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XII. ARTICULATIE EN SYNCHRONISATIE 
 

Het doel van articulatie in de 18e-eeuwse Duitse kerkmuziek was in de eerste plaats het ver-

duidelijken van de ritmische patronen waardoor de toehoorders het metrum en het affect 

van het werk beter konden waarnemen. Duitse traktaten uit de 17e en 18e eeuw bespraken 

vaak de theoretische uitgangspunten, die leidden tot een soort standaard-articulatie bij zowel 

zangers als instrumentalisten. In de eerste paragraaf worden de belangrijkste manieren om 

een accent aan te brengen aan de orde gesteld. De articulatie door de musici was echter niet 

beperkt tot deze standaard-articulatie. De componisten kon met behulp van articulatietekens 

(niet-standaard-)articulaties voorschrijven aan de musici.  

In de tweede paragraaf worden eerst praktische aanwijzingen besproken die zangers en in-

strumentalisten in de traktaten konden vinden om op een juiste manier te articuleren. Als bij-

zonderheden komen het begrip cantabile, de invloed van het affect, synchronisatie en de 

Franse ouverture aan de orde, maar nog niet toegespitst op Bachs muziek. 

In de laatste paragraaf wordt, uitgaande van wat al in beide vorige paragrafen is geschreven, 

de articulatie en synchronisatie in Bachs vocaal-instrumentale kerkelijke werken in Leipzig 

onderzocht. 
 

 
Afb. 1. Pieter Gerritsz. van Roestraeten (?), Vanitas (Still Life of Musical Instruments), Ca. 1690? 

National Trust, Scotney Castle, nr. 792011. 
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1. Wat was de theoretische basis voor een standaardarticulatie in de 

18e-eeuwse Duitse kerkmuziek? 

Rhythmopeia en Quantitas Intrinseca 
In de dichtkunst zorgden de versvoeten als  

jambe   ‒ ― 

trochee  ― ‒ 

spondee  ― ― 

dactylus  ― ‒ ‒ 

anapest  ‒ ‒ ― 

amfibrachus  ‒ ― ‒  

voor een spraakritme. De organisatie van de versvoeten in regels en verzen heette rhyth-

mopeia. De rhythmopeia (letterlijk ritme maken) werd ook toegepast in de muziek. Daartoe 

werden de versvoeten met hun arsis en thesis vertaald naar de sterke en zwakke maatdelen in 

de diverse maatsoorten: de ‘klankvoeten’ in de muziek kwamen overeen met de versvoeten 

in de dichtkunst.A De wijze waarop versvoeten in de dichtkunst werden vertaald naar ritme 

in de muziek, gaf aanwijzingen waar accenten moesten worden geplaatst, zo verwoordde Jo-

hann Mattheson in 1739.B Volgens Duitse theoretici als Johann Kirnberger (1776) leidden niet  

alleenhet tempo en de maat, maar ook het ritme tot voor de toehoorder begrijpelijke frasen.C 

Tijdens Bachs leven werd de leer van de rhythmopeia in de muziek nog volop geleerd; pas in 

de tweede helft van de 18e eeuw raakte deze in verval.1  

Voor het gevoel van Duitse theoretici uit de 17e en 18e eeuw leken noten die op het 

eerste maatdeel stonden (‘goede’ of ‘sterke’ noten resp. maatdelen) intrinsiek langer dan noten 

op andere maatdelen (‘slechte’ of ‘zwakke’ noten resp. maatdelen). Dit wordt direct duidelijk 

wanneer woorden onder de noten worden gezet, zo schreven zij: de woorden bestaan uit 

lang en kort uitgesproken lettergrepen, zoals bekend uit de rhythmopeia. Deze theorie van in-

trinsiek ‘lange’ en ‘korte’ noten etc. werd door de schrijvers Quantitas Intrinseca (intrinsieke 

waarde) genoemd.2 Musici en luisteraars hebben van nature een innerlijk maatgevoel, zo 

meenden de schrijvers tijdens Bachs leven, waardoor ze goede en slechte maatdelen kunnen 

herkennen. Wolfgang Caspar Printz formuleerde de leer van de Quantitas Intrinseca in 1676 

(heruitgave 1696) in zijn Satyrischer Componist. Hij meende dat intrinsiek lange noten alleen lang 

schijnen, evenals intrinsiek korte noten kort schijnen. In tweedelige maatsoorten is steeds elke 

eerste van twee noten ‘lang’ en elke tweede ‘kort’, aldus Printz; in driedelige maatsoorten zou al-

leen de eerste noot ‘lang’ zijn, de beide volgende ‘kort’, tenzij op de eerste tel een rust stond; ook 

syncopen zijn altijd ‘lang’.D Johann Gottfried Walther beschreef de leer van de Quantitas In-

trinseca in zijn Praecepta der musicalischen Composition (1708): ‘lange’ noten moesten zwaarder en 

‘korte’ noten lichter klinken. In driedelige maatsoorten met drie identieke noten (q q q) was ook 

bij hem de eerste noot ‘lang’ en de tweede ‘kort’, maar de derde noot kon zowel ‘lang’ als ‘kort’ 

zijn of iets daartussenin. Wanneer de maat bestond uit een lange en een korte noot (h q), dan was 

de lange ook intrinsiek lang en de korte intrinsiek kort. Wanneer de volgorde echter omgekeerd 

was (q h), dan was de korte noot intrinsiek lang.E In zijn Lexicon van 1732 schreef hij dat op on-

even maatdelen, die dus ‘lang’ werden genoemd, in het bijzonder consonanten op hun plaats 

                                                      
1 George Houle, Meter in Music, 1600-1800, 1987, Bloomington 1987, p. 62-77. 
2 Ibid., p. 78-84. 
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zijn.F Johann David Heinichen noemde de leer in 1728 ‘bekend’ en paste hem toe bij het bespre-

ken van doorgangsnoten in de generale bas. Hij sprak van virtueel lange en korte noten. Volgens 

hem was de derde noot in een driedelige maat, evenals bij Printz, kort.G 

Johann Adolph Scheibe ging in 1739 in op de lengte van lettergrepen in zijn 37. Stück 

des Critischen Musikus.H Kleine noten na een grote noot (h qq) waren ‘kort’. In driedelige maat-

soorten hing het er bij drie gelijke noten (q q q) vanaf, of de tweede noot in de neerslag zat of 

in de opslag. In het eerste geval was de tweede noot ‘kort’ en de derde ‘lang‘; in het tweede 

geval was dat omgekeerd. Scheibe week hiermee af van de zienswijze van de eerder bespro-

ken schrijvers. Wel noteerde hij evenals Walther dat bij q h de eerste noot beklemtoond was, 

en de tweede niet. Volgens Scheibe konden twee gelijke lange noten (bijvoorbeeld h h) naast 

elkaar niet even sterk geaccentueerd zijn. Een schijnbare spondee (― ―) moest daarom be-

schouwd worden als een trochee (― ‒). Überhaupt vond Scheibe dat van alle versvoeten 

maar een drietal nuttig was in de muziek: de jambe, de trochee en de dactylus. Bij een ana-

pest bijvoorbeeld diende de beklemtoonde derde tel in de muziek op de beklemtoonde eerste 

tel van de maat te komen, waarmee deze het karakter had gekregen van een dactylus.3 Ook 

Mattheson schreef al in 1739 dat wanneer twee opeenvolgende lettergrepen ‘lang’ zijn, alleen 

de eerste een klemtoon krijgt.I 

De toepassing van Quantitas Intrinseca: standaard-articulatie 
Wat bedoelde Walther met de opmerking dat ‘korte’ noten iets korter (kürtzer) werden uitge-

drukt (exprimirt)?D De termen lang en kort voor de goede en slechte noten binnen een maat 

suggereren dat de korte noten niet alleen korter werden ervaren, maar ook werkelijk iets kor-

ter werden gezongen of gespeeld. Om echter zowel de extrinsieke als de intrinsieke lengte 

van de noten recht te doen, en überhaupt samen zingen en spelen mogelijk te maken, moes-

ten (bij extrinsiek even lange noten) de intrinsiek kort gezongen noten worden aangevuld 

met een korte stilte (cesuur) tot de genoteerde lengte van de noot. Het gevoel voor ‘lange’ en 

‘korte’ noten gaf uitvoerders daarmee aanleiding tot het toepassen van een standaard-articu-

latiepatroon binnen een maat. Articulatie o.g.v. de maat hoefde daarom niet te worden aan-

gegeven met articulatietekens (zoals bogen en punten). Deze standaardarticulatie in de zang-

kunst, vaak in paren, drie- of viertallen, is dus via rhythmopeia en quantitas intrinseca afkom-

stig van de dichtkunst, en werd vervolgens overgenomen door de instrumentalisten. Daar-

mee schiepen dezen een instrumentaal equivalent van de vocale uitspraak. Ludger Lohmann 

noemt dit in 1982 een ‘muzikale grammatica’.4 

Blazers in het algemeen gebruikten allerlei tongtechnieken voor deze niet genoteerde 

articulatie, waarmee het onderscheid tussen de noten kon worden verduidelijkt. En strijkers 

gebruikten uniforme strijktechnieken, waarbij de neerstreek terecht kwam op goede maatde-

len en oneven noten in loopjes (maar bij gamba’s omgekeerd; zie verder § 2). De standaard-

articulatie bij toetsinstrumenten lijkt te hebben afgehangen van een elementaire vingerzet-

ting: in loopjes wordt de 3434-zetting nog genoemd door Carl Philipp Emanuel Bach. Dit 

                                                      
3 Johann Adolph Scheibe, Des Critischen Musikus Sieben und dreyßigstes Stück, 1739, editie Leipzig 1745,  

p. 345. 
4 Ludger Lohmann, Studien zu Artikulationsproblemen bei den Tasteninstrumenten des 16. – 18. Jahrhun-

derts, Regensburg 1982, p. 29-88.  

Zie ook John Butt, Bach Interpretation, Articulation marks in primary sources of J.S. Bach, Cambridge 

1990, p. 5f. 
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suggereert kortere even noten binnen het loopje, in overeenstemming met de standaardarti-

culatie. Samengevat: spelers articuleerden elke noot, d.m.v. hun tong-, streek- of vingertech-

niek. Zij hielden daarbij rekening met de ‘lange’ en ‘korte’ maatdelen van de quantitas in-

trinseca, de versvoeten van de rhythmopoeia en de frasering van hele zinnen. Daarbij volgden 

ze de voorbeelden van de gezongen uitspraak van woorden en zinnen van zangers.5 

Accenten 
Voor de goede orde: onder een ‘accent’ zal hier een klemtoon worden verstaan.6 Het accent 

in de muziek komt dus overeen met de klemtoon in de spraak. In principe kon een accent 

agogisch zijn (een langere noot dan andere) of dynamisch (een dynamische versterking van 

de noot), of beide. Het accent kon zelfs fictief zijn (de noot werd alleen als belangrijker erva-

ren); deze vorm zal hier niet worden besproken. 

Agogische accenten konden op twee manieren gerealiseerd worden: 1. het verkorten 

van ‘korte’ noten door middel van een korte cesuur, zoals hierboven besproken, en 2. Notes 

inégales. Bij deze uit Frankrijk afkomstige musiceerwijze werden twee gelijk genoteerde no-

ten ongelijk gespeeld of gezongen. Een van beide noten werd verlengd en de andere verkort; 

een cesuur was dus niet nodig, maar wel mogelijk. Notes inégales konden volgens veel trakta-

ten worden toegepast op achtsten in de maatsoorten 2 en 3, op een halve slag in andere drie-

delige maatsoorten (zoals achtsten in ) en op een kwart slag in een andere tweedelige maat-

soort (zoals zestienden in ). Het tempo mocht daarbij niet te hoog zijn en de noten moesten 

conjunct zijn, d.w.z. hun interval moest een secunde zijn; disjuncte noten werden veelal onge-

bonden gespeeld.7 John O’Donnell geeft voorbeelden van pogingen tot een correcte notatie 

van notes inégales in Franse traktaten.8 De meest voorkomende vorm van notes inégales was 

die waarbij van twee opeenvolgende gelijke noten (bijvoorbeeld achtsten), die slechts één 

toon in hoogte verschilden, de eerste iets langer werd gemaakt en de tweede iets korter, zo-

dat zij samen de waarde van een kwart behielden (lourer). Daarbij kon worden gedacht aan 

een ritme waarin de lengtes van beide noten zich verhielden als 2:1, maar ook andere ver-

houdingen waren mogelijk. Waar een scherper ritme nodig was dan lourer (genaamd pointer 

of piquer), zou men eigenlijk gepunteerde noten verwachten, maar deze werden in Frankrijk 

niet altijd genoteerd.9 Pointer werd vooral in een hoger tempo toegepast.10 Notes inégales wer-

den in Duitsland voor het eerst beschreven door Georg Muffat, die de Franse speelwijze pro-

pageerde in Duitsland.J In hoeverre notes inégales werden toegepast in de Duitse kerkmuziek 

                                                      
5 Houle 1987, p. 85-123. 
6 In de baroktijd bestond daarnaast de zeer veelgebezigde versiering accentus (voorslag, voorhouding), 

waarmee een consonant akkoord kon worden aangezet als dissonant; zo’n accentus wordt hier dus niet 

bedoeld. 
7 Stephen E. Hefling, Rhythmic Alteration in Seventeenth- and Eighteenth-Century Music: Notes inégales and 

Overdotting, New York 1993, p. 142. 
8 John O'Donnell, ‘The French Style and the Overtures of Bach: Part Two’, Early Music 7/3, 1979, p. 336-

345. 
9 Frederick Neumann, ‘Once more: The French Overture Style’, Early Music 7.1, 1979, p. 40; O’Donnell 

1979, p. 338. 
10 Hefling 1993, p. 142. 
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is niet duidelijk; mogelijk werd het overgelaten aan de smaak van de Musik-Direktor. Frede-

rick Neumann en Beverley Jerold betwijfelen zelfs dat: zij menen dat notes inégales in de prak-

tijk waarschijnlijk beperkt bleven tot de uitvoering van Franse muziek.11 

Volgens George Houle (1987) werden dynamische accenten pas in de 2e helft van de 

18e eeuw de gebruikelijke manier om te onderscheiden tussen goede en slechte noten. Leo-

pold Mozart bijvoorbeeld schreef expliciet over dynamische accenten. Deze accenten waren 

mogelijk op allerlei instrumenten, ook op pianoforte en klavichord, maar niet op orgel en 

klavecimbel. Accenten waren zelfs essentieel in Clementi’s nieuwe legatostijl (vanaf het eind 

van de 18e eeuw) om het maatgevoel te bewaren. Houle meent dat accenten in Bachs tijd 

voornamelijk agogisch waren.12 Het is de vraag of dat klopt. Zangers en spelers pasten in de 

eerste helft van de 18e eeuw wel degelijk dynamische accenten toe, zij het mogelijk minder 

uitgesproken dan later. John Butt neemt aan dat dynamische accenten vanzelf ontstonden 

door de boog- en blaastechnieken.13 Walther gaf in 1708 al aan dat de manier om de Quantitas 

Intrinseca tot klinken te brengen kon worden omschreven als: de ‘lange’ noten werden starck 

angeschlagen (sterk aangezet, geaccentueerd), de korte ‘iets korter en zachter uitgedrukt’ (et-

was kürtzer und leiser exprimirt). Korter én zachter: agogisch én dynamisch. En dat gold zowel 

voor zangers als instrumentalisten.7 In 1732 was Walther minder duidelijk, door het accent te 

omschrijven als ‘de nadrukkelijke klank en toon van een woord, zoals in de uitspraak [van 

het gesproken woord]’(den nachdrücklichen Laut und Ton eines Worts, nach der pronunciation 

oder Aussprache).K In 1722 was ook Johann Mattheson hierover nog wat vaag.L 

In 1739 ging Mattheson in zijn Volkommene Capellmeister uitgebreider in op het ac-

cent.M Hij maakte onderscheid tussen de Emphasin (belang van een geheel woord in een zin) 

en het Accent (belangrijke en ‘lang’ uitgesproken lettergreep). De emfase richtte zich op de 

gemoedstoestand; het accent alleen op de uitspraak. De emfase uitte zich vooral in (enigs-

zins) hogere noten, terwijl een accent op een ‘lange’ of ‘aanslaande’ (anschlagende) lettergreep 

moest vallen. Anschlagend suggereert weer een dynamisch accent. Scheibe legde in 1739 even-

eens een verband tussen ‘lange’ noten en het accent.H Een beklemtoonde lettergreep in de tekst 

kwam volgens Scheibe overeen met een neerslag bij het maatslaan in de muziek, en met een geac-

centueerde, intrinsiek lange, anschlagendende noot. Onbeklemtoonde lettergrepen kwamen evenzo 

overeen met de opslag in de muziek, en met een ongeaccentueerde, intrinsiek korte en door-

gaande noot. ‘Ik noem hier echter datgene lang, wat het natuurlijke accent heeft, dus alle aan-

slaande noten.’ (Ich nenne aber allhier das lang, was den natürlichen Accent hat, als da sind alle anschla-

gende Noten.), schreef Scheibe, die daarmee dus het accent een dynamische betekenis gaf. Scheibe 

maakte ook onderscheid tussen beklemtoonde lettergrepen met lang uitgesproken klinkers en 

met kort uitgesproken klinkers: lang uitgesproken klinkers zouden het accent versterken.N In 

1757 schreef Bachs voormalige leerling Johann Friedrich Agricola (en passant in een voetnoot 

met betrekking tot het voorkómen van haasten bij het zingen van loopjes) dat de zangers 

steeds de eerste van elk drie- of viertal snelle noten een kleine nadruk moesten geven. (wenn 

man von vier oder drey geschwinden Noten, allemal der ersten einen kleinen Nachdruck giebt).O In 

1789 beschreef Daniel Gottlob Türk de ‘goede maatdelen’ (guten Takttheile) nog steeds met de 

woorden innerlich lange, anschlagend, accentuirt, wichtiger, innerer Werth, thesis, Niederschlag. 

                                                      
11 Frederick Neumann en Jane R Stevens, Performance practices of the seventeenth and eighteenth centuries, 

New York 1993, p. 132f.; Beverley Jerold, ‘Notes inégales: a definitive new parameter’, Early Music 42/2, 

2014, p. 273-289; Ibid., ‘Distinguishing between dotted notes and notes inégales’, The Musical Times, 

Spring 2020, p. 61-76, op p. 72-74. 
12 Houle 1987, p. 122. 
13 Butt 1990, o.a. p. 7. 
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Maar mocht men nog twijfelen: uit de aanduiding forte op de eerste tel bij zijn voorbeelden 

blijkt dat die guten Takttheile (ook) dynamisch geaccentueerd werden.P 

Articulatietekens 
De variatie die musici konden aanbrengen in de articulatie was bijzonder groot. De stan-

daardarticulatie kon worden aangevuld met een afwijkende aanvullende articulatie.14 Het 

aanbrengen van een passende articulatie was een belangrijk middel voor iedere uitvoerende 

musicus om het gewenste affect op te roepen. Wanneer niet de musicus, maar de componist 

een articulatie wenste die afweek van de standaardarticulatie dan kon hij met aanwijzingen 

als largo e staccato de standaard-articulatie veranderen. Ook kon hij in de partijen articulatiete-

kens aanbrengen, waarvan de belangrijkste in Bachs tijd de boog en de punt waren.  

Johann Peter Sperling schreef in 1705 dat bij zangers bogen werden gezet boven of 

onder de noten waarop één lettergreep werd gezongen (tenzij er teveel noten onder de boog 

zouden komen te staan, dan liet men deze meestal weg). Bij strijkers daarentegen werden no-

ten die in één streek gebonden werden gespeeld onder één boog geplaatst. Dat is een funda-

menteel verschil. In het tweede geval kan men spreken van een articulatieboog, in het eerste 

geval van een tekstboog.Q Dat werpt de vraag op of de verfijnde articulatie van instrumenta-

listen ook werd gebezigd door zangers. Wellicht was hun belangrijkste articulatiegereed-

schap de duidelijke uitspraak van de medeklinkers. Walther maakte hetzelfde onderscheid, 

zowel in 1708 als in 1732.R Sperling noemde reeds de punt boven of onder een noot als teken 

om de noten staccato (gestossen) te zingen of te spelen. Punten of verticale streepjes op een 

noot konden dus betekenen dat de noot staccato werd gespeeld. Stonden ze echter onder een 

boog op de slag, of op een syncoop, dan zouden ze volgens Neumann (1993) ook een accent 

kunnen betekenen.15 

 

De muzikale articulatie was gebaseerd op de uitspraak en op de versvoeten in 

de dichtkunst. De klemtonen hierin werden in de muziek vertaald naar sterke 

en zwakke maatdelen. Accenten konden zowel agogisch zijn (verkorting van 

de onbeklemtoonde lettergrepen of notes inégales) of dynamisch (de beklem-

toonde lettergrepen kregen een lichte nadruk). De daardoor ontstane stan-

daardarticulatie werd geïmiteerd door instrumentalisten. Musici konden deze 

verfijnen of hiervan afwijken, componisten konden dat aangeven met articula-

tietekens. 
 

2. Welke praktische aanwijzingen zijn er voor de articulatie in de 18e-

eeuwse Duitse kerkmuziek? 

De articulatie bij zangers  

Zoals in § 1 al is opgemerkt, werd de articulatie bij zangers vooral bepaald door de uit-

spraak. Een nadere uitwerking van dit principe was blijkbaar nauwelijks nodig. Printz vond 

                                                      
14 Lohmann sprak hierbij in 1982 over ‘oratorische’ of ‘logische’ en ‘pathetische’ accenten, naast de 

standaard-‘grammaticale’ accenten. Lohmann 1982, p. 30ff. Zie ook Butt 1990, p. 5f. 
15 Neumann 1993, p. 226ff. 
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al in 1689 dat de tekst duidelijk moest worden uitgesproken tijdens het zingen: de juiste klin-

kers en – vooral in kerken – zo scherp mogelijk uitgesproken medeklinkers.S Op deze wijze 

zorgden de medeklinkers voor een onderbreking van de klankstroom, en dus voor korte ce-

suren tussen de noten, en daarmee voor articulatie. Daarmee is echter nog niet duidelijk hoe 

de articulatie tot stand kwam wanneer er niets viel uit te spreken: bij melismen en in loop-

jes.16 

In de 17e-eeuw waren Duitse schrijvers karig met aanwijzingen omtrent de articulatie 

bij zangers. Daniel Friderici waarschuwde alleen tegen tussen-H’s in gepunteerde melis-

men.T Christoph Bernhard maakte onderscheid tussen legato en non-legato op grond van het 

affect. In tegenstelling tot gezangen met een vrolijk of boos affect, moesten treurige en zacht-

moedige gezangen legato (geschleift) worden gezongen.U En Johann Crüger merkte alleen bij 

de tirata (tirades, snelle secundenloopjes naar boven of beneden) op dat alle noten duidelijk 

onderscheiden moesten zijn.V Ook volgens Daniel Speer (1697) moesten zangers in loopjes 

elke noot duidelijk met de adem ‘aanslaan’ (anschlagen).W Sperling (1705) beschreef de bete-

kenis van bogen (legato) en punten (staccato). Wanneer in een zangpartij punten op achtereen-

volgende identieke noten in een melisme stonden beval Sperling overigens juist wel tussen-

H’s aan.  

In de 18e eeuw werd articulatie bij zangers uitgebreider beschreven. In Italië schreef 

Pier Francesco Tosi in 1723 bijvoorbeeld dat melismen en elkaar opvolgende identieke klin-

kers in opeenvolgende tonen – behalve in snelle loopjes – legato moesten worden gezongen 

(of bij dalende noten zelfs ‘gesleept’, zie onder). Tosi’s vertaler Agricola maakte in zijn com-

mentaar (1757) nog eens duidelijk dat zulke melismen altijd legato dienden te worden gezon-

gen, tenzij de componist anders voorschreef, en voor zover de zanger niet tussentijds moest 

ademhalen. Dit gold in het bijzonder bij (dalende) noten die een secunde van elkaar verschil-

len. Maar Agricola ging verder: ook bij sprongen moest de zanger geen Stillstand veroorza-

ken. Het lijkt erop dat Agricola hiermee een cesuur bedoelt, m.a.w. dat ook de sprong legato 

moest worden genomen.X 

Passagio’s echter, d.w.z. coloraturen, snelle melismatische loopjes als versiering, kon-

den volgens Tosi op drie manieren worden gezongen. De standaardmanier was gearticuleerd 

(détaché): alle noten werden licht en een beetje los van elkaar gezongen. Gestoßen noemde 

Agricola dat: de klinker werd op elke noot opnieuw zachtjes aangezet. Hier sloten Tosi en 

Agricola aan bij Crüger en Speer. Vrijwel alle loopjes in een levendig tempo moesten zo wor-

den gezongen, aldus Tosi.  

Tosi’s tweede manier om passagio’s te zingen is schleifen (gebonden, legato), wat alleen 

correct was bij niet meer dan vier opeenvolgende stijgende of dalende snelle noten tegelijk. 

Tosi waarschuwde dat loopjes niet te vaak gebonden mochten worden gezongen. Agricola 

vulde dit aan met voorbeelden van zulke gebonden loopjes. Hij noteerde daarbij steeds een 

boogje over de betreffende notenreeksen; dat mochten bij hem kennelijk meer dan vier zijn. 

Ook gebonden notenparen (Seufzers) behoorden blijkbaar tot deze categorie. Uit de voorbeel-

den krijgt men de indruk dat deze gebonden passagio’s minder snel werden uitgevoerd. Ge-

noteerde bogen waren het kenmerk van zulke gebonden loopjes. Alle noten in loopjes waarop 

de componist geen bogen had gezet, moesten dus ‘gearticuleerd’ worden gezongen.  

De door Tosi als derde genoemde manier kwam weinig voor, en dan alleen nog maar 

in een langzaam tempo. In hoeverre men dan nog over loopjes kan spreken is natuurlijk de 

                                                      
16 Om misverstanden te voorkomen: met melisme wordt hier bedoeld het zingen van één lettergreep 

op meerdere opeenvolgende noten, dus niet alleen als versiering. 
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vraag, relativeerde hij. Agricola noemde deze manier om langzame noten aan elkaar te bin-

den (vooral bij langzaam dalende chromatische noten) ziehen, wat je met ‘slepen’ zou kunnen 

vertalen. Hij maakte duidelijk dat hierbij de toonhoogte van een toon geleidelijk veranderde, 

tot deze de toonhoogte van de volgende noot bereikte: een portamento dus. Tosi schreef dat 

daarbij de toonsterkte steeds toe- en afnam: alle noten werden blijkbaar met een mezza di voce 

gezongen. 

Deze drie technieken op het verkeerde moment te gebruiken was, aldus Tosi, voor 

een zanger een belangrijke fout. Vooral legato zingen als dat gearticuleerd moest gebeuren, 

kwam vaak voor. (Mattheson en Johann Joachim Quantz noemden deze fout eveneens.17) Het 

te zwaar aanzetten van loopjes en deze onzuiver zingen werden ook als fouten aangemerkt. 

Tosi vatte de schoonheid van passagio’s als volgt samen: deze moesten 1. volkomen zuiver 

worden geïntoneerd, 2. gearticuleerd (détaché), 3. rond en duidelijk, 4. één van klanksterkte 

en 5. snel worden gezongen (Die ganze Schönheit der Passagien besteht darinn, daß sie vollkom-

men rein intoniret, gestoßen, rund und deutlich, egal, articuliret, und geschwind sind). Agricola 

sloot zich aan bij Tosi’s mening dat loopjes niet met geweld en met extra tussenmedeklinkers 

als h’s moesten worden gezongen, zoals veel Duitse bassen kennelijk gewoon waren: zij brul-

den meer dan dat zij zongen, en moesten daardoor ook veel te vaak ademhalen. Triolen be-

hoorden zo gezongen te worden dat elke noot eenzelfde aanzet kreeg. Triolen onder een boog 

moesten echter aan elkaar gebonden worden, de gebonden volgende noten kregen daarbij 

geen nieuwe aanzet. Het tweede deel van een noot die als syncoop startte moest niet opnieuw 

aangezet worden, maar gewoon doorklinken.Y In loopjes kreeg de eerste van elke vier noten, 

anders dan bij Tosi, volgens Agricola eveneens iets meer nadruk.O 

Het is niet altijd helder, wanneer melismen werden gerekend tot het normale noten-

beeld, en wanneer tot de versieringen. Versieringstechnieken als tirata en passagio bestonden 

immers uit loopjes, en versieringen werden over het algemeen geïmproviseerd. Maar in de 

18e eeuw werden loopjes steeds vaker in de compositie uitgeschreven – en zeker door Bach. 

Ook Mattheson merkte op dat lange versieringen als passagio’s eigenlijk het werk waren van 

de componist (Setzer), en niet van de zanger.Z Het ligt daarom voor de hand dat die uitge-

schreven loopjes net zo werden gearticuleerd als (geïmproviseerde) passagio’s. Quantz (1752) 

bevestigde dat loopjes moesten worden gearticuleerd, daarbij waarschuwend tegen overdrij-

ving: loopjes te gebonden zingen was fout, maar te staccato ook.AA 

De articulatie bij instrumentalisten 
De wijze van articuleren dienden instrumentalisten te leren van zangers: hun kunst stond het 

hoogst aangeschreven, aldus Mattheson in 1739.BB De regel van zangers om loopjes non-legato 

uit te voeren werd bijvoorbeeld overgenomen door Johann David Heinichen (1728) voor klavier-

spelers,CC en in 1774 nog bevestigd door Johann Abraham Peter Schulz.DD Blazers konden de arti-

culatie van zangers imiteren met een mondtechniek. Datzelfde gold volgens Walther ook in een 

andante, met meestal in het continuo lopende achtsten: deze werden gelijkmatig en van elkaar 

goed onderscheiden gespeeld.EE Dat is goed om te weten, omdat de aanduiding andante aan het 

muziekstuk een tamelijk langzaam tempo verleende (volgens Walther ‘iets sneller dan adagio’; 

zie ook hoofdstuk XI.1), en daarbij normaliter gebonden zou moeten worden gespeeld. Ook vol-

gens Johann Samuel Petri moest de violonespeler bij largo en adagio legato spelen, maar bij andante 

of allegro staccato.FF 

                                                      
17 Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 111 (§ 10); Johann Joachim 

Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, p. 110, § 21. 
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Wat niet blijkt uit de voorschriften voor verschillende vinger-, tong- en streektech-

nieken is de gedetailleerde wijze van articulatie die daaruit voortvloeide: hoe lang waren de 

cesuren na de noten? En hoe lang was de cesuur bij staccato? Was er wel een cesuur bij legato? 

De overgeleverde aanwijzingen dateren alle van na Bachs dood. Houle bespreekt in zijn Me-

ter in Music, 1600-1800 de in 1775 door Pater Marie-Dominique-Joseph Engramelle geschre-

ven handleiding voor het maken van mechanische orgels. Daaruit blijkt dat alle noten, dus 

ook de ‘lange’, werden besloten met een korte cesuur, zelfs als deze legato moesten worden 

gespeeld.18 Legato volgens onze hedendaagse begrippen kende Engramelle dus niet. De voor-

beelden die hij beschreef zijn echter vooral Franse dansen, en het is te verwachten dat articu-

latie in Duitse kerkmuziek hiervan afweek. Duitse schrijvers van na 1750 hadden dan ook 

een ander idee over legato-spel. Agricola kende voor zangers zelfs het ‘slepen’, waarbij tonen 

naar elkaar toe gleden. Carl Philipp Emanuel Bach (1753) liet weten dat alle noten onder de boog 

werden aangehouden, dus zonder cesuur. Echt legato, zouden wij zeggen. Zonder articulatiete-

kens echter werd de lengte van de noten volgens zoon Bach maar liefst tot de helft teruggebracht; 

staccato-noten (aangeduid met streepjes of punten) waren nog korter. Bij echt legato, dus onder 

een boog genoteerd, kreeg de eerste noot onder de boog een nauwelijks merkbare lichte dynami-

sche nadruk. Iets dergelijks gold voor het boogvibrato bij strijkers, waarbij een aantal identieke no-

ten op dezelfde toonhoogte met een boog waren verbonden. In zo’n geval werden deze noten in 

dezelfde streek zo legato mogelijk gespeeld; iedere noot kreeg een kleine (dynamische) nadruk, 

om hem te onderscheiden van de vorige. Gepunteerde noten werden meestal volledig uitge-

speeld (ausgehalten), aldus Carl Philipp Emanuel Bach.GG  

Friedrich Wilhelm Marpurg schreef in 1755 in vergelijkbare termen over legato-spel: bij 

legato (Schleiffen) werd de noot volledig aangehouden tot het begin van de volgende noot, bij stac-

cato (Abstoßen) tot ongeveer de helft teruggebracht. Zonder articulatietekens werd de noot kort 

losgelaten voordat de volgende noot klonk.HH Marpurg speelde dus minder gedetacheerd dan 

Carl Philipp Emanuel Bach, als mag worden aangenomen dat zij tenminste een correcte beschrij-

ving gaven van hun spel. Legato in de zin van noten die zonder enige cesuur in elkaar overgin-

gen, of elkaar zelfs enigszins overlapten, was kennelijk nog in de tweede helft van de 18e eeuw 

niet vanzelfsprekend, behalve in het geval van genoteerde bogen. 

Articulatie op grond van het affect; cantabile 
Schrijvers na 1750 benadrukten dat het beoogde affect invloed had op de articulatie.II Verhe-

ven, plechtige stukken dienden ‘zwaar’ te worden gespeeld, d.w.z. in een legato speelstijl, 

met nadruk op veel noten. Stukken met een zachtaardig karakter behoorden lichter te wor-

den gespeeld, d.w.z. met minder nadruk, en minder legato, vrolijke en dansante stukken zeer 

licht en non-legato. 

‘Alles moet netjes zingen’ (Alles muß gehörig singen), schreef Mattheson en noemde dit 

de grondslag van alle muziek.JJ Hij vroeg om een cantabile speelstijl: ‘Alle stemmen en par-

tijen, zowel boven, onder als in het midden van de samenklank, moeten, zoals het hoort, een 

zeker Cantabile tonen’ (Alle Stimmen und Parteyen, sowol oben und unten, als in der Mitte einer 

Harmonie, müssen, nach ihrer gebührender Art, ein gewisses Cantabile aufweisen).KK Bach no-

teerde in 1723 op de titelpagina van de Inventionen und Sinfonien als een van de doelen ‘[…] 

om een cantabile manier van spelen te verkrijgen’ (eine cantable Art im Spielen zu erlangen).LL 

Letterlijk betekent cantabile zingend, of zangerig. Vaak wordt dit begrepen als legato. Maar 

klopt dat? Mattheson vervolgde zijn oproep tot een cantabile musiceerstijl als volgt: ‘Alle par-

tijen moeten zo gemaakt zijn dat ze gemakkelijk, zonder dwang en weerzin, te zingen zijn, zij 

                                                      
18 Houle 1987, p. 110-122. 
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het niet in alle partijen met dezelfde schoonheid, zelfs als de muziek alleen voor instrumen-

ten is bedoeld’ ([Alle Stimmen und Parteyen […] müssen […] so beschaffen seyn, daß sie sich 

füglich, ohne Zwang und Wiederwärtigkeit, obwohl nicht alle in gleicher Schönheit, singen lassen: 

und wenn die Sätze auch nur blossen Instrumenten gewidmet wären). En Walther definieerde can-

tabile in zijn Lexicon (1732) als volgt: ‘Cantabile betekent: als een compositie, vocaal of instru-

mentaal, in alle stemmen en partijen goed kan worden gezongen, of wanneer deze een mooie 

melodie bevatten.’ (Cantabile […] heisset: wenn eine Composition, sie sey vocaliter oder instrumen-

taliter gesetzt, in allen Stimmen und Partien sich wohl singen lässet, oder eine feine Melodie in sol-

chen führet.)MM Hierboven is de articulatie voor zangers beschreven. Daaruit bleek dat legato 

vooral in langzame of gematigde tempi gebruikelijk was. Bij de uitspaak van de tekst konden me-

deklinkers dan vanzelfsprekend tot cesuren tussen de tonen leiden. Bij zingen hoort ook ademha-

ling, expressie, oratorische accentuering. Een dergelijke articulatie lijkt dus ook een kenmerk te 

zijn van een cantabile speelstijl.19 

Synchronisatie (assimilatie) 
Synchronisatie (of assimilatie) is een speelstijl waarbij de genoteerde lengte van noten wordt 

aangepast aan de lengte van tegelijkertijd klinkende noten in andere stemmen of aan een 

overheersend ritme. Synchronisatie kon in Bachs tijd voorkomen in de volgende gevallen. 

 

1. Wanneer tegelijkertijd in de ene stem twee achtsten stonden genoteerd en in een an-

dere stem triolen over drie achtsten, en de stem met twee achtsten werd gespeeld met 

notes inégales, dan kon men de tweede achtste laten samenvallen met de laatste achtste 

van de triool: 

     3         3 

Partij 1:  |  |    |   | 

Partij 2:    genoteerd: |   | uitgevoerd als: |q    | 

           3  

Soms ook kon de componist verduidelijken dat geen notes inégales werden bedoeld 

door puntjes op de noten te zetten, die dan in dat geval niet staccato betekenden. 

2. Het kwam ook voor (zeker in Duitsland) dat de componist noteerde dat de achtsten 

inégale gespeeld moesten worden door de eerste noot te voorzien van een punt, en de 

laatste te noteren als een zestiende (gepunteerde notatie). Ook nu was synchronisatie 

nodig: de gepunteerde noot moest verkort worden (ondergepunteerd), en de zes-

tiende verlengd: 

            3          3 

Partij 1:  |   |    |   | 

Partij 2:    genoteerd: |.   | uitgevoerd als: |q     | 

 

Soms gebruikte de componist alleen in de eerste maat of maten gepunteerde notatie; 

verderop zou men een aanduiding als simile kunnen verwachten, maar deze was in 

Bachs tijd nog niet gebruikelijk.  

3. Synchronisatie van noten in een upbeat (noten voorbij een rust aan het begin van de 

slag) was mogelijk door bijvoorbeeld | te spelen als  |.  

                                                      
19 Butt 1990, p. 11ff. 
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4. Een mogelijke synchronisatie door het ritme van een upbeat nog verder te verscherpen 

door de noten te verkorten (contraheren) tot de kleinst voorkomende notenwaarde 

(overpuntering) is een bijzonder geval, dat specifiek aan de orde zal komen bij de 

Franse Ouverturestijl. 

 

Synchronisatie was een speelwijze die bekend was uit de Franse barokmuziek; men spreekt 

daarom wel van de Franse stijl. Werd synchronisatie ook toegepast in de Duitse kerkmuziek, 

en dan in het bijzonder bij Bach? Dat is wel haast zeker, al zijn de meningen over wanneer en 

hoe vaak verdeeld; contemporaine traktaten zijn niet altijd duidelijk. Om te beginnen: de 

Franse stijl was in Duitsland zeer bekend, in eerste instantie door de publicaties van Georg 

Muffat,20 maar ook door Franse musici aan verschillende hoven, zoals in Dresden.21  

Over het algemeen kon synchronisatie ook bedoeld zijn, wanneer dit tot een vloeien-

der (Mattheson: fliessender), meer cantabile resultaat leidde. Het vlak na elkaar aanslaan van 

noten in verschillende stemmen kon, zeker in een ruime akoestiek als die van een kerk, on-

duidelijkheid in de hand werken. Carl Philipp Emanuel Bach noemde dat ‘onaangenaam’, en 

schreef nadat hij had betoogd dat je in plaats van triolen in stukken in 2-, 3- en 4-kwartsmaat 

beter gebruik kunt maken van de 6-, 9- en 12-achtste maat:  

 

‘Men verdeelt dan de in Fig. XII geplaatste noten in de andere stemmen zoals we ze 

daar (dus in Fig. XII) zien. Hierdoor wordt de naslag, die vaak zeer onaangenaam is, 

maar altijd moeilijk valt, vermeden  

(Man theilt alsdann die bey Fig. XII befindlichen Noten wegen der andern Stimme so 

ein, wie wir alda sehen. Hierdurch wird der Nachschlag, welcher offt unangenehm, 

allezeit aber schwer fällt, vermieden).NN De bedoelde Fig. XII is weergegeven in 

afb. 2. 

 
Afb. 2. C.P.E. Bach, Fig. XII uit het citaat in eindnoot NN. 

 

Het eerste voorbeeld (voor de dubbele streep) maakt duidelijk dat hiermee bedoeld werd dat 

de zestiende in de tweede stem niet meer ná de derde achtste in de eerste stem viel, maar 

daarmee samen; synchronisatie dus. Uit het tweede voorbeeld (na de dubbele streep) blijkt 

dat de tweede achtste in de tweede stem pas samen met de derde achtste uit de eerste stem 

werd gespeeld; opnieuw synchronisatie, nu zoals in notes inégales. Uit Carl Philipp Emanuels 

tekst zou men kunnen afleiden dat deze synchronisatie alleen plaatsvond in driedelige maat-

soorten en niet bij triolen in tweedelige maatsoorten. Dit werd bevestigd door Quantz, die 

een groot verschil constateerde tussen bijvoorbeeld een maatsoort  met triolen en een -

maat.OO Een dergelijke synchronisatie vond ook volgens Neumann (1993) altijd plaats in de 

richting van de noten in de driedelige maat, nooit in de richting van de tweedelige.22 

                                                      
20 Georg Muffat, Florilegium Primum, Augusta Vindelicorum (Augsburg) 1695, Florilegium Secundam, 

Passau 1698. 
21 Stephen E. Hefling, ‘Some Thoughts about “Last Words on Overdotting” ‘, Performance Practice Re-

view 7/2, 1994, p. 138f. 
22 Neumann 1993, p. 154. 
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Overpuntering (het verscherpen van het ritme) lijkt tijdens Bachs leven in twee verschil-

lende conventies te zijn voorgekomen:23 

 

- bij sommige Franse dansen, marsen en ouvertures. Sommige Duitse componisten no-

teerden de overpuntering expliciet m.b.v. gepunteerde noten,  

- bij synchronisatie waar dat logisch lijkt. 

 

In al deze gevallen was sprake van een algemene gewoonte (maar geen plicht) om variabel te 

overpunteren. Er bestaan aanwijzingen, schrijft David Fuller (1977), dat daar waar gelijke no-

ten inégale werden uitgevoerd, gepunteerde noten (enigszins) werden overgepunteerd.24 

Voor zangers was overpunteren niet gewenst, schreef Mattheson in 1737,PP maar synchroni-

seren in het algemeen deden zangers waarschijnlijk wel degelijk.  

De Franse ouverturestijl 
In de Franse ouverturestijl was synchronisatie door middel van overpuntering blijkbaar een 

veelgebruikt stijlmiddel. Er is echter geen eenstemmigheid onder hedendaagse onderzoekers 

over de wijze waarop die overpuntering moest worden uitgevoerd: in de richting van de zes-

tiende, of zelfs van de tweeëndertigste. Reeds in 1915 betoogde Arnold Dolmetsch dat ex-

treme overpuntering een kenmerk was van de Franse ouverturestijl; daarbij beriep hij zich 

merkwaardigerwijze op publicaties van Carl Philipp Emanuel Bach en Quantz. Een tirade als 

  zou volgens hem in een omgeving met tweeëndertigsten gespeeld moeten worden als  

  yyy (contractie), en een patroon als .   als .. y ; mogelijk met een cesuur tussen beide no-

ten.25 Dit zou ook gelden wanneer de zestienden overgebonden waren genoteerd (qyyyy), 

maar niet bij een losstaand loopje van vier of meer zestienden.26 Een van de gevolgen van 

Dolmetsch’s publicatie, die in latere jaren werd gesteund door o.a. Thurston Dart en Robert 

Donington,27 was dat in de Novello-uitgave van Händels Messiah de door de componist ge-

                                                      
23 David Fuller, ‘Dotting, ‘the “French Style” and Frederick Neumann's Counter-Reformation’, Early 

Music 5/4, 1977, p. 533f; Neumann 1979, p. 39f. Overpuntering bij solopartijen in de galante stijl, zoals 

die door C.P.E. Bach en Quantz werd beschreven hoort bij muziek uit de tijd na Bachs dood. 

Dorottya Fabian en Emery Schubert hebben via luisterproeven gemeten dat een hoger tempo en een 

grotere cesuur tussen de gepunteerde en de kleine noot beide worden ervaren als een grotere mate 

van overpuntering; m.a.w. men kan het ritme voor het oor verscherpen door de cesuur te vergroten. 

Dorottya Fabian and Emery Schubert, ‘A new perspective on the performance of dotted rhythms’, 

Early Music 38/4, 2010, p. 585-588. 
24 Fuller 1977, p. 527. Scherp uitgevoerde gepunteerde ritmes in het kader van Notes inégales lijken zelfs 

in Frakrijk geen gemeengoed te zijn geweest. Beverly Jerold, ‘Distinguishing between dotted notes 

and notes inégales’, The Musical Times, Spring 2020, p. 61-76. 
25 Arnold Dolmetsch, The Interpretation of the Music of the XVIIth and XVIIIth Centuries Revealed by Con-

temporary Evidence, London, [1915], p. 62ff. 
26 Volgens Neumann ook niet bij     . Frederick Neumann, ‘The question of rhythm in the two ver-

sions of Bach's French Overture, BWV 831’, in Robert L. Marshall (uitg.), Studies in Renaissance and Ba-

roque Music in Honor of Arthur Mendel, Kassel 1974, p. 183-194. 
27 Thurston Dart, The Interpretation of Music, London 1954, p. 81; Robert Donington, The Interpretation of 

Early Music (New Version), London 1974, p. 441ff. 
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noteerde noten in een aantal delen werden aangepast aan de stijl. Zulke aanpassingen wer-

den echter ook aangetroffen in contemporaine klavecimbelversies van deze ouvertures, die 

echter veelal pas na Händels dood in 1759 ontstonden.28 

Vanaf 1960 wordt twijfel geuit aan de juistheid van deze interpretatie, o.a. door David 

Boyden (1961) en Frederick Neumann (1965).29 De laatste meent bijvoorbeeld dat synchroni-

satie in homofone muziek, vooral bij Notes inégales, wel gebaseerd is op contemporaine 

Franse bronnen, maar overpuntering niet. Overpuntering zou volgens hem daarom niet be-

horen bij de Franse stijl. In 1977 keert David Fuller zich tegen zijn opvatting; overpuntering 

als gevolg van notes inégales was wel degelijk ingeburgerd in de Franse muziek in het alge-

meen, en vaak ook bij ouvertures, aldus Fuller. Het doel van ritmische aanpassingen bij 

Franse ouvertures moest verhoging van de pracht, energie en vurigheid zijn; de details de-

den er minder toe.30 John O’Donnell geeft voorbeelden van overpuntering bij diverse Franse 

auteurs, inclusief contractie van opmaat-loopjes en ontkracht ook andere argumenten van 

Neumann.31 Stephen Hefling bevestigt in 1993 O’Donnells bevindingen.32 Fuller betoogt 

daarop dat voorzichtigheid blijft geboden: overpuntering diende synchronisatie te bewerk-

stelligen en was geen doel op zich.33 In hoeverre overpuntering ook plaatsvond bij Bach komt 

aan de orde in § 3. 

                                                      
28 Ralph Leavis; Terence Best, ‘Double dotting and Ultra-double-dotting’, Early Music 6/2, 1978, p. 310f. 
29 International Musicological Society, Report of the Eighth Congress, New York 1961/2, Kassel 1962, p. 125; 

Frederick Neumann, 'La Note Pointée et la soi-disant "Manière Française" ', Revue de Musicologie 51, 

1965, p. 66-92; Engels vertaling: ‘The dotted note and the so-called French style’, Early Music 5/3, 1977, 

p. 310-324. 
30 Fuller 1977, p. 555. 
31 O’Donnell 1979, p. 336ff. 
32 Hefling 1993, p. 65-82. 
33 David Fuller, ‘Last Words on Inequality and Overdotting: a review of Hefling’s Book’, Performance 

Practice Review 7, 1994, p. 120-132. 
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Zangers ontleenden de articulatie aan de tekst en aan het affect. Legato paste 

beter bij langzame en zachtmoedige muziek en bij niet te snelle melismen. Me-

lismen in loopjes (passagios) werden echter licht en non-legato gezongen en 

gespeeld. Instrumentalisten konden op dezelfde wijze articuleren m.b.v. vin-

gerzettingen, tong- en streektechnieken. Noten onder een boog werden legato 

gespeeld; de eerste met wat nadruk, de laatste kort. Het vaak door componis-

ten gewenste cantabile betekende wat betreft articulatie waarschijnlijk niet 

vanzelfsprekend legato, maar: zoals zangers articuleren. 

Wanneer verschillende maatsoorten of ritmische patronen tegelijkertijd in 

verschillende stemmen optraden was vaak synchronisatie nodig, soms in de 

vorm van overpuntering, o.a. in de Franse ouverture-stijl. 

 

3. Wat is bekend over de articulatie in Bachs kerkmuziek? 

 “De vloeiendste lichtheid”  
Het ligt voor de hand dat Bachs manier van articuleren niet wezenlijk anders zal zijn geweest 

dan die van zijn tijdgenoten. Toch vroeg Johann Philipp Kirnberger in 1771 voor Bachs (kla-

vier-)muziek om een ‘zeer bijzondere voordracht’ (einen ganz besondern Vortrag), die precies 

bij diens schrijfwijze paste. Wat hij hiermee bedoelde legde hij niet precies uit; hij schreef dit 

vanwege de soms grote hoeveelheid elkaar snel opvolgende dissonanten in (vooral) Bachs 

muziek, in het bijzonder wanneer verschillende loopjes tegelijkertijd in meer stemmen klon-

ken. In een snel tempo was dit soms nog acceptabel, aldus Kirnberger, maar in een langzaam 

tempo noemde hij dit ‘onuitstaanbaar’ (unausstehlich). Daarom zou hier de genoemde zeer 

bijzondere voordracht zijn vereist. Als een speler de harmonie niet volkomen doorgrondde 

raadde Kirnberger hem zelfs af om zich aan Bachs ‘zware stukken’ (schweren Sachen) te wa-

gen.QQ Een voorbeeld van stevige harmonische clashes in Bachs langzame muziek wordt aan-

getroffen in het tweede deel van het eerste Brandenburgs concert. Zo klinken op de vierde 

achtste van de eerste maat (een doorgangsakkoord) in onderstaand voorbeeld tegelijkertijd 

g, as, a, bes, c, d en fis. De clashes zijn in afb. 3 aangegeven met kruisjes. 

Afb. 3. Uit Brandenburgs concert nr.1 BWV 1046, deel 2, m. 9-11. 

Overgenomen uit Hans Brandts Buys, Johann Sebastian Bach, Haarlem 1966, p. 144. 
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Volgens Butt moet ermee worden rekening gehouden dat in 1771 inmiddels een echte legato-

stijl was ingeburgerd.34 Kirnberger zou mogelijk hebben bedoeld dat er een verfijndere arti-

culatie nodig was dan puur legato. Butt kan gelijk hebben, maar Kirnberger zelf maakte dat 

niet duidelijk. Agricola en Carl Philipp Emanuel Bach schreven in de Necroloog (1754) dat 

Bach de destijds gebruikelijke vingerzetting zo aanpaste ‘dat het hem niet moeilijk viel, om 

de grootste moeilijkheden met de vloeiendste lichtheid voor te dragen’ (dass es ihm nicht 

schwer fiel, die größten Schwierigkeiten mit der fließendesten Leichtigkeit vorzutragen).RR In de-

zelfde tijd noteerden Quantz en Carl Philipp Emanuel Bach deze vingertechniek in hun bei-

der Versuch.SS Het lijkt verantwoord te veronderstellen dat Bach deze ‘vloeiende lichtheid’ in 

al zijn muziek wenste, ook in zijn kerkmuziek. 

Dat Bach inderdaad concrete verwachtingen had op het gebied van de articulatie 

blijkt uit de vaak gedetailleerde articulatietekens die hij in de partijen voor zijn instrumenta-

listen aanbracht. Alle essentiële patronen werden door Bach in een vroeg stadium van de 

compositie bepaald: zij hoorden bij de 'idee' achter de compositie, aldus Butt.35 Wanneer 

Bach articulatietekens noteerde in de partijen verduidelijkte hij daarmee de figuratieve patro-

nen, en daarmee de metrische en harmonische structuur. Opvallend is dat Bach na 1730, toen 

hij zijn cantatecycli vrijwel geheel had voltooid, steeds nauwkeuriger werd in het noteren 

van de articulatie, en ook van versieringen en dynamiek. Voor de Spätfassung van de Mat-

thäus-Passion bijvoorbeeld (1737) en van heruitvoeringen van zijn werken in de jaren 1740 

zijn vaak nauwkeurig van articulatietekens voorziene partijen gemaakt. Van een goed opge-

leide musicus mocht worden verwacht deze de figuratieve patronen en het affect ook zonder 

articulatietekens herkende, en de daarbij behorende standaardarticulatie toepaste. Maar 

Bachs nauwkeurige articulatievoorschriften wijken heel vaak af van de standaardarticulatie: 

dikwijls waren zijn articulatiewensen zonder voorschriften onvoorspelbaar geweest. In on-

derstaand voorbeeld in -maat (afb. 4) zou de standaardarticulatie ‘lange’ noten voorschrij-

ven op elke eerste achtste, maar ‘korte’ op de tweede en derde achtste. Een boog over de eer-

ste vier zestienden en een boog over de beide laatste zestienden zou hiermee overeen komen, 

omdat de laatste noot onder een boog behoorde te worden ingekort. In Bachs aria staan de 

bogen veelal over alleen de eerste drie zestienden, of over groepjes van twee zestienden. 

 

 
Afb. 4. Aria ‘Ich will dir mein Herze schenken‘ BWV 244.2/13, begin, 

partij Hautbois d’Amour 1 (koor 1). 

                                                      
34 Butt 1990, p. 24. 
35 Ibid., p. 65ff. 
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Legato bij Bach 
In 1727 was de toekomstige leerling Georg Heinrich Ludwig Schwanenberger diep onder de 

indruk van Bachs bijzondere speelwijze op het orgel: ‘Ik heb nog nooit zoiets gehoord, en ik 

moet mijn speelwijze totaal veranderen. […] Ik ben echt begerig om de kunst van de heer 

Bach te leren.’ (Ich habe so was noch niemahls gehöret, und ich mus meine Speielart gantz anders än-

dern,[…] ich bin recht begierig Herrn Bachen seine art zu lernen.)TT Wat was er zo bijzonder aan 

Bachs speelwijze? Daarvan kan men een indruk krijgen uit een (late) beschrijving van Ernst 

Ludwig Gerber uit 1792, die het orgelspel van Bach beschrijft naar aanleiding van de manier 

waarop de beroemde organist Christoph Gottlob Schröter uit Nordhausen articuleerde: ‘Wie 

echter de voortreffelijke ‘gebunden’ wijze kent, waarmee Bach het orgel behandelde, die kan 

onmogelijk Schröters (speel)wijze bevallen, omdat hij zijn orgel voortdurend staccato be-

speelde.’ (Wer aber die vortrefliche gebundene Manier kennt, mit welcher Sebastian Bach die Orgel 

behandelte, dem konnte Schröters Manier unmöglich gefallen, indem er seine Orgel durchaus staccato 

traktirte).UU Gerber was de zoon van Bach-leerling Heinrich Nikolaus Gerber, die in lyrische 

bewoordingen de speelstijl van Bach beschreef aan zijn zoon (zie hoofdstuk XX). Gerber 

roemde dus Bachs gebunden speelwijze. Men kan zich afvragen of gebunden hetzelfde was als 

legato. Volgens Walther (1732) was dat zo: hij vertaalt legato met gebunden. Zangers zingen 

deze noten in één adem, en strijkinstrumenten in één doorlopende streek. R De totaalindruk 

die Bachs orgelspel opriep was blijkbaar die van legato. Zou deze totaalindruk dan ook kun-

nen gelden voor Bachs vocale kerkmuziek?  

Rolf Mäser (2000) geeft echter een drietal redenen waarom hij meent dat in een lang-

zaam tempo een echt legato niet bedoeld kan zijn: 

 

1. Sommige figuren zijn op het klavier technisch niet legato uitvoerbaar, zelfs niet in een 

langzaam tempo. Wanneer de rest van het stuk wel legato wordt gespeeld, ontstaat 

een stijlbreuk. 

2. Legato-spel levert soms ongewenste (?) valse klemtonen en maatverschuivingen op. 

3. Tonen die doorklinken tot aan een rust lijken voor de toehoorder langer te klinken 

dan zoals ze zijn genoteerd.36 

 

Hoewel hier geen sprake is van absolute feiten, en Mäser spreekt over de uitvoering van kla-

vecimbelmuziek (op piano), moet de mogelijkheid worden opengehouden dat Bach niet echt 

volmaakt legato speelde. En als echt legato op het klavier niet de standaard was, dan ligt het 

opnieuw voor de hand aan te nemen dat dat ook gold voor andere muziekvormen. 

Hoe zijn deze beide conclusies – wel legato, niet legato – met elkaar te rijmen? De 

meeste hedendaagse schrijvers gaan ervan uit dat ook Bach – zoals beschreven in § 2 – voor-

namelijk echt legato wenste wanneer de noten onder een boog waren geplaatst, en staccato 

wanneer punten boven de noten stonden of wanneer staccato (bij strijkers pizzicato) is geno-

teerd. Zonder deze aanduidingen zou een vorm van non-legato (misschien zelfs bijna-legato) 

gewenst zijn, ook in een langzamer tempo. In zo’n langzaam tempo lijkt de cesuur kleiner 

(bijna legato) te zijn genomen dan in een snel tempo. Dit zou als volgt begrepen kunnen wor-

den: wanneer medeklinkers bij zangers worden beschouwd als cesuren, dan kunnen deze bij 

verschillende tempi in absolute zin ongeveer evenveel tijd in beslag hebben genomen. In re-

latieve zin zijn die cesuren dan korter bij een langzaam tempo; men ervaart ze als korter. Zo-

iets zou ook voor instrumentalisten kunnen gelden. Op het orgel in een kerk met een ruime 

                                                      
36 Rolf Mäser, Bach und die drei Temporätsel, Bern 2000, p. 456f., 459f., 462f. 
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akoestiek kon in een langzamer tempo gemakkelijk de indruk ontstaan dat legato gespeeld 

werd i.p.v. bijna-legato. 

In 1800 beval Türk aan om koralen op orgel legato te begeleiden. Men kan vermoeden dat ko-

ralen toen dus niet alleen legato werden begeleid, maar ook gezongen, vanzelfsprekend met 

korte cesuren t.g.v. de medeklinkers (zie ook het hoofdstuk XVII). Het is mogelijk dat dit ook 

reeds in Bachs cantates en passies gebruikelijk was, maar dat is zeer onzeker.VV 

Articulatietekens in Bachs kerkmuziek 
Als articulatietekens gebruikte Bach de boog, de punt en het kleine verticale streepje (Duits 

Keil, Engels stroke); daarvan heeft hij de boog het meest toegepast. In zijn studie uit 1990 geeft 

John Butt een uitgebreid overzicht van Bachs gebruik van de boog in specifieke patronen.37 Ar-

ticulatietekens zijn in partituren en in vocale partijen veel spaarzamer geplaatst dan in instru-

mentale partijen. De procedure was kennelijk dat 1. Bach de partituur schreef, grotendeels zonder 

articulatietekens, 2. kopiisten de partijen kopieerden uit de partituur, en 3. Bach in de partijen de 

articulatietekens toevoegde. Deze namen in het proces dus een minder fundamentele plaats in 

dan bijvoorbeeld toonhoogte en ritmiek, die al in de partituur waren vastgelegd.38 

Zoals hierboven al is beschreven werden alle noten onder een boog legato gespeeld. 

Bogen betekenden ook een accent op de eerst noot: die was ‘lang’. De laatste noot onder de 

boog was ‘kort’, en werd ingekort. Dit is terug te vinden in alle instrumentale technieken: 

klavier, strijk- en blaastechniek. Bekende stijlfiguren konden met een boog worden verduide-

lijkt; deze figuren werden dan legato uitgevoerd. Ook over een groter interval dan een se-

cunde konden noten met een boog worden gebonden, hoewel veel minder frequent (Afb. 5). 

Afb. 5. ‘Ich bin vergnügt mit meinem Glücke’ BWV 84/1, begin, altvioolpartij. 

Boog over kwint. 

 

Bogen zijn door Bach in verschillende stadia van het compositieproces geplaatst. In een eer-

ste schets van de partituur (of in tijdnood) werden bogen (voor zover ze al genoteerd wer-

den) slordig neergezet, en dienden ze vooral om de structuur en de tekst te benadrukken 

(Butt: underlay): de noten onder de boog hoorden bij elkaar. De regel van Sperling en Walther 

(zie § 1) dat bogen bij zangers alleen tekstbogen waren gaat bij Bach echter niet onverkort op. 

Het is wel waar dat bogen bij zangers steeds over één lettergreep staan, maar heel veel melis-

men zijn niet door een boog samengetrokken. Het lijkt er dus op dat Bach met zijn bogen bij 

zangers wel degelijk ook de articulatie wilde beïnvloeden. De door Bach nauwkeurig van ar-

ticulatietekens voorziene instrumentale partijen echter bevatten veel meer bogen, die als uit-

voeringstechnische instructies de stijlfiguren en het affect verduidelijkten (oratorische accen-

ten). Dat Bach zich vaak niet hield aan een standaardarticulatie blijkt ook hieruit dat hij zelfs 

tijdens het schrijven zijn idee over articulatie kon veranderen: aan het begin van een stuk 

was de articulatie soms anders dan op het eind.39 

                                                      
37 Butt 1990, p. 91ff. en p. 216f. (tabel). 
38 Ibid., p. 65ff. 
39 Ibid., p. 135ff. 
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Punten als articulatietekens komen veel minder voor dan bogen. Zij zijn over het al-

gemeen een teken dat de betreffende noot kort moest worden gespeeld, maar niet noodzake-

lijk ook benadrukt (afb. 6). 
 

 
Afb. 6. ‘Ich bin vergnügt mit meinem Glücke’ BWV 84/1, begin, partij eerste viool,  

staccatopunten in maat 3. 

 

In de eerste hobopartij van ‘Du Hirte Israel, höre’ BWV 104/1 noteerde Bach in het beginkoor 

op de eerste noten punten, maar verduidelijkte hij de betekenis nog eens met het woord stac-

cato (Afb. 7). 

 

 
Afb. 7. ‘Du Hirte Israel, höre’ BWV 104/1, begin, partij hobo 1 

Puntjes plus aanduiding staccato. 

 

Wanneer de articulatie m.b.v. punten eenmaal was verduidelijkt, werden deze op vergelijk-

bare plaatsen verder meestal weggelaten (afb. 8). 

Afb. 8. ‘Wer ein wahrer Christ will heißen’ BWV 47/2, m. 127f, vioolpartij.  

Puntjes slechts éénmaal geplaatst. 

 

De betekenis van punten op de eerste noot onder een boog is onduidelijk (afb. 9). Butt sugge-

reert dat Bach hiermee mogelijk een Lombardisch ritme bedoelde (.).40 

 

 

                                                      
40 Ibid., p. 33. 
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Afb. 9. ‘Jesu beuge doch mein Herze’ BWV 47/4, m. 45, baspartij. 

Lombardisch ritme? 

 

Of er verschil bestaat tussen punten en kleine verticale streepjes is een punt van discussie.41 

Het meest waarschijnlijke is dat Bach een verticaal streepje noteerde op noten die hij van een 

accent wenste te voorzien. Dat moge blijken uit beide onderstaande voorbeelden. 

1. In het beginkoor van de zesde cantate uit het Weihnachtsoratorium BWV 248.2 (afb. 10) 

maakte Bach duidelijk onderscheid tussen verticale streepjes (maat 1 en 2) en puntjes (maat 

3). De streepjes staan op de eerste noten die door (slordig genoteerde) bogen gebonden zijn, 

en kunnen dus alleen een (dynamisch) accent betekenen.42 
 

 
Afb. 10. ‘Herr wenn die stolzen Feinde schnauben‘ BWV 248.2/54, begin, viool 1 (doublet). 

Accentstreepjes op noten. (In de andere vioolpartij ontbreken de streepjes). 

 

2. In het motet Der Geist hilft BWV 226 noteerde Bach in een aantal partijen streepjes op lange, 

gesyncopeerde noten op een onbeklemtoonde lettergreep (-dern in het woord sondern). Ook 

hier kan dat alleen een accent betekenen (afb. 11). Dit is in overeenstemming met de notie dat 

syncopen als ‘lang’ en dus ‘anschlagend’ werden beschouwd (§ 1). 
 

 

 

 

 
Afb. 11. ‘Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf‘ BWV 226, m. 126f, partij sopraan 2.  

Noten met accentstreepjes. 

Articulatie bij verschillende instrumenten en bij zangers 
Bachs keuze voor een bepaalde articulatie kon ook afhankelijk zijn van het instrument. Bo-

gen werden verreweg het meest aangebracht bij de hoge strijkers; minder bij blazers, nog 

minder bij zangers (die hadden de tekst), het minst bij de continuoinstrumenten. Neumann 

merkt op dat de bogen bij strijkers vaak over minder noten zijn genoteerd dan bij blazers. Dit 

zou te maken kunnen hebben met een verandering van strijkrichting, die bij fluiten en hobo’s 

niet aan de orde is; bij strijkers werden de noten onder een boog in één streek gespeeld.43 

Wanneer steeds een deel van de musici legato speelde kon – zeker in een kerk – toch een le-

gato-totaalbeeld ontstaan bij verschillende articulaties. Een viertal voorbeelden van verschil-

lende articulatie in verschillende partijen: 

                                                      
41 Ibid., p. 29, 118f.; Mäser 2000, p. 453. 
42 In de NBA-uitgave van dezelfde cantate staan verticale streepjes in de trompetpartij van het slotko-

raal, maar in de autografe partituur en trompetpartij staan puntjes.  
43 Neumann 1993, p. 208ff. 
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1. In de aria ‘Bete aber auch dabei’ BWV 115/4 is voor de fluit en voor de violoncello 

piccolo een verschillende articulatie genoteerd bij eenzelfde dalend loopje (afb. 12).  

 

Afb. 12. ‘Bete aber auch dabei’ BWV 115/4, begin, partituur, editie BG. 

 

2. In de Sinfonia uit de cantate Die Himmel erzählen die Ehre Gottes BWV 76 hebben de 

Oboe d’amore en de viola da gamba op dezelfde wijze een verschillende articulatie (Afb. 

13):  

 
Afb. 13. Sinfonia BWV 76/8, m.4-13, partituur, editie NBA. 

 

3. In de aria ‘Ich bin in mir vergnügt’ BWV 84/1 is de verschillende articulatie bij de 

zangstem en de instrumenten zeer opvallend (afb. 14).  

  
 

 

 

 

Afb. 14. ‘Ich bin vergnügt’ BWV 84/1, links maat 1 hobo, rechts maat 25 sopraan,  

uit partituur, editie NBA. 

 

4. In het volgende voorbeeld is bij wijze van uitzondering de articulatie niet afhanke-

lijk van de soorten instrumenten. In de aria ‘Et in unum Deum’ uit de Mis in b BWV 
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232.2 hebben de unisono spelende eerste oboe d’amore en de eerste viool samen de-

zelfde articulatie in o.a. maat 1, maar de eveneens unisono spelende tweede oboe 

d’amore en de tweede viool een andere articulatie voor een vergelijkbaar ritmisch pa-

troon (afb. 15); in m. 5 zijn beide articulatiepatronen in beide instrumentengroepen 

verwisseld. Hier treedt dus articulatiedifferentiatie op tussen de beide partijen, en 

niet tussen de beide soorten instrumenten. 

 
Afb. 15. Duet ‘Et in unum Dominum’ BWV 232.4/II.3, begin, partituur, deels, editie NBA. 

 

Zoals al is opgemerkt was de articulatie van basinstrumenten meestal eenvoudiger, minder 

gedifferentieerd. In de aria ‘Kommt ihr angefochtnen Sünder’ BWV 30.2/5 schreef Bach bij de 

in kwarten verlopende partijen voor tweede viool, de altviool en het continuo het woord piz-

zicato en bij de orgelpartij staccato; in ‘Wie furchtsam wankten meine Schritte’ BWV 33/3 doet 

zich dezelfde situatie voor, nu op achtsten. De termen pizzicato voor strijkinstrumenten en 

staccato voor toetsinstrumenten hadden dus vrijwel dezelfde betekenis, en beduidden dus 

geen verschillen in articulatie. 

Synchronisatie in Bachs kerkmuziek 
Bach maakte kennis met de uitvoeringswijze van Franse muziek aan het hof van Celle tijdens 

zijn Lüneburger periode (1700-1702).44 Dat hij bekend was met het verschijnsel notes inégales 

ligt dus voor de hand, en kan wellicht worden afgelezen uit de eerste versie van Bachs Mag-

nificat BWV 243.1 in Es (afb. 16).  

 

 
Afb. 16. ‘Quia respexit’ BWV 243.1/3, m. 1 en 2, partituur. 

 

                                                      
44 Hefling 1993, p. 42f. 
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In de partituur staan in de eerste maat van deel 3 (Quia respexit) nogal slordig onder bogen 

geschreven gepunteerde noten bij de hobopartij, die erop wijzen dat van elk zestiendenpaar 

de eerste werd verlengd en de tweede verkort, als in notes inégales. Na de eerste maat liet 

Bach die aanduidingen weg, ook in de sopraanpartij. Dat is begrijpelijk: als de hobo eenmaal 

speelt met zo’n wiegend ritme, is duidelijk dat dat voor alle musici, en ook in de volgende 

maten geldt. In de tweede versie BWV 243.2 in D komen deze aanwijzingen niet meer voor. 

Dat hoeft echter niet te betekenen dat Bach hier en elders geen notes inégales meer wenste, 

maar dat is onbekend; andere aanwijzingen ontbreken. 

In hoeverre Bach synchronisatie wenste is eveneens niet altijd eenvoudig vast te stel-

len. In § 2 is vermeld dat Carl Philipp Emanuel Bach graag synchronisatie zag van zowel ge-

punteerde als ongepunteerde noten in de richting van de noten in de driedelige maat in de 

andere stem, maar dat dat niet opging bij triolen; Quantz bevestigde dat. Ook Agricola 

meldde dat synchronisatie bij triolen ongewenst was, en riep in 1769 zelfs uitdrukkelijk Bach 

als autoriteit te hulp.WW Wanneer drie contemporaine auteurs dit beweerden, van wie één 

een zoon van Bach was en een ander een leerling, die zich hierbij bovendien nog op Bach be-

riep, dan moet men van goeden huize komen om hun uitspraak te betwijfelen. Dat weer-

houdt Frederick Neumann daar echter niet van (1993). Helaas gebruikt hij ook een aantal 

verkeerde voorbeelden, namelijk‘Die Welt kann ihre Lust und Freud’ BWV 94/6 en ‘Unser 

Mund sei voll Lachens’ BWV110/1, waarin het ritme niet is genoteerd in triolen, maar in 

een - resp. -maat.45 Hier is synchronisatie van gepunteerde achtsten met zestienden tegen 

‘triolen’ dus logisch. Meestal noteerde Bach in dergelijke stukken het gewenste ritme q  ge-

heel in kwarten en achtsten, maar soms noteerde hij .  . In BWV 94/6 (m. 70) hebben de 

partituur en de orgelpartij verschillend genoteerde ritmes, waaruit ten overvloede blijkt dat 

synchronisatie vereist is (afb. 17 en 18). De NBA-uitgave zet de samenvallende noten terecht 

onder elkaar. 

 

 

 

 

 
Afb. 17. ‘Die Welt kann ihre Lust und Freud’ BWV 94/6, m. 70 (over twee systemen verdeeld),  

partituur, continuolijn. 

 

 
Afb. 18. Ibid., orgelpartij. 

 

Ook in BWV 110/1 (afb. 19) noteerde Bach een gepunteerd ritme naast drie achtsten., 

 

                                                      
45 Neumann 1993, p. 96ff. 
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Afb. 19. ‘Unser Mund sei voll Lachens’ BWV 110, partituur (deels), m. 24-27, 

balken voor strijkers, zangers en continuo. 

 

Maar Neumann concludeert dat ook in maatsoorten met triolen de gepunteerde noot altijd 

werd aangepast (ondergepunteerd). Het zou volgens Neumann dus niet uitmaken, of de 

groepen van drie achtsten bijvoorbeeld in een -maat met triolen of in een -maat zijn geno-

teerd. Deze conclusie zou in tegenspraak zijn met Quantz, Carl Philipp Emanuel Bach en 

Agricola. Een blik op het openingskoor van Du Hirte Israel, Höre BWV 104 lijkt Neumann 

echter gelijk te geven (afb. 7). De maatsoort is , waarbij elke kwart ofwel 1. als kwartnoot, 2. 

als gepunteerde achtste met zestiende, of 3. als triool van drie achtsten (met triool-teken) is 

genoteerd. Afgezien van het maatteken en de triool-tekens is er qua notenbeeld geen enkel 

verschil met BWV 110/1 en BWV 94.2/6. Het resultaat van niet-synchroniseren zou slordig en 

onlogisch hebben geklonken, vooral in maten waar de gepunteerde ritmen en de triolen tege-

lijk klinken. Men moet wel erg dogmatisch zijn om hier niet te synchroniseren. De NBA is 

kennelijk zo dogmatisch: die plaatst hier de zestienden ná de laatste achtste van de triool. 
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Afb. 20. ‘Ich will dich all mein Leben lang’ BWV 117/7, begin, partituur, editie NBA. 

 

In de aria ‘Ich will dich all mein Leben lang’, deel 7 uit de cantate Sei Lob und Ehr BWV 117 

(afb. 20), zijn een aantal interessante mogelijkheden voor synchronisatie aan te wijzen. In de 

eerste plaats ligt het voor de hand dat de zestienden na de gepunteerde achtsten gesynchro-

niseerd werden met de laatste achtste van de triolen (ook hier tegen het voorschrift van 

C.P.E. Bach, Quantz en Agricola in). Daardoor ontstond een wiegend ritme in de stijl van 

een -maat, zoals dat ook werd aangetroffen bij het openingskoor van BWV 104. Eigenlijk 

zou deze synchronisatie te beschouwen zijn als een toepassing van notes inégales. En dat bete-

kent weer dat dan ook de achtsten na een gepunteerde kwart gesynchroniseerd moesten 

worden. Opnieuw: het resultaat van niet-synchroniseren zou slordig en onlogisch hebben ge-

klonken in maten als m. 4 en 9-11).46 

Synchronisatie van niet-gepunteerde noten tegen triolen is bij Bach waarschijnlijk minder van-

zelfsprekend. Zo lijkt aanpassing van de groepjes van twee zestienden (tromba) aan de trio-

len (violen) in ‘Mein Herze glaubt und liebt’ BWV 75/12 m. 1 (afb. 21) niet de bedoeling; dan 

zou het ritme waarschijnlijk anders genoteerd zijn. Blijkbaar wilde Bach de trompet een af-

wijkend ritme laten spelen. 

                                                      
46 Mogelijk maakte Bach onderscheid tussen klaviermuziek, die over het algemeen door één persoon 

in een ruimte met minder nagalm werd gespeeld, en kerkmuziek, waar de akoestiek en het grote aan-

tal musici eerder aanleiding gaven tot een rommelige indruk wanneer niet werd gesynchroniseerd. 
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Afb. 21. ‘Mein Herze glaubt und liebt’ BWV 75, deel 12, begin, partituur, editie NBA. 

 

Zoals besproken in § 2 was synchronisatie in de richting van de kleinste notenwaarde ook 

logisch voor te lang genoteerde noten halverwege een tel. In het duet ‘Die Armut, so Gott auf 

sich nimmt’ BWV 91/5 (afb. 22) corrigeerde Bach de gebruikelijke ‘slordige’ notatie uit de par-

tituur zelf in de ‘nette’ vioolpartij (eerste noot resp. zestiende en tweeëndertigste). 

Afb. 22. ‘Die Armut, so Gott auf sich nimmt’ BWV 91, deel 5,  

links partituur (viool-lijn), rechts partij viool 1. 

 

Dat synchronisatie gewenst was is in voorgaande voorbeelden duidelijk. Er zijn echter ook 

veel voorbeelden waar die duidelijkheid ontbreekt. Twee daarvan worden hieronder ter illu-

stratie besproken. 

 

1. Het eerste voorbeeld is het openingskoor van Jesu der du meine Seele BWV 78 (afb. 23a).  

Afb. 23a. ‘Jesu der du meine Seele‘, BWV 78/1, begin, editie NBA.  

Partituur, lijnen viool 1 en 2. 

 

Tijdens het inleidende ritornel lijkt een wiegend ritme in -maat op zijn plaats te zijn ge-

weest, gespeeld met notes inégales, dus iets overgepunteerde achtsten aan het eind van de eer-

ste maten, en synchronisatie van de .   -ritmes én de later intredende lopende achtsten naar 

een triolen-ritme, dus zoals bij BWV 104/1 en 117/7 (zie hierboven). Verderop slaat de twijfel 

toe: waarom kiest Bach er in de partij voor de tweede hobo voor om plotseling over te gaan 

op een gepunteerde notatie (afb. 23b, laatste afgebeelde hele maat)? 
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Afb. 23b. ‘Jesu der du meine Seele‘, BWV 78/1, m. 9ff., editie NBA. 

Partituur, lijnen hobo 1, 2, viool 1. 

 

Helemaal onmogelijk wordt synchronisatie, wanneer in de bas het ritme              

verschijnt (m. 17ff.). Het enige wat dan aan mogelijke ritmische aanpassingen overblijft, is 

synchronisatie van de achtsten op het eind van de maat naar zestienden (bijv. in m. 4, en dan 

logischerwijze ook in m. 1, 2 en 3), maar zelfs dit betekent niet altijd synchronisatie: in m. 21 

bijvoorbeeld klinkt die laatste achtste samen met achtsten in andere stemmen. Misschien 

heeft Bach dit koor alleen in sommige maten bedoeld met notes inégales, of misschien zelfs ge-

heel zonder enige synchronisatie. Maar hoe konden Bachs musici dat weten? Dat moet dan 

mondeling gecommuniceerd zijn tijdens de repetitie(s). 

 

2. De aria ‘Mein teurer Heiland’ uit de Johannes Passion BWV 245.5/32.  

Het tegelijkertijd voorkomen van tweedelige en een driedelige maatsoorten komt bij Bach 

veel voor. Beschouw m. 33 en 34 hieronder. Tegen de -maat van de bas-solist en het conti-

nuo zongen de overige zangers in de maatsoort . De laatsten hadden soms gepunteerde rit-

mes .  soms ongepunteerde achtsten   . In m. 34 was in de tenorpartij bijvoorbeeld op de 

eerste tel een gepunteerd ritme genoteerd, maar op de vierde tel twee achtsten (afb. 24). Men 

kan veronderstellen dat de zangers moesten synchroniseren. Volgens David Fuller (zie § 2, 

voetnoot 65) zouden de achtsten   als in notes inégales kunnen worden aangepast aan de 

achtsten in de -maat, en de zestienden d.m.v. overpuntering aan de zestienden in de -

maat.  

Afb. 24. BWV 245.5/32, partituur, m. 33-35, editie NBA. 
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Anderzijds zou ook het ritme .  eenvoudig kunnen worden gesynchroniseerd met de acht-

sten van de solist; C.P.E. Bach ondersteunde beide vormen van synchronisatie. Misschien 

was er dus helemaal geen verschil in uitvoeringen van beide genoteerde ritmes. Maar het 

blijft dan onverklaarbaar waarom Bach beide ritmische patronen noteerde. Misschien moest 

hier helemaal niet worden gesynchroniseerd. Wij weten het niet, en ook de uitvoerenden 

waarschijnlijk niet. Opnieuw, dat zou dan mondeling gecommuniceerd moeten zijn. 

De Franse ouverture in Bachs kerkmuziek 
Bach stond er nog na zijn dood om bekend dat hij vertrouwd was met de Franse ouverture-

stijl, zoals blijkt uit een opmerking van Johann Abraham Schulz en/of Johann Philipp Kirn-

berger in 1774: ‘In de vorige eeuw kwamen de beste ouvertures uit Frankrijk […]. Daarna 

werden ze ook elders geïmiteerd, vooral in Duitsland, waar naast de grote Bach, nog andere 

[…] excelleerden.’ (Im vorigen Jahrhundert hat man die besten Ouvertüren aus Frankreich erhalten 

[…]. Nachher wurden sie auch anderwärts nachgeahmt, besonders in Deutschland, wo außer dem gro-

ßen Bach, noch andre […] sich hervorgethan haben.)XX 

 
Afb. 25. Vergelijking van de eerste maten van de Ouverture in b voor klavecimbel BWV 831 in het 

handschrift met die uit de gedrukte versie.47 

 

Bach herschreef in 1735 zijn Franse ouverture in c BWV 831.1 voor klavecimbel (vermoedelijk 

van voor 1731) voor publicatie in Clavierübung II als BWV 831.2 (afb. 25). Daarbij wijzigde hij 

niet alleen de toonsoort, maar contraheerde hij bovendien de korte loopjes in zestienden tot 

loopjes in tweeëndertigsten. Ook paste hij overpuntering toe door achtsten na een gepun-

teerde kwart te herschrijven tot zestienden (maar niet consequent). Langere loopjes in zes-

tienden liet hij soms staan, soms ook niet. Dergelijke wijzigingen bracht Bach ook aan bij het 

herschrijven van de allemande uit de vijfde suite voor cello BWV 1011 (afb. 26a) naar de luit-

suite BWV 995 (afb. 26b), waaruit blijkt dat de Franse ouverturestijl niet exclusief werd toege-

past in ouvertures.48  

 

                                                      
47 Bron: Matthew Dirst, ‘Bach’s French Overtures and the politics of overdotting’, Early Music 25/1, 

1997, p. 38. 
48 Ibid., p. 39. 
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Afb. 26a. Cellosuite BWV 1011, 2. Allemande, begin. 

 

 
Afb. 26b. Luitsuite BWV 995, 2. Allemande, begin. 

 

Volgens o.a. John O’Donnel zou Bach dit hebben gedaan om misverstanden m.b.t. overpun-

tering te voorkomen: musici die niet samenwerkten met Bach en die mogelijk niet met de stijl 

vertrouwd waren, zouden hierdoor op het juiste spoor van overpuntering worden gezet.49  

Anderen, onder wie Frederick Neumann en later Stephen Hefling, David Schulenberg en Mat-

thew Dirst, denken dat de smaak op het gebied van Franse ouvertures vanaf ca. 1730 was ge-

evolueerd, of de kennis vergroot.50 De entrées van de ouvertures van de orkestsuites in C 

BWV 1066 en in D BWV 1069 uit ca. 1725 worden bijvoorbeeld gekenmerkt worden door 

loopjes van zestienden (die volgens Neumann niet inégale of gecontraheerd mochten worden 

gespeeld), terwijl de entrées in de suites in b BWV 1067 en in D BWV 1068) van na 1730 

scherpe ritmes met tot tweeëndertigsten gecontraheerde loopjes bevatten. 

Dat dit verschil ook merkbaar zou zijn in Bachs cantatekoren is nauwelijks te ver-

wachten: hij schreef ze, afgezien van BWV 97, alle vóór 1729. Om dit te verifiëren zullen hier-

onder de entrées van die ouvertures met elkaar worden vergeleken.51 

 

1. ‘Nun komm der Heiden Heiland’ BWV 61 (1714). 

 

 
Afb. 27. ‘Nun komm der Heiden Heiland’ BWV 61/1, begin, partituur (deels), editie NBA. 

                                                      
49 O’Donnel 1979, p. 336ff.  
50 Neumann 1974, p. 183-194; Hefling 1993, p. 98ff., David Schulenberg, The keyboard music of J.S. Bach, 

London 1992, p. 304ff.; Dirst 1997, p. 35ff. 
51 Het tempo van deze entrées is besproken in het hoofdstuk XI. 
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- In m. 1 en 2 konden achtsten na gepunteerde kwarten in de tweede altvioolpartij wor-

den gesynchroniseerd met de zestienden in de andere partijen, evenzo in de eerste 

altvioolpartij in m. 3.  

- Contractie van overgebonden upbeat-patronen van zestienden tot tweeëndertigsten 

was mogelijk (bijvoorbeeld in m. 1 en 2), maar niet waarschijnlijk.  

- Overpuntering van gepunteerde achtsten (bijvoorbeeld m. 1, viool 1 en 2, 3e en 4e tel) 

is ook onwaarschijnlijk: dan zou de achtste in de tweede altvioolpartij moeten wor-

den gespeeld als een tweeëndertigste.  

- Loopjes van vier of meer (niet-overgebonden) zestienden komen nauwelijks voor. 

 

2. ‘Unser Mund sei voll Lachens’ BWV 110 (1725; het openingskoor is een bewerking van ou-

verture van de oerversie van de orkestsuite BWV 1069, mogelijk uit Weimar of Köthen). 

 

 
Afb. 28. ‘Unser Mund sei voll Lachens’ BWV 110/1, begin, partituur (deels), editie NBA. 

 

- Opvallend in dit beginkoor (en in de corresponderende vroege ouverture uit BWV 

1069) is dat er helemaal geen tweeëndertigsten in voorkomen. Gepunteerde ritmes 

blijven dus beperkt tot .  , evenals in BWV 61.  

- Contractie van upbeat-patronen van drie zestienden tot tweeëndertigsten was moge-

lijk, maar waarschijnlijk niet de bedoeling, omdat bijvoorbeeld in m. 3 een dergelijk 

patroon direct gevolgd wordt door loopjes van zestienden, die zeker niet werden ge-

contraheerd. 

 

3. ‘Höchsterwünschtes Freudenfest’ BWV 194.2 (1723). 

Afb. 29. ‘Höchsterwünschtes Freudenfest’ BWV 194.2/1, begin, partituur (deels), editie NBA. 
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- In deze entrée komen in de strijkerspartijen veel non-upbeat-loopjes van vier of meer 

zestienden voor, veelal voorafgegaan door een opmaat van 3 zestienden, die niet ge-

contraheerd dienden te worden.  

- In m. 2, 15, 18 en 31 komen bij de blazers opmaat-patronen van drie tweeëndertigsten 

voor; contractie is dus al uitgeschreven. Synchronisatie van achtsten tot zestienden 

(maar niet tot tweeëndertigsten), zoals in m. 1, was vanzelfsprekend. 

 

4. ‘Preise Jerusalem den Herrn’ BWV 119 (1723) 

 

 
Afb. 30. ‘Preise Jerusalem den Herrn’ BWV 119/1, begin, partituur (deels), editie NBA. 

 

- Ook in BWV 119 komen veel zestiendenloopjes 

voor, maar ook tirades van tweeëndertigsten.  

- Hoewel in maat 1 nog niet duidelijk is dat de acht-

sten als zestienden moesten worden gespeeld, is 

o.a. in maat 7 (zie hiernaast) te zien dat synchroni-

satie van achtsten (na een gepunteerde kwart) tot 

zestienden (overpuntering) gewenst was, en het ligt 

voor de hand dat dan ook geldt in de andere maten (zoals m.1).  

- Upbeat-patronen van zestienden komen alleen voor als onderdeel van een langer zes-

tiendenloopje, en van tweeëndertigsten helemaal niet. Contractie is dus niet aan de 

orde. 

 

5. ‘O Ewigkeit, du Donnerwort’ BWV 20 (1724) 

 

 
Afb. 31. ‘O Ewigkeit, du Donnerwort’ BWV 20/1, begin, partituur (deels), editie NBA. 

 

- Bijzonder aan BWV 20 is dat opmaat-patronen van twee noten al zijn genoteerd als 

tweeëndertigsten (viool 1 en 2) i.p.v. zestienden, en dat ook de corresponderende no-

ten in de altviool als zestienden zijn genoteerd i.p.v. als achtsten. Synchronisatie is 
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hier dus al in de notatie verwerkt. Overpuntering van de zestienden in m. 1 tot twee-

endertigsten lijkt niet juist: hierdoor gaat de synchronisatie met de andere partijen 

juist verloren. 

- Verderop komen ook non-upbeat-loopjes van zestienden voor. Upbeat-patronen van 

drie zestienden of drie tweeëndertigsten komen niet noemenswaard voor. 

 

6. ‘In allen meinen Taten’ BWV 97 (1734) 

 

 
Afb. 32. ‘In allen meinen Taten’ BWV 97/1, begin,  

partituur (deels), editie NBA. 

 

- Zestiendenloopjes komen weinig voor in de ouver-

ture van deze late cantate, maar tweeëndertigsten-

tirades wel.  

- In maat 10 (zie hiernaast) zijn patronen van 

tweeëndertigsten ritmisch niet correct genoteerd: 

bedoeld kan zijn: .yyyy.52 

- Synchronisatie van de achtsten in de beide andere partijen tot zestienden ligt voor de 

hand. Upbeat-patronen die zijn genoteerd in zestienden komen niet voor. 

 

In onderstaand overzicht (tabel 1) is verwerkt in welke mate de typische ritmische patronen 

voorkomen in de entrées. 

  

                                                      
52 Dirst 2011, p. 39. 
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Tabel 1. Ritmische patronen in de entrées in Bachs cantates 

  BWV 61 BWV 110 BWV 194 BWV 119 BWV 20 BWV 97 

1 
 

Veel Veel Veel Veel Veel Veel 

2 
 

Weinig Ja Veel Ja Ja Weinig 

3 
 

Nee Ja Ja Nee Weinig Nee 

4 
 

Ja Ja Nee Ja Nee Weinig 

5 
 

Nee Ja Nee Nee Ja Ja 

6 

 

Ja Ja Ja Ja Nee Ja 

7 
 

Ja Nee Ja Ja Veel Nee 

8 
 

Nee Weinig Nee Nee Veel Nee 

9 
 

Nee Nee Nee Ja Nee Weinig 

10 
 

Nee Nee Weinig Nee Nee Nee 

11 
 

Nee Nee Nee Nee Ja Weinig 

12 
 

Nee Nee Ja Nee Nee Nee 

 

In deze tabel valt op: 

1. In alle zes de entrées speelt het gepunteerde ritme (1) een belangrijke rol. Dit ritme 

ontstaat door zestienden, niet door tweeëndertigsten, al kunnen de zestienden wel 

bestaan uit twee (patronen 7 of 8) of drie (11) tweeëndertigsten. 

2. In alle zes de entrées spelen niet-overgebonden zestiendenloopjes (patroon 2) een 

vaak belangrijke rol. Het gepunteerde ritme (1) valt hiermee samen; synchronisatie of 

overpuntering is niet nodig.  

3. Opmaat-patronen van patroon 3 komen weinig voor, en dan bovendien steeds in re-

latie met zestiendenloopjes (2). Contractie, zoals in de ouverture van de Franse suite 

(afb. 24) lijkt dus niet de niet de bedoeling te zijn geweest. Het lijkt ook niet juist het 

opmaat-patroon 4 te contraheren tot patronen als 10 en 11 of 12, omdat ook zij 

meestal voorkomen naast patroon 2, waar contractie niet aan de orde is. Het over-

heersende ritme wordt in alle zes de entrées gevormd door de zestienden uit pa- 

troon 1. 
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4. In bijna alle entrées wordt patroon 6 aangetroffen, waarin de achtsten na de gepun-

teerde kwart door synchronisatie in de richting van de overheersende zestienden 

moeten samenvallen.  

5. Tweeëndertigsten (7-12) komen relatief weinig voor, ook in de latere cantates. Syn-

chronisatie van zestienden in de richting van tweeëndertigsten lijkt nergens nodig of 

gewenst.  

6. Zoals gezegd: behalve BWV 97 zijn deze cantates geschreven voor 1730, de ouvertu-

restijl zou dus de ‘ouderwetse’ zijn, met weinig overpuntering tot tweeëndertigsten. 

Maar de stijl is niet dramatisch gewijzigd in de late cantate 97. Het opvallende gebrek 

aan tweeëndertigsten (8-12) in de vroege ouvertures van cantate BWV 61 en 110 vindt 

men ook hier terug; de drie genoemde entrées worden gekenmerkt door hun rela-

tieve eenvoud. 

7. De overige entrées hebben ieder hun eigen kenmerken: BWV 194.2 wordt gekenmerkt 

door veel zestiendenloopjes, BWV 119 door tweeëndertigsten-tirades, en BWV 20 

door een nauwkeurige notatie waarin synchronisatie niet nodig is en door de ritmes 

(7) en (8) met tweeëndertigsten. 

 

Samengevat: achtsten na een gepunteerde kwart werden gesynchroniseerd tot zestienden. 

Verdere synchronisatie en contractie was naar alle waarschijnlijkheid niet de bedoeling. 

Van BWV 97 bestaan vier continuopartijen: twee voor orgel (genummerd 14 en 15), en 

twee voor andere continuo-instrumenten (12 en 13).  

 

Afb. 33a. ‘In allen meinen Taten’ BWV 97/1, partij 12 (fagot en cello), b. partij 13 (continuo). 

 

Afb. 33c. ‘In allen meinen Taten’ BWV 97/1, partij 14 (orgel). d. partij 15 (orgel). 

 

Opvallend is de eerste noot van de tweede maat. In partijen 12 en 14 is het ritme met een zes-

tiende correct genoteerd, in partijen 13 en 15 fout met een achtste. Het zou kunnen zijn dat 

die fout ook in de partituur stond, en dat de kopiisten deze hebben overgenomen. Dat is niet 

te achterhalen, doordat de partituur is niet overgeleverd. Dat Bach echt zestienden bedoelde 

blijkt uit de zestiende rust die voor de foute achtste was genoteerd in de partijen 13 en 15.53  

                                                      
53 Mogelijk waren de correcte partijen 12 en 14 voor een uitvoering in 1734 in de kapel van het hof van 

Weißenfels. Partij 14 is kennelijk bedoeld voor een orgel in hoge koortoon, dat in Leipzig niet voor-

kwam. Marc Roderick Pfau, ‘Entstanden Bachs vier späte Choralkantaten „per omnes versus“ für Got-

tesdienste des Weißenfelder Hofes?‘, BJ 101, 2015, p. 341-349, i.h.b. p. 346. 
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Bachs klavier- en orgelstijl werd door tijdgenoten gekenschetst met woorden 

als gebonden en ‘een vloeiende lichtheid’. Deze termen kunnen als totaalin-

druk ook heel goed op Bachs vocale werken van toepassing zijn geweest. 

Bach wenste vooral door zijn instrumentalisten een gedetailleerde articulatie, 

die hij vooral in latere jaren m.b.v. bogen en punten preciseerde. Daarbij kon 

hij op verschillende instrumenten vergelijkbare patronen op verschillende wij-

zen laten articuleren. 

In hoeverre synchronisatie door Bach werd gewenst blijft onderwerp van dis-

cussie. De Franse ouvertures in cantatekoren hebben een aantal identieke ken-

merken, zoals gepunteerde ritmes .  , maar steeds andere detailkenmerken. 

Synchronisatie met zestienden van achtsten na een gepunteerde kwart was 

standaard; andere ritmische patronen werden waarschijnlijk niet aangepast. 

 

 

Rens Bijma, versie 23-02-23 

Met dank aan Jos van Veldhoven 

 

A Wolfgang Caspar Printz, Phrynis Mitelenaeus, oder Satyrischer Componist, Dritter Theil, Dresden und 

Leipzig 1696, p. 100 

Musica Rhythmica  ist der jenige Theil der Music, so da handelt von denen Pedibus Rhythmicis 

und ihrer Zusammensetzung. Pes Rhythmicus ist eine Zusammenfügung etlicher Sonorum in 

Ansehung ihrer innerlichen Quantitaet. 
B Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739. 

p. 160. 

§ 1. Was ein Rhythmus sey, solches lehret uns die Prosodie, oder diejenige Anweisung in der 

Sprach-Kunst, mittelst welcher festgesetzet wird, wie man die Accente recht anbringen, und 

lang oder kurz aussprechen soll. […] 

§ 2. Was die Füsse in der Dicht-Kunst bedeuten, solches stellen die Rhythmi in der Ton-Kunst 

vor, deswegen wir sie auch Klang-Füsse nennen wollen, weil der Gesang gleichsam auf ihnen 

einhergehet. Die Zusammenfügung aber und übrige Einrichting dieser Klang-Füsse heisset 

mit ihrem Kunst-Worte Rhythmopöie. […] 

p. 171. 

§ 2. Die Rhythmic ist demnach eine Abmessung und ordentliche Einrichtung der Zeit und Be-

wegung in der melodische Wissenschaft, wie langsam oder geschwind solche seyn soll; da 

hingegen die Rhythmopöie nur die Länge und Kürtze der Klänge untersuchet. Mit einem 

Worte, es ist der Tact, nach gemeiner Redens-Art, welche vom Sinne des Gefühls (a tactu) ih-

ren Ursprung nimmt. 
C Johann Philipp Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Zweyter Theil, Berlin und Königs-

berg 1776, p. 105.  

Die Bewegung bestimmt den Grad der Geschwindigkeit, der schon für sich allein bedeutend 

ist, indem er eine lebhaftere oder ruhigere Gemüthslage bezeichnet; der Takt setzet die Ac-

cente nebst der Länge und Kürze der Töne, und dem leichtern oder nachdrüclichern Vortrag 

fest, und bildet die Töne gleichsam in Wörter; der Rhythmus aber giebt dem Gehör die aus 

den Wörtern gebildeten einzelen Sätze, und die aus mehreren Sätzen zusammen geordneten 
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Perioden zu vernehmen: durch diese drey Dingen schicklich vereinigt, wird der Gesang zu 

einer verständlichen und reizenden Rede. […] 
D Wolfgang Caspar Printz, Phrynis Mitelenaeus, oder Satyrischer Componist [Erster Theil], (eerste editie 

1676,) tweede editie Dresden und Leipzig 1696, p. 18f. 

§ 6. Ferner ist zu wissen, daß die Zahl eine sonderbare Krafft und Tugend habe / welche ver-

ursacht / daß unter etlichen / der Zeit nach / gleich-langen Noten oder Klängen / etliche länger 

/ etliche kürzer zu seyn scheinen: Welches sonderlich wohl zu mercken / so wohl wegen des 

Textes, als auch wegen der Consonantien und Dissonantien. 

§ 7. Diese unterschiedliche Länge etlicher / der Zeit oder Währung nach / gleich-lange Noten / 

wird genennet Quantitas Temporalis Intrinseca, die innerliche Zeit-Länge. 

§ 8. Daß dieses seinen Grund in re ipsâ in der That selbst habe / kann ein jeder leicht sehen und 

hören / wenn er einen Text unter gleiche Noten setzet. Als zum Exempel:  

 
In diesem Wort ist die erste und dritte Sylbe lang / die andere und vierdte kurz. Wird nun sol-

ches Wort mit denen Sonis A B C D gesungen / so wird es fein ins Gehöre kommen / und iede 

Sylbe seine rechte Länge haben. Verwechsele ich aber die Zahl der Noten / ob ich schon die 

Noten selbst behalte, Ex. gr.  

 
So wird es gar unanmuthig und wiederwärtig ins Gehöre fallen / weil die langen Sylben Chri 

und a mit kurzen Sonis E und G hergegen die kurzen Sylben sti und nus mit langen Sonis F 

und H hervor gebracht und gesungen werden: Welches nicht seyn könnte / wenn die Soni E F 

G H keinen Unterscheid an innerlicher Zeitlänge hätten. 

§ 9. Diese Quantitaet recht zu erkennen / muß man wissen / daß iede Note entweder in zwey 

oder drey gleiche Theile getheilet werde. 

§ 10. Ist der Theiler der Noten die zweyte Zahl / so seyn alle Noten / so mit einer ungeraden 

Zahl / als 1, 3, 5, 7, &c. gezehlet werden / lang: hergegen / die mit einer geraden Zahl / als 2, 4, 

6, 8, &c. gezehlet werden, kurz Ex. gr. 

 
Dieses kommet mit der Quantitaet des Textes rechtschaffen überein; Da herhegen / wenn die 

Zahl verändert wird / das Wiederspiel sich ereignet / und dem Gehöre ein greulicher Verdruß 

verursachet wird. 

Verbi gratiâ: 
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§ 11. Hieraus erhellet / daß eine iede Semibrevis oder ganzer Tact auch der innerlichen Quanti-

taet nach / lang sey / weil sie mit einer ungeraden Zahl / nehmlich 1. gezehlet wird: Sintemahl 

allezeit / im Niederschlagen des Tactes / das Zehlen sich anfangen muß. 

§ 12. Ingleichen seyn alle und iede syncopirte Noten lang / weil in denselben die gerade und 

ungerade Zahl zusammen kommen und sich vereinbaren. 

§ 13. Ist die dritte Zahl der Theiler / so ist die erste lang / die andere und dritte kurz. 

§ 14. Wenn aber die erste schweiget, so ist die andere lang, die dritte kurtz. 

§ 15. Wenn [1676: Weil heutiges Tages] ein sehr langsamer Tact gebraucht wird / wird gemeinig-

lich auch ein ieder halber Schlag [1676: Tact] lang geachtet, sonderlich aber in Sesquialtera mi-

nore [= 6
4
], da sechs Viertel auff einen Tact gesungen werden. 

E Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, [Weimar 1708], p. [34ff.] 

§ 23. Jetzt ist ferner zu wißen nöthig, daß die Quantität der Noten sey entweder Extrinseca oder 

Intrinseca. 

§ 24. Quantitas Extrinseca Notarum ist diejenige Länge, wenn eine Note 1, oder mehr ganze Ta-

cte 1/2, 1/4, 1/8 u.s.f. gilt, und im singen oder spielen eben so lange gehalten wird als an einer 

andern ihres gleichen; wird auch deswegen Quantitas tactualis genennet. […] 

§ 25. Quantitas Intrinseca Notarum (welche auch Quantitas accentualis genennet wird) ist dieje-

nige Länge, wenn etliche dem valore nach sonst gleich geltende Noten, ganz ungleich tractiret 

werden, also, daß eine gegen die andere ihres gleichen, bald lang, bald kurtz is. Z.E. 

 

 
 

In diesem Exempel sind zwar die Noten, die äuserlichen Geltung nach, einander gleich (weil es 

neml. lauter Achtel sind) aber der innerl. Geltung nach ist die 1. 3. 5. 7te lang; und die 2. 4. 6. 

8te kurtz. Und dieses rühret von der verborgenen Kraft der Zahlen her. Darum ist zu mer-

cken. 

(a) Wenn die Zahl 2 der Theiler ist (daß man neml. 1 gantzen Tact in Zwey Theile, 1/2 Tact in 

Zwey Theile, 1/4 Tact in Zwey Theile theilen kann,) so ist allezeit diejenige gleichgeltende 

Note, auf welchen die ungerade Zieffer zustehen kommt, lang; und diese, worauf die gerade 

Zahl fället, ist kurtz. […] 

(p. 39). Diese Lehre von der Accent-Länge, hat so wohl vocaliter als instrumentaliter ihren son-

derbaren Nutzen; denn hieraus entspringet die manirliche moderation der Stimme, oder Finger, 

da man neml. eine solche Note, die der Zahl nach, lang ist, starck anschläget, hingegen eine 

solche Note, die der Zahl nach kurtz ist, auch etwas kürtzer und leiser exprimiret. 
F Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 507, 598. 

Quantitas Notarum extrinseca, & intrinseca […] die äusserliche und innerliche Geltung der 

Noten; nach jener Art ist jede Note mit ihres gleichen in der execution von gleicher; nach dieser 

aber, von ungleicher Länge: da nemlich der ungerade Tact-Theil lang, und der ungerade Tact-

Theil kurtz ist.  

Tempo di buona […] der gute Tact-Theil, ist in Tactu aequali, unter 2 Minimis die erste Minima, 

oder die erste Helffte des Tacts; unter 4 Vierteln, das 1ste und 3te Viertel, unter 8 Achteln, das 

1ste, 3te, 5te, und 7te Achtel u.s.w. weil erwehnte tempi oder ungerade Tact-Theile bequehm 

sind, daß auf ihnen eine Caesur, eine Cadenz, eine lange Sylbe, eine syncopirte Dissonanz, und 

vor allen eine Consonanz […] angebracht werde. 

Tempo di cattiva, oder di mala […] der schlimme Tact-Theil, ist in tactu aequali, unter 2 Minimis 

die zweyte Minima, oder die zweyte Helffte des Tacts; unter 4 Vierteln, das 2te und 4te Viertel, 

unter 8 Achteln, das 2te, 4te, 6te, und 8te Achtel; weil nurbesagte tempi oder gerade Tact-theile 

einige von oberzehlten Stücken nicht, wohl aber deren contrarium leiden. 
G Johann David Heinichen, Der General-Bass in der Composition, Dreßden 1728. 
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p. 258. […] Wobey anzumercken, daß gleichwie bekandter massen, bey allen Noten von glei-

cher Geltung die erste, 3te, 5te &c. notae virtualiter longae, oder die (ihren innerlichen Werthe 

nach) langen Noten genennet werden, da hingegen die 2dre, 4te, 6te &c. Notae virtualiter breves, 

oder die (ihren innerlichen Werthe nach) kurzen Noten heissen: also geschiehet eben dieses 

bey dem Transitu, und ist die erste und 3te Note von gleicher Geltung jederzeit virtualiter lang, 

die mittlere aber virtualiter kurz.  

p. 293 (voetnoot q) Die Noten, von welchen jedweder Tripel sich nennet, haben ratione quantita-

tis intrinsecae dieses besonders, daß jederzeit die erste virtualiter lang, die andere und dritte 

aber beyde virtualiter kurz seynd, weswegen bald die andere, bald die 3te Note, bald beyde 

zugleich in transitu frey durch passiren, […] 
H Johann Adolph Scheibe, Des Critischen Musikus Sieben und dreyßigstes Stück, 1739, editie Leipzig 1745, 

p. 347ff. 

[…] Es unterscheiden sich alle gerade Noten, oder alle diejenigen, welche, dem Takte nach, 

von einerley Größe sind, unter sichselbst durch den natürlichen Accent; so wie sich in der 

Aussprache der Wörter und Sylben eine Sylbe vor der andern durch den gewöhnlichen Ac-

cent unterscheidet. Wenn also im schlechten oder ganzen Takte [= ] allein halbe Takte stehen, 

so ist der erste halbe Takt, nämlich der Niederschlag, lang, der zweyte halbe Takt, oder der 

Aufschlag aber kurz. Das ist, der Niederschlag ist natürlicherweise allemal accentuiret, der 

Aufschlag aber nicht. Sind in der geraden Taktart vier Viertel vorhanden, so hat das erste 

Viertel des Taktes den Accent, das zweyte Viertel aber nicht, mit dem ersten Viertel kömmt 

alsdenn das dritte, und mit dem zweyten das vierte überein. Dieses nun heißt in der Musik 

Quantitas intrinseca; und die accentuirten Noten nennt man anschlagende, die unaccentirten 

aber durchgehende Noten. 

Was ich nun itzo von den aufeinander folgenden Viertelnoten gesaget habe, das ist auch von 

den Achteln und kleinern Noten zu verstehen, wenn nämlich einerley Art Noten aufeinander 

folgen. Im ungeraden Takte, und zwar im so genannten Tripel, oder Dreyvierteltakte, ist das 

erste Viertel allemal lang, die folgenden beyde aber sollten kurz seyn. Weil aber sehr oft das 

zweyte Viertel bald zum Niederschlage, bald zum Aufschlage gerechnet wird, so hat man an-

noch zu merken: daß das zweyte Viertel, wenn es zum Niederschlage gehört, kurz, das dritte 

aber lang ist; gehöret es aber zum Aufschlage, so ist es lang, das dritte aber kurz. Ich nenne 

aber allhier das lang, was den natürlichen Accent hat, als da sind alle anschlagende Noten […] 

Wenn auf den anschlagenden halben Takt in der geraden Taktart zwey Viertelnoten folgen, so 

sind diese beyden letzten jedesmal unaccentuirt, und folglich durchgehend. Das ist nun ei-

gentlich ein Daktylus. Gleiche Beschaffenheit hat es, wenn auf das anschlagende Viertel zwo 

Achtelnoten folgen, und auch mit kleinern Abtheilungen. Wenn in der ungeraden Taktart die 

erste und anschlagende Note noch einmal so lang, als die folgende, ist, so ist die letzte durch-

gehend, und also kurz. So gar wenn auf die anschlagende Note, eine Note folget, welche noch 

einmal so lang ist, als die vorgehende, so behält dennoch die erste ihren gewöhnlichen Accent, 

und die letzte bleibt unaccentuirt. Die Art, den ungeraden Takt zu theilen, ist eigentlich ein 

Trochäus; wiewohl der so genannte Spondäus auf eben diese Art auszudrücken ist. Es kann 

auch dieser nicht leicht auf eine andere Art ausgedrücket werden; weil in der Tonkunst immer 

eine accentuirte Note eine unaccentuirte Note neben sich stehen hat. Und es sind also zwo 

lange Noten von einerley Größe und Accent ganz unmöglich; dahero ist auch der Spondäus in 

der Musik nur als Trochäus zu betrachten, ob man schon der letztern Sylbe durch die Größe 

der Note, einen längern Verhalt ertheilet. 
I Mattheson 1739, p. 178. 

§ 29. Bey zwosylbigen Wörtern stünde noch zu mercken, daß, wenn beide Sylben sonst lang 

sind, nur die erste, nicht die zwote den Sing-Accent haben müsse. [bijvoorbeeld in het woord 

alsbald.] 
J Georg Muffat, Florilegium Secundum, Passau 1698, in Heinrich Rietsch (uitg.), Denkmäler der Tonkunst 

in Österreich, 4. Band, p. 23f. 
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Erste Anmerckungen, III. Tempus. Von dem Tact, oder Tempo. 

III. Die von der ersten Ordnung diminuirende Noten, als da seynd, bey dem ordinari  Zei-

chen die halben Fusellen [=  ], in den lustigen Triplen und moderirten Proportionen alle die 

jenige, welche umb die Helfft ringer seyn, als ein Essential-Theil der Zeit [= halve slag], nach 

einander gesetzt, werden von den Lullisten nicht gleich, wie sie stehen (welches matt, plump 

und unlieblich zu hören) sondern ein wenig verändert gestrichen, als wann man allen auff 

eine ungleiche Zahl fallenden Noten ein Punct zu gegeben wurde, vermittelst welches die fol-

gende desto geschwinder gespielet wird. Deren verschidene Arthen die Exempel QQ; wie 

aber die veränderten Edlere genohmen werden, wann es die Zeit zu läst, RR anzeigen werden. 

 

 

 
 

K Walther 1732, p. 5. 

Accento […]. Sonste bedeutet Accento auch den nachdrücklichen Laut und Ton eines Worts, 

nach der pronunciation oder Aussprache […] 
L Johann Mattheson, Critica Musica / […] Erstes Stück, Hamburg 1722, p. 43. 

Ein Accent in den Noten ist der innerliche Gehalt und Nachdruck derselben / welcher so pla-

cirt ist / daß dadurch eine Note vor der andern / ohne Ansehen ihrer äußerlichen Gestalt und 

gewöhnlichen Geltung / zu gewissen Zeiten / hervorraget. Das ist die definitio.  
M Mattheson 1739, p. 174ff. 

§ 2. Erstlich erweget man die eigentliche Emphasin, d.i. den Ton und Nachdruk der Wörter 

[…]  

§ 3. Zum andern kömmt diejenige lange oder kurtze Aussprache der Sylben hiebey nothwen-

dig in Erwegung, welche man den Accent nennet. 

§ 7. Hier bedeutet der Accent nur den ausnehmenden Laut der Sylbe eines Worts. […] 

§ 8. […] Erstlich fällt die Emphasis immer auf ein ganzes Wort, nicht nach dem Klange dessel-

ben, sondern nach dem darin enthaltenen Bilde des Verstandes; der Accent hergegen hat nur 

mit blossen Sylben, nehmlich deren Länge, Kürtze, Erhebung oder Erniedrigung im Ausspre-

chen zu schaffen. 

§ 9. Fürs andre hat ein iedes Wort von mehr als eine Sylbe seinen Accent, wenigstens einen, 

wo nicht mehr; aber ein iedes Wort hat keine Emphasin. Hingegen fehlt es den einsylbigen 

Wörtern mehrentheils am rechten Accent; die doch gar offt eine Emphasin haben können. 

§ 10. Drittes richtet der Accent seine Absicht bloß auf die Aussprache; die Emphasin hergegen 

zeiget gleichsam mit Fingern auf die Gemüths-Neigung, und beleuchtet den Sinn oder Ver-

stand des Vortrages. Hierin steckt der Unterschied. 
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§ 11. […] Und dabey […] kan man […] dieses zur Hauptregel geben: daß sothane Emphasis 

fast allemahl eine Erhöhung, und zwar eine empfindliche, obgleich nicht grosse Erhöhung der 

Stimme im Singen erfordere; (denn ein halber Ton kans offt am besten verrichten) unerachtet 

die nachdrückliche Note nicht allemahl accentuirt seyn darff. 

§ 16. Inzwischen muß doch der Wort-Accent unumgänglich auf einen accentuirten melodi-

schen Klang angebracht werden: und da thut es zwar nicht viel, ob die Note sonderlich erhö-

het wird, wie bey der Emphasie […] 

§ 17. Die allgemeine Regel, so man bey dem Accent zu beachten hat, ist diese: daß die dazu 

gehörige Note lang oder anschlagend seyn müsse. Wobey anzumercken stehet, daß sich die 

Emphasis daran nicht bindet; sondern auch auf kurtze und durchgehende Noten statt findet, 

wenn sie sonst nur was ausnehemendes haben. 
N Scheibe 1745, p. 343. 

[…] Denn ein langer Vocalis machet eine accentuirte Sylbe allemal länger, und ertheilet ihr ei-

nen sehr mercklichen Vorzug gegen eine andere accentuirte Sylbe, welche nur einen kurzen 

Lautbuchstaben enthält. 
O Pier Francesco Tosi, Opinioni de’ cantori antichi e moderni, 1723, vertaald door Johann Friedrich Ag-

ricola, Anleitung zur Singkunst, Berlin 1757, p. 129. 

AGRICOLA: 

Ein großer Vortheil nicht nur zur Deutlichkeit, sondern auch zu desto sicherer Be-

obachtung einer gleichen Bewegung des Tacts, ist es, wenn man von vier oder drey 

geschwinden Noten, allemal der ersten einen kleinen Nachdruck giebt, welchen ich 

hier durch Strichelchen andeuten will: 

 
P Daniel Gottlob Türk, Klavierschule, Leipzig und Halle 1789. 

p. 91. Jede Taktart hat gute und schlechte Takttheile, das heißt, obgleich z.B. alle Viertel, ihrem 

äußern Werthe oder ihrer Dauer nach, einander gleich sind, […] so liegt doch auf Einem mehr 

Nachdruck, (innerer Werth,) als auf dem Andern. […] Aus diesem Grunde werden auch die 

guten Takttheile innerlich lange, anschlagende, accentuirte &c. genannt. Beym taktschlagen 

fallen sie in die Zeit des Niederschlagens. (thesis.) 

p. 335f. […] Hier merke ich nur noch an, daß bey einem feinen Vortrage, außer der ersten und 

wichtigsten Note eines Taktes, zwar auch der zweyte gute Takttheil einen Nachdruck erhält, 

der aber nicht so merklich seyn darf, als bey dem ersten und wichtigern guten Takttheile. 

Folglich würden die nachstehenden Noten, ohne Rücksicht ihrer längern oder kürzern Gel-

tung, ungefähr in dem angezeigten Grade der Stärke vorzutragen seyn. 

 

 
 

Will der Komponist diesen Vortrag bey gewissen Stellen nicht haben, so wird das Gegentheil 

ausdrücklich angedeutet. […] 
Q Johann Peter Sperling, Principia Musicae, Budißin 1705. 

p. 67. […] § 1. Ein Ligatur-Zeichen (N.B. in denen Vocal-Stimmen) bedeutet / daß auf diejenigen 

Noten / über oder unter welchen ein solches Zeichen stehet / nur eine Sylbe soll gesungen 

werden. […] 

p. 69 […] § 1. Ein Ligatur-Zeichen (N.B. in denen Instrument-Stimmen) bedeutet / daß die No-

ten / über oder unter welchen das Zeichen stehet / gezogen oder geschleiffet / und mit einen 
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Strich (wofern man nemlich solche mit Bögen tractiret) absolviret / nicht aber gestossen sollen 

werden. […] 

p. 70. [Die] Puncte (N.B.in Vocal-Stimmen) bedeuten / daß die Noten / über /, oder unter wel-

chen sie stehen / angestossen / und der Vocalis der darunter gelegten Sylbe a, e, i, o, u oder y 

bey einer jedweden der gleichen Note gleichsam mit einen h soll ausgehauchet werden. 

p. 71. [Die] Puncte (N.B.in Instrument-Stimmen) bedeuten / daß die Noten / über / oder unter 

welchen sie stehen / gestossen, und nicht gezogen, oder geschleiffet sollen werden. 
R Walther 1708, p. [76ff.] 

§ 2. Das Zeichen der Ligatur is folgendes,  oder  [… das] Zwey oder mehr Noten dergestalt 

zusammenbindet, daß nur eine Sylbe darunter kann tractiret werden. […] 

§ 3. Wenn aber garzu viel Noten unter eine Sylbe sollen geleget werden, so wird das Ligatur-

zeichen außen gelaßen. […] 

§ 5. Wenn das Ligatur-Zeichen in instrumental-stimmen über oder unter denen Noten vor-

kommt, so bedeutet es, daß solche Noten sollen gezogen oder geschleiffet werden. […] 

Ibid. 1732, p. 358f., 94. 

Legato (= lié, ligatus, gebunden, obligat). […] Es werden auch öffters etliche Noten, welche 

nicht in einerley Grad, sondern in verschiedenen Linien und spatiis stehen, mit solchen Zei-

chen gebunden, um anzuzeigen: daß vocaliter nur eine Sylbe unter solche gelegt, instrumentali-

ter aber dergleichen gezogen, und mit einem Bogen-Strich absolvirt werden sollen. […] 

Bindung, oder Bindungen sind; wenn zwo Noten durch eins dieser Zeichen     also zusam-

men gehängt werden, daß beyde (Noten) vocaliter, und auf blasenden Instrumenten in einem 

Odem; und auf besaiteten Instrumenten in einem Strich oder [ohne?] Halt, ohne Absatz, expri-

mirt werden müssen. 
S Wolfgang Caspar Printz, Compendium Musicae Signatoriae & Modulatoriae Vocalis, Dresden 1689, p. 42f. 

§.1. Der Text eines Gesanges soll deutlich außgesprochen werden / damit die Zuhörer densel-

ben verstehen können. 

§.2. Damit aber die Pronunciation deutlich werde / muß der Vocalist auff zweyerley acht haben 

/ nemlich auff die consonantes und Vocales. 

§.3. Die consonantes müssen so scharff als immer müglich ausgesprochen werden / sonderlich 

in Kirchen und grossen Zimmern. 

§.4. Die Vocales wollen in der Pronunciation eine rechte ihnen zukommende Eröffnung des 

Mundes haben / und soll nicht eine in die andere verändert werden: Es stehet greulich wenn 

man Dius für Deus, nuster für noster, gretia für gratia u.s.f. singet. 
T Daniel Friderici, Musica Figuralis, Oder Newe Klärliche Richtige und verständliche Unterweisung Der 

Singe Kunst, 1618, 5e druk Rostock 1638, p. [40]. Opgenomen in Florian Grampp, Deutsche Gesangstrak-

tate des 17. Jahrhunderts, Kassel 2006. 

Regula 7. 

Im Singen sollen die Puncta zierlich in die vorgesetzte oder vorhergehende Noten getheilet/ 

und ohne sonderliche pronuciation gesungen werden. [Irren demnach die jenigen welche sol-

len singen 
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U Christoph Bernhard, Von der Singe-Kunst oder Manier, [Dresden ca. 1650], in Joseph Maria Müller-

Blattau, Die Kompositionslehre Heinrich Schützens in der Fassung seines Schülers Christoph Bernhard, 

Leipzig 1926 / Kassel 1963,  

§ 32. In Freude, Zorn und dergleichen heftigen affecten, muß die Stimme starck, muthig und 

herzhaftig seyn, die Noten nicht sonderlich geschleift, sondern mehrentheils wie sie stehen, 

gesungen werden […] 

§ 33. Hingegen bey traurigen, sanftmüthigen, und solchen Worten ist besser, daß man gelin-

dere Stimme gebrauche, die Noten ziehe und schleife […] 
V Johann Crüger, Musicae Practicae Praecepta brevia, […] Der Rechte Weg zur Singekunst, Berlin 1660, p. 

26. Opgenomen in Grampp. 

Tiratae. 

[…] Wie geschwinder und schärffer diese Läufflein gemacht werden / doch also / daß man 

eine jede Nota rein hören und fast vernehmen kann / je besser und anmuhtiger  sie seyn wer-

den […] 
W Daniel Speer, Grund-richtiger, kurz-leicht und nöthiger […] Unterricht der musikalischen Kunst, oder vier-

faches musicalisches Kleeblatt, Ulm 21697, p. 30. 

VIII. So fern geschwinde Läuffe in den Noten bey einem Gesang sich ereignen sollen solche 

nicht bloß durch des Athems hauchen / sondern durch deutlichers anschlagen des Athems /  

soll jeder Note Thon exprimirt werden; […] 
X Tosi  1723 / Agricola 1757, p. 50f. 

TOSI: 

Darauf lehre er [=der Meister] ihn [=den Schüler] die Art, über den Selbstlauten die Töne sin-

gend an einander zu schleifen, und die Stimme nach und nach, auf eine angenehme Weise von 

der Höhe nach der Tiefe zu ziehen. […] 

AGRICOLA: 

[Der Meister habe Acht] damit die Töne, von dem Schüler, gehörig mit einander ver-

bunden und zusammen gehänget werden mögen. Dieses geschieht, wenn man den 

vorgehenden Ton so lange klingen läßt, bis der folgende anspricht: damit nichts Lee-

res dazwischen vernommen werde; wenn es nicht die Vorschrift des Componisten, es 

sey durch Pausen oder Abstoßungszeichen, oder die Nothwendigkeit Athem zu 

schöpfen, ausdrücklich verlanget. Gemeiniglich machen Anfänger, nach jeder Note, 

zumal wenn ein Sprung darauf folget, welchen sie sich nicht recht zu treffen getrauen, 

einen kleinen Stillstand. Hieraus kann einen üble Gewohnheit erwachsen […] 
Y Ibid., p. 123ff. 

TOSI: 

Den allgemein angenommenen Grundsätzen nach, giebt es zweyerley Arten von Passagien: 

gestoßene, und geschleifete. Das Ziehen mit der Stimme verdient, wegen seiner Langsam-

keit, mehr den Namen einer willkürlichen Auszierung, als einer Passagie. 

Bey dem Unterrichte über die gestoßenen, muß der Meister dem Scholaren die sehr leichte Be-

wegung der Stimme beyzubringen suchen, vermittelst welcher die Noten, so die Passagie aus-

machen, alle mit gleicher Geschwindigkeit articuliret und deutlich gemachet, und mäßig von 

einander abgesondert und abgesetzet werden müssen: damit die Passagie weder allzusehr an 

einander kleben, noch übermäßig abgestoßen werden möge. 

AGRICOLA: 
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Um dazu zu gelangen, muß man sich bey der Uebung vorstellen, als wenn man den 

Selbstlauter, über welchem die Passagie gemacht wird, bey jeder Note gelinde wieder-

holete; z.E. man muß so viele a nach einander geschwinde aussprechen, als Noten in 

der Passagie sind: so wie auf Bogeninstrumenten zu jeder Note in solchen Passagien 

ein eigener kurzer Strich gehöret. […] Durch gedachtes gelinde Aussprechen des 

Selbstlauters, beym Singen, wobey aber die Zunge keine besondere Bewegung ma-

chen darf, wird die zur Passagie nöthige, aus der Lunge herausgetriebene, Luft in so 

viele kleine Absätze zertheilet, als Noten sind, welche denn dadurch articuliret und 

deutlich werden. […] 

Einige Sänger zwar lassen die Luft oben am Gaume anstoßen, so wie man ungefähr 

thut, wenn man nicht gar zu laut lachet. Hierdurch können sie die Passagien etwas 

leichter und geschwinder heraus bringen. Absonderlich können viele Noten auf einem 

Tone, wenn sie sehr geschwind gehen sollen, fast nicht anders als auf diese Art ausge-

führet werden […] Allein diese Art, die Passagien auszuführen, hat erstlich diese Un-

bequemlichkeit für die Zuhörer, daß sie, zumal an einem großen Orte, und vom Wei-

ten, weil die Luft nicht mehr ihre zum Singen natürliche Richtung bekömmt, mehr ein 

Meckern, und fast ein den Hühnern eigenes Gaken, […] als einen rechten Gesang zu 

hören bekommen. Die Töne können zweytens keine Dauer haben, sondern verschwin-

den augenblicklich wieder. Deswegen können Sänger, welche sich dieser Art der Aus-

führung bedienen, die Passagien entweder nur in sehr großer Geschwindigkeit, oder 

gar nicht machen: da hingegen ein Sänger, der sich an die oben beschriebene rechte 

Art die Passagien zu singen geübet hat, in allerley Arten der geschwindigkeit fort-

kommen kann. […] 

TOSI: 

Die zweyte Art der Passagien wird auf eine solche Weise vorgetragen, daß die erste Note da-

von alle übrigen welche auf sie folgen, in genauer Vereinigung, und in gleicher Bewegung, 

stufenweise nach sich zieht. Man suchet also hierbey eine gewisse schlüpfrige Glätte, durch 

die Nachahmung, im Singen auszudrücken. Die Kunstverständigen nennen diese Art das 

Schleifen. Die Wirkungen davon sind in der That angenehm, wenn sich ein Sänger nur des-

selben nicht gar zu oft bedienet. 

AGRICOLA: 

Wenn man bey dieser Art den Selbstlauter nur bey der ersten Note ausspricht, und 

ihn, ohne Wiederholung, bey den folgenden Noten, so viel ihrer nämlich geschleifet 

werden sollen, in einem Athem fortdauren läßt, anstatt daß er bey gestoßenen Passa-

gien auf jeder Note sanft wiederholet werden muß; so wird man die rechte Art der 

Ausfürung geschleifter Noten treffen. […] Doch muß sich ein Sänger dabey wohl in 

Acht nehmen, daß er die Töne nicht undeutlich werden lasse, sondern er muß, des 

Schleifens ungeachtet, jeden in seiner richtigen Intonation dem Zuhörer zum Gehöre 

bringen. […] 

TOSI: 

Weil die gestoßenen Passagien öfter vorkommen als alle andern; so erfodern sie auch die 

meiste Übung.  

Das Gebiet des Schleifens ist beym Singen sehr eingeschränkt. Es erstreckt sich nur über so 

wenige stufenweise auf- und absteigende Töne, daß es, wenn es nicht misfallen soll, nicht 

über vier derselben in seinem Bezirke haben darf. Dem Gehöre nach, scheint es mir im Abstei-

gen gefälliger zu seyn, als im Aufsteigen. 

 AGRICOLA: 

 […] einige Beyspiele der absteigenden geschleiften kurzen Passagien […] 
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[…] Wer diesen Vortrag recht lernen will, muß erst anfangen immer zwo und zwo 

Noten zusammen schleifen zu lernen: so wird er auch zu mehren geschickt werden. 

Z.E: 

 
TOSI: 

Das Ziehen endlich besteht in der Ausführung gewisser Noten, welche mit der besten Kunst, 

mit abwechselnder Stärke und Schwäche, langsam und angenehm, nach einander gleichsam 

fortgeschleppet werden. […] 

AGRICOLA: 

Das Ziehen unterscheidet sich vom Schleifen hauptsächlich durch die Langsamkeit; 

und das man zuweilen, wenn man von einem Tone zum andern geht, die Stimme 

gleichsam unvermerkt, und nach und nach, immer so lange höher oder tiefer werden 

läßt, bis man den höher oder tiefer liegenden Ton, in den man gehen will, erreichet 

hat. [...] 

TOSI: 

Ein Sänger hat in der That nicht Ursach über irgend einer Schwierigkeit zu stutzen, wenn er 

sich mit den gefährlichen Sprüngen bekannt gemacht hat. 

AGRICOLA: 

Hierbey ist noch zu bemerken, daß bey der Ausführung springender Passagien haupt-

sächlich auf die gleiche Stärke der Noten gesehen werden muß. […] Folglich muß ein 

Sänger, der die tiefsten Töne, die ihm sonst nach seinem Stimm-Umfange möglich 

sind, angiebt, bey den tiefen Tönen alle Mühe anwenden, so viel Luft in Bewegung zu 

setzen, als er ohne großen Zwang thun kann. Je höher hingegen die Töne sind, je mehr 

muß er den Athem sparen. 

p. 132. TOSI: 

Bey den Passagien finden sich viele Fehler, welche man kennen muß, um nicht darein zu fal-

len. Ausser denen die von der Nase und der Kehle herkommen, und einigen andern schon be-

kannten, sind auch die Fehler sehr häßlich, welche die Passgien weder stoßen noch schleifen: 

denn alsdenn singt ein Sänger nicht, sondern er heulet. 

AGRICOLA:  

Der Fehler des Schleifens der Passagien, wo man sie stoßen sollte, ist absonderlich in 

Wälschland, zu itzigen Zeiten, bey vielen Sängern aus den neuesten Schulen sehr ein-

gerissen. Sie wollen fast alle, auch die lebhaftesten Passagien schleifen. […] 

TOSI: 

Noch viel lächerlicher aber ists, wenn sie ein Sänger zu stark, und mit so gewaltigem Hauche 

stößt, daß, wenn wir z.E. eine Passagie auf dem a vernehmen sollen, es uns scheint, als wenn 

er immer ga, ga, ga spräche. Eben so geht’s auch auf den andern Selbstlautern. 

AGRICOLA:  

Dieser Fehler ist vornehmlich den übel unterrichteten deutschen Bassisten noch eigen, 

deren vielen nicht im Singen, sondern im Brüllen ihren Ruhm suchen; absonderlich 
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auf den höchsten Tönen. Wenn sie ja Passagien singen willen, so setzen sie vor jede 

Note ein h, welches sie denn mit solcher Gewalt heraus drücken, daß ausser der Un-

annehmlichkeit, welche es dem Gehör giebt, sie auch viel Luft dadurch vergeblich 

verlieren, das sie fast alle halbe Tacte von neuem Athem schöpfen müssen. 

TOSI:  

Der schlimmste von allen Fehlern aber, ist endlich der, wenn man die Passagien nicht rein an-

stimmet. 

AGRICOLA: 

Noch ein Fehler ist, wenn man den Vocal unter währender Passagie verwechselt, und 

etwan aus einem a ein o u.s.w. machet. Eben derselbe Vocal, der die Pasagie angefan-

gen hat, muß auch unverändert bis ans Ende derselben dauern. 

TOSI:  

[…] Die ganze Schönheit der Passagien besteht darinn, daß sie vollkommen rein intoniret, ge-

stoßen, rund und deutlich, egal, articuliret, und geschwind sind. 

p. 135.  AGRICOLA: 

Die Triolen müssen auch auf jeder Note einen besonders gleichen Stoß mit der Brust 

bekommen, nicht aber die erste Note gestoßen, die andern geschleifet werden. […] 

Noten die an eine andere durch einen Bogen angebunden sind, dürfen weder von 

neuem angegeben, noch markiret werden. 

Den zweyten Theil einer synkopireten Note darf man nicht, wie einige, um den Tact 

desto besser zu bemerken thun, besonders markiren, sondern man muß die Note ohne 

einiges neues Anstoßen aushalten. 

[…] das Stoßen oder Schleifen […] ist der Componist verbunden durch eigene Bogen 

anzudeuten. Was nun in den angeführten Regeln vom Schleifen nicht begriffen, und 

durch den Componisten nicht besonders angedeutet ist, muß eigentlich gestoßen wer-

den. Etliche Fälle aber sind der Empfindung des Ausführers selbst zu überlassen. 
Z Mattheson 1739, p. 120. 

§ 60. Was etwa von dergleichen Sachen noch rückständig seyn mögte, insonderheit wenn die 

Zierfiguren fein groß und lang werden, als da sind Passagi, […] u.s.w. solches ist eigentlich des 

Setzers, nicht des Sängers Werck: […] 
AA Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, p. 283. 

Die Passagien muß er rund heraus bringen, solche auch weder gar zu hart stoßen, noch auf 

eine lahme und faule Art schleifen. 
BB Mattheson 1739, p. 109. 

§ 3. Weil es nun eine ausgemachte Sache ist, daß niemand ein Instrument zierlich handhaben 

könne, der nicht das meiste und beste seiner Geschicklichkeit vom Singen entlehnet, indem 

aller musicalischen Hände Werck nur zur Nachahmung der Menschenstimme und zu ihrer 

Begleitung und Gesellschafft dienet: so stehet die Kunst, zierlich zu singen, zwar billig oben 

an, und schreibet dem Spielen viele nützliche Regeln vor; […] 
CC Heinichen 1728, p. 552. 

Ubrigens befleißige man sich, alle Passagien rein, distinct, und ohne schleiffgtes Wesen anzu-

schlagen, weil hierinnen ein grosses Brillant des Spielens stecket, welches sich besser hören, 

als beschreiben lässet. 
DD Johann Abraham Peter Schulz en/of Johann Kirnberger, in Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie 

der schönen Künste, Zweyter Theil von K bis Z, Leipzig 1774, p. 1249f. 

Zur Deutlichkeit des Vortrages gehöret […] 2) Daß jeder Ton rein und distinkt angegeben 

werde. […] In geschwinde Stüken oder Läufern muß jeder Ton rund und deutlich von den an-

dern abgesundert, vernommen werden; ohnedem wird der Vortrag undeutlich […] 
EE Walther 1732, p. 35.  

Andante (… mit gleichen Schritten wandeln). Wird sowohl bey andern Stimmen, als auch sol-

chen General-Bäßen, die in einer ziemlichen Bewegung sind, oder den andern Stimmen das 
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thema vormachen, angetroffen; da denn alle Noten fein gleich und überein (ebenträchtig) exe-

cutirt, auch eine von den andern wohl unterschieden, und etwas geschwinder als adagio tractirt 

werden müssen. 
FF Johann Samuel Petri, Anleitung zur practischen Musik, tweede editie Leipzig 1782, p. 168. 

[…] Daß der Violonist […] auch auf das Ziehen der Töne im Largo und Adagio, und Abstossen 

im Andante und Allegro gut achten solle, […] 
GG Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, [Erster Theil], Ber-

lin 1753, p. 125ff. 

Over staccato: 

§ 17. Das Anschlagen der Tasten oder ihr Druck ist einerley. Alles hänget von der Stärcke oder 

von der Länge desselben ab. Die Noten, welche gestossen werden sollen, werden sowohl 

durch darüber gesetzte Strichelgen als auch durch Punckte bezeichnet.  

 
Wir haben dismahl die letztere Art gewählet, weil bey der erstern leicht eine Zweydeutigkeit 

wegen der Ziffern hätte vorgehen können. Man muß mit Unterschied abstossen, und die Gel-

tung der Note, ob solche ein halber Tackt, Viertheil oder Achteil ist, ob die Zeit-Maaße hurtig 

oder langsam, ob der Gedancke forte oder piano ist, erwegen; diese Noten werden allezeit et-

was weniger als die Hälfte gehalten. Ueberhaupt kan man sagen, daß das Stossen mehrent-

heils bey springenden Noten und in geschwinder Zeitmaaße vorkommt. 

Over legato: 

§ 18. Die Noten welche geschleift werden sollen, müssen ausgehalten werden, man deutet sie 

mit darüber gesetztem Bogen an.  

 
Dieses Ziehen dauret so lange als der Bogen ist. Bey Figuren von 2 oder 4 solcher Noten, 

kriegt die erste und dritte einen etwas stärckern Druck, als die zweite und vierte, doch so, daß 

man es kaum mercket. Bey Figuren von drei Noten kriegt die erste diesen Druck. Bey andern 

Fällen kriegt die Note diesen Druck, wo der Bogen anfängt. […] 

Over articulatie zonder articulatietekens: 

§ 22. Die Noten, welche weder gestossen noch geschleifft noch ausgehalten werden, unterhält 

man so lange als ihre Hälffte beträgt; es sey denn, daß das Wörtlein Ten: (gehalten) darüber 

steht, in welchem Falle man sie aushalten muß. Diese Art Noten sind gemeiniglich die Acht-

heile und Viertheile in gemäßigter und langsamer Zeit-Maaße, und müssen nicht unkräftig, 

sondern mit einem Feuer und gantz gelinden Stosse gespielt werden. 

Over gepunteerde noten: 

§ 23. Die kurzen Noten nach vorgegangenen Punckten werden allezeit kürzer abgefertiget als 

ihre Schreib-Art erfordert […] Die Punckte bey langen Noten, ingleichen die bey kurtzen No-

ten in langsamer Zeit-Maasse und auch einzeln werden insgemein gehalten. Kommen aber, 

zumahl in geschwindem Tempo, viele hintereinander vor, so werden sie oft nicht gehalten, 

ohngeacht die Schreib-Art es erfordert. […] Die Punckte bey kurtzen Noten, worauf ungleich 

kürtzere nachfolgen, werden ausgehalten. 

 
HH Friedrich Wilhelm Marpurg, Anleitung zum Clavierspielen, Berlin 1755, p. 28f. 

6) Ein halber Bogen von einer Note zu einer andern, die nicht auf eben derselben Stuffe steht, 

bedeutet, daß diese Noten geschleiffet werden sollen. Schleiffen aber heißet, den Finger von 

der vorhergehenden Note nicht eher aufheben, als bis man die folgende berühret. […] 
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7) Dem Schleiffen ist das Abstoßen entgegen gesetzet, welches darinnen besteht, daß man eine 

Note nicht nach ihrem Werte, sondern sie nur etwann bis zur Hälfte aushält. Diese wird duch 

Puncte über oder unter den Noten, die abgestoßen werden sollen, angezeichnet. […] Oefters 

bedienet man sich dazu eines kleinen graden Striches. […] 

Anmerkung α) Sowohl dem Schleiffen als Abstossen ist das ordentliche Fortgehen entgegen 

gesetzt, welches darinnen besteht, daß man ganz hurtig vorher, ehe man die folgende Note 

berühret, den Finger vor der vorhergehende Taste aufhebet. Dieses ordentliche Fortgehen 

wird, weil es allezeit vorausgesetzet wird, niemahls angezeiget. 
II Schulz e/o Kirnberger 1774, p. 1253. 

2) […] Ein Stük von großem und pathetischem Ausdruk muß aufs schweerste und nachdrük-

lichste vorgetragen werden: dies geschiet, wenn jede Note desselben fest angegeben, und an-

gehalten wird, fast als wenn tenute darüber geschrieben wäre. Hingegen werden die Stüke von 

gefälligem und sanftem Ausdruk leichter vorgetragen; nemlich, jede Note wird leichter ange-

geben, und nicht so fest angehalten. Ein ganz fröhlicher oder tändelnder Ausdruk kann nur 

durch leichtesten Vortrag erhalten werden. Wird diese verschiedenheit in Vortrag nicht beo-

bachtet, so geht bei vielen Stüken ein wesentlicher Theil des Ausdruks verloren; und doch 

scheint es, als wenn heut zu Tage hierauf wenig mehr Acht gegeben werde […]  

Statt des nachdrücklichen simpeln Vortrages, der Herz und Seel ergreift, strebt jeder nach 

dem Niedlichen, und Manierlichen, als wenn die Musik gar keinen andern Endzwek hätte, als 

das Ohr mit Kleinigkeiten zu belustigen. […] 

Türk 1789, p. 359.  

§ 44. Tonstücke von einem erhabenen, ernsthaften, feyerlichen, pathetischen &c. Charakter 

müssen schwer, voll und kräftig, stark accentuirt u.s.w. vorgetragen werden […] Einen etwas 

leichtern, und merklich schwächern, Vortrag erfordern die Stücke von einem angenehmen, 

sanften, gefälligen &c. Charakter […] Tonstücke worin munter, scherzhafte, freudige Empfin-

dungen herrschen […] müssen ganz leicht vorgetragen werden; da hingegen traurige und 

ähnliche Affekten vorzüglich das Schleifen und Tragen der Töne erfordern. 
JJ Mattheson 1739, p. 2. 

§ 6. Wir halten demnach unmaaßgeblich dafür, daß der algemeine Grund-Satz der ganzen 

Music, auf welchem die übrigen Schlüsse dieser Wissenschaft und Kunst zu bauen sind, in fol-

genden vier Wörtern bestehe: 

Alles muß gehörig singen. 
KK Mattheson 1739, p. 105. 

§ 41. Alle Stimmen und Parteyen, sowol oben und unten, als in der Mitte einer Harmonie, 

müssen, nach ihrer gebührender Art, ein gewisses Cantabile aufweisen, und so beschaffen 

seyn, daß sie sich füglich, ohne Zwang und Wiederwärtigkeit, obwohl nicht alle in gleicher 

Schönheit, singen lassen: und wenn die Sätze auch nur blossen Instrumenten gewidmet wä-

ren. 
LL Johann Sebastian Bach, Titelblad Inventionen, Köthen (?) 1723, BD I.153, p. 220f. 

Auffrichtige Anleitung, 

Wormit denen Liebhabern des Clavires, besonders aber denen Lehrbegierigen, eine deütliche 

Art gezeiget wird, nicht alleine (1) mit 2 Stimmen reine spielen zu lernen, sondern auch bey 

weiteren progreßen auch (2) mit dreyen obligaten Partien richtig und wohl zu verfahren, anbey 

auch zugleich gute inventiones nicht alleine zu bekommen, sondern auch selbige wohl durch-

zuführen, am allermeisten aber eine cantable Art im Spielen zu erlangen, und darneben einen 

starcken Vorschmack von der Composition zu überkommen. 

Verfertiget Anno Christi 1723. von Joh: Seb: Bach. Hochfürstlich Anhalt-Cöthenischen Capell-

meister. 
MM Walther 1732, p. 134. 

Cantabile […] heisset: wenn eine Composition, sie sey vocaliter oder instrumentaliter gesetzt, in 

allen Stimmen und Partien sich wohl singen lässet, oder eine feine Melodie in solchen führet. 
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NN C.P.E. Bach 1753, p. 127ff. 

§ 23. Die kurtzen Noten nach vorgegangenen Punckten werden allezeit kürtzer abgefertiget 

als ihre Schreib-Art erfordert, folglich ist es ein Überfluß diese kurtze Noten mit Punckten o-

der Strichen zu bezeichnen. Bey Fig. VII. sehen wir ihren Ausdruck. 

  
Zu weilen erfordert die Eintheilung, daß man der Schreib-Art gemäß verfährt. […] 

§ 27. Seit dem häuffigen Gebrauche der Triolen bey dem so genannten schlechten oder Vier 

Viertheil-Tackte, ingleichen bey dem Zwey oder Dreyviertheil-Tackte findet man viele Stücke, 

die statt dieser Tackt-Arten offt bequemer mit dem Zwölf, Neun oder Sechs Achttheil-Tackte 

vorgezeichnet würden. Man theilt alsdann die bey Fig. XII befindlichen Noten wegen der an-

dern Stimme so ein, wie wir alda sehen. Hierdurch wird der Nachschlag, welcher offt unange-

nehm, allezeit aber schwer fällt, vermieden. 

 
OO Quantz 1752, p. 59. 

Diese Regel [overpuntering] ist ebenfalls zu beobachten, wenn in der einen Stimme Triolen 

sind, gegen welche die andere Stimme punctirte Noten hat. […] Man muß demnach die kurze 

Note nach dem Puncte nicht mit der dritten Note von der triole, sondern erst nach derselben 

anschlagen. Widrigenfalls würde solches dem Sechsachttheil- oder Zwölfachttheil-tacte ähn-

lich klingen. Beyde Arten aber müssen doch sehr verschieden seyn […] Wollte man nun, 

diese, unter Triolen befindlichen punctirte Noten alle nach ihrer ordentlichen Geltung spielen: 

so würde der Ausdruck davon nicht brillant und prächtig, sondern sehr lahm und einfältig 

seyn. 
PP Johann Mattheson, Kern Melodischer Wissenschaft, 1737, p. 64; formulering Mattheson 1739, p. 206. 

§ 20. […] daß die Vocal-Melodie kein solches reissendes, punctirtes Wesen zulasse, als die 

Instrumente. […] 

§ 21. Wenn die Frantzosen, die ich, eben wegen ihrer angebornen Lebhafftigkeit, für grosse 

Meister in Instrumental-Sachen halte, sich der Puncte bey der Noten begeben sollten, würden 

sie wie Köche ohne Saltz bestehen. Gewiß ist es dennoch, daß dergleichen geschärffte und 

spitzige KlangFüsse, so schön und munter sie auch bey Instrumenten fallen, im Halse eines 

Sängers selten eine artige Wirkung thun, und gewisser maassen für Fremdlinge in der Sang-

Music zu achten sind, auch als solche, nur dann und wann, mit grosser Mäßigkeit erscheinen 

dürffen. 
QQ Johann Philipp Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes in der Musik [Erster Theil], Berlin und Königs-

berg 1774, p. 216f. 

Wenn in mehr als einer Stimme zugleich durchgehende Noten vorkommen, so klinget es mit 

Terzen und Sexten am besten, wie in folgenden Beyspiel bey α. Wenn aber in zwey Stimmen 

drey Noten nacheinander nicht klingen wie bey β, da kann der Gesang leicht unverständlich 

werden. 

 



48 

 

                                                                                                                                                                      

 
 

Hier sind sogar zuweilen vier Töne nach einander dißonirend. Wegen der Geschwindigkeit, 

und der leichten und faßlichen Melodie halber geht es noch an; nur in langsamer Bewegung 

wäre dieses unausstehlich. Aber auch in geschwinder Bewegung muß man nicht ofte damit 

kommen, zumal wenn noch mehrere Stimmen auf gleiche Art rauschten; denn es macht den 

Gesang höchst verwirrt. Es ist beßer, daß man hierin der Capallmeister Graun, den wohlklin-

gendsten und nachdenklichsten Setzer für den schönen Gesang, als Händel oder J.S. Bach 

zum Muster nehme. Der letztere wagte hierin am meisten, daher erfodern seine Sachen einen 

ganz besondern Vortrag, der seiner Schreibart genau angepaßt ist; denn sonst sind viele von 

seinen Sachen kaum anzuhören. Wer die Harmonie nicht vollkommen kennt, muß sich nicht 

erkühnen seine schweren Sachen zu spielen: trift man aber den wahren Vortrag derselben, so 

klingen auch seine gelehrtesten Fugen schön. 
RR Carl Philipp Emanuel Bach c.s., ‘Nekrolog’, 1754, BD III.666, p. 88. 

Er hatte sich so eine bequeme Fingersetzung ausgesonnen, dass es ihm nicht schwer fiel, die 

größten Schwierigkeiten mit der fließendesten Leichtigkeit vorzutragen. Vor ihm hatten die 

berühmtesten Clavieristen in Deutschland und andern Ländern, dem Daumen wenig zu 

schaffen gemacht. Desto besser wußte er ihn zu gebrauchen. 
SS Quantz 1752, p. 232. 

§ 18. Man muß aber bey Ausführung der laufende Noten, die Finger nicht so gleich wieder 

aufheben; sondern die Spitzen derselben vielmehr, auf dem vordersten Theil des Tasts hin, 

nach sich zurücke ziehen, bis sie vom Taste abgleiten. Auf diese Art werden die laufende 

Passagien am deutlichsten herausgebracht. Ich berufe mich hierbey auf das Exempel eines der 

allergrößten Clavierspieler, der es so ausübte, und lehrete. 

C.P.E. Bach 1753, p. 17. 

§ 7. […] Mein seeliger Vater hat mir erzählt, in seiner Jugend grosse Männer gehört zu haben, 

welche den Daumen nicht eher gebraucht, als wenn es bey grossen Spannungen nöthig war. 

Da er nun einen Zeitpunckt erlebet hatte, in welchem nach und nach eine gantz besondere 

Veränderung mit dem musicalischen Geschmack vorging: so wurde er dadurch genöthiget, 

einen weit vollkommnern Gebrauch der Finger sich auszudenken, besonders den Daumen, 

welcher ausser andern guten Diensten hauptsächlich in den schweren Tonarten gantz unent-

behrlich ist, so zu gebrauchen, wie ihn die Natur gleichsam gebraucht wissen will. Hierdurch 

ist er auf einmahl von seiner bisherigen Unthätigkeit zu der Stelle des Haupt-Fingers erhoben 

worden. 
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TT Georg Heinrich Ludwig Schwanenberger, brief aan zijn schoonvader, Leipzig 1727, BD II.239, p. 

179. 

[…] ich habe so was noch niemahls gehöret, und ich mus meine Speielart gantz anders än-

dern, denn es nichts zu rechnen ist, wie auch im General Bass. ich werde so Gott will und mir 

gesund läßt, ungemein fleißig [seyn,] denn ich bin recht begierig Herrn Bachen seine art zu 

lernen. 
UU Ernst Ludwig Gerber, Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler, Band II, Leipzig 1792, 

Lemma Christoph Gottlob Schröter, kolom 455. 

[…] Wer aber die vortrefliche gebundene Manier kennt, mit welcher Sebastian Bach die Orgel 

behandelte, dem konnte Schröters Manier unmöglich gefallen, indem er seine Orgel durchaus 

staccato traktirte. 
VV Daniel Gottlob Türk, Anweisung zum Generalbaßspielen, editie Halle/Leipzig 1800, p. 350f.  

[…] Nächstdem hat auch der Anfänger bey dem Choralspielen alles Absetzen (Abstoßen) auf 

das Sorgfältigste zu vermeiden; vielmehr müssen die unmittelbar auf einander folgenden Ak-

korde so zusammenhangend vorgetragen werden, das nicht die mindeste Lücke dazwischen 

entsteht. Denn bey keinem Tonstücke kann wohl im ganzen genommen das Aushalten der Tö-

ne, oder in gewisser Rücksicht die gebundene Spielart, zweckmäßiger seyn, als bey dem Cho-

rale.   
WW Johann Friedrich Agricola (?), ‘Georg Simon Löhleins Clavier-Schule […]’, recensie, 

Allgemeine Deutsche Bibliothek 10/1, p. 242f., Berlin 1769; BD III.757, p. 206. 

S.70 wird gelehrt: daß bey punctirten Noten gegen Triolen, die Note nach dem Puncte auf die 

dritte Note der Triole angeschlagen würde. Dies ist nur bey der äussersten Geschwindigkeit 

wahr. Ausser dieser aber muß die nach dem Puncte stehende Note  nicht mit, sondern nach 

der letzten Note der Triole angeschlagen werden. Denn sonst würde ein Unterschied zwi-

schen geraden Tacte, worinn dergleichen Noten vorkommen, und dem 3
8

  
6
8

  
9
8
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8

 Tacte wegfal-

len. So lehrte es J.S.Bach alle seine Schüler; so lehrt es auch Quanz in seinem Versuche. Wider 

die Ausführungskunst und die feine Empfindung, dieser Männer, wird doch wohl Niemand 

im Grunde was einzuwenden haben. 
XX Schulz e/o Kirnberger 1774, p. 874. 

Ouvertüre. 

[…] Im vorigen Jahrhundert hat man die besten Ouvertüren aus Frankreich erhalten, wo sie 

wie gesagt worden, zuerst aufgekommen sind. Nachher wurden sie auch anderwärts nachge-

ahmt, besonders in Deutschland, wo außer dem großen Bach, noch andre seines Namens, in-

gleichem Händel, Fasch in Zerbst und unsre beiden Graun, besonders aber Teleman sich her-

vorgethan haben. 

Volgens Stephen Hefling kunnen met de naamgenoten niet de bekende zonen van Bach zijn bedoeld; 

die schreven geen Franse ouvertures. Maar wel Johann Ludwig en Johann Bernard; hun Franse ouver-

tures werden vóór 1731 door Bach in Leipzig uitgevoerd. Kirnberger kan deze ouvertures hebben ge-

hoord of gespeeld tussen 1739 en 1741, als lid van het Collegium Musicum. Deze ouvertures zijn ook 

geschikt voor overpuntering. Hefling 1994, p. 144f. 


