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XXXII. DE ZINK EN DE TROMBONE 

In dit hoofdstuk komen twee instrumenten aan de orde, die in de tijd van Bach al als ouder-

wets werden beschouwd: de zink (cornetto) en de trombone. Onderzocht zal worden hoe tijd-

genoten over deze instrumenten schreven, wie deze in Bachs kerken bespeelden, welke ty-

pen van deze instrumenten door Bach werden voorgeschreven, en hoe ze in zijn muziek wer-

den ingezet. 

 

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

de zink in Bachs cantates en passies in Leipzig? 
 

 
Afb 1. Lodewijk van der Helst, Portret van Michiel Servaesz. Nouts (1628-1693),  

klokkenist van de Stadhuiskoepel in Amsterdam, 1670, met een zink. 

RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis), Den Haag, nr. 43636. 

 

De zink in Duitsland in de 18e eeuw 
Zinken zijn houten blaasinstrumenten, meestal van hout gemaakt, zelden van ivoor. Het 

hoogtepunt van hun toepassing lag in de periode 1550-1650: ten tijde van Bach werden zij be-

schouwd als ouderwetse instrumenten. Michael Praetorius beschreef in 1619 (dus op het 

hoogtepunt van hun populariteit) verschillende vormen van de zink (afb. 2). Zijn Tafel VIII 

bevat afbeeldingen van zowel zinken als trombones. De hieronder getoonde zinken kregen 

van Praetorius de volgende namen:1 

                                                      
1 Michael Praetorius, Syntagma musicum II, Wolffenbüttel, 1619. Tafel VIII, XIII; beschrijving op p. 35f. 
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a, b, c.  Cornetti muti: stille Zincken.  

Deze hebben vaste ingedraaide mondstukken en klinken zacht en lieflijk. 

d.  Cornetto diritto: Gerader Zinck mit eim Mundstück.  

e.  Cornettino: Klein Discant Zinck / so ein Quint höher [vergeleken met:] 

f.  Cornetto curvo: Recht Chor Zinck, Schwarzer Zinck. 

g. Corno / Groß Tenor-Cornett: ein Quint tieffer. 

 

 

 
Afb. 2. Michael Praetorius, Syntagma musicum II, 1619. Diverse zinken (zie tekst hierboven). 

Samengesteld uit Tafel VIII (b,d,e,f,g) en XIII (a,c), MGG Sachteil 9, Kassel 21998, kol. 2383. 

 

Rechte zinken (d) waren blijkbaar vooral in gebruik rond 1500; vanaf 1540 werden zij in 

Duitsland verdrongen door de kromme zinken.2 Stille zinken (a, b, c) bestonden uit één stuk, 

en werden in het bijzonder toepast bij samenspel met zachte instrumenten. De kromme zin-

ken e en g werden wat toonhoogte betreft vergeleken met zink f, die blijkbaar als ‘gewone 

zink’ werd beschouwd. De term Recht Chor Zinck voor dit kromme instrument is voor Neder-

landers op het eerste gezicht misschien verwarrend: het Duitse recht betekent passend, ge-

schikt. Deze kromme zink (cornet) zou dus bij uitstek geschikt zijn geweest om ingezet te 

worden in ‘koren’ (vocale en/of instrumentale ensembles). Het instrument bestond uit twee 

delen, veelal gemaakt van vooral harde housoorten (buxus-, ahorn-, pruimen- of perenhout), 

                                                      
2 Fritz Heller suggereert dat het mogelijk is dato ook Bachs zinkpartijen op rechte zinken uitgevoerd 

kunnen zijn, omdat zulke instrumenten in de achttiende eeuw nog in aanzienlijke aantallen werden 

gebouwd. Fritz Heller, ‘Der gerade Zink’, in Der Zink – Geschichte, Instrumente und Bauweise, Michaelse-

tiner Konferenzberichte Band 79, Augsburg 2015, p. 41-51, op p. 50. 
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en overtrokken met zwart geverfd leer of perkament. Beide helften werden conisch uitge-

hold en later meestal weer samengelijmd; de plaatsen waar de delen waren samengevoegd 

werden vaak versterkt met touw. De uitholling werd in het deel met het mondstuk naar be-

neden toe sneller wijder dan in het andere deel. Latere zinken konden soms uit drie delen be-

staan, die aan weerszijden van de drie eerste gaten aan elkaar gekoppeld werden. Het kleine 

ketelvormige mondstuk werd meestal gemaakt van been, hoorn of ivoor. De zink werd 

waarschijnlijk niet in het midden, maar meer aan de zijkant van de lippen bespeeld; een mo-

gelijke reden kan zijn dat het mondstuk te klein was om in het midden over de lippen te pas-

sen. 

Aan de bovenkant bevonden zich zes vingergaten, aan de onderkant één gat voor de 

duim. Kromme zinken zijn aan de buitenkant niet rond, maar meestal achtkantig. De tenor-

versie (g) was S-vormig en werd door Praetorius corno genoemd, hetgeen verwarring kan ge-

ven omdat ook de hoorn deze naam droeg (zie Hoofdstuk XXXI De hoorn en de lituus). Bij het 

mondstuk en de voet konden metalen verstevigingsringen worden aangebracht (waarmee 

barsten konden worden voorkomen, en waarmee de toonhoogte iets kon worden aangepast), 

maar soms ook afneembare vergulde messing sierringen (afb. 3). Waarom de instrumenten 

krom waren en met leer overtrokken is niet met zekerheid bekend; er wordt wel veronder-

steld dat het leer / perkament bedoeld was om beide helften stabiel bij elkaar te houden, of 

om lekkage tegen te gaan tussen beide aan elkaar gelijmde helften. De standaardlengte van 

de cornetto (‘koorzink’) (afb. 1 en 3) was iets minder dan 60 cm, van de cornettino (‘kwartzink’) 

iets minder dan 40 cm en van de corno (tenorzink) 90-100 cm.  

 

 
Afb. 3. Zink, Duitsland (?) 17e of 18e eeuw, met messing ringen bij mondstuk en voet. 

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, nr. MIR40. 

 

Een grepentabel voor de zink lijkt sterk op die voor de blokfluit. A,D Het duimgat heeft echter 

op de zink deels een andere functie, want het is niet betrokken bij het spelen van hogere to-

nen door middel van overblazen; dit wordt op de zink enkel bereikt door aanpassing van de 
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lippenspanning, vergelijkbaar met de techniek van koperblazers. Omdat een zevende gat 

(voor de pink) ontbrak, kon de grondtoon alleen met moeite worden gespeeld door het aan-

passen van de laagste normaal speelbare toon. Op Tenor-Cornetten werd soms aan de boven-

kant wel een zevende gat aangebracht, onder een klep.3 Een goede zinkspeler kon de toon-

hoogte naar boven en beneden aanpassen, waarbij zelfs een glissando kon worden gereali-

seerd, hoewel deze techniek niet gebruikelijk was.4 

Duitse traktaten ten tijde van Bach 
Verschillende auteurs uit de late zeventiende en achttiende eeuw hebben de zink beschreven. 

Daniel Speer besprak in de tweede editie van zijn Grund-richtiger […] Unterricht (1697) naast 

de cornetto alleen de cornettino. Als bereik van de cornetto noemde hij a tot c3, dus ruim twee 

octaven boven de nauwelijks speelbare grondtoon g. Tonen boven het eerste octaaf waren te 

realiseren door de lippenspanning aan te passen. Het bespelen van de cornettino zou volgens 

Speer eenvoudig zijn, omdat de grepen hierop dezelfde zijn als op een gewone zink (zoals de 

vergelijkbare grepen op een sopraan- en op een altblokfluit). Uit voorbeelden blijkt dat de 

partijen in de vioolsleutel werden genoteerd.A 

Gewoonlijk werd de linkerhand boven geplaatst; zo liet ook Johann Christoph Weigel de be-

speler zien in 1715 (afb. 4). Linkshandigen konden de rechterhand boven plaatsen. 
 

 
Afb. 4. Johann Christoph Weigel, ‘Zinken‘, Musicalisches Theatrum (Nürnberg ca. 1715). 

 

Volgens Johann Mattheson (1713) was de zink het moeilijkst te bespelen blaasinstrument. De 

klank was luid en leek op die van een ruwe menselijke stem. Mattheson raadde musici aan 

                                                      
3 Informatie over de bouw van zinken is ontleend aan Georg Karstädt, ‘Zink‘, in MGG, Band 14, Kassel 

1968, kolom 1307ff.;  Lorenz Welker, ‘Zink’, in MGG, Sachtheil 9, Kassel 21998, kolom 2383ff.; Friend 

Robert Overton, Der Zink: Geschichte, Bauweise und Spieltechnik eines historischen Musikinstruments, 

Mainz 1981, p. 72-79. 
4 Overton 1981, p. 80. 
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niet te veel energie te steken in het (leren) bespelen van dit instrument; het was toch al uit de 

mode, hoewel het in kerken nog wel werd aangetroffen.B Johann Gottfried Walther (1732) gaf 

kort de betekenis van de verschillende soorten zinken aan,C evenals Joseph Friedrich Bern-

hard Caspar Majer. Deze leunde zwaar op Speer en Mattheson; hij gaf ook een grepentabel, 

die in de eindnoot is opgenomen.D Johann Philipp Eisel (1738) gaf dezelfde informatie, maar 

gebruikte eigen formuleringen. Het bereik zou tot g2 lopen, maar ook hogere tonen waren 

mogelijk. Zijn grepentabel wijkt niet af van die van Speer. In de eindnoot is alleen nieuwe in-

formatie opgenomen.E 

In 1737 publiceerden de gebroeders Johann Christoph en Johann David Stößel hun 

Kurz-gefaßtes Musicalisches Lexicicon. Onder het kopje Cornet à bouquin schreef de vermoede-

lijke auteur Barnickel dat men wel honderd noten op één adem kon spelen, omdat er weinig 

lucht door het nauwe mondstuk kon worden geblazen. Onder het lemma Zincken noteerde 

hij dat op alle zinken op de normale wijze vijftien tonen konden worden gespeeld, en door 

overblazen nog eens vier. Hij beschreef de normale zink als het traditionele instrument dat 

als sopraan naast trombones werd gebruikt. De tenorzink, door hem niet Corno, maar Cornon 

genoemd, zou hoornachtig hebben geklonken, en zou vervangen moeten worden door een 

trombone. Beide laatste constateringen komen overeen met Bachs werkwijze.F 

Informatie over de zink in Duitsland kan niet alleen uit de traktaten worden verkre-

gen, maar ook uit overgeleverde muziek en bewaard gebleven instrumenten. Bachs directe 

voorgangers in Leipzig Sebastian Knüpfer, Johann Schelle en Johann Kuhnau gebruikten de 

zink als sopraaninstrument in een meestal vijfstemmig ensemble met trombones in kerkmu-

ziek. Zoals hierboven al gemeld werd de zink in de achttiende eeuw als ouderwets be-

schouwd en minder gebruikt.  

Zinken en hun bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 
Voor zover bekend werden ten tijde van Bach en de jaren daaraan voorafgaand geen zinken 

geproduceerd in Leipzig; dergelijke instrumenten zijn ook niet overgeleverd. Dat Bach in de 

achttiende eeuw een zink en trombones toepaste in de kerkmuziek was uitzonderlijk. Hij 

zette daarbij meestal maar één bespeler van de zink tegelijk in. De Stadtpfeiffer Johann Caspar 

Gleditsch en Christian Rother waren blijkens de aangelegde lijsten van bezittingen bij hun 

overlijden in het bezit geweest van een zink.5 En zoals dat geldt voor bijna alle blaasinstru-

menten waren de beide hoofdkerken en de Thomasschule in Leipzig mogelijk evenmin als 

Bach zelf in het bezit van zinken.6 

Zinkpartijen in Bachs cantates en passies in Leipzig 

Voor zover nu bekend schreef Bach de zink ca. veertien keer voor in Leipzig, vooral in zijn 

eerste twee jaargangen cantates.7 In tien gevallen speelde de zink colla parte met de sopraan 

                                                      
5 Hans-Joachim Schulze, ‘Besitzstand und Vermögensverhätnisse von Leipziger Ratsmusikern zur Zeit 

Johann Sebastian Bachs‘, Beiträge zur Bachforschung 4, Leipzig 1985, p. 33ff. 
6 In de kerken: o.a. Arnold Schering, Musikgeschichte Leipzigs, zweiter Band (1650 bis 1723), Leipzig 

1926, p. 114; Dokumente GLT VIII/C20, p. 51f. 

In de Thomasschule: Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach, Band II, Leipzig 21916, p. 774; Glöckner 2018, 

nr. IX/C2, p. 237f. 

In de nalatenschap van Bach zelf is geen enkel blaasinstrument opgenomen. ‘Specificatio der Verlaßen-

schaft des am 28. July 1750 seelig verstorbenen Herrn Johann Sebastian Bachs, […]‘,  BD II. Nr. 627, p. 

492. 
7 Eerste jaargang: BWV 23.2, 25, 64; zonder trombones in Sanctus BWV 238;  
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in motet-achtige koordelen; de alt-, tenor- en baspartijen werden evenzo versterkt door een 

drietal trombones. In drie gevallen werd de sopraanpartij in dergelijke koordelen niet door 

een zink, maar door een sopraantrombone meegespeeld (BWV 2, 21.3, 38; zie hieronder in § 

2). Of Bachs gezien de aantallen kennelijke voorkeur voor de zink een praktische of estheti-

sche was, is onbekend. Dat de partijen voor de zink vaak veel eenvoudiger waren dan die 

voor de trombones is enerzijds te verklaren, doordat zij vaak slechts uit koraalmelodieën be-

staan, anderzijds waarschijnlijk doordat de virtuoze techniek van bespelers uit het begin van 

de zeventiende eeuw niet meer beheerst werd. Overigens konden tegelijkertijd met de zink 

ook andere instrumenten klinken met de sopraan.8 In BWV 238 diende de zink ter verster-

king van de sopraanpartij zonder dat trombones werden ingezet. De deelname van een zink 

blijkt slechts uit de partijen; in de partituren komt deze informatie niet voor. In BWV 3, 133 

en 135 wordt de zink colla parte gevoerd met een door de sopraan gezongen koraalmelodie. 

Of in deze cantates werkelijk een zink meespeelde is niet zeker; dat zou wellicht ook een 

schuifhoorn (corno da tirarsi) kunnen zijn geweest (zie ook Hoofdstuk XXXI, De hoorn en de 

lituus).9  

 Bach noteerde de zinkpartij, in overeenstemming met de beschrijvingen van Speer en 

Majer, bij voorkeur in de vioolsleutel. In een drietal gevallen paste hij echter de sopraansleu-

tel toe (BWV 23.2, 64, 4.2); hierbij zullen de partijen waarschijnlijk zonder aanpassing zijn 

overgeschreven van de sopraanpartijen in de partituren; een vioolsleutel zou kunnen duiden 

op een vioolpartij als bron, zo suggereert Prinz, maar hij geeft zelf al aan dat deze redenering 

niet in alle gevallen op gaat.10 Daarnaast zijn zes partijen een toon lager genoteerd dan de 

zangpartijen (BWV 4.2, 23.2, 28, 68, 121, 135?); dat bevestigt dat de zinken – evenals de trom-

bones – oude instrumenten waren die nog in koortoon stonden. De overige partijen zijn ech-

ter ongetransponeerd. De reden daarvan is niet bekend; wellicht was een zinkspeler beschik-

baar die op het oog kon transponeren. Er is geen reden om aan te nemen dat op enig moment 

een zink in kamertoon beschikbaar kwam, omdat de getransponeerde en ongetransponeerde 

partijen elkaar in de tijd afwisselden.11  

                                                      
Tweede jaargang: BWV 4.2, 101, 121, 133, 68 (daarnaast zonder trombones wellicht in BWV 3, 133, 

135); 

Derde jaargang: BWV 28;  

Latere jaren: motet BWV 118.1 (ca. 1736; eerste versie). 
8 Ulrich Prinz, Bachs Instrumentarium, Kassel 2005, p. 172. 
9 Prinz meent, in navolging van Hans Kunitz dat de punt achter Corno bij het slotkoraal in de trombo-

nepartij van BWV 3 suggereert dat hiermee een Cornetto zou zijn bedoeld. De partij kan echter wel de-

gelijk op een (schuif)hoorn gespeeld zijn. Prinz 2005, p. 186, 162, 129; Hans Kunitz, Die Instrumentation 

VI (Horn), Leipzig 1961, p. 342 en 460. Olivier Picon, The Corno da tirarsa, Diplomarbeit an der Schola 

Cantorum Basilisensis, Basel 2005, p. [65]. www.bachkantaten.ch/Daten10/10/x.Corno.da.Tirarsi/Pi-

con.2010.Corno.da.Tirarsi.pdf, 

De partijen van Ach Herr, mich armen Sünder BWV 135 zijn verloren gegaan, en in de partituur staan de 

instrumenten niet vermeld. Uit een later afschrift van C.G.W. Wach uit 1803, waarin een partituur is 

samengesteld uit de op dat moment kennelijk nog beschikbare partijen, blijkt de inzet van een Cornetto 

in het slotkoraal (en van de trombone colla parte met de bas in deel 1). De vergelijking met Bachs hier-

boven genoemde BWV 3 dringt zich echter op. Paul Brainard, KB zu NBA I.16, Kassel 1984, p. 169f. 

Picon veronderstelt dat ’Cornetto‘ in Ich freue mich in dir BWV 133 een verschrijving is van Wilhelm 

Friedemann Bach, en dat het instrument gewoon ‘Corno’ zou moeten heten. Uit het feit dat de partij 

niet is getransponeerd blijkt dan dat een Corno da tirarsi zou zijn bedoeld. Picon 2010, p. [64]. 
10 Prinz 2005, p. 164. 
11 Ibid., p. 163. 

http://www.bachkantaten.ch/Daten10/10/x.Corno.da.Tirarsi/Picon.2010.Corno.da.Tirarsi.pdf
http://www.bachkantaten.ch/Daten10/10/x.Corno.da.Tirarsi/Picon.2010.Corno.da.Tirarsi.pdf
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Bachs colla parte gevoerde zinkpartijen hebben een bereik van d1-a2 (koortoon c1-g2). Hiermee 

ging Bach niet verder dan de auteurs van de besproken traktaten. Alleen de obligate zinkpar-

tij in de eerste versie van Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht BWV 118.1 gaat van c1 tot d3 

(koortoon bes-c3) (afb. 5). Voor de bes gaf alleen Majer een greep in zijn tabel. Bach schreef 

verder alle chromatische tonen tussen d1 en a2 (kamertoon) voor.  

 

 
Afb. 5. BWV 118.1 (eerste versie, 1736), partituur, begin, instrumentale partijen. 

Zink: derde notenbalk, in Bes koortoon (de litui in beide eerste lijnen staan in C kamertoon). 

 

De partij in Sehet, welch eine Liebe BWV 64 (bereik c1-g2 koortoon) heeft als opschrift Cornet-

tino, maar is goed speelbaar op een normale koorzink, en merkwaardigerwijze niet op een 

kwartzink (d1-d3 koortoon). De term Cornettino is hier niet goed verklaarbaar; Bach lijkt 

steeds uitsluitend de koorzink te hebben toegepast (afb. 6).  

 

 
Afb. 6. BWV 64, partij Cornettino, begin. 

 

De Corno-partij in het openingsdeel van Christus der ist mein Leben BWV 95 zou volgens en-

kele auteurs eigenlijk voor Cornettino zijn bedoeld, en is dan ook vaak uitgevoerd op een zink 

(afb. 7). Niettemin is de in kamertoon genoteerde partij niet speelbaar op de kwartzink: de c1 

in m. 109 is niet beschikbaar op het kleinere instrument.12 Picon maakte in zijn studie uit 2010 

overtuigend duidelijk dat het hier om een partij voor Corno da tirarsi gaat; zie hiervoor 

Hoofdstuk XXXI, De hoorn en de lituus.13 

 

                                                      
12 Ibid., p. 171. 
13 Picon 2010, p. 49. 
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Afb. 7. BWV 95, partij Corno, begin. 

 

In 1724 voerde Bach de cantate Du wahrer Gott und Davids Sohn BWV 23 opnieuw uit in b ka-

mertoon (tweede versie, BWV 23.2). Daarbij schreef hij een zink en trombones voor in de toe-

gevoegde koraalbewerking Christe du Lamm Gottes in e.14  

 

 
Afb. 8. BWV 23.2/4, partij Cornetto, begin, in e koortoon. 

 

 

Een zink werd door Bach ca. 14 keer voorgeschreven, steeds ter versterking van 

de sopraanpartij, en meestal samen met drie trombones ter versterking van de 

andere partijen. Met de zink, die hij steeds Cornetto (of een variant daarvan) 

noemde, werd door Bach steeds de koorzink bedoeld, een gebogen instrument 

van ca. 60 cm lengte met een verwisselbaar mondstuk. Deze instrumenten 

stonden in koortoon, en werden daarom vaak, maar niet altijd, een toon lager 

genoteerd. 
 

  

                                                      
14 Martin Geck, ‘Bachs Probestück’, in Quellenstudien zur Musik, Wolfgang Schmieder zum 70. Geburtstag, 

Frankfurt 1972, p. 66; Prinz 2005, p. 169. De BWV3 miskent de rol van de Clarino in 1723. 
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2. Wat is bekend over de bouw, eigenschappen, bespelers en inzet van 

de trombone in Bachs cantates en passies in Leipzig? 
 

 
Afb. 9. Franz Friedrich Franck, Musikstilleben, 1663, Städtische Kunstsammlungen Augsburg.  

De trombone in Duitsland in de zeventiende en achttiende eeuw. 
Evenals de zink beleefde de trombone (bazuin; trombone = grote tromba) zijn hoogtepunt rond 

1600, en boette het instrument na 1650 aan belang in. In Wenen daarentegen kende de trom-

bone als virtuoos kamer-en kerk instrument wel een verdere ontwikkeling en hier ontston-

den vooral onder invloed van de Italiaanse componisten als Antonio Ziani en Antonio Cal-

dara een rijke traditie aan aria's met de trombone als obligaat solo-instrument. Kort daarna 

ontstonden hieruit de eerste concerti voor trombone en orkest, van componisten als Georg 

Christoph Wagenseil, Johann Albrechtsberger en Leopold Mozart. Uiteindelijk zouden trom-

bones zelfs een vast deel van het symfonieorkest gaan uitmaken. 

 Trombones waren, evenals zinken, in de tijd van Bach niet essentieel anders van 

bouw dan aan het begin van de zeventiende eeuw. De trombone bestond uit de volgende on-

derdelen (afb. 10a/b), die met corresponderende nummers zijn aangegeven. 

 

 Het corpus (1) was een U-vormige hoofdbuis, versterkt met een verbindingsstuk. 

 Aan de bovenzijde liep deze conisch uit in de beker (2).  

 Aan de onderzijde was het corpus verbonden met een van beide buizen van de bin-

nenschuif (3) (Innenzug; ‘Stangen’). Deze bestond uit twee lange buizen die door een 

verbindingsstuk bijeen werden gehouden. In afb. 10b zijn beide buizen niet te zien, 

omdat de buitenschuif (5) geheel is ingeschoven.  
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 Aan de andere buis van de binnenschuif was een ketelvormig mondstuk (4) aange-

bracht.  

 Over beide buizen kon een lange U-vormige (buiten)schuif, (coulisse, Außenzug, 

Scheide) (5) uit- en ingeschoven kon worden.  

 
Afb. 10a. Tenortrombone, Anton Drewelwecz, Nürnberg 1595. Germanisches Nationalmuseum, 

Nürnberg, nr. MI 167; uit Hannes Vereecke, The Sixteenth Century Trombone, Turnhout 2016, p. 151. 

Boven: corpus 1 met beker 2, midden: middenschuif 3 (zonder mondstuk 4), onder: buitenschuif 5. 

 

   

 

                                                  1 

                                                                                                         2 

                                             4             

                                                           3                   5 

 

                                      

 

 
Afb. 10b. Tenortrombone, Hans Miller, Wenen 1630. 

Grassi Museum für Musikinstrumente, Leipzig, nr. 1895.  

 

Een belangrijk verschil met moderne trombones is dat de buizen over het algemeen minder 

wijd waren (‘eng-gemensureerd’) hetgeen resulteerde in een lichtere, briljante en dunnere 

toon, die met minder inspanning gerealiseerd kon worden. Daarnaast was een groter deel 

van de buizen cilindrisch in plaats van conisch, en waren de buiswanden dikker. Ten slotte 

waren de verbindingsstukken minder star bevestigd, waardoor het instrument vrijer kon re-

soneren. Er waren verschillende soorten mondstukken in omloop, variërend van de trechter-

mondstukken zoals bij de hoorn tot de ketelmondstukken van trompetten.15  

Het belangrijkste verschil met de trompet (inleiding Hoofdstuk XXX) is dat door het 

in- en uitschuiven van de (buiten)schuif ook andere tonen konden worden gerealiseerd dan 

natuurtonen van de grondtoon bij geheel ingeschoven schuif. Tegenwoordig wordt bij het 

uitschuiven van de schuif gesproken over zeven posities, waarmee de grondtoon zes maal 

een halve toon kan worden verlaagd; beneden de grondtoon is dus de overmatige kwart be-

reikbaar. De tweede positie wordt bereikt door de schuif ca. 9 cm te verplaatsen; de zevende 

                                                      
15 Robin Gregory, The Trombone, The Instrument and its Music, London 1973, p. 30ff., 48; Philip Bate, The 

Trumpet and the Trombone, London /  New York 1966, p. 71f. 
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positie door de schuif vanuit de zesde positie ca. 11 cm verder uit te schuiven. Door over te 

blazen kunnen natuurtonen van de grondtoon worden gespeeld, die ook elk weer maximaal 

een overmatige kwart kunnen worden verlaagd. Op deze manier is binnen een zeker bereik 

elke chromatische toon te spelen.  

Dit kan voor de tenortrombone in A1 worden verduidelijkt aan de hand van Tabel 1.16 

 
Tabel 1. Te realiseren tonen op een tenortrombone in A (koortoon). 

Natuurtonen ► 

Posities (Züge) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A1 A e a cis1 e1 g1 a1 b1 cis2 

2 Gis1 Gis es gis c1 es1 fis1 gis1 bes1 c2 

3 G1 G d g b d1 f1 g1 a1 b1 

4 Fis1 Fis cis fis bes cis1 e1 fis1 gis1 bes1 

5 F1 F c f a c1 es1 f1 g1 a1 

6 E1 E B e gis b d1 e1 fis1 gis1 

7 Es1 Es Bes es g bes cis1 es1 f1 g1 

 

Voor de eerste positie (de schuif geheel ingeschoven) zijn van links naar rechts de eerste tien 

natuurtonen op de grondtoon A1 genoteerd, te realiseren door de lipspanning te verhogen. 

Door de schuif verder uit te schuiven wordt elke natuurtoon steeds lager, en wel op de juiste 

posities steeds een halve toon lager. Bij dit overzicht kunnen de volgende opmerkingen wor-

den gemaakt. 

 

1. De tonen Bes1, B1, C, Cis, en D zijn niet realiseerbaar: zij ontbreken in de tabel.  

2. Uitgaande van de grondtoon (kolom 1) zijn A1 en Gis1 redelijk bruikbaar, G1 en Fis1 

minder goed, en F1, E1 en Es1 helemaal niet. In de praktijk werden al deze grondtonen 

zelden of nooit gebruikt. Met andere woorden, de Es (natuurtoon 2, positie 7) werd in 

het algemeen als de laagst speelbare noot beschouwd. 

3. Hoge tonen zijn volgens de tabel vaak op meer manieren te realiseren. Dit verschijn-

sel komt ook voor bij strijkinstrumenten: sommige tonen zijn te spelen op verschil-

lende snaren. Het gevolg is een vergroting van de keuzemogelijkheden; de trombo-

nist zal kiezen voor de gemakkelijkst te realiseren mogelijkheid. 

4. De juiste intonatie, ook van chromatische en diatonische halvetoonsafstanden, is een 

kwestie van het correct plaatsen van de schuif (zie Hoofdstuk X). 

 

Bekende Duitse bouwers van trombones waren Johann Wilhelm Haas, Leonhard, Johann 

Leonhard en Friedrich Ehe, Sebastian Hainlein en Christian Müller; in Leipzig maakten 

Heinrich Pfeiffer, Johann Heinrich Eichentopf en Johann Friedrich Schwabe trombones. 

Duitse traktaten ten tijde van Bach 
De gedurende de gehele zeventiende eeuw gezaghebbende Praetorius beschreef in 

1619 vier typen trombones: 1. de Alt oder Discant Posaun (alttrombone in e of d koortoon), 2. 

de gemeine rechte Posaun (tenortrombone in A), 3. de Quart-Posaun (de bastrombone in E), 4. 

                                                      
16 Gregory 1973, p. 55ff. 

Een tabel met de eerste zestien natuurtonen is opgenomen in de inleiding van Hoofdstuk XXX. 



12 

 

de Octav-Posaun (bastrombone in A1). In Tafel VIII in het tweede deel van zijn Syntagma Mu-

sicum (afb. 11) zijn de eerste drie typen aangegeven met de cijfers 4, 3 en 2 / 1. Nr. 1 en 2 zijn 

kennelijk verschillende vormen van de Quart-Posaun, maar bij nr. 2 heeft hij de vier posities 

D, C, Bes1 en A1 aangegeven, samen met de andere speelbare tonen in deze posities; blijkbaar 

betreft het dus een bastrombone in D (Quint-Posaun) i.p.v. in E (Quart-Posaun). Deze vier 

posities worden hieronder bij de bespreking van het traktaat van Daniel Speer verder toege-

licht. Praetorius noemde geen sopraantrombone, maar wel een extra laag type, de Octav-Po-

saun. De klankkwaliteit van de alttrombone vond hij minder goed dan die van de gemeine te-

nortrombone in A, die een ‘natuurlijk’ bereik had van E tot f1, dus ruim twee octaven; verder 

overblazen dan de vijfde natuurtoon is daarvoor theoretisch niet nodig (zie tabel 1 en 2). 

Maar hogere tonen als a1 waren ook speelbaar. 17 

Bij de beschrijving van de bastrombone gaf de auteur adviezen over de wijze waarop 

een speler van de tenortrombone gemakkelijk ook een basinstrument kon bespelen, door 

zich namelijk een andere sleutel voor te stellen, die eveneens op de tweede lijn van boven is 

gecentreerd. Hieruit blijkt ook dat trombonemuziek klinkend werd genoteerd, dus niet 

transponerend. De bas- en octaaftrombone waren verder voorzien van een pookje, waarmee 

de schuif verder kon worden uitgeschoven dan met alleen de arm mogelijk zou zijn ge-

weest.G  

 
Afb. 11. Michael Praetorius, Syntagma Musicum II, Wolffenbüttel 1619, Tafel VIII. 

[Het uiterlijk van de octaaftrombone, afgebeeld in Tafel VI, lijkt sterk op dat van de kwarttrombone.] 

                                                      
17 Praetorius II 1619, p. 20, tabel V. 
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In de late zeventiende eeuw noemde Daniel Speer (1687 / 1697) slechts de alt- en bastrom-

bone, maar hij beschreef de tenortrombone uitgebreid. In plaats van zeven posities op hal-

vetoonsafstand onderscheidde hij vier Züge, waarmee alleen de diatonische tonen konden 

worden gespeeld. Op de tenortrombone waren de Züge 1 (A), 2 (G), 3 (F) en 4 (E) beschik-

baar; deze konden door verder in- of uitschuiven van de schuif met een halve toon worden 

verhoogd of verlaagd. Alleen bij de eerste Zug noteerde Speer de grondtoon A1; de overige 

Züge begonnen een octaaf hoger. In het algemeen kan worden opgemerkt dat de hogere Züge 

(met de lagere tonen) alleen werden gebruikt wanneer de noten met lagere Züge niet gereali-

seerd konden worden; dit betreft F, c en f in de derde Zug en E en B (+Bes) in de vierde. In 

tabel 2 zijn de beschikbare tonen uit tabel 1 herhaald, maar nu in de terminologie van Speer; 

noten die hij kennelijk niet gebruikte zijn weggelaten, terwijl de door hem genoemde noten 

vet zijn afgedrukt.  

 
Tabel 2. Te realiseren tonen op een tenortrombone in A volgens Speer.. 

Natuurtonen ► 

Posities (Züge) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A1 A e a cis1 e1 g1 a1   

verlaagde 1,  

verhoogde 2 

As1, 

Gis1 

As, 

Gis 

es, 

dis 

as, 

gis 

c1 

 

es1  

fis1 

as1, 

gis1 

  

2 G1 G d g b d1 f1    

verlaagde 2,  

verhoogde 3 

  

Fis 

des, 

cis 

 

fis 

bes      

3  F c f       

4  E B        

verlaagde 4  Es Bes        

 

Speer vermeldde verder dat de tenortrombone zelfs door jonge kinderen goed was te bespe-

len, omdat het instrument weinig lucht verbruikte. H 

In 1706 schreef Friederich Erhard Niedt het tweede deel van zijn Musicalische Hand-

leitung, dat handelt over het aanbrengen van variaties in het spelen van een generale bas, 

maar dat ook een overzicht geeft van Kunstwörter, een soort glossarium. Niedt meldde dat er 

trombones bestaan in alt-, tenor- en bas-ligging, en dat zij gebruikt werden door stadsmusici. 

De alttrombone zou een bereik hebben van c tot c2, en bas- en tenor-instrumenten – kennelijk 

zonder onderscheid – van A tot d1 of e1.I 

 Johann Mattheson noemde in 1713 naast de tenor- en bastrombone de ‘kleine en 

grote’ alttrombone. De instrumenten zouden alleen in de kerk en bij plechtigheden nog ge-

bruikt worden.J In 1721 gaf hij een herziene editie uit van Niedts hierboven genoemde 

tweede deel van Musicalischer Handleiting, waarin hij veel meer informatie verschafte over de 

trombone, maar waarbij hij sterk leunde op Speer en een Frans traktaat van Sébastien de 

Brossard; uit het lemma ‘Posaune’ is alleen het slot in de eindnoot weergegeven.K 

Walther (1732) citeerde Speer en Mattheson vaak bijna letterlijk; verder noemde hij de 

door deze auteurs vermelde instrumenten met hun Italiaanse namen Trombone piccolo, mag-

giore, grosso en grande; de laatste, ook wel Baß- oder Octav-Posaun of Trombone zonder ver-

dere toevoeging.L Omdat ook Majer in 1732 slechts Speer en Mattheson citeerde wordt hier-

onder een citaat achterwege gelaten; wel voegde Majer een tekening toe die hieronder, een 
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kwartslag gedraaid, is afgebeeld.M Barnickel (1737) meende dat de trombone evenals de 

trompet een te scherp geluid had voor normale muziek; beide instrumenten zouden meer ge-

schikt zijn voor marsmuziek.N Eisel meldde in 1738 grotendeels dezelfde informatie als de 

hierboven besproken auteurs, maar zoals gebruikelijk met veel meer omhaal van woorden. 

In het citaat is alleen extra informatie opgenomen. Zo was de trombone volgens Eisel, die 

hierbij Josephus als autoriteit aanhaalde, een van de oudste instrumenten, ontstaan in de 

Oudtestamentische tijd van Mozes. Verder noteerde hij dat de trombone was vervaardigd 

van messing. Hij gaf ook een tamelijk compleet schema voor alle speelbare diatonische to-

nen, en bovendien een schema voor de verhoogde en verlaagde noten, maar dan niet voor de 

tenor-, maar voor de kwint-bastrombone.O Johann Heinrich Zedler ten slotte (1741) liet in 

zijn encyclopedie veel informatie opnemen over de trombone, maar het overgrote deel daar-

van betreft vermeldingen in de bijbel en de Griekse mythologie. Daarbij greep hij weinig te-

rug op eerdere schrijvers, maar verschafte toch weinig nieuwe informatie.P 

Trombones en hun bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 
De beide hoofdkerken in Leipzig bezaten aan het begin van de achttiende eeuw elk drie oude 

trombones, zoals blijkt uit een overzicht van Johann Kuhnau uit 1702.Q Aan een herhaald 

verzoek van Kuhnau om voor beide kerken complete koren nieuwe trombones aan te schaf-

fen, elk bestaande uit een sopraan-, alt, tenor- en basinstrument,R werd in 1705 gedeeltelijk 

gevolg gegeven: Thomas-Thürmer Heinrich Pfeiffer bouwde en leverde één compleet koor 

trombones ten behoeve van de Thomaskirche; daarbij werden de oude instrumenten inge-

ruild.18 Voor zover bekend zijn tijdens Bachs leven geen nieuwe trombones gekocht. In de 

nalatenschappen van Bach en een aantal door Hans Joachim Schulze onderzochte stadsmu-

sici zijn geen trombones opgenomen.19 De Stadtpfeiffer konden echter zo nodig mogelijk wel 

beschikken over instrumenten die in de toren van het stadhuis werden bewaard.20 Gedu-

rende het directoraat van Kuhnau waren het blijkbaar deze Stadtpfeiffer die trombone speel-

den;21 het ligt voor de hand dat dat bij Bach niet anders zal zijn geweest.  

Kuhnau meldde dat de trompetten in koortoon stonden, maar in de desbetreffende opmer-

kingen komen trombones niet voor.22 Uit Bachs partijen blijkt dat de trombones tijdens zijn 

directoraat eveneens in koortoon stonden. Het door Bach voorgeschreven bereik op de vier 

soorten trombones is weergegeven in tabel 2. In kamertoon was het genoteerde bereik van de 

trombones vanzelfsprekend een hele toon hoger.  

 

  

                                                      
18 Herbert Heyde, Instrumentenkundliches über Horn und Trompete bei Johann Sebastian Bach, Wiesbaden / 

Leipzig 1991, p. 250f. 
19 Schulze 1985, p. 33ff. 

In 1759 werden voor de Nikolaikirche twee nieuwe trombones aangeschaft; in 1770 waren drie trombo-

nes aanwezig (alt-, tenor- en baskwint-trombones). Dokumente GLT X/C 18, 45, p. 327, 348. 

In hetzelfde jaar 1770 werd alleen de bastrombone in de Thomaskirche vervangen. Dokumente GLT X/C 

43, p. 346. 
20 Arnold Schering, ‘Die Leipziger Ratsmusik von 1650 bis 1775‘, in Archiv für Musikwissenschaft 3, 

1921, p. 34. 
21 Johann Kuhnau, An die Hochlöbliche Universität zu Leipzig unterdienstliches Memorial, 1717, in Spitta II 

1916, p. 862; Prinz 2005; p. 174f. 
22 Johann Kuhnau, notitie bij cantate Daran erkennen wir, daß wir in ihm verbleiben, ca. 1704, in Spitta  II 

1916, p. 772f. 
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Tabel 2: bereik (koortoon) van de trombones in Bachs cantates  

Soort trombone Laagste toon  Bereik in Bachs cantates 

Sopraantrombone ? c1-g2 

Alttrombone d,          te verlagen tot A es-d2 

Tenortrombone A          te verlagen tot E Bes-g1 

Bastrombone D of E, te verlagen tot A1 of B1 C-e1 

Trombonepartijen in Bachs cantates in Leipzig 
Kort na zijn aantreden in 1723 liet Bach de vocale stemmen in deel 9 van de in Weimar ge-

componeerde cantate BWV 21.3, ‘Sei nun wieder zufrieden’versterken een trombone-koor. 

Tijdens zijn proefspel op 7 februari 1723 had hij de cantate BWV 23 uitgevoerd in c; in 1724 

herhaalde hij dat, getransponeerd naar b, en liet daarbij in het slotkoraal ‘Christe du Lamm 

Gottes’ een zink en trombones meespelen met de zangstemmen (afb. 12). 

 

 
Afb. 12. BWV 23.2/4, begin, partij alttrombone. 

 

Bijna steeds, wanneer Bach trombones inzette, deed hij dat met het complete koor sopraan, 

alt, tenor en bas ter versterking van de vocale partijen in een koor (meestal met motetka-

rakter), met dien verstande dat hij de sopraantrombone veelal verving door een zink. 23 Het 

betreft vooral koren in koraalcantates uit de tweede jaargang, inclusief een aantal delen uit 

de zeer vroege cantate Christ lag in Todesbanden BWV 4.2. Vaak werden de vocale partijen ook 

meegespeeld door strijkers en/of hobo’s.24 Na zijn tweede jaargang schreef Bach nog slechts 

zelden trombones voor.25 

 

 
Afb. 13. BWV 25/1, partij tenortrombone, begin 

Vierstemmige koraalzetting ‘Herzlich thut mich verlangen’, instrumentaal. 

 

                                                      
23 Met sopraantrombone BWV 2, 21.3, 38; met zink als sopraaninstrument BWV 4.2, 23.2, 64, 68, 101, 

121, Ibid., p. 189. 
24 Ibid., p. 193, 195f. 
25 BWV 28 (1725), 118.2 (ca. 1736), heruitvoering 96 (1747). 
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In Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht BWV 118.1 (eerste versie, afb. 5) en Es ist nichts gesundes 

an meinem Leibe BWV 25/1 is ook sprake van een compleet koor (met zink), maar hier hebben 

de instrumentale partijen een obligaat karakter (afb. 13).  

In Ach Gott, wie manches Herzeleid BWV 3/1 en Ach Herr, mich armen Sünder 135/1 liet 

Bach slechts de koraalmelodie in de bas meespelen door een tenor- respectievelijk bastrom-

bone, en bij een heruitvoering van Herr Christ der einge Gottes Sohn BWV 96 in 1747 de koraal-

melodie in de alt door een alttrombone. Veelal volgen bastrombones de vocale baslijnen, 

maar soms de een octaaf lager liggende continuolijn, zoals in BWV 64/2 en 121/6.26  

 De medewerking van de trombones blijkt meermalen alleen uit de partijen: in de par-

tituren ontbreekt dan elke aanwijzing (afb. 14a/b). Hieruit kan de conclusie getrokken wor-

den dat het mogelijk is dat in motet-achtige koren in cantates waarvan de partijen verloren 

zijn gegaan eveneens trombones hebben meegespeeld, zoals in BWV 144 en 179.27 

 

 
Afb. 14a. Ach Herr vom Himmel sieh darein BWV 2/1, partituur, begin. 

Geen vermelding van de instrumentatie, dus ook niet van de trombones. 

 

 
Afb. 14b. BWV 2/1, partij sopraantrombone, begin. 

 

Bach liet mogelijk trombones meespelen om een archaïsche sfeer op te roepen, omdat trom-

bones geassocieerd werden met de Stile-Antico-stijl.28 De nummering van de trombones op de 

partijen geschiedde van hoog tot laag. Wanneer bijvoorbeeld een sopraantrombone is voor-

geschreven heet de bastrombone Trombona 4; wanneer de sopraanpartij werd versterkt door 

een zink was de bastrombone Trombona 3.  

                                                      
26 Prinz 2005, p. 196. 
27 Ibid., p. 190. 
28 Ibid., p. 192. 
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Opmerkelijk is dat sopraantrombones in traktaten nergens worden genoemd. Howard Wei-

ner maakt duidelijk dat zij ook niet als standaardinstrumenten waren opgenomen in een 

trombonekwartet: in de zeventiende eeuw was in verreweg de meeste gevallen het hoogste 

instrument daarin een alttrombone. Of Bach in drie gevallen werkelijk een sopraantrombone 

voorschreef (BWV 21.3, 2 en 38) is dan ook de vraag; deze partijen, die hij in algemene zin 

Trombona Imo resp. Trombone 1 heeft genoemd, 29 zijn ook goed te spelen op een alttrom-

bone. Niettemin vroeg Kuhnau in 1702 en 1704 specifiek om de aanschaf van Discant Trombo-

nen, hetgeen in 1705 deels is toegestaan.Q,R,18 Hoewel rond 1600 kennelijk met een Discant 

Trombone een alttrombone werd bedoeld,G was dat rond 1700 niet meer het geval. Kuhnau 

noteerde immers de termen Discant Trombonen en Alt Trombonen naast elkaar. Blijkbaar moet 

worden aangenomen dat sopraantrombones aanwezig waren in de kerken in Leipzig, en dat 

Bach ze eventueel kon gebruiken.30 

 

Trombones waren in Bachs tijd niet wezenlijk anders van bouw dan in de ze-

ventiende eeuw. De instrumenten, die op verschillende hoogten werden ge-

bouwd, waren toen uit de mode geraakt; zij stonden nog steeds in koortoon. 

De notatie was klinkend in verschillende C-sleutels. In 1705 was voor de Tho-

maskirche een compleet koor bestaande uit een sopraan-, alt- tenor- en bas-

trombone aangeschaft. Bach schreef meestal dit complete koor tegelijkertijd 

spelende instrumenten voor, hoewel hij de sopraantrombone vaak verving 

door een zink. Vermoedelijk werden de trombones bespeeld door de stadsmu-

sici. Bijna steeds speelden zij colla parte mee met de vocale stemmen, vooral 

in koren in ‘stile antico’. 

 
 

Rens Bijma, Versie 02-02-23 

Met dank aan Marleen Leicher (zink), Simen van Mechelen, Charles Toet en Wim Becu (trombone) 

 

A Daniel Speer, Grund-richtiger, kurz-leicht und nöthiger, jetzt wohl-vermehrter Unterricht […], Ulm 
21697, p. 232f. 

 Von einem Zincken oder Cornett. 

 Wie vielerley gibt es Zincken? 

Zweyerley: grade und krumme / groß und kleine / so man Quart-Zincken pflegt zu 

nennen. 

 Auf welcher Seiten pflegt man einen Zincken anzusetzen? 

                                                      
29 Zowel de sopraantrombonepartij als de partituur van BWV 21.3 is verloren gegaan, maar blijkbaar 

kon Wilhelm Rust daar bij zijn BG-uitgave nog over beschikken; hij spreekt van ‘4 Posaunen’. BGA 

Dritter Band, Vorwort p. XVI. De partij, die colla parte met sopraan, viool en hobo wordt gevoerd, 

wordt hier Trombone I genoemd, en is genoteerd in de vioolsleutel; dit was te verwachten in de parti-

tuur (p. 36). 
30 Howard Weiner, ‘The Soprano Trombone Hoax’, Historic Brass Society Journal 13, 2001, p. 138ff. 
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Es soll zwar die rechte Seit in allem vorgehen / allein stehet es einem jeden frey / nach 

seiner Bequemlichkeit / und wegen der Zähn auf der Rechten oder Lincken / ihme An-

satz zu machen / wie dann theils sich auf beyden Seiten / auch wol gar fornen anzuset-

zen / sich gewöhnen. 

 Wie ist ein Zinck beschaffen / und wie muß man die Hände darauf führen? 

Ein Zinck hat oben 6. Löcher / und unten ein Daumen-Loch / und werden die ersten 

drey Löcher oben beym Mundstuck / mit der lincken Hand / die untern drey Löcher 

aber / mit der rechten Hand tractirt. 

 Wie hoch und wie tief kommt eines Zincken Thon? 

  Ein Zinck wird biß ins hohe C. und das tiefe A. tractirt. 

 Welcher Gestalten werden bemelde Tonos gegriffen? 

Solches zeiget gegenwärtige oben mit Num. 1 gezeichnete Figur oder Schema, da das 

schwarze die Bedeckung / dass innwendige weisse in den Ringlein aber die offene Lö-

cher bedeutet.  

 

Num. I 

 
NB. Wer nun einen grossen Zincken oder Cornett recht tractiren wird / dieser wird 

auch leicht zu einem Quart-Zincken gelangen / weilen die Griffe / verstehe nur der 

blossen Finger accomodation auf beyden / einerley / und die übrigen Anmerckungen 

bald zu fassen seyn. 

 Mit was für einer Hand und Fingern werden die Triller geschlagen? 

Die Triller werden mit der Lincken Hand geschlagen / und zwar die meiste mit dem 

Gold-Finger / außgenommen das e, so mit dem Mittel-Finger / das f. und fis aber wird 

mit dem Zeig-Finger geschlagen; […] 

              p. 185. Cornetto, ein Zinck. Cornettino, ein Quart-Zinck. 
B Johann Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 269f. 

§ 10. Die harte Zincke / Ital. Cornettino, Gall. Cornet à bouquin, ist überaus schwer / ja wol am 

allerschwersten unter allen / zu blasen / und kommt von weitem einer rauhen unpolirten 

Menschen-Stimme ziemlich bey / doch scheinet es / als wenn der itzige wenige Gebrauch die-

ses Instruments nicht meritire / daß sich jemand sonderlich mehr darauff lege und seinen Wind 

so unnutz anwende / wie wol vor diesem geschehen. In den Kirchen halten die Zincken noch 

bißweilen her: sonst aber lassen sie sich selten sehen. 
C Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 186. 

 Cornetto (ital.) ein Zincke, dessen ambitus vom a bis ins c3 gehet. 

Cornettino (ital.) ein Quart-Zincke, dessen ambitus vom d1 bis ins d3, auch wohl bis ins g3, ja 

zur Noth bis ins a3 gehet. 

Cornetto curve (ital.) ein krummer Zincke. 
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Cornetto diritto (ital.) ein gerader Zincke, worauf ein absonderliches Mundstück gestecket 

wird.  

Cornetto muto (ital.) ein stiller Zincke, am welchem das Mundstück gedrehet ist: wird darum 

so genennet: weil er am Resonanz, gleichwie der diritro [sic], gar stille und lieblich klingt 

Cornetto torto (ital.) auch Gornon [sic] genannt, ein sehr krummer Zincke, gehet eine Quint tief-

fer, als der gemeine, klingt aber gar unlieblich und hornhafft. 
D Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majer, Neu-eröffneter theoretisch- und practischer Music-Saal, 

Schwäbisch Hall, 1732, p. 36f. 

 
E Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktikos, Erfurt 1738, p. 93ff. 

Num. VIII. Vom Zincken.  

[…] 4. Welches ist der Ambitus des Zinckens, oder wie tief und hoch gehet er? Der Zincken 

gehet in die Tiefe biß ins tiefe A. und in die Höhe biß ins hohe G. doch kam man oben auch 

noch höher kommen. 

5. Wie viel hat ein Zincken Griffe? Sieben und zwanzig, worunter alle Tone und Semitonia 

begriffen sind.  
F [Barnickel], in Johann Christoph en Johann David Stößel, Kurz-gefaßtes Musicalisches Lexicicon, Chem-

nitz 1737.  

p. 106: Cornet à bouquin, […] Der Discant ist 2. Fuß lang, und der Bass 4. Fuß. […] Man kann 

wohl hundert Schläge auf diesem Instrument in einem Athem spielen, denn es gehet so wenig 

Wind durch das enge Loch des Mundes. 

p. 429: Zincken, […] Die krummen Zincken sind gleichfalls unterschiedlich: 1.) De gemeine 

schwarze krumme Zincken, der bey den Posaunen zum Discant gebrauchet wird.  2.) Cornet-

tino, ein kleiner Zincke, so um eine Quinte höher, als der gemeine, gehet. 3.) Corno torto, oder 

Cornon, gehet eine Quinte tieffer, als der gemeinen Zincken, und hat zwey Krümmen, fast wie 

eine lateinisches grosses S in der Mitten hat, gehet aber in der Tieffe gar hornhafftig, und 

braucht man an dessen Stadt eine Posaune. Alle Zincken haben 15. Thone und vier im Falset, 

also zusammen 19. Thone. 
G Michael Praetorius, Syntagma musicum II, Wolffenbüttel, 1619, p. 31f. 

1. Alt oder Discant Posaun: […] mit welcher auch ein Discant gar wol und natürlich geblasen 

werden kan: Wiewol die Harmony in solchem kleinen Corpore nicht so gut / als wenn auff der 

rechten gemeinen Posaun/ durch guten Ansatz und Ubung / ein solche Höhe kan erreichet 

werden. 
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2. Gemeine rechte Posaun: […] darauff man natürlich oben biß ins f1 unten ins E kommen; 

auch durch guten Ansatz / oben und unten noch zween Thon mehr / ebenso wol natürlich ha-

ben / und also einen Alt gar wol zu wege bringen kann. [… Vervolgens noemt Praetorius 

trombonisten die nog hogere en lagere tonen konden spelen.] 

3. Quart-Posaun: […] deren etliche ein Quart, etliche aber eine Quint tiefer seynd als die ge-

meine oder rechte Posaun / und gleich eine Octav unter der Alt-Posaun. Und kan einer / wel-

cher der vorigen rechten Posaun mächtig und läufig / auff dieser auch leicht fortkommen; Nur 

dass er sich alle dasjenige / so er blasen sol / gleich ob es eine Quinta höher / und wo das [bas-

f-sleutel] vorgezeichnet, als wann es das [tenor-c-sleutel] wäre, imaginire und einbilde: […] 

Daher es dann billicher eine Quint-Posaun genennet werden möchte. Doch ist hierbei zu mer-

cken / weil die Quart-Posaunen unterschieden sein / eine grösser als die ander / dass dahero 

auch die Züge alßdann ungleich fallen. 

4. Octav-Posaun: […] 
H Speer 1697, p. 221ff. 

Wie pflegt man eine Posaune zu tractiren?  

Eine Posaun wird mit Blasen und Zügen tractirt. 

Wie viel hat eine Posaune Züg?  

Der Posaunen fürnehmste Züg seynd in drey Orten / ausser etlichen wenigen so auch 

beygesetzet werden. 

Weil nun auf einer Tenor-Posaun Alt, Tenor und Bass kann geblasen werden / soll sol-

che am ersten beschrieben werden. 

Erstlich ist zu wissen / daß eine Posaun in zwey Theilen bestehet / nemlich im Haupt-

stuck und in Stangen / welche in einer Scheide stecken / es wird aber das Haupstuck 

auf die Stangen eingezäpfft / und mit der lincken Hand die ganze Posaun gehalten / 

welche bräuchliche Haltung der Informator seinem Lehrling schon zeigen wird /  mit 

der rechten Hand aber ergreifft man die Scheide zwischen die Finger; diese hat nun 

drey vornehmliche Züge /der erste Zug ist beym Mundstück / und bestehet in folgen-

den Buchstaben / so das beygesetzte Exempel weiset: 

 
Dieser Buchstaben Thön werden alle im ersten Zug gefunden / äusser / daß das c. um 

zwey quer Finger etwas vorwarts muß gezogen werden / bey welchem Zuge auf das 

f. sich befindet. 

Der ander Zug ist beym Hauptstuck / und befinden sich folgende Buchstaben darin-

nen / wie zu ersehen: 

 
NB. Bey diesem Zug ist zu mercken / daß das b. mol, um zwey quer 

Finger hinauswarts muß gezogen werden. 

Der dritte Zug ist vier quer Finger aufwärts des Hauptstucks / und hat folgende Buch-

staben / wie zu ersehen: 
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Der vierdte Zug auf einer Tenor-Posaun / so man einen Bass darauf tractiret / ist so 

weit draussen / als mans mit dem Arm fast erstrecken kann / und seyn folgender 

Thon-Buchstaben / wie zu ersehen: 

 
NB. B.mol muß noch etwas weiters als die fördern zwey Buchstaben  

E. und H. gezogen werden. 

 Wie werden die Semitonia gezogen? 

Die harten als mit  bezeichneten hohen Semitonia werden von ihrem natürlichen 

Thon hineinwarts / die mit b. aber bezeichneten nidrigen semitonia, werdenum zwey 

quer Finger hinaußwarts gezogen. […] die moderation im forte und piano, wird durch 

den starcken und schwachen  außlassenden Athem gemacht / wie auf allen blasenden 

Instrumenten / und braucht dieses Instrument keine sonderliche Leibs-Kräfften / son-

dern es kann ein Knab von acht / neun oder zehn Jahren / schon kecklich / Leibs-

Kräffte halber / lernen / sonderheitlich einen Bass auf einer Tenor-Posaun / welcher gar 

schlechten Wind gebrauchet. 

[… Hier volgt een vergelijkbaar schema voor de alt- en kwint-trombone (bastrombone in Es). 

Bij deze instrumenten is sprake van andere aantallen tonen per Zug. 

Uit het aansluitende muziekvoorbeeld blijkt dat de muziek voor alt-, tenor- en bastrombone is 

genoteerd in respectievelijk de alt-, tenor- en bassleutel.] 
I Friederich Erhard Niedt, Handleitung zur Variation (Musicalischer Handleitung II), Hamburg 1706, s.p., 

Das XII. Capitel. 

[…] Posaune, ist ein blasent Instrument, mit zweyen auffgesteckten oder [sic] Zügen / man hat 

Alt, Tenor und Bass-Posaunen, bey den Kunst-Pfeiffern oder Stadt-Musicanten werden solche 

Instrumenta gebrauchet; die Bass- und Tenor-Posaune hat von Contra A / biß ins d1 und e1 / und 

die alt-Posaune von c 4-Fuß Thon bis ins c2. 

[…] Trombone, eine Posaune. 
J Mattheson 1713, p. 266f. 

§ 6. Die  prächtigst-thönende Posaune / Ital. Trombone. Gall Saqueboute, ist eine Art Trompeten 

/ auff welchen nebst dem Winde / vermittelst Aus- und Einziehung der Thon formiret wird. Es 

sind der Posaunen groß und kleine  / nemlich: Kleine Alt- grosse Alt- Tenor- oder grosse Quart- 

und Bass-Posaunen / welche vor sich selbst ein vollständiges Chor ausmachen können / aber 

ausser in Kirchen-Sachen und Solennitäten sehr wenig gebraucht werden. 
K Johann Mattheson in diens tweede editie van Niedts Musicalischer Handleitung II, Hamburg 1721, p. 

112f. 

 […] (f) Weil die Posaune ein Instrument ist / das zwar Kunst-Pfeiffern / sonst aber wenigen 

bekandt, so habe den ambitum desselben um so viel ausführlicher vor Augen legen wollen / da 

in der ersten Edition schrecklich darüber hingehüpffet worden ist / und mancher, der gerne 

etwas mit Trombonen setzte / weil es prächtig klinget / nicht weiß, was drauff schicket. 
L Walther 1732, p. 619. 

Trombone (Ital.) eine Posaune, ist ein Blas-Instrument, das in zweyen Theilen bestehet, nemlich 

im Haupt-Stück und Stangen, welche in einer Scheide stecken; es wird aber das Haupt-Stück 

auf die Stangen eingezäpfft, und mit der lincken Hand die ganze Posaune gehalten: da man 

indessen mit der rechten Hand die Scheide zwischen die Finger fasset, und mit deren Auf- 

und Niederziehen den Ton. Eine Posaune hat vornemlich drey a 4 Züge; einen bey dem 
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Mund-Stück, welcher sieben Tonos angiebt, nemlich: das contra A,  groß A, e, a, c1, gl(gis) u. a 

bey dem e1 muß ein Paar Finger breit vorwärts gezogen werden. Der andere Zug ist beym 

Haupt-Stück, und giebt folgende Tone, G, d, g, h, d1. Der dritte Zug ist vier-Finger breit ausser 

dem Haupt-Stück, und hat nur drey sonos, nemlich F, c, u. f. Der vierte Zug auf einer Tenor-

Posaune, wenn ein Baß darauf tractirt wird, ist so weit hinaus, als man mit dem Arm fast abre-

cken kann, und hat diese drey Klänge: E, H und B. [… Hierna volgt een korte bespreking van 

de alt- of kwinttrombone]. 

Trombone piccolo (ital.) die kleine Alt-Posaune. 

Trombone maggiore (ital.) die grosse Alt-Posaune 

Trombone grosso (ital.) die grosse Quart-Posaune. 

Trombone grande (ital.) schlechtweg, und ohne Zustaz: Trombone, die Baß- oder Octav-Posaune. 
M Majer 1732, p. 42f. (kwartslag gedraaid) 

 
N [Barnickel, in] Stößel 1737, p. 406 

Trombone, eine gemeine Posaune. Trombone grosso, eine grosse Quart-oder Quint-Posaune. 

Trombone piccolo, eine kleine Alt-Posaune. Die Posaune, Trommete &c. sind mehr marcialische, 

als musicalische Instrumenta, denn sie schneiden gar zu scharff ins Gehör, darum solche einige 

gleich denen Jägerhörnern aestimiren. 
O Eisel 1738, p. 70f. 

Nach dem Zeugnisse Philonis soll die Posaune von dem grossen Gott-beliebten Propheten 

Mose um das Jahr der Welt 2400. seyn erfunden worden, […] So viel ist ausser Streit, daß die 

Posaune eines der allerältesten musicalischen Instrumenten ist. Conf. Josephus L.1. Antiquit. 

Die Posaune, welche ein Instrument von Messinge, […] 

[…] 

 

 
Hierbey ist zu marquiren, daß jede Ziffer einen Zug bedeutet; als z.E. 1. Ist die erste Zug, 2. der 

andere Zug, 3. der dritte Zug. 

Der erste Zug ist drinne, der andere ist drey Quer-Finger breit von Haupt-Stücke hineinwärts, 

der dritte ist drey Quer-Finger hinter den Haupt-Stück hinauswärts. Ein jedes  zeiget 1. 

Quer-Finger breit hineinwärts, zwey zeigen an zwey Quer-Finger breit hineinwärts. 

So viel b. hier befindlich, so viele Quer-Finger hinauswärts werden dadurch vorgestellet. 
P Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon, Band 28 (1741), kolom 1695f.,  

Posaune, Buccina, Trompe, wird von den Stadtpfeifern auf den Thürnen,Rathhausgänglein, in 

Kirchenmusiquen und bey andern Gelegenheiten gebraucht.  
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Die tiefste und größte  heißt eine Octavposaune, die andere, so etwas höher geht, eine Quart-

posaune, der dritte ist die gemeine Posaune, die vierte aber die Altposaune. Theils Musici 

heissen den gantzen Accord dieser vier Posaunen Tromboni. […] Die Posaunen werden von 

meßingenem Bleche, mit einem Mundstücke gleich einer Trompete bereitet, nur daß sie ausei-

nander geschoben, länger und kürzer gemacht werden können, nachdem es der Ton erfordert. 

Sie sind von unterschiedener Grösse, nach der Stimme, zu welcher sie dienen sollen, haben 

einen nicht so scharfen, aber lieblichern Schall als die Trompeten, und werden bey Kirchen- 

und Tafelmusicen gebrauchet. […]  
Q Johann Kuhnau, Bestandsaufname der Instrumente 1702, in Arnold Schering, ‘Die alte Chorbiblio-

thek der Thomasschule in Leipzig‘, in Archiv für Musikwissenschaft, Erster Jahrgang, Heft 2, 1919, p. 

275ff., op p. 280.  

 In der Kirche zu St. Nicolai: 

  […] 3 alte Trombonen, nemlich 2 Tenor und 1 Alt Trombon […] 

 In der Kirche zu St. Thomae: 

  […] 3 alte Trombonen, als  Alt, Tenor u. Baß Trombone. […] 

[…] so wäre nöthig daß an deren Stadt andere neue, und zwar  ein Paar Discant Trombonen an-

geschafft würden. 
R Johann Kuhnau, ‘Dienstgehorsamstes Memorial‘, 1704, in Spitta II 1916, p. 853f. 

Ew. Magnif. haben ohne Zweiffel noch in Andencken, was ich neulichst in Dero Hause wegen 

derer in beyden Haupt Kirchen allhier befindlichen Posaunen erinnert, daß solche Instrumenta 

durch den langen Gebrauch ganz abgenutzet, zerbeuget und untauglich worden: Worauff Sie 

auch damals mir Ordre ertheilten, daß ich mit dem Thomas Thürmer, Heinrich Pfeiffern, wel-

cher in Verfertigung solcher Instrumenten vor andern wohl geübt und erfahren ist, reden, und 

vernehmen sollte, wie hoch der genaueste Preiß eines ganzen Chores, so in 4 Stücken, nehml. 

in der Quart- Tenor- , Alt- und Discant-Trombone bestehet, komme, und wie hoch hingegen er 

den Chor der alten, der nur von 3 Stücken ist, nehmlich Bass-, Tenor und Alt Posaune anzuneh-

men gedencke? 

Nachdem ich nun mit dem Manne geredet, und ihm zugleich den in der Thomas Kirche vor-

handenen Chor von 3 Stücken Posaunen gewiesen, er auch so wohl den allergenauesten und 

billigsten Preiß der neuen Posaunen (denn vor etlichen Jahren sind dergleichen Instrumenta 

gedoppelt theüer bezahlet worden), laut beykommender Specification affgesetzet, als auch da-

bey gemeldet, wie hoch er die alten Stücken aus der Thomas Kirche anzunehmen gesonnen: 

So habe Ew. Magnif. ich hiemit solchen Auffsatz übergeben, und dabey umb Hochgeneigte 

Resolution, daß nicht alleine vor die Kirche zu St. Thomae, sondern auch für die zu St. Nicolai, 

und also vor jede Haupt Kirche ein neuer Chor Posaunen (es wäre denn daß man sie in son-

derlichen auff dem Falle nöthigen Futteralen, wie wohl nicht ohne Beschwerung und gänzli-

chen Schaden allemahl aus einer Kirche in die andere trüge) verfertiget werden möge, unter-

dienstlich bitten wollen. 


