir-

tuoze hoornist voor deze aria geen drie trompettisten en twee hoboïsten beschikbaar die di-

rect aansluitend het Cum sanctis tuis konden spelen (in tegenstelling tot de situatie in Dres-

den). Omdat het minder vanzelfsprekend is op welke instrumenten deze afwijkende partijen 

werden gespeeld worden deze hieronder besproken. 

Hoornpartijen in Bachs cantates in Leipzig: partijen in A en Bes 
Voor de beide hoornpartijen in A moet een instrument aanwezig zijn geweest dat hoger was 

gestemd dan G; in deze cantates is immers slechts één hoornpartij voorgeschreven. Op de 

partij van Halt im Gedächtnis Jesum Christ BWV 67 is genoteerd: corno da tirarsi. Toch is de par-

tij in C genoteerd – misschien was het juist daarom nodig het instrument te specificeren: nor-

maal werden partijen voor de schuifhoorn immers op klinkende toonhoogte genoteerd. Oli-

vier Picon concludeert in zijn studie dat Bachs corno da tirarsi in Bes alto moet hebben gestaan 

(hoewel dat geenszins zeker is. Het ook mogelijk is dat het instrument in C stond; zie on-

der).25 Men kan vermoeden dat deze schuifhoorn de enige aanwezige hoorn was waarvan de 

grondtoon hoog genoeg was om deze partij te vertolken, eventueel zonder gebruik te maken 

                                                      
De vier overgeleverde instrumenten van de instrumentenbouwer Johann Heinrich Eichentopf uit 

Leipzig staan alle in F of G; Olivier Picon, The Corno da Tirarsi, (Diplomarbeit), Basel 2010, p. [18]. 
24 De auteur van deze studie beargumenteert later in deze paragraaf dat de partijen voor een hoorn in 

Bes (BWV 14/2) en C (16/3) waarschijnlijk voor een trompet waren bestemd. 
25 Picon 2010, p. [26]. 
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van de schuif.26 Als dit instrument inderdaad in Bes stond was het eenvoudig met een boog 

te verlagen naar A; stond het in C dan waren wellicht twee bogen in serie nodig. Dan moet 

de hoornpartij in A in het openingskoor van Erforsche mich, Gott BWV 136 ook op dit instru-

ment zijn gespeeld; de partij is eveneens in C geschreven. Het slotkoraal is op klinkende 

toonhoogte genoteerd, dus (categorie 2) zeer waarschijnlijk sowieso bedoeld voor de schuif-

hoorn. 

Als deze aanname juist is zouden ook hoornpartijen in Bes op dit instrument moeten 

zijn gespeeld, zoals in de cantate Herr gehe nicht ins Gericht BWV 105, die alleen in partituur is 

overgeleverd. In de aria ‘Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen‘ is een Corno in Bes 

voorgeschreven, die grotendeels colla parte met de eerste violen is genoteerd in één noten-

balk, maar wel met veel vereenvoudigingen. Of deze aria in C was genoteerd op de partij 

lijkt logisch, maar is niet bekend. Van de cantate BWV 46 Schauet doch und sehet zijn nu juist 

alleen de partijen overgeleverd. De clarino-aria in Bes ‘Dein Wetter zog sich auf von weiten’ 

BWV 46/3 is in de partij genoteerd in C, maar of deze op trompet of hoorn werd gespeeld is 

niet duidelijk: de kop Tromba ô Corno da tirarsi lijkt alleen op het openingskoor te slaan. Ge-

zien het karakter van de aria ligt een trompet het meest voor de hand. 

De in C genoteerde solo in deel 2 van de hierboven reeds genoemde cantate Wär Gott 

nicht mit uns dieser Zeit BWV 14 (1735) is van categorie 1 en diende eveneens te klinken in 

Bes. In alle hedendaagse uitgaven wordt verondersteld dat deze partij op een hoorn werd ge-

speeld, maar dat is niet vanzelfsprekend. In partituur noch partij is duidelijk aangegeven om 

welk instrument het specifiek in dit deel gaat; alleen van openingskoor en slotkoraal wordt 

dit aangegeven op de hoornpartij (afb. 8a/b). Daarom is het nodig de desbetreffende partij 

nauwkeuriger te bestuderen. 

 

- Dat in het beginkoor en het slotkoraal een hoorn in F is aangegeven was nodig, om-

dat het koraalmelodieën betreft, die anders wellicht op de schuifhoorn zouden zijn 

gespeeld.  

- De aanduiding bij het slotkoraal zou niet nodig zijn geweest als in deel 2 nog steeds 

de hoorn in F zou zijn bespeeld.  

- In de partituur is in m. 57 van deel 2 ten gevolge van een verschrijving bij de balk 

voor de hoornpartij genoteerd Tromba tacet (afb. 9). De juiste balk is vervolgens her-

steld in m. 71 met de notitie Tromba. 

 

Bach lijkt deze partij dus bedoeld te hebben voor een trompet in Bes kamertoon. In Hoofd-

stuk XXX, § 2 is beschreven dat in drie andere cantates virtuoze aria’s met trompet in Bes 

voorkomen, terwijl in twee hiervan een tromba da tirarsi is voorgeschreven (waarschijnlijk 

zonder gebruikmaking van de schuif). Het ligt voor de hand dat ook de partij in BWV 14/2 

voor de schuiftrompet in Bes is bedoeld.  

 

                                                      
26 Deze partij is echter nu juist met de schuif eenvoudiger is te realiseren: Dürr wijst op de moeilijk-

heidsgraad van deze hoornpartij, en meent dat Bach juist daarom een schuifinstrument vroeg. Dürr 

1988, p. 246. 
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Afb. 9. BWV 14/2 ‘Unsre Stärke heißt zu schwach‘, partituur, m. 54c-59. 

Hoornpartijen in Bachs cantates in Leipzig: partijen in C en D 
Wat betreft de beide hoornpartijen in C (BWV 65 en 16) maakte Bach niet duidelijk of deze 

zijn geschreven voor hoge of lage instrumenten. Ulrich Prinz licht als volgt toe dat dit in het 

geval van BWV 65 vermoedelijk lage hoorns zijn geweest. De achtereenvolgende inzetten 

vanaf m. 5 van de instrumentenparen  

1. hoorns – 2. oboi da caccia – 3. violen – 4. blokfluiten  

vinden steeds plaats met een interval van een stijgende kwart; dat lijkt geen toeval te zijn 

(afb. 10). Dan moeten wel C-basso-hoorns zijn gebruikt. Dat Majer naast de hoorns in F alleen 

die in C-basso noemde ondersteunt deze aanname. E; 27 

 

 
Afb. 10. BWV 65, m. 5, 6, inzet thema’s genoteerd in vioolsleutels. 

 

                                                      
27 Niettemin meent Don Smithers op grond van overwegingen betreffende de harmonie dat hoge 

hoorns zijn bedoeld. 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, n. 14 op p. 48f. 
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Het is onduidelijk op welke hoorns de partijen zijn gespeeld. Wellicht was het mogelijk lage 

C-hoorns te realiseren met bogen op de G- of F-hoorns, maar het is ook mogelijk dat twee – 

blijkbaar zelden gebruikte – lage C- of D-hoorns aanwezig waren.  

Het lijkt in eerste instantie vanzelfsprekend dat dan ook de hoorn in BWV 16/3 (afb. 

11) een lage C-hoorn moet zijn geweest, hoewel Prinz – zonder argumentatie – meent dat 

deze partij voor een C-alto-hoorn moet zijn bedoeld.28 Er is echter een veel logischer moge-

lijkheid. In de kop van elke partij is immers steeds het instrument van het eerste genoteerde 

deel vermeld; in dit geval het openingskoor. Het is niet gezegd dat de volgende delen op het-

zelfde instrument moesten worden gespeeld, alleen dat deze bestemd waren voor dezelfde 

musicus. In dit geval lijkt een trompet in C voor de hand te liggen, een instrument dat Bach 

normaliter voorschreef voor dit soort clarinopartijen. De situatie lijkt op die van de hierbo-

ven beschreven aria in BWV 14, maar ook op die in BWV 128; daar is overigens in de partij 

‘Tromba’ genoteerd bij de aria (afb. 12a, b). De mogelijkheid de partij in BWV 16/3 op een 

trompet in C te spelen wordt in de hedendaagse uitgaven niet vermeld. 

 

 
Afb. 11. BWV 16, Herr Gott dich loben wir, partij Corno da Caccia, deel 1, 2 (tacet) en 3 (begin). 

Deel 1: koraalmelodie met a1 (categorie 2), deel 3: clarinopartij met alleen natuurtonen (categorie 1)  

 

                                                      
28 Ibid. Opmerkelijk is dat Bach deze partij in het geheel niet noteerde in de partituur. Omdat de partij 

is geschreven op hetzelfde papier als waarop ook de overige partijen voor de eerste uitvoering in 1726 

zijn geschreven, moet deze toen al zijn gebruikt, mogelijk als second thought. De meeste hedendaagse 

uitvoerders kiezen voor een C-alto-hoorn, vermoedelijk omdat de briljante partij zo beter tot zijn recht 

komt. Het is echter de vraag of Bach over zo’n instrument kon beschikken.  
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Afb. 12a. BWV 128, Auf Christi Himmelfahrt allein, hoornpartij, p. 1.  

Deel 1 (begin). 

 

 
Afb. 12b. Idem, p. 2 

Deel 1 (slot), 2 (tacet), 3 (begin) voor Tromba. 

 

Opvallend is dat transposities steeds zo plaatsvonden dat de klank lager was dan de notatie. 

Van de beide werken met een hoornpartij in D ligt dit dan ook weer voor de hand. De D-

hoorn in de aria Quoniam in de Missa in b BWV 232.2 zal ook laag zijn geweest (al deed de 

eerste uitgave van deze mis in de NBA (1954) anders vermoeden; in volgende edities is de 

partij voorzien van een vioolsleutel met octaveringsteken). De partij is waarschijnlijk ge-

schreven voor de hoornist Johann Adam Schindler; deze werkte in Dresden, waar hoornpar-

tijen vaak in D werden genoteerd, mogelijk om samenspel met trompetten te vereenvoudi-

gen.29 

In BWV 60, het andere werk met en hoornpartij in D, speelde de hoornist twee koraal-

melodieën, die beide getransponeerd zijn genoteerd (met een sopraan-C-sleutel), en dus 

waarschijnlijk niet op de corno da tirarsi werden vertolkt. Het eerste koraal is in de Corno-par-

tij genoteerd in C, maar klonk in D; het slotkoraal is genoteerd in G (met een kruis), en klonk 

in A (afb. 13).30 De hoorn stond dus kennelijk in D. Opnieuw zij opgemerkt dat het onduide-

lijk is of er een hoorn in D beschikbaar was, of dat er bogen beschikbaar waren waarmee een 

hoorn in G of F zoveel lager kon worden gestemd.  

 

                                                      
29 Thomas Hiebert, ‘Virtuosity, Experimentation, and innovation in horn writing from early 18-th cen-

tury Dresden’, Historic Brass Journal Vol. 4, 1992, p. 119f. 
30 Omdat het koraal in de partituur is genoteerd in A, moet, evenals in deel 1, een hoorn in D zijn ge-

bruikt, en niet in A, zoals Ulrich Prinz meent. Prinz 2005, p. 142. 
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Afb. 13. BWV 60, partij Corno,  

deel 1 (genoteerd in C, klinkend in D), 2 en 3 (tacet), 4 (slotkoraal genoteerd in G, klinkend in A). 

Hoornpartijen in Bachs cantates in Leipzig: bereik, ‘valse’ en ‘onspeelbare’ noten 

Opmerkingen die gemaakt zijn over de speelbare noten bij de trompet (Hoofdstuk XXX) zijn 

evenzeer van toepassing op de hoorn. Voor het overzicht van de speelbare noten, uitgaand 

van C als grondtoon, wordt tabel 1 uit dat Hoofdstuk hier opnieuw afgedrukt. 
 

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 

 

Volgens Eisel is het bereik van de hoorn vier octaven (zie boven). Niettemin zijn de eerste 

twee natuurtonen nauwelijks speelbaar, en Eisel noemde deze dan ook niet. De 7e en de 14e 

natuurtoon noemde hij ook niet in zijn ‘Schema’, maar (als tekstuele aanvulling) wel de fis2 

(11e toon) en bes2 (14e toon).  

In Bachs getransponeerde partijen van categorie 1 komen de C en de c evenmin voor, 

en de g alleen in BWV 52/1. Van de natuurtonen 4-16 maakte Bach echter veel gebruik; bo-

vendien vroeg hij meermalen de 18e natuurtoon (d3) voor partijen van Corno 1.31 Het bereik 

                                                      
31 Volgens Prinz 2005, p. 144: d3: BWV 1/1, 248.2/36, 88/1, 91/1, 128/1, 174/1. 
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van de hoorn was bij hem dus nauwelijks meer dan twee octaven. De getransponeerde par-

tijen (categorie 1) zijn vaak virtuoos: zij hebben dan clarinokarakter. 

Bach vermeed ‘valse’ natuurtonen blijkbaar zoveel mogelijk, maar maakte hiervan 

toch meermalen gebruik.  

 

De 7e natuurtoon komt gewoonlijk voor als bes1. 

De 9e natuurtoon komt verlaagd als cis2 slechts zelden voor, evenals de 10e natuur-

toon verlaagd tot dis2 of es2.32 

De 11e natuurtoon komt niet alleen als f2, maar ook als fis2 veel voor. 

De 13e natuurtoon komt niet alleen als a2 voor, maar af en toe ook als gis2 of as2.33 

 

De tonen b1, cis2 en dis2 vermeed Bach eveneens, maar niet altijd.34 

Zeer moeilijk speelbare noten (gis, a, bes, b, cis1, d1, f1 en gis1) komen in de clarinopartijen he-

lemaal niet voor. 

In partijen van categorie 2 komen deze en andere chromatische tonen veel vaker voor, 

zelfs al in het bereik c1-b1. Omdat deze waarschijnlijk werden gespeeld op een schuifhoorn, 

mag dat geen verwondering wekken (§ 2). Prinz suggereert dat deze chromatische tonen 

konden worden gerealiseerd door op een C-basso-hoorn te octaveren. De optie om deze par-

tijen op een corno da tirarsi te spelen noemt hij hier niet; bovendien blijft in dat geval ondui-

delijk waarom deze partijen niet transponerend zijn genoteerd.35 

Hoornpartijen in Bachs cantates in Leipzig: bezetting 
Transponerende hoornpartijen schreef Bach vaak in duo’s, veelal in cantates voor feestdagen. 

In vier gevallen liet hij deze instrumenten vergezellen door twee pauken.36 De bezetting met 

hoorns is dan meestal aan te treffen in het eerste deel van de cantate: Sinfonia, openingskoor, 

groots opgezette aria of huwelijkskoraal. Veelal werden de hoorns ook ingezet in de slotko-

ralen van deze cantates, waarbij de tweede hoornist vaak een solopartij vertolkte. Van BWV 

65 is alleen een partituur van de cantate overgeleverd en is, zoals vaak het geval is, een in-

strumentatie niet aangegeven. Het is daarom mogelijk dat een of twee hoorns toch ook wer-

den ingezet in het slotkoraal.   

In zijn eerste jaargang cantates heeft Bach in een aantal werken niet twee, maar 

slechts één transponerende hoornpartij geschreven. Deze partijen zijn vrijwel nooit geschre-

ven voor hoorns in de gebruikelijke toonsoorten F of G, maar in D, A of Bes. Hierboven is 

reeds beschreven dat de partijen van categorie 1 in A en Bes mogelijk toch voor de corno da 

tirarsi waren bedoeld, maar dan als natuurhoorn, dus zonder gebruik te maken van de 

schuif.37 

                                                      
32 Ibid.: cis2: Corno 1 BWV 83/1; Corno 2 BWV 79/1. dis2: Corno 2 BWV 83/1. 
33 Ibid.: gis2: BWV 112/1, 248/36; as2: BWV 91/1, 128/1, 174/1. 
34 Ibid.: Slechts sporadisch komt de b1 voor: Corno 1 BWV 1/1, 16/3 (voor trompet?), 52/1, 136/1, 174/1, 

232I/11; Corno 2: BWV 52/1, 195.3/6.  

cis2 komt bijvoorbeeld voor in BWV 83/1 (Corno 1) en 79/1 (Corno 2), dis2 in BWV 83/1 (Corno 2). 
35 Ibid., p. 145. 
36 Ibid.: Sinfonia: BWV 52, 174; openingskoor: BWV 1, 40, 65, 79, 91, 100, 128, 233, 248.2/IV; aria: 40/7, 

83, 88; huwelijkskoralen: 250-252, 195.3/6. Met pauken: BWV 79, 91, 100, 195.3/6. 
37 Ibid., p. 146. Met uitsluiting van de partijen op klinkende toonhoogte: BWV 14 (aria mogelijk met 

trompet of hoorn in Bes), 60 (hoorn in D), 67 (hoorn in A, notatie: Corno da tirarsi), 136 (hoorn in A), 

232.2/12 (hoorn in D). 
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Hoornpartijen in Bachs cantates in Leipzig: trillers op de natuurhoorn 
De opmerkingen die zijn gemaakt bij de trillers op de trompet (Hoofdstuk XXX) zijn ook van 

toepassing op de hoorn. Kort herhaald: trillers moesten steeds met de adem, tong en lipspan-

ning gevormd worden. Zuivere trillers over een hele toon waren mogelijk op de 8e t/m 12e 

natuurtoon, terwijl trillers over een halve toon mogelijk waren op de 11e, 13e, 14e en 15e na-

tuurtoon. Bach schreef al deze trillers voor in zijn hoornpartijen. Daarnaast komen in hoorn-

partijen trillers voor op de 6e natuurtoon, waarschijnlijk alleen als Trillo te realiseren.38 

 Op Corni da tirarsi konden natuurlijk trillers worden gespeeld op niet-natuurtonen. 

Het voorkomen van zulke trillers in hoornpartijen van categorie 2 (op dis1, e1, g1, ais1 en b1)39 

is een extra argument voor het toewijzen van deze partijen aan de schuifhoorn. 

 

Hoorns werden in Bachs kerkmuziek in Leipzig bespeeld door Stadtpfeiffer; de 

instrumenten waren in bezit van de musici zelf. Vanaf de tweede jaargang met 

cantates klonken de in C genoteerde hoornpartijen in F1 of G1. De gebruikte 

hoorns stonden mogelijk in G1, terwijl de corno da tirarsi in Bes1 of C stond. 

Het is mogelijk dat er ook hoorns waren in D1 of C1. De instrumenten konden 

met bogen naar beneden verstemd worden.  

Bach schreef zijn transponerende in C genoteerde trompetpartijen vaak in vir-

tuoze clarino-stijl, vaak, maar niet altijd rekening houdend met valse en 

moeilijk speelbare noten. Meestal zette hij twee hoorns in, zelden slechts één 

instrument, meestal gestemd in D, A of Bes. Voor beide laatste werd mogelijk 

de corno da tirarsi gebruikt, eventueel zonder gebruikmaking van de schuif. 
 

 

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

de corno da tirarsi (schuifhoorn) in Bachs cantates en passies in Leip-

zig? 
 

In Hoofdstuk XXX (de trompet en de pauken) is duidelijk gemaakt dat van torenwachters in 

Duitsland gevraagd werd om onder meer bekende koralen (Lieder) te spelen. Om alle tonen 

daarvan op een aangename (lage) toonhoogte te kunnen spelen was een schuifinrichting no-

dig. Torenwachters gebruikten daarvoor de schuiftrompet (tromba da tirarsi). Een schuifhoorn 

(corno da tirarsi) wordt in bronnen echter nooit genoemd. In zijn cantates schreef Bach echter 

niet alleen een aantal malen een schuiftrompet voor (Hoofdstuk XXX, § 2), maar ook een 

schuifhoorn. Dat is uniek: andere componisten en auteurs noemden het instrument nooit. 

De mogelijke bouw van Bachs schuifhoorn 
In Bachs overgeleverde partituren en partijen komt de term Corno da Tirarsi slechts drie keer 

voor. Zoals in § 1 reeds werd aangegeven is de situatie betreffende dit instrument vergelijk-

                                                      
38 Ibid., p. 145f. 
39 Ibid., p. 146. 
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baar met die van de tromba da tirarsi. Maar hoewel dit laatste instrument tijdens de Barok va-

ker is beschreven, en er ook een schuiftrompet met een enkele schuif is overgeleverd, geldt 

dit niet voor de schuifhoorn. Zo’n instrument lijkt slechts in Leipzig bij Bachs uitvoeringen te 

zijn gebruikt; mogelijk was het een experiment van Bach zelf of wellicht van senior-Stadtpfeif-

fer Gottfried Reiche. Er is zelfs aan getwijfeld of het instrument überhaupt wel heeft bestaan. 

Charles Sanford Terry (1932) meende dat er geen verschil was met een schuiftrompet, afge-

zien van het mondstuk,40 en Thomas MacCracken (1984) was het daarmee eens.41 Anderen 

waren ervan overtuigd dat beide instrumenten verschillend moeten zijn geweest.42 Omdat 

het zo weinig is voorgeschreven is wel vermoed dat Bach zelf het experiment als mislukt be-

schouwde (hoewel de schuiftrompet bijna even weinig is voorgeschreven, en die bestond 

wel degelijk).43 Recent wordt echter verondersteld dat Bach zijn schuifhoorn veel vaker in-

zette dan de drie keer dat hij dat expliciet noteerde, zoals dat ook wordt verondersteld voor 

de schuiftrompet (Hoofdstuk XXX, § 2). Hierop wordt hieronder dieper ingegaan. 

 Enkele hedendaagse bouwers hebben op instigatie van hoornisten gepoogd corni da 

tirarsi te reconstrueren. Pogingen van Roger Montgomery en John Webb om een vergelijk-

baar instrument als de tromba da tirarsi te bouwen met een enkele schuif, strandden vanwege 

de cirkelvorm van de hoorns, en vanwege het conische verloop van buizen. Het bleek ook 

niet mogelijk om een instrument met enkele schuif te bouwen die lang genoeg was om alle 

partijen voor corno da tirarsi van Bach te kunnen spelen.44 Herbert Heyde (1991) stelde vast 

dat Bachs corno dat tirarsi daarom een dubbele schuif moet hebben gehad.45 Don. L. Smithers 

suggereerde in 1990 om een Waldhorn te voorzien van de schuif van een alttrombone; dat is 

mogelijk omdat de pijpen van Waldhorns grotendeels cilindrisch zijn (in tegenstelling tot die 

van parforcehoorns).46  

Ook Olivier Picon kwam tot de conclusie dat Bachs instrument een dubbele schuif 

moet hebben gehad.47 De instrumenten die gebouwd zijn door de Zwitser Rainer Egger op 

voorstel van de hoornist Mike Diprose enerzijds en de Japanse bouwer en hoornist van het 

Bach Collegium Japan Toshio Shimada anderzijds blijken zeer op elkaar te lijken. Het instru-

ment van Egger is vervolmaakt door Gerd Riedel en Olivier Picon en commercieel verkrijg-

baar.48 Uitgangspunt was het type hoorns dat sterk lijkt op de in Hoofdstuk XXX genoemde 

Jägertrompete (Italienische Trompete), met een kleine corpusdiameter en een tamelijk groot aan-

tal windingen, zoals bij het bekende instrument van Reiche (Hoofdstuk XXX, afb. 6). Op de 

mondstukbuis kan eerst zo nodig een boog worden gestoken, en hierin een dubbele schuif, 

                                                      
40 Charles Sanford Terry, Bach’s Orchestra, London 1932, p. 35.  
41 Thomas MacCracken, ‘Die Verwendung der Blechblasinstrumente bei J.S. Bach unter besonderer Be-

rücksichtigung der Tromba da tirarsi‘, BJ 70, 1984, n. 6, p. 60. 
42 Bijvoorbeeld Eppelsheim 1976, p. 139f. 
43 Hans Kunitz, Die Instrumentation, Teil VI: Horn, Leipzig 1961, p. 348. 
44 Roger Montgomery, ’Bach on the slide’, in The Horn, Journal of the British Horn Society 7/2, 1999; Picon 

2010, p. [27]. 
45 Herbert Heyde, Instrumentenkundliches über Horn und Trompete bei Johann Sebastian Bach, Wiesbaden-

Leipzig  1991, p. 256. 
46 Smithers 1990, p. 37ff, p. 46. 
47 Ibid., p. 27. 
48 https://eggerinstruments.ch/. 

https://eggerinstruments.ch/
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vergelijkbaar met die van een hoge trombone (afb. 14).49 Op de schuif wordt dan een trechter-

vormig mondstuk aangebracht. Hierop blijken al Bachs partijen die mogelijk voor de schuif-

hoorn waren bestemd, goed te kunnen worden gerealiseerd. Picon veronderstelt dat Bachs 

schuifhoorn in Bes moet hebben gestaan, hetgeen ideaal was voor muziek met mollen aan de 

kantlijn. Muziek met kruisen was te spelen door het instrument met een boog een halve toon 

lager te stemmen naar A.50 Hij noemt niet de mogelijkheid dat de corno da tirarsi in C-alto 

stond.51 

  

 
Afb. 14. Olivier Picon met een door Rainer Egger gebouwde corno da tirarsi. 

Bron: http://www.findglocal.com/CH/Münchenstein/269079886446175/eggerinstruments. 

Waren Bachs schuiftrompet en schuifhoorn in wezen identieke instrumenten? 
De veronderstelling van Terry dat dat de schuiftrompet en de schuifhoorn in wezen iden-

tieke instrumenten waren, is alleen zinvol infdien beide instrumenten alleen een verschillend 

mondstuk hadden. Het is goed te bedenken dat het verschil tussen een kleine meervoudig 

gewonden hoorn en de Jägertrompete niet groot was.52 Beide instrumenten hadden overwe-

gend cilindrische buizen. Het instrument op het schilderij van Reiche is niet alleen als trom-

pet beschouwd, maar meermalen ook als hoorn.53 Het hierboven door Picon beschreven in-

strument met een dubbele schuif is met een trompetmondstuk 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 instrumenten uitwisselbaar waren, evenals 

de verschillende benamingen Corno en Tromba (da tirarsi) in BWV 48, 124 en 14. Een moge-

lijke aanwijzing kan verder zijn dat de schuiftrompet en de schuifhoorn beide in C of Bes 

                                                      
49 Op Youtube zijn opnamen te zien van deze reconstructies, bijvoorbeeld koralen gespeeld door An-

neke Scott, en cantates gespeeld onder leiding van Rudolf Lutz (BWV 67, 105, 109, 162) 
50 Picon 2010, p. [26]. 
51 Eppelsheim noemt A, Bes en C als meest waarschijnlijke toonsoorten voor de schuifhoorn. Eppels-

heim 1976, p. 139. 
52 Dit instrument is wel als de door Bach soms voorgeschreven corno da caccia beschouwd. Detlef Alt-

enburg, Untersuchungen zur Geschichte der Trompete im Zeitalter der Clarinblaskunst (1500-1800), Regens-

burg 1973, p. 275.  
53 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. 85f. 
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stonden. Dat partijen voor schuiftrompet minder vaak toonsoorten met kruisen hebben, ter-

wijl dit voor de schuifhoorn niet geldt, lijkt op verschillende instrumenten te wijzen, maar 

kan toeval zijn: het gaat om kleine aantallen.54 Een harde conclusie hieromtrent is vooralsnog 

niet mogelijk; de vorm van Bachs schuifhoorn blijft speculatie. 

 

Schuifhoorns en hun bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 

In heel Duitsland is geen enkel schuifhoorn overgeleverd, en er zijn ook geen schriftelijke 

vermeldingen van. Algemene opinie is dat niet alleen de tromba da tirarsi, maar ook de corno 

da tirarsi tot aan zijn dood in 1734 is bespeeld door Gottfried Reiche.55 Het instrument zal 

waarschijnlijk eigendom zijn geweest van Reiche zelf; in zijn nalatenschap kwam echter wel 

een Waldhorn voor, maar geen Zughorn.56 Olivier Picon veronderstelt zelfs dat partijen voor 

corno da-tirarsi na Reiches dood door Bach werden herschreven voor andere instrumenten, 

maar dat blijkt uit de partijen van slechts weinig cantates.57 

De corno da tirarsi in Bachs partituren en partijen. 
Bach schreef een corno da tirarsi expliciet voor in een drietal cantates uit de eerste jaargang: 

BWV 46 (als optie), 162 en 67. Hieronder wordt de inzet van de hoorns in deze cantates be-

sproken. Er zij aan herinnerd dat de vermelding van het instrument boven aan de partij blijk-

baar in eerste instantie alleen gold voor het eerste genoteerde deel; voor een volgend deel 

kan een ander instrument bedoeld zijn, zonder dat dit expliciet is aangegeven.  

 

BWV 46 

De inzet van de Tromba . ô Corno da Tirarsi in de cantate Schauet doch und se-

het is beschreven in § 2 van Hoofdstuk XXX. Samengevat: de delen 1 en 5 zijn 

op klinkende toonhoogte (d) genoteerd, en bevatten de op de trompet moeilijk 

speelbare noten gis1 en f1. Deel 3 is een clarinopartij in Bes, genoteerd in C. De 

naam van het instrument is niet gespecificeerd. Deze aria lijkt goed te realise-

ren op een tromba in Bes, eventueel zonder gebruik te maken van de schuif.  

 

BWV 162 

De partij voor Corno da Tirarsi in de in Weimar ontstane cantate Ach, ich sehe 

itzt, da ich zur Hochzeit gehe is geschreven op de ommezijde van de in Leipzig 

niet meer te gebruiken eerste-vioolpartij: de nieuwe partijen waren genoteerd 

in b kamertoon in plaats van a koortoon. De naam is inclusief het toevoegsel 

                                                      
54 Picon 2010, p. [24]. Dokumente GLT, XI.C4a, 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 Niko-

laikirche waren niet alleen twee hoorns in Es met twee paar bogen aanwezig, maar ook twee Zugtrom-

peten. In de Thomaskirche waren naast twee hoorns in G met drie paar bogen ook twee hoorns in Bes 

aanwezig, en daarnaast twee Zugtrompeten. Het is echter twijfelachtig of al deze instrumenten in 1723-

1726 al aanwezig waren. Het blijft bovendien mogelijk dat de vermelde Zugtrompeten met een ander 

mondstuk als schuifhoorn gebruikt konden worden. 
55 Wellicht heeft zijn opvolger Ulrich Heinrich Ruhe deze taak van hem overgenomen. Picon meent 

dat de inzet van de schuifhoorn eindigde met de dood van Reiche. Picon 2010, p. 22, 36. 
56 Het merendeel van Reiches instrumenten werd overgenomen door de stadsraad. Schering 1921, p. 

17-53, op p. 34. 
57 BWV 8.2 oboe d’amore, 73 orgel, 96 trombone. 
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da Tirarsi in één keer volledig geschreven, en dat is bijzonder. Het eerste deel 

is een aria in b; de hoornpartij is echter genoteerd in a, en bevat de op een na-

tuurhoorn in C moeilijk speelbare noten d1, f1 en gis1. Het slotkoraal is even-

eens een toon lager genoteerd, en bevat lastige, maar niet onmogelijk te spelen 

noten in het octaaf c1 - b1.  

Dat de partij voor schuifhoorn werd getransponeerd, en dan ook nog 

omlaag, is uniek. Een goede reden hiervoor is nauwelijks te bedenken, tenzij 

de schuifhoorn in D-alto (C koortoon) stond: dan konden snelle noten met cla-

rino-techniek worden gespeeld. Maar zeer waarschijnlijk stond de corno da ti-

rarsi niet in D, maar in Bes of C kamertoon (zie n. 50). De transpositie naar a 

zou ook te verklaren zijn geweest als de partij gekopieerd zou zijn uit een in a 

koortoon genoteerde (trompet-?)partij uit Weimar, maar zo’n partij was er, 

voor zover bekend, niet. Misschien dat Bach, die de partij in Leipzig zelf 

schreef, daarbij per abuis op basis van de partijen uit Weimar verzuimde de 

partij te transponeren van a naar b. Maar ook dit lijkt onwaarschijnlijk.58  

 

BWV 67 

Aan de door kopiist Kuhnau geschreven naam Corno heeft Bach (later?) toege-

voegd da Tirarsi. De partij staat in A. Het openingskoor is transponerend geno-

teerd in C, en bevat geen onspeelbare noten. Hiervoor is dus een hogere hoorn 

nodig dan de standaard in F of G gestemde hoorn. Wanneer de Corno da tirarsi 

in Bes stond (of in C-alto), kon deze eenvoudig met een boog naar A worden 

verstemd: de schuif hoefde eventueel niet gebruikt te worden. Het slotkoraal 

is wel genoteerd op klinkende toonhoogte.  

 

Samengevat: Bach lijkt de term corno da tirarsi vooral te hebben gebruikt  

- (als de partij getransponeerd is genoteerd:) voor hoge hoornpartijen in A of Bes, of  

- (als de partij klinkend is genoteerd:) wanneer de hoornpartij op de natuurhoorn 

moeilijk speelbare noten bevat. 

Bachs inzet van de schuifhoorn in de in zijn kerkmuziek in Leipzig 
Prinz geeft twee tabellen met hoornpartijen: een met alle in C getransponeerde, en een met 

de op klinkende toonhoogte genoteerde partijen.59 Of deze door een schuifhoorn werden ge-

speeld schrijft Prinz niet. Uwe Wolf gaat ervan uit dat Bachs hoornist (van wie hij aanneemt 

dat dat niet Reiche was) in staat was om zelf het meest geschikte instrument te zoeken bij de 

desbetreffende partij, zoals een lage hoorn of een zink.60 Daarbij negeert hij de mogelijkheid 

dat een corno da tirarsi deze rol kon vervullen. De argumenten echter die in Hoofdstuk XXX, 

§ 2 zijn genoemd om te verdedigen dat de trompetpartijen van categorie 2 waren bedoeld om 

te worden gespeeld op de tromba da tirarsi zijn onverkort ook van toepassing op de hoornpar-

tijen van categorie 2 om te worden gespeeld op de corno da tirarsi. 

                                                      
58 Picon 2010, p. [50f.]. 
59 Prinz 2005, p. 156f. respectievelijk 158f. 
60 Uwe Wolf, ‘Überlegungen zu den Corno-Stimmen der Choralkantaten Johann Sebastian Bachs‘, in 

Ulrich Bartels und Uwe Wolf, Vom Klang der Zeit, Wiesbaden 2004, p. 186ff.  

Wolf meent dat de hoorns door andere musici werden bespeeld dan trompetspelers als Reiche. 
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Het meest consequent lijkt het om de uitgangspunten voor de impliciete inzet van de schuif-

hoorn als volgt samen te vatten: 

 

- In de cantate komen delen voor waarin een hoorn (corno) is voorgeschreven. 

- Delen voor corno da tirarsi zijn in de partij genoteerd op klinkende toonhoogte.  

- Daarnaast lijkt de corno da tirarsi als (clarino-)hoorn in Bes of A te zijn gebruikt, waar-

schijnlijk zonder gebruik te maken van de schuif. 

 

Als voorbeeld mogen heel veel koralen dienen, vooral in de tweede jaargang, maar ook de 

openingskoren van de cantates 105 en 109: zij bevatten partijen voor Corno die uitgesproken 

chromatisch zijn, met voor een gewone hoorn onspeelbare noten. Dat deze partijen voor de 

schuifhoorn bestemd waren wordt volgens deze uitgangspunten direct duidelijk uit hun no-

tatie op klinkende toonhoogte. De genoemde uitgangspunten leiden tot de volgende lijst met 

partijen die op de corno da tirarsi zouden zijn gespeeld, in chronologische volgorde (tabel 2).61 
 

Tabel 2. Cantates met partijen die bedoeld zijn voor Corno da tirarsi. 

 Partijen categorie 2 Partijen categorie 1 

 Koralen met 

schuifhoorn 

Andere delen  

met schuifhoorn 

Clarino-delen met natuurhoorn 

 Klinkende notatie Transponerende notatie 

Eerste jaargang 

136 6  1 koor (A) 

105 6 1 koor (g) 5 aria (Bes; CdT?) 

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

95 7 1 koor (G, g)  

48 4) 3, 6 (?) 1 koor (g; koraal in c?)  

162 * 6 1 aria (a, not. in a)  

109 6 1 koor (d)  

89 6 1 aria (c)  

60 1) 5  1 aria (D, koraal)  

40 3, 6, 8  1 koor (F, 2 hoorns) 

73 5 1 koor (g)  

83 5  1 aria (F, 2 hoorns) 

67 * 4, 7  1 koor (A; CdT?) 

Tweede jaargang 

135? 2) 3) 6?   

107 7 1 koor (koraal)  

178 7 1 koor (koraal)  

78 7 1 koor (koraal)  

99 6 1 koor (koraal)  

8 6 1 koor (koraal)  

114 7 1 koor (koraal)  

96 6 1 koor (koraal)  

115 6 1 koor (koraal)  

                                                      
61 In de tweede tabel van Prinz ontbreken de cantates 46, 60 en 133. 
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26 6 1 koor (koraal)  

116 6 1 koor (koraal)  

62 * 6 1 koor (koraal)  

133 2) 6 1 koor (koraal)  

124 5) 6 1 koor (koraal)  

3, 135? 3) 6   

125 6 1 koor (koraal)  

68  1 koor (d)  

Derde jaargang 

16 6 1 koor (koraal) 3 aria (C; trompet?) 

27 6 1 koor (koraal)  

Latere cantates 

140 7 1 koor (koraal)  

(14)   1 koor (koraal F), 5 koraal (F) 

2 aria (Bes; TdT) 

Het teken * geeft aan dat Bach in deze cantate de schuifhoorn expliciet voor-

schreef.  
1) In deel 1 is de partij in D getransponeerd in C. Het slotkoraal in A is getranspo-

neerd genoteerd in G. In beide gevallen is blijkbaar de hoorn is Bes gebruikt; 

waarschijnlijk was dat de corno da tirarsi. Omdat in de partij voor deel 1 onspeel-

bare noten staan, moet hier bovendien de schuif zijn gebruikt. 
2) De partij kreeg van Wilhelm Friedemann Bach het opschrift Cornetto. Dat lijkt 

een schrijffout: de partij wijkt niet af van andere partijen voor Corno da tirarsi. 

Mogelijk geldt hetzelfde voor het slotkoraal van BWV 135. 
3) De koraalmelodie in deel 1 wordt versterkt door een trombone, het slotkoraal van BWV 3 

door een hoorn; voor BWV 135 zie ook 2). 
4) Alleen de titelpagina 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.  
5) Op de Corno-partij is in rode inkt toegevoegd Tromba da tirarsi, mogelijk voor een heruitvoe-

ring. 

 

Hieronder volgen nog enkele aanvullende opmerkingen: 

 

- Omdat Bach in 1723, na een aantal cantates met trompet, al snel de schuifhoorn toe-

paste kan men zich afvragen of Reiche al een (zelf ontworpen?) corno da tirarsi bezat 

voordat Bach zijn werkzaamheden in Leipzig startte.  

- Als een hoornpartij ontbreekt en de inzet van de hoorn bij koralen niet in de partituur 

is aangegeven, is het waarschijnlijk dat de schuifhoorn deze toch meespeelde. De ta-

bel bevat het minimumaantal delen waarin de schuifhoorn mogelijk werd ingezet: 

partijen kunnen verloren zijn gegaan.  

- Uitgaande van de tabel zou de schuifhoorn in 30 cantates zou zijn gebruikt, en wel in 

32 koralen, 18 koraalbewerkingen en 8 andere delen. Dat is ruim meer dan uit de in 

opschriften op partijen blijkt.  

- In de koraalcantates van de tweede jaargang is de corno da tirarsi uitsluitend ingezet 

voor het meespelen van de koraalmelodieën. Dat Bach het instrument alleen expliciet 

noemde in cantates van de eerste jaargang kan verklaard worden door aan te nemen 
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dat Bachs hoornisten deze aanwijzing in de tweede jaargang niet nodig hadden: in op 

klinkende toonhoogte genoteerde koralen was het gebruik van de schuifhoorn van-

zelfsprekend.  

- Vanaf maart 1725 in de tweede jaargang heeft Bach het instrument weinig meer toe-

gepast.  

 

De hier beschreven aanname is een elegante oplossing voor de problemen bij hoornpartijen 

met moeilijk of niet-speelbare noten, en kan (bij benadering) juist zijn, maar kan niet bewe-

zen worden zolang er geen contemporaine (beschrijvingen van) schuifhoorns opduiken. 

 

De corno da tirarsi was een instrument dat uitsluitend wordt genoemd in een 

aantal werken van Bach. Hoewel deze slechts drie maal een Corno da Tirarsi 

(schuifhoorn) expliciet voorschreef is het waarschijnlijk dat het instrument 

werd gebruikt wanneer de hoornpartij op klinkende toonhoogte was geno-

teerd, en weinig rekening hield met op de natuurhoorn moeilijk speelbare no-

ten, vooral in het octaaf vanaf c1. De schuifhoorn stond waarschijnlijk in Bes- 

of C-alto. De partijen zijn zelden virtuoos. Het is mogelijk dat Bach virtuoze 

hoornpartijen in A en Bes liet spelen op de schuifhoorn, aannemende dat zulke 

hoge hoorns verder in Leipzig niet aanwezig waren. De inzet van de schuif 

was dan niet nodig. 
 

 

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

de lituus in Bachs cantates en passies in Leipzig? 

Inleiding 
Er zijn twee versies overgeleverd van Bachs ‘Motet’ O Jesu Christ, meins Lebens Licht BWV 

118, beide alleen als partituur. Het motet lijkt geschreven te zijn voor een rouwdienst. Bach 

schreef in beide partituren twee litui voor. De oudste versie (BWV 118.1) stamt uit 1736/37 en 

is geschreven voor twee litui, zink, drie trombones en vier zangstemmen. In de versie uit 

1746/47 (BWV 118.2) zijn de zink en trombones vervangen door strijkers en continuo, terwijl 

de zangstemmen se piace kunnen worden versterkt met twee hobo’s, oboe da caccia en fagot. In 

beide versies staan de litui genoteerd in C, en de overige instrumenten in Bes. Maar wat 

wordt bedoeld met een lituus? 

De Latijnse term lituus (Italiaans naam lituo) is afkomstig uit de Romeinse tijd, en van 

Etruskische origine. Een lituus is enerzijds een staf met een gekromd of spiraalvormig uit-

einde, zoals in een voluut (afb. 15). De latere bisschopsstaf is daaruit voortgekomen. 
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Afb. 15. Model van een lituus. Necropolis van Banditaccia, graf van de lituus, 6e eeuw v.C. 

Cerveteri, musée national cérétain, nr. 60264. 

 

Anderzijds was een lituus een recht blaasinstrument met een gekromd uiteinde, dat door rui-

ters werd gebruikt als signaalinstrument (afb. 16). Dergelijke instrumenten hadden een trom-

pet-achtige klank. 
 

 
Afb. 16. Lituus, gevonden in de Rijn bij Düsseldorf. Rheinisches Landesmuseum, Bonn. 

 

Duitse traktaten 

In de zeventiende en achttiende eeuw had de term lituus als muziekinstrument in Duitsland 

geen eenduidige betekenis meer, en werd blijkbaar gepoogd hiervoor een equivalent te vin-

den in destijds bekende instrumenten. Praetorius meende op pagina 3 van zijn Syntagma Mu-

sicum II dat de lituus een schalmei was, en op pagina 40 een kromhoorn.G Ook Athanasius 

Kircher beschouwde de lituus als een kromhoorn, een ‘bij de Egyptenaren gebruikelijke van 

onderen gebogen pijp’.H Walther (1732)I en Barnickel (1737)62 beschreven de lituus als een 

Cornetto (zink). Johann Heinrich Zedler greep terug op het Romeinse instrument, en verge-

leek het met een hoorn, maar dan minder gebogen.J Moritz Vogt (1719) sprak in zijn Latijnse 

Conclave van een “grote gebogen pijp”, maar vond het blijkbaar nodig dit – bij uitzondering – 

in het Duits te verduidelijken: hiermee bedoelde hij een jachthoorn / waldhoorn.K 

In het Boheemse Stift Osegg is in een muziekcatalogus uit 1706 te lezen: Litui vulgo 

Waldhörner ex Tono G, hetgeen suggereert dat in de achttiende eeuw onder een lituus ge-

woonlijk een hoorn werd verstaan.63 In 1737 werd de beroemde hoornist Anton Joseph Ham-

pel in Dresden Lituista Regius genoemd.64 Deze informatie brengt ons dicht bij Bach, die im-

mers contacten onderhield met het hof in Dresden. In een overzicht met muziektermen in het 

aanhangsel bij een zang- en viool-leerboek van Ignaz Franz Xaver Kürzinger dat in 1763 

werd uitgegeven in Augsburg, staat onder het kopje lituo dat sommigen hieronder ‘ook’ een 

                                                      
62 [Barnickel] 1737, p. 207. 
63 Curt Sachs, ‘Die Litui in Bachs Motette »O Jesu Christ«‘, BJ 1921, p. 96f. 
64 Hans-Joachim Schulze, ’O Jesu Christ, meins Lebens Licht: On the Transmission of a Bach Source 

and the Riddle of Its Origin’, in Paul Brainard en Ray Robinson, A Bach Tribute: Essays in Honor of Wil-

liam H. Scheide, Kassel en New York 1993, p. 214. 
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trompet of een hoorn konden verstaan.L Hoe het woordje ‘ook’ moet worden geïnterpreteerd 

is onduidelijk. In het Schwäbische Landesmusikarchiv in Tübingen bevinden zich veel acht-

tiende-eeuwse partituren en partijen met katholieke kerkmuziek. Onderzoek van Ulrich 

Prinz wees uit dat litui hierin veel genoemd worden, en dat vaak als alternatief wel trompet-

ten worden genoemd, maar geen hoorns, wat erop kan wijzen dat hier met litui hoorns zijn 

bedoeld.65 Overzichten van de bronnen zijn verzorgd door Hans Oskar Koch in zijn disserta-

tie in 1980,66 en door de klarinettist Ernst Schlader in 2007.67 

De lituus volgens hedendaagse auteurs 
Bijna alle auteurs die zich over de litui in BWV 118 bogen menen dat Bach hiermee hoorns 

heeft bedoeld (eventueel trompetten). Sinds Curt Sachs in 1921 concludeerde dat Bachs litui 

hoge hoorns in Bes moeten zijn geweest wordt het motet meestal op deze wijze uitgevoerd.68 

Maar in 2009 werden tijdens een “Bach-Forum” aan de Schola Cantorum Basiliensis twee 

nieuwe instrumenten gepresenteerd die Bach mogelijk bedoeld zou kunnen hebben als litui.69 

De auteurs menen dat toepassing van Bes-hoorns onbevredigend zou zijn, dat Bach altijd 

zeer nauwkeurig was met de manier waarop hij de gewenste instrumenten aangaf, en dat hij 

daarom met litui iets anders moet hebben bedoeld dan gewone hoorns in Bes. Mogelijk zou 

hij instrumenten uit de familie van de alpenhoorns op het oog hebben gehad, die in Midden-

Europa in zijn tijd als volksinstrument in gebruik waren. Een recht houten blaasinstrument 

werd ontwikkeld en geperfectioneerd met een speciaal ontworpen softwareprogramma van 

de Universiteit van Edinburg. De klank van de nieuwe instrumenten mengde goed met die 

van de overige instrumenten (afb. 17).  

 

 
Afb. 17. Nieuw ontworpen ‘litui’, spelend in Bachs BWV 118. 

Bron: www.barokensembledeswaen.nl/html_e/lituus.html 

                                                      
65 Prinz 2005, p. 152, 154. 
66 Heinz Oskar Koch, dissertatie Sonderformen der Blasinstrumenten der Deutschen Musik vom späten 17. 

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, Heidelberg 1980. 
67 Ernst Schlader, 'Der Lituus, eine Spurensuche in historischen Quellen', Concerto 215, 2007, p. 33. 
68 P. Nettl, ‘Weltliche Musik des Stiftes Osegg (Böhmen) im 17. Jahrhundert‘, in Zeitschift für Musikwis-

senschaft 4, 1922, p. 357; Prinz 2006, p.152. 
69 Anselm Hartinger und Kathrin Menzel, Der Barocke 'Lituus' und seine Verwendung in Johann Sebastian 

Bachs Motette 'O Jesu Christ, Mein's Lebens Licht' (Bwv 118). Quellenkundliche Und Instrumententechnische 

Bemerkungen Zu Einem Forschungsprojekt Der Schola Cantorum Basiliensis, Glareana 58, 2009, p. 32ff. 
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Er valt wel wat af te dingen op dit experiment.  

 In de eerste plaats wordt niet verduidelijkt waarom het gebruik van Bes-hoorns onbe-

vredigend was: de partijen bevatten alleen natuurtonen, die zonder grote problemen 

zijn te realiseren.  

 Verder is het niet waar dat Bach nauwkeurig was met de notatie van de gewenste in-

strumenten. Eén blik op p. 124f. in Prinz’ boek over Bachs instrumentarium laat al 

zien dat hij bijvoorbeeld de hoorn op veel manieren kon aangeven, waarmee niet ver-

schillende instrumenten werden bedoeld.70 In de cantate BWV 14 bijvoorbeeld no-

teerde hij zelf op het titelblad van de partituur 1 Corne da Caccia, boven aan het eerste 

blad 1 Corn., en vooraan bij de hoorn-lijn Cornu. Bovenaan de hoornpartij is vermeld 

Corne. par force, en bij deel 5 Corne ex F, terwijl bij deel 2 duidelijk een ander instru-

ment is bedoeld (waarschijnlijk een trompet in Bes; zie boven), terwijl hier een instru-

mentnaam nu juist ontbreekt.71  

 Mogelijk gebruikte Bach de alternatieve naam Litui om een bijzondere reden die wij 

niet kennen voor de hoornpartijen.  

 Verder zijn de ontworpen litui tamelijk onhandelbaar met een lengte van ca. 2,5 m. 

 Bovendien wordt in de traktaten onder lituus steeds een gebogen instrument beschre-

ven.  

 Ten slotte melden de meeste bronnen na 1700 (uitzonderingen zijn Walther en zijn 

adept Barnickel) dat met lituus een hoorn bedoeld wordt. 

De lituus-partijen in BWV 118 
Beide overgeleverde partituren zijn in wezen identiek, alleen de instrumentale bezetting ver-

schilt. De eerste versie heeft een instrumentaal koor van twee litui, een zink (cornetto) en drie 

trombones (afb. 18). 

 

 
Afb. 18. BWV 118.1, eerste versie, instrumentale lijnen in de partituur, begin. 

 

                                                      
70 Prinz 2005, p. 124f. 
71 Ibid., p. 126. Zie ook afb. 8 en 9. 



28 

 

Dat in de eerste versie geen continuo mee zou hebben gespeeld wordt weersproken door 

summiere becijfering bij de laagste trombone-lijn; waarschijnlijk speelde in ieder geval een 

organist mee (afb. 19). Het is echter niet onmogelijk dat deze becijfering tijdens het composi-

tieproces is genoteerd als harmonisch geheugensteuntje, zoals ook wel is gesuggereerd bij de 

summiere becijfering bij de continuolijn in sommige partituren: daar lijkt de becijfering ook 

te hebben gefunctioneerd bij het accompagneren op klavecimbel door Bach zelf uit de parti-

tuur (hoofdstuk XIX). 
 

 
Afb. 19. BWV 118.1, eerste versie, partituur, lijn trombone III, m. 68b-75, met becijfering.  

 

De litui-partijen staan in C, de zink- en trombonepartijen in Bes. In de tweede versie zijn de 

zink en trombones vervangen door strijkers (afb. 20). 

 

 
Afb. 20. BWV 118.2, tweede versie, partituur, begin. 

 

Op de notatie heeft deze bezettingswijziging geen effect gehad: de strijkerspartijen staan, 

evenals de vocale partijen, opnieuw genoteerd in Bes. Omdat in het laatste geval vrijwel ze-
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ker kamertoon zal zijn bedoeld, moet dat in de eerste versie ook het geval zijn geweest. Ver-

moedelijk waren de zink- en trombonepartijen in de verloren gegane partijen wel genoteerd 

in koortoon, de gebruikelijke notatie voor deze instrumenten (Hoofdstuk XXXII). 

 De partijen voor de litui zijn genoteerd in C. Het bereik is voor lituus 1 g1 – b2, en voor 

lituus 2 c1 – b2. De partijen bevatten geen zeer moeilijk speelbare noten, maar wel een noot 

die alleen te realiseren was door het laten zakken van een noot met een halve toon (b1), zoals 

gebruikelijk bij trompet-en hoornpartijen, 

De litui moeten dus instrumenten in Bes kamertoon zijn geweest die, zoals gebruike-

lijk bij hoorns, transponerend werden genoteerd in C. In § 1 en 2 en in Hoofdstuk XXX is ge-

concludeerd dat zowel een trompet als een hoorn in Bes aanwezig moeten zijn geweest in 

Leipzig; mogelijk betrof het één en hetzelfde instrument, voorzien van een schuifinstallatie, 

dat naar keuze van een trompet- of hoornmondstuk kon worden voorzien (mogelijk een in-

strument in C dat met een boog kon worden verlaagd tot Bes). Maar dit instrument lijkt in 

bezit te zijn geweest van Gottfried Reiche, terwijl beide versies van BWV 118 zijn ontstaan na 

Reiches overlijden. In Reiches nalatenschap wordt het instrument niet genoemd. Het zou in 

een van beide kerken kunnen zijn bewaard. Maar al zou dat waar zijn, dan lost dat het pro-

bleem niet op van het feit dat voor BWV 118 twee instrumenten in Bes nodig waren. Het 

blijft dus de vraag waar de beide litui vandaan kwamen: zij werden eerder nooit door Bach 

ingezet. Een paar hoorns in Bes werd pas in 1787 aangeschaft.72 Misschien is dit motet ge-

componeerd voor een begrafenis buiten Leipzig. Zo blijft onduidelijk welke instrumenten 

precies zijn bedoeld met de litui in BWV 118. 

 

Alleen in het motet BWV 118 heeft Bach twee litui voorgeschreven. Met Bachs 

litui kunnen de in 2009 in Basel gepresenteerde langwerpige instrumenten 

waarschijnlijk niet bedoeld zijn. Kennelijk werden de partijen gespeeld op 

twee hoorns in Bes, die Bach echter niet eerder per paar voorschreef. 
 

 

Rens Bijma, Versie 02-02-23. 

Met dank aan Jeroen Billiet, Bart Aerbeydt, Mark de Merlier, Teunis de Zwart en Ulrich Hübner. 

 

 

A Christoph Weigel, Abbildung der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände […], Regensburg 1698, p. 232f. 

Die heut zu Tag gewöhnliche Arbeit der Trompeten-Macher sind meistens Trompeten / Po-

saunen / Wald- und Post-Hörner. […] 

Die Wald-Hörner sind groß und klein / anbey auf mancherley Art gewunden / einige einfach / 

und das Hauptstuck derselben im Diameter so weit als eine ziemliche Schlüssel / gibt auch 

einen starcken und weit erschallenden Hall von sich; andere / welche man die gedoppelte 

nennet / sind zweymal / andere drey / biß viermal umwunden; […] 

Die Posaunen und Wald-Hörner bestehen ebenfalls aus Messing. 
B Martin Heinrich Fuhrmann, Musikalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706, p. 92. 

Die Trommet / Pos […] schneiden zu scharff ins Gehör / darum solche die Frantzosen gleich 

de Jäger-Hörnern aestimiren. 

                                                      
72 Dokumente GLT X/C 77, p. 379. 
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C Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, [Weimar 1708], [p. 111]. 

 Corno di Caccia (ital:) Corne de Chasse (gall)  ein Waldhorn 

[…] N.B. Die kleinen Waldhörner gehen aus dem b, die großen aber aus dem f, nach Frantzö-

sischen Thon gerechnet.  

[Ulrich Prinz, J.S. Bachs Instrumentarium, Kassel 2005, p. 140 maakt duidelijk dat hiermee ka-

mertoon is bedoeld.] 
D Johann Mattheson, Das neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 267f. 

Die lieblich-pompeusen Waldhörner Ital. Cornette di Caccia Gall. Cors de Chasse, sind bei itziger 

Zeit sehr en vogue kommen / sowohl was Kirchen- als Theatral- und Cammer-Music anlanget /  

weil sie theils nicht so rude von Natur sind / als die Trompeten / theils auch / weil sie mit mehr 

Facilité können tracirt werden. Die brauchbarsten haben F und mit den Trompeten aus dem C 

gleichen Ambitum. Sie klingen auch dicker / und füllen besser aus / als die übertaubende und 

schreyende Clarinen, (wenn ihnen eine gute Handhabe abgehet) weil sie um eine ganze Quinte 

tieffer stehen.  Alle Trompeten sind Chor-ohn / […] Dahingegen/ ob es gleich Waldhörner aus 

dem g. Chor-Thon giebet . nimmt man doch lieber zu Musiquen die aus dem f, Cammer-Tohn / 

und hat also den annehmlichsten Modum von der Welt. 
E Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majer, Museum Musicum Theoretico-Practicum, Schwäbisch Hall 

1732, p. ca. 42? 

 
[…] Wiewohl man heutiges Tags auch C. Wald-Hörner hat, welche eine völlige Octav tiefer 

sind als die Trompeten. Uber dieses können solche auch mit Setz Stücken und Krumm-Bögen 

höher und tiefer gestimmt werden, wie allererst [bey der Trompete] gelehret worden. 
F Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktikos, Erfurt 1738, p. 74ff. 

Von dem Waldhorne.  

[…] Die gemeinsten gehen aus dem F. und mit dem Trompeten aus dem C. 

[…] Man kann auf dem Wald-Horne vier Octaven haben. 

[…] Der Clavis […] ist der gemeine und bekannte Violinen-Clavis oder Zeichen G. 

[…] Ein Schema von den Tonen des Wald-Hornes kann gar leicht gegeben worden, und zwar 

auf folgende Weise:  

 
[…] Auf dem Wald-Horn können weiter keine Semitonia gemachet werden, ausgenommen B. 

und Fis, und das sind sie alle. Ubrigens ist nichts weiter bey diesem Instrument inacht zu neh-

men, indem alles auf eine fleißige und tägliche Ubung ankommet. 
G Praetorius Syntagma Musicum II, Wolffenbüttel 1619. 

 p. 3. Lituus, Schallmeye. 

p. 40 Die Krumbhörner (Lituus …) 
H Athanasius Kircher, Musurgia Universali, Rome 1650, ingekort en vertaald door Andreas Hirsch, 

Schwäbisch Hall 1662, p. 114. 

In kantlijn, onder elkaar staand:  
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Litui Krumbhörner  

Daarnaast: 

Litui sind underwerts gekrümte Pfeifen / bey den Egyptiern gar gebräuchlich. 
I Walther 1732, p. 367. 

Lituus [lat.] ein Zincke. Ehemals hat es auch eine Schallmey; it.tubam curvam, ein Heer-Horn 

bedeutet. 
J Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste, 

Halle/Leipzig 1731-1754, kolom 1710. 

[…] Lituus hieß bey denen Römern eine Art von Pfeiffen, die etwas schmahl und krumm, doch 

nicht so viel gekrümmet, die das Corno waren. […] 
K Mauritio Vogt, Conclave thesauri magnæ artis musicæ, Vetero-Pragae 1719, p. 5. 

 Lituus, tuba major recurva, Jäger-Horn / Wald-Horn. 
L Ignaz Franz Xaver Kürzinger, Getreuer Unterricht zum Singen und Manieren und die Violin zu spielen, 

Augsburg 1763, p. 84, met dank aan Prinz 2005, p. 152f. 

 Lituo, soll bey einigen auch eine Trompete, oder Waldhorn anzeigen. 


