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XIV. VERSIERINGEN 
 

Versieringen waren een essentieel onderdeel van de tijdens de vroege Barok-periode in 

Duitsland ingeburgerde Italiaanse – en later ook Franse – muziekstijlen. Het is echter niet 

vanzelfsprekend dat deze versieringen, die meestal geïmproviseerd werden, maar vaak ook 

werden uitgeschreven in het notenbeeld, en vooral later door de componist met symbolen 

konden worden genoteerd, nog steeds van toepassing waren in de tijd van Bach. Dit hoofd-

stuk poogt hierin helderheid te verschaffen. 

 

 
Afb. 1. Jacques de Claeuw, Vanitas – Stilleven met muziekinstrumenten, 1689 

Privébezit 

1. Hoe werden versieringen in vocaal-instrumentale muziek in de 18e 

eeuw uitgevoerd in Duitsland? 

Versieringen in Duitsland in de 17e eeuw. 
Sinds de 15e eeuw was de praktijk van vaak virtuoze diminuties (het opdelen van noten in 

vele kleinere) in instrumentale muziek in Duitsland gemeengoed geworden.1 Deze werden 

                                                      
1 Bijvoorbeeld in het Buxheimer Orgelbuch, ca. 1465 
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veelal door de componisten zelf genoteerd en waren daarmee onderdeel van de compositie. 

De praktijk was in de 17e eeuw nog springlevend (Hans Leo Hassler, Samuel Scheidt, Hein-

rich Scheidemann etc.). 

Versieringen in vocale muziek waren in Duitsland gebruikelijk sinds de introductie 

van de Italiaanse Secunda Prattica in het begin van de zeventiende eeuw door Michael Prae-

torius en zijn adepten. Tal van veelal voor schoolknapen bedoelde zangmethoden zagen het 

licht, waarin soms zeer gedetailleerd voorbeelden van versieringen werden besproken, vaak 

rechtstreeks ontleend aan Italiaanse bronnen.2 Deze vocale versieringen waren bij uitstek het 

domein van de interpreten. Weliswaar noteerden Praetorius en zijn navolgers in hun muziek 

soms uitgewerkte diminuties (vaak als alternatief van eveneens genoteerde eenvoudiger par-

tijen), maar deze hadden het karakter van educatieve voorbeelden, op grond waarvan de 

zangers aan het begin van de 17e eeuw hun eigen versieringen konden improviseren – en 

niet alleen in 17e-eeuwse, maar ook in oudere muziek. 

Tonen werden in principe zonder groot vibrato gezongen (deze wijze van zingen 

noemde Christoph Bernhard fermo), ook bij versieringen, met uitzondering van een tremolo 

en ardire (vibrato). Bernhard beschouwde ook vibrato als versiering; zie ook hoofdstuk XV 

(De kunst van het zingen).3 De versieringen werden in de 17e eeuw vaak systematisch gerang-

schikt in categorieën. Hieronder zullen alleen de voorslag, de triller en de passaggio (voor zo-

ver mogelijk van belang voor versieringen bij Bach) kort en vereenvoudigd worden bespro-

ken.4 

 

1. De voorslag (Duits Accent, Lat. Accentus, Ital. Accento). Hoewel de naam Accent zou 

doen verwachten dat de accenten beklemtoond waren, waren zij dat nu juist niet. Om 

deze verwarring niet te vergroten zal hier steeds de naam ‘voorslag’ worden ge-

bruikt, hoewel de term Vorschlag pas in de 18e eeuw in traktaten werd genoemd, en de 

term niet helemaal de lading dekt (zie onder). De 17e-eeuwse voorslag (Accent) moet 

dus niet worden verward met de beklemtoonde Appoggiatura uit de tweede helft van 

de 18e eeuw. In de 17e eeuw bestonden voorslagen uit één of meer noten, die kort, lief-

lijk, mild en ‘in de keel’ werden gezongen, en naar de hoofdnoot gesleept (Duits: 

geschleift of gezogen).A In 1671 beschreef Wolfgang Caspar Printz de methode van zin-

gen van de voorslag als volgt: de voorslag werd gestart (de Anschlag) in de keel, er 

werd geen druk uitgeoefend, de mond was middelmatig open, de tong lag onge-

dwongen in zijn natuurlijke stand, en er werden geen kauwbewegingen gemaakt. Uit 

Printz’ muziekvoorbeelden blijkt dat de hoofdnoot vaak een langere en beklem-

toonde noot was, waarbij de voorslag qua tijd op de hoofdnoot begon (‘abstrahe-

rend’); de lengte was meestal kort, en nooit meer dan de helft van de lengte van de 

                                                      
2 Zie hiervoor hoofdstuk XV (De kunst van het zingen). Een illustratief voorbeeld is:  

Johann Andreas Herbst, Musica Moderna Prattica, das ist: Gründliche und rechte Unterweisung, auff itzige 

Italiänische Manier zu singen, Franckfurt 1653 (21658 opgenomen in Florian Grampp, Deutsche Gesangs-

traktate des 17. Jahrhunderts, Kassel 2006). 
3 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, p. 31, § 7.  
4 Andere zeventiende-eeuwse versieringen zoals de tirata, groppo, anticipatione, cercar della nota en ar-

dire, die bij Bach niet voorkomen of alleen in uitgeschreven vorm, komen hier dus niet aan de orde.  
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hoofdnoot. Wanneer de hoofdnoot zelf kort was, kon de voorslag zowel op de hoofd-

noot als aan het eind van de vorige noot (‘anticiperend’) worden gezongen.B Chris-

toph Bernhard (ca. 1650) zag de Accentus niet als een voorslag, maar als een onbe-

klemtoond aanhangsel aan een langere noot.C Volgens Georg Muffat (1698), die de 

Franse stijl in Duitsland propageerde, kon de Accentuation worden uitgevoerd als 

aanhangsel aan de vorige noot (wellicht is dit hetzelfde als anticiperend op de vol-

gende noot,) of als voorslag op de hoofdnoot (abstraherend). Muffats accenti waren 

kort (in het citaat in de eindnoot een vierde deel van de lengte van de hoofdnoot; dat 

in variant 3 in het voorbeeld de accentus is afgebeeld met een achtste in plaats van een 

zestiende lijkt een slordigheid.D Johann Christoph Stierlein tekende aan dat de voor-

slag over een secunde zowel van een dissonant naar een consonant als omgekeerd 

kon worden aangebracht.E 

 

2. De triller (in de 17e eeuw Tremolo genoemd). Deze versiering begon op de hoofd-

noot, en kon een secunde naar boven of naar beneden worden gezongen of gespeeld. 

Johann Andreas Herbst, die liet weten dat een langere triller in tempo toe- en weer 

afnam, vond de tremolo meer geschikt voor instrumentalisten dan voor zangers.F De 

variant waarin de beide tonen van de triller niet in hoogte varieerden, maar deze el-

kaar op dezelfde toonhoogte opvolgden, wordt tegenwoordig soms Monteverdi- of 

boktriller genoemd, maar in de 17e eeuw Trillo. Componisten konden trillers volgens 

Praetorius voorschrijven met het symbool tr en volgens Bernhard met t, maar zangers 

konden ze ook zelfstandig aanbrengen.G De relatie tussen trillo, tremolo en vibrato is 

uitgebreid besproken in hoofdstuk XV (De kunst van het zingen). 

 

3. Passaggi. Dit waren virtuoze loopjes, in twee soorten onder te verdelen: enerzijds de 

uit de instrumentale muziek bekende al dan niet geïmproviseerde diminuties, waarbij 

lange noten werden onderverdeeld in vele korte, en anderzijds de coloraturen, waarbij 

de musici geheel vrij loopjes, sprongen en andere versieringen improviseerden die los 

van de maat konden staan. In het bijzonder bij een cadens konden een of meer maten 

worden ingevoegd.5  

 

Johann Crüger meende in 1660 dat de ingewikkelder vocale versieringen bedoeld waren 

voor de professionals in koninklijke en vorstelijke kapellen; voor schoolknapen volstonden 

de voorslag en een eenvoudige passaggio.H Friderici meende dat het was voor de overige mu-

sici gemakkelijker om op de baslijn te intoneren wanneer deze niet versierd werd, vandaar 

dat versieringen niet in de baslijn werden aangebracht, tenzij de componist deze voor-

schreef.I De besproken versieringen waren niet exclusief het domein van de zangers; instru-

mentalisten konden ze evenzeer toepassen; soms zelfs beter, aldus Michael Praetorius.6 

                                                      
5 Herbst 21658, p. 15f.; Bernhard ca. 1650/1926, p. 37ff., § 35-40. 
6 Dit blijkt o.a. uit zijn bespreking van vocale versieringen. De tremolo noemt Michael Praetorius beter 

geschikt voor ‘Orgeln und Instrumenta pennata’, en tirata worden uitgelegd aan de hand van loopjes op 

het klavier. Michael Praetorius, Syntagma Musicum III, Wolffenbüttel 1619, p. 235f. 
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Versieringen in de eerste helft van de achttiende eeuw 
Aan het einde van de 17e eeuw leidden protesten uit vooral piëtistische kringen tot een ver-

sobering van het aantal gezongen versieringen in geestelijke muziek: deze zouden teveel af-

leiden van de tekst, en een meer wereldlijk dan geestelijk karakter hebben.7 Tot ca. 1715 ver-

schenen verschillende traktaten die een geleidelijke verandering van de praktijk laten zien. 

Aan het begin van de 18e eeuw waren veel versieringen kennelijk eenvoudiger en eenduidi-

ger geworden. Daarnaast kwamen met de muziek van Georg Muffat Franse versieringen in 

vooral instrumentale muziek meer in zwang.D In de loop van de eerste helft van de 18e eeuw 

werd meermalen een synthese gezocht tussen de Italiaanse en de Franse versieringen (‘Les 

goûts réunis’).J Georg Philipp Telemann en Bach waren hiervan exponenten in Duitsland. 

Uit de jaren na ca. 1715 zijn in Duitsland weinig bronnen overgeleverd waarin versie-

ringen uitgebreid werden besproken. Johann David Heinichen (1728, voor het generale-bas-

spel) en vooral Johann Mattheson (1739, vooral over de zang) zijn belangrijke uitzonderin-

gen, hoewel ook Johann Gottfried Walther (1732) enige informatie verschafte in zijn Lexicon. 

Dat veranderde pas kort na 1750, toen Carl Philipp Emanuel Bach (over het klavier), Johann 

Joachim Quantz (over kamermuziek, i.h.b. de fluit) en Johann Friedrich Agricola (over de 

zang) vanuit Berlijn hun inzichten openbaar maakten. Mattheson schreef, in navolging van 

Johann David Heinichen, dat over instrumentale en vocale versieringen niet veel met abso-

lute zekerheid gemeld kon worden. Regels waren minder belangrijk dan ervaring en goede 

smaak.8 Onderstaand worden achttiende-eeuwse beschrijvingen van de belangrijkste versie-

ringen samengevat. 

 

1. De voorslag. In instrumentale muziek werd de voorslag vaak met een symbool 

aangegeven (bijvoorbeeld voor het stijgende Accent in de tabel in het Clavier-Büchlein 

vor Wilhelm Friedemann Bach (afb. 4), in vocale en vocaal-instrumentale muziek met 

een al dan niet aan de volgende noot gebonden klein nootje, waarvan de genoteerde 

lengte meestal geen directe relatie had met de werkelijke lengte van de voorslag. Alle 

auteurs rond 1700 waren het er nog steeds over eens dat de voorslag zacht en mild 

moest klinken. Volgens Printz (1689) was de afstand tot de hoofdnoot een grote of 

kleine secunde,K volgens Moritz Feyertag (1695) een kleine secunde.L In 1706 be-

schreef Martin Heinrich Fuhrmann de voorslag als een zacht en snel uitgevoerde da-

lende of stijgende secunde of terts.M Voorslagen konden volgens Pier Francesco Tosi 

(1723) o.a. gebruikt worden om hele secunden chromatisch op te delen; hij besprak 

hiervoor geen uitvoeringsmethode.9 

Johann Gottfried Walther, die in 1708 onder Accent nog slechts beklemtoning 

verstond, greep in 1732 bij zijn beschrijving van de voorslag terug op Tomas Baltazar 

Janowka (1701): de voorslag werd volgens hem slechts getoucheerd, wat doet veron-

derstellen dat deze ook in de jaren rond 1730 nog kort en onbeklemtoond werd uitge-

voerd.N Het begrip Vorschlag noemde Walther niet. Georg Philipp Telemann, die de 

voorslag alleen behandelde bij recitatieven, sprak in 1725 nog steeds van een Accent,10 

                                                      
7 John Butt, Music Education and the Art of Performance in the German Baroque, Cambridge 1994, p. 138. 
8 Johann David Heinichen, Der General-Bass in de Composition, Dreßden 1728, p. 522 (§ 3);  

Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 112 (§ 18 en 19). 
9 [Tosi 1723 in] Johann Friedrich Agricola, Anleitung zur Singekunst, Berlin 1757, p. 54ff. 
10 Georg Philipp Telemann, Harmonischer Gottesdienst, Teil I, Hamburg 1725, Vorbericht [p. 2, 3]. Zie 

hiervoor hoofdstuk XVI (Het recitatief). 
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maar Johann David Heinichen in 1728 niet meer. In zijn generale-basleergang ge-

bruikte hij voor het eerst de term Vorschlag. Deze klonk bij hem langer en op de slag 

(hoewel klavierspelers deze – in navolging van Franse klavecinisten - anticipeerden 

met een extra kort nootje voorafgaand aan de voorslag). Heinichen besprak niet of 

zijn voorslagen dynamisch geaccentueerd werden. Dat mag echter niet verbazen, om-

dat hij schreef voor uitvoering op orgel en klavecimbel.O Hij gaf de voorslag aan met 

het custos-teken dat anderen gebruikten voor een schleifer. 

 In 1739 beschreef Mattheson de voorslag uitgebreid, maar zijn beschrijving 

roept veel vragen op. Om de betekenis goed tot de lezer te laten doordringen wordt 

het in eindnoot P gegeven citaat hieronder in zijn geheel vertaald weergegeven: 

 

§ 20. Ten eerste het zogenaamde Accent, dat door sommigen de voorslag, en 

in Frankrijk de port de voix wordt genoemd, omdat de stem/partij, voordat de 

volgende voorgeschreven noot wordt uitgevoerd, de vlak daarboven of 

daaronder liggende klank [van te voren] heel zacht, en als het ware twee-

maal zeer snel beroert.  

§ 21. De Accenten [voorslagen] zijn dus deels stijgend, en deels dalend: bij de 

enkelvoudige [voorslagen] wordt van de volgende noot slechts een beetje, bij 

de dubbele echter de helft van hun lengte genomen, zodat de accentuerende 

noot langer, en met een aangename vertraging gehoord wordt, [en] waarin 

vaak het grootste genoegen bestaat. […] De eerste hiervoor benodigde noten 

noem ik de accentuerende, de tweede echter de geaccentueerde, hetgeen ik 

hier ter wille van de duidelijkheid vermeld, hoewel ik me er niet van bewust 

ben dat iemand deze bijna noodzakelijke uitdrukkingen [eerder] heeft toege-

past. 

§ 22. De voorslag moet echter, apart in de keel, zo mild ‘getrokken en gesleept’ 

worden, dat de beide klanken waarover wij het hebben, exact aan elkaar ge-

bonden zijn, en bijna als één enkele klank tevoorschijn kunnen komen. 

§ 23. De nieuwste, en tegenwoordig veel toegepaste vorm van deze voorslag is 

echter, dat hij zowel bij het spelen als zingen vaak springend, van een kwart 

tot een octaaf, stijgend of dalend, dienst kan doen.  

§ 24. Van de springende voorslagen wil ik hier, al kan men de dalende vorm 

hiervan dagelijks in recitatieven horen, een paar stijgende en dalende voor-

beelden noteren. Als het volgende is voorgeschreven: 

 
en men wil stijgende voorslagen van een kwart en een kwint aanbrengen, dan 

moeten [deze] ongeveer als volgt worden gespeeld of gezongen: 

 
Ik zeg, ongeveer, want zo precies laten de versieringen zich niet in noten uit-

drukken: de stem van de levende leraar moet iedere keer tot het beste resul-

taat leiden, maar de schriftelijke voorstelling geeft toch al een aardig begrip. 
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Daarom vervolgen wij met het geval dat de voorgeschreven noten er als volgt 

uit zien:  

 

 
En [zou] iemand, als de omstandigheden dat toelaten, hierin dalende voorsla-

gen van een kwart, een kwint en een sext willen aanbrengen, dan zou dat on-

geveer als volgt uitgevoerd moeten worden: 

 
 [einde vertaald citaat] 

 

Voorslagen (in 1717 door hem al Vorschlag genoemd) W heetten bij Mattheson in 1739 

dus nog steeds accenten en bestonden volgens hem uit één stijgende of dalende noot, 

die heel zacht en snel ‘abstraherend’ (op de slag) werd uitgevoerd (§ 20).11 Nieuwere 

soorten voorslagen, zowel geschikt om te zingen als te spelen, betroffen grotere inter-

vallen, van een kwart tot een octaaf (§ 23, 24). De hoofdnoot was blijkbaar geaccentu-

eerd, de voorslag zelf niet (§ 21). De vocale voorslag werd in de keel gevormd, en 

zachtjes gesleept naar de hoofdnoot, zodat beide bijna als één klank konden worden 

waargenomen (§ 22). Deze beschrijving komt overeen met die voor een 17e-eeuws ac-

cent.12  

Blijkbaar gold het voorgaande echter ook voor de zogenaamde dubbele voor-

slag. Hiermee bedoelde de auteur kennelijk een variant met een lengte van ongeveer 

de helft van de hoofdnoot (§ 21). Ongeveer, want de juiste lengte van een versiering 

was niet in notatie te vatten, maar een kwestie van een goede leraar (en een goede 

smaak), aldus Mattheson. De gegeven muziekvoorbeelden laten kennelijk zulke dub-

bele voorslagen zien (§ 24). Omdat elke voorslag abstraherend werd gezongen (voor-

beelden § 24), klonk een dubbele voorslag traag, wat Mattheson ‘aangenaam’ noemde 

(§ 21). Hiermee lijkt hij op het eerste gezicht, aansluitend bij Heinichen, de soort voor-

slag te introduceren zoals die bekend zijn uit de tijd na de dood van Bach (zie hieron-

der). Maar uit Matthesons beschrijving lijkt ook te volgen dat de dubbele voorslag, 

evenals de enkele, onbeklemtoond was; daarmee onderscheidde deze zich van de la-

tere appoggiatura. Het is de vraag of zulke dubbele voorslagen toch niet al (enigszins) 

geaccentueerd werden uitgevoerd. Het genoegen dat zulke lange voorslagen oproept 

wordt immers vooral veroorzaakt door hierbij ontstane dissonanten, al noemt Mat-

theson dit aspect hier (nog) niet. Deze dissonanten komen juist door beklemtoning tot 

hun recht. 

                                                      
11 De uitdrukking ’als het ware twee maal’ (gleichsam zweimahl) is onduidelijk. Wellicht bedoelde Mat-

theson de op Franse klavecinisten gebaseerde uitvoering die Heinichen beschreef voor klaviermu-

ziek,O waarbij de eerste ‘beroering’ al dan niet voor de slag werd uitgevoerd. In dat geval is onduide-

lijk of deze wijze van uitvoeren ook in vocaal-instrumentale muziek werd toegepast. 
12 Opnieuw toont Mattheson zich beïnvloed door Franse musici, en dan vooral in hun beschrijvingen 

van de port de voix: die kunnen eveneens enkel of dubbel zijn, en niet of weinig geaccentueerd. 
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Hieruit blijkt, dat Mattheson zich op een omslag in de geschiedenis bevond wat be-

treft de wijze waarop voorslagen werden uitgevoerd: hij beschreef de traditionele on-

beklemtoonde korte voorslag, maar noemde ook reeds lange voorslagen, al lijken die 

nog niet beklemtoond. Hij maakte niet duidelijk hoe een componist een dubbele voor-

slag met een symbool kon onderscheiden van de enkele vorm; de auteur ging kenne-

lijk uit van geïmproviseerde versieringen. Overigens dient met zich te realiseren dat 

Bach in 1739, het jaar waarin Mattheson de voorslag beschreef, het regulier compone-

ren van cantates al tien jaar achter zich had gelaten.  

 

2. De schleifer kon desgewenst door de componist worden aangeduid met twee kleine  

 

nootjes of een custos-teken ( ); Heinichen gebruikte het teken x.Q Schleifers 

werden in Heinichens voorbeelden gepunteerd uitgevoerd; bij Mattheson was dat 

blijkbaar een optie.R Bij beide auteurs namen de beide noten waaruit de schleifer be-

stond de helft van de lengte van de hoofdnoot voor hun rekening. 

 

3. Uit 17e- en 18e-eeuwse traktaten blijkt dat de betekenissen van Trillo en Tremolo 

vanaf het eind van de 17e eeuw werden omgewisseld, waarmee deze termen meer 

overeenkwamen met de huidige (zie hoofdstuk XV, De kunst van het zingen). Printz 

noemde de manier van zingen van een triller ‘enigszins scherp’ (waarmee hij vermoe-

delijk een duidelijk onderscheid tussen de verschillende noten wenste), maar wel lief-

lijk.S Johann Peter Sperling maakte bezwaar tegen het aanbrengen van al te veel tril-

lers, maar vond ze anderzijds onontbeerlijk. Trillers op slotnoten waren verboden; 

snelle trillers (Trilletto’s) zou men tegenwoordig wellicht vibrato noemen. Korte tril-

lers konden bestaan uit slechts een korte voorslag op de bovensecunde.T Alle versie-

ringen, ook trillers, dienden ‘aangenaam’ te klinken, en licht worden uitgevoerd. 

Bij alle auteurs tot 1706 startten trillers op de hoofdnoot.13,U Er zijn echter wei-

nig auteurs die na 1706 schrijven over de startnoot van trillers. Walther liet in 1708 

duidelijke voorbeelden zien van op de bovensecunde startende trillers.V Mattheson 

sprak in 1717 en passant uit dat trillers natürlicherweise vorgeschlagen werden (maar 

dat in het geval daardoor de dissonant op de slag wordt vermeden, de triller moest 

worden weggelaten).W Johann Samuel Beyer liet de triller in 1703 in een notenvoor-

beeld naar verwachting op de hoofdnoot beginnen; X de tweede editie van zijn boek 

uit 1730 toont hetzelfde notenvoorbeeld, maar bevat daarnaast de opmerking dat men 

uit praktische overwegingen op de bovensecunde zou moeten beginnen.14 Ook Walther 

(1732) sprak bij het lemma Trillo over een start op de hoogste noot, maar bij de oude 

betekenis van de Tremolo als triller verwees hij naar Printz, en naar zijn eigen tabel 

XXII, waarin de triller op de hoofdnoot begint.Y Mattheson vond in 1739 een noten-

voorbeeld van de triller overbodig: trillers waren algemeen bekend, en zijn beschrij-

ving zou voor zich spreken. Niettemin gaf hij geen informatie over de toon waarop 

de triller start. Dat deed hij wel voor twee verwante ornamenten, namelijk de Groppo 

en de Ribattuta. Beide versieringen startten bij hem op de hoofdnoot.Z Samengevat: er 

                                                      
13 David Schulenberg, ‘Ornaments – 8. German Baroque’, The New Grove Dictionary of Music and Musi-

cians, second edition, Vol. 18, London 2001, p. 726-733; Dieter Gutenrecht, ‘Verzierungen’, Die Musik in 

Geschichte und Gegenwart, Zweite Ausgabe, Sachteil 9, Kassel 1998, p. 1418-1464.  
14 Johann Samuel Beyer, Anweisung zur Singekunst, Dresden 21730, p. 36. 



8 

 

zijn aanwijzingen dat gewoonlijk op de bovensecunde werd gestart, maar het oude 

gebruik waarbij op de hoofdnoot werd begonnen was blijkbaar nog niet afgezworen. 

Volgens Tosi (1723) waren trillers onontbeerlijk voor een goede zanger; niette-

min was een correcte uitvoering zowel voor de leraar als de leerling bijzonder moei-

lijk. In het bijzonder de juiste hoogte van grondtoon en ‘hulp’toon (grote of kleine se-

cunde) moest nauwkeurig worden aangeleerd volgens de geldende intonatievoor-

schriften (zie Hoofdstuk X, Toonhoogte, stemming en intonatie). Als uitvoeringsfouten 

noemde Tosi het zingen van: 1. te lange trillers, 2. te veel trillers, 3. een boktriller, 4. 

een triller met een amplitude groter dan een secunde, 5. onzuiver geïntoneerde 

grond- en hulptonen.15 Mattheson noemde de beide tonen waaruit de triller bestond 

scherp en duidelijk onderscheiden, en beschreef Franse en Italiaanse uitvoeringsprak-

tijken. Franse zangers wisselden beide tonen van de triller zuiver en tamelijk lang-

zaam af. Italiaanse trillers op korte noten leken volgens Mattheson meer op een tril-

letto: zeer snel, sterk en kort, maar op lange noten werden zij bedachtzamer en min-

der snel uitgevoerd.AA De beschreven uitvoeringswijzen waren beide instrumentaal 

van aard, en weken af van de tegenwoordig vaak gehoorde manier, waarbij zangers 

de triller meer het karakter geven van een groot vibrato, waarin het verschil tussen 

grond- en hulptoon niet te horen is. 

 

4. Wat betreft de passaggi: coloraturen werden nu veelal beperkt tot het einde van epi-

sodes, bij cadensen. Zij werden middelmatig scherp gezongen, zonder overdreven ar-

ticulatie en attaque. Sperlings opmerkingen over de triller herhaalde hij m.b.t. Passa-

gien (diminuties) en Coloraturen: niet te veel. ‘Onfatsoenlijke’ passaggi (d.w.z. niet pas-

send bij het karakter van het stuk) moesten worden vermeden, maar aangename 

loopjes zouden de lieflijkheid van het gezang verhogen. Volgens Johann Gottfried 

Walther (1708) mochten coloraturen worden gezongen op geaccentueerde lettergre-

pen met de klinkers a, e en o, maar niet op de klinkers i, y, en u.BB Tosi besteedde een 

apart hoofdstuk aan de passaggi.16 In 1722 protesteerde Johann Mattheson tegen (Itali-

aanse castraat-)zangers die gedurende vele maten loopjes improviseerden, zonder dat 

deze enig verband hielden met de tekst. In 1725 merkte hij op dat loopjes niet altijd 

moesten worden gezongen zodra een klinker daarvoor de mogelijkheid bood (a of o), 

maar slechts wanneer het affect daarom vroeg.CC Walther greep in 1732 o.a. terug op 

Printz bij zijn beschrijving van de passaggio en leverde geen nieuwe inzichten,17 terwijl 

Mattheson versieringen als de groppo, tirata, ribattuta, schleifer (‘een kleine tirata’) en 

mordent wel besprak, maar passaggi niet. Matthesons bespreking van versieringen 

(‘Zierrathen’) was gericht op improvisatie door de uitvoerende musicus. Hij advi-

seerde de kapelmeester/componist om zijn stukken zo te schrijven dat ‘trilzuchtige’ 

musici niet al teveel in verleiding kwamen om trillers te plaatsen, omdat zij anders 

van deze gelegenheden gegarandeerd gebruik zouden willen maken.18 

                                                      
15 [Tosi 1723] in Agricola 1757, p. 94ff. resp. 105. 
16 Ibid., p. 123ff. 
17 Walther 1732, p. 465. 
18 Mattheson 1739, p. 115 ff., vooral § 36, 43ff.   
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Waren vocale versieringen in de achttiende eeuw het domein van de zangers of 

van de componisten? 
Volgens John Butt waren vocale versieringen sinds het begin van de zeventiende eeuw het 

domein van de zangers, maar beïnvloedden zij daarmee de componisten, die langzamerhand 

versieringen opnamen in het notenbeeld. In de achttiende eeuw bevatte het notenbeeld van 

veel composities dan ook veel meer uitgeschreven of met symbolen voorgeschreven versie-

ringen dan in de zeventiende eeuw. Dat betekent niet dat zangers nooit meer versieringen 

improviseerden, maar dat het initiatief daarvoor meermalen was verschoven naar de compo-

nist.19 Butt licht dat toe met een groot aantal citaten, waarvan enkele zijn opgenomen in de 

eindnoot DD. In het citaat van Fuhrmann zou men kunnen lezen dat deze veronderstelde dat 

versieringen in 1706 vrijwel steeds op papier stonden, terwijl Johann Beer verdedigde dat 

musici hun vrijheden niet uit handen mochten geven; ook Mattheson ging uit van improvisa-

tie door zangers en spelers. Butt neemt aan dat componisten meer dan uitvoerenden oog 

hadden voor de basisprincipes (harmonieën) van een compositie, die met geïmproviseerde 

versieringen geweld konden worden aangedaan; zij brachten die versieringen daarom liever 

zelf aan in de muziek. In de late zeventiende en in de achttiende eeuw waren componisten 

ook zelf vaak cantor of dirigent, en beheersten zij de generale bas. Ornamentatie was het ter-

rein van een wisselwerking tussen componist en uitvoerder geworden. Er bestonden overi-

gens verschillende praktijken: in de opera werd van musici juist verwacht dat ze versierin-

gen improviseerden, maar in figurale kerkmuziek niet of nauwelijks. 

Versieringen na 1750 
Voorslagen werden in het begin van de 18e eeuw dus zacht, kort, ‘gesleept’ en ongeaccentu-

eerd uitgevoerd (mogelijk tenzij ze als gewone noten waren uitgeschreven); zij vormden als 

het ware (dissonante) doorgangsnoten tussen consonanten. Maar na 1750 waren de (nog 

steeds abstraherende) voorslagen juist sterk en geaccentueerd, en konden deze een lengte tot 

twee-derde van de hoofdnoot aannemen, zoals blijkt uit de geschriften van o.a. Carl Philipp 

Emanuel Bach EE en Johann Joachim Quantz. Hierdoor ontstonden geaccentueerde dissonan-

ten, die oplosten in consonanten t.b.v. een expressief effect. De kleine genoteerde nootjes, 

waarmee een voorslag werd aangegeven, gaven in deze periode meestal de juiste lengte aan 

(appoggiatura’s).20 Het is niet zeker wanneer de nieuwe manier van het uitvoeren van voorsla-

gen in zwang kwam, maar uit C.P.E. Bachs woorden uit 1753 (§ 5) krijgt men de indruk dat 

dit pas sinds kort was.EE Vermoedelijk besprak Mattheson in 1739 dus een toen nog actuele 

uitvoeringswijze, die echter reeds de eerste tekenen van een nieuwe praktijk liet zien. 

Over de mogelijkheid voorslagen ‘anticiperend’ (vóór de slag) uit te voeren werd na 

1750 verschillend gedacht: volgens C.P.E. Bach mocht dat nooit,FF en volgens Quantz alleen 

onder bepaalde omstandigheden.GG Volgens Agricola werd (in 1757) de anticiperende voor-

slag (door Tosi in 1723 verboden) door sommige musici toegepast bij het overbruggen van 

dalende tertsen in de Franse stijl (tierces coulées), maar anderen speelden ook deze voorslagen 

abstraherend, waarbij zij ongeveer een derde deel van de duur van de hoofdnoot in beslag 

namen. Hij vond parallelle kwinten en octaven die ten gevolge van voorslagen ontstonden 

geen probleem, mits deze kort werden uitgevoerd.21  

                                                      
19 Butt 1994, p. 121-165. 
20 Schulenberg 2001, p. 726-733. 
21 Agricola 1757, p. 68. 
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Passaggi werden na 1750 niet meer genoemd; alleen Agricola besprak ze nog in zijn vertaling 

van het boek van Tosi.22 

Het vermijden van toevallige verboden parallelle intervallen. 
Alle genoemde versieringen konden in de eerste helft van de 18e eeuw aanleiding geven tot 

het ontstaan van verboden parallelle kwinten en octaven. Zo waarschuwde Heinichen in 

1728 voor het ontstaan van foute octaaf- en kwintparallellen in de generale bas bij het aan-

brengen van (altijd op de slag beginnende) schleifers en moesten volgens Wolfgang Mylius 

versieringen alleen in een- of tweestemmige zang worden aangebracht, omdat zij in polyfone 

muziek te vaak verboden parallellen veroorzaakten.HH In het begin van de 18e eeuw waren 

de meeste versieringen echter kort en (nog) niet beklemtoond. Onder die omstandigheden 

werden de verboden parallelle intervallen niet als storend ervaren. Johann Georg Ahle liet in 

1695 in zijn tweegesprekken een leerling klagen over verboden parallellen bij uitgeschreven 

versieringen. De leermeester antwoordde: als ik ze zou weglaten zouden de zangers ze toch 

wel improviseren. Trouwens, de desbetreffende noten waren zo kort dat ze elkaar niet hoor-

baar dwars konden zitten. De componist kon de versieringen dus beter wél noteren.II Dat 

veranderde later in de achttiende eeuw. De versieringen duurden toen langer en waren meer 

beklemtoond: het vermijden van verboden parallelle intervallen werd hiermee actueler.JJ 

 

Versieringen in de 18e-eeuwse Duitse geestelijke vocaal-instrumentale muziek 

waren vooral ontleend aan de Italiaanse 17e-eeuwse stijl; minder aan de 

Franse. De belangrijkste versieringen waren de onbeklemtoonde, ‘in de keel ge-

vormde’ en snel naar de hoofdtoon ‘gesleepte’ voorslag; de schleifer, een uit 

twee noten bestaande voorslag over een terts; en de triller, waarbij tamelijk 

snel en licht twee een secunde van elkaar verwijderde tonen zo zuiver mogelijk 

werden afgewisseld. In de 18e eeuw begonnen trillers vaak op de bovensecunde, 

en begonnen de genoemde versieringen meestal op de slag. Doordat de voorsla-

gen kort en onbeklemtoond waren werden eventueel hierdoor ontstane paral-

lelle kwinten en octaven als minder storend ervaren. 

Geaccentueerde voorslagen (ook bij trillers) met een lengte tot twee-derde van 

de hoofdnoot kwamen waarschijnlijk pas na 1750 in zwang. 
 

 

2. In hoeverre werden versieringen door Bach uitgeschreven of geïm-

proviseerd? 

Uitgeschreven versieringen.  
Deze maken deel uit van de muzikale structuur. In vrijwel elk deel van cantates en passies 

kan men episodes aanwijzen die zijn te beschouwen als versieringen van eenvoudiger melo-

die-elementen. En er is geen enkele aanleiding uitgeschreven voorslagen zoals de eerste noot 

in ‘Blute nur’ BWV 244.2.2/8 of de slotnoot van de eerste traverso in ‘Wir setzen uns mit 

                                                      
22 Ibid., p. 124ff. 
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Tränen nieder’ BWV 244.2/68 te beschouwen als onbeklemtoonde 17e-eeuwse voorslagen: het 

betreft hier kennelijk beklemtoonde voorslagen ter lengte van de genoteerde noten. Ook uit-

geschreven schleifers, zoals in ‘Erbarme dich’ BWV 244.2/39, m. 5 (naar beneden) en 7 (naar 

boven) moeten blijkbaar worden gespeeld zoals zij zijn genoteerd. Bach schreef een enkele 

maal zelfs in zestienden genoteerde trillers (startend op de hoofdnoot) uit in het notenschrift 

(afb. 2). Ook hier is geen twijfel over de interpretatie.  

Afb. 2. BWV 69.2/3 ‘Meine Seele, Auf!’, altpartij, m. 20 (slot), 21. 

 

Uitgeschreven passaggi kan men bijvoorbeeld aanwijzen in de vioolpartij van ‘Erbarme dich 

BWV 244.2/39, de fluitpartij van ‘Aus Liebe’ BWV 244.2/49 en de gambapartij van ‘Komm 

süßes Kreuz’ BWV 244.2/57. 

Geïmproviseerde versieringen 
Waarschijnlijk kwamen geïmproviseerde versieringen bij Bach zelden voor. Dat was juist een 

van de bezwaren die Johann Adolph Scheibe in 1737 tegen de (kerk)muziek van Bach in-

bracht: Bach schreef volgens deze auteur zelfs de kleinste versieringen allemaal voor.KK 

Scheibe woonde vanaf zijn geboorte in 1708 tot 1731 in Leipzig, waar hij een opleiding als or-

ganist genoot en een getuigschrift van Bach ontving.23 Bachs verdediging werd gevoerd door 

Magister Johann Abraham Birnbaum, die ongetwijfeld beter dan Bach zelf in staat was cor-

rect en omstandig te formuleren. Blijkbaar waren Birnbaum en Bach het met Scheibes waar-

neming helemaal eens, al was het genoemde aspect van Bachs uitvoeringen volgens hen nu 

juist een verdienste: de musici zouden immers vanwege hun gebrekkige theoretische mu-

ziekkennis door zelf versieringen te improviseren de ‘hoofdmelodie’ en de harmonie geweld 

kunnen aandoen.LL  

Anderzijds is het de vraag of Bachs musici inderdaad helemaal niets mochten impro-

viseren. In het bijzonder lijken de bekende conventies bij het uitvoeren van recitatieven, zo-

als het zingen van een voorslag in een dalende cadens (tonica – dominant) op de tonica, bij 

Bach ook gerespecteerd te zijn (zie hoofdstuk XVI, Het recitatief). Het is ook aannemelijk dat 

geïmproviseerd kon worden bij cadensen aan het eind van het middendeel en het eind van 

da-capo-aria’s (zie het hoofdstuk XV, De kunst van het zingen); hier kon harmonisch meestal 

weinig schade aangericht worden. 

Hoe moesten Bachs musici omgaan met diens inconsequente notaties? Werd van hen 

verwacht dat zij ontbrekende versieringen op parallelle plaatsen zelf aanvulden? Er zijn vele 

voorbeelden te noemen, waarvan hier BWV 96/5 ‘Bald zur Rechten’ zij genoemd. Een voor-

slag in een dalende terts in m. 2 wel geplaatst bij hobo 1 (lastig zichtbaar), maar niet bij an-

dere instrumenten en de zanger in gelijkwaardige posities (afb. 3a/b).  

                                                      
23 BD I, nr. 68, p. 136f. 
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Afb. 3a/b. BWV 96/5 ‘Bald zur Rechten’ (vergroot),  

m. 2 (slot), 3 (begin), partijen a. hobo 1 en b. hobo 2. 

 

In m. 4 zijn trillers genoteerd op de tweede tel, behalve bij viool 2 en continuo (afb. 3 c/d/e/f).  

 

Afb. 3c/d/e/f. BWV 96/5, m. 4, partijen hobo 1, viool 1, viool 2, altviool 

 

Moest de bespeler van de viool 2-partij ook een triller spelen? Alleen bij beide hobo’s wordt 

het begin van de triller genoteerd met een voorslag op de bovensecunde. Moesten de spelers 

van viool 1 en altviool dan ook met een bovensecunde beginnen? Hoe konden zij dit weten? 

Verderop doen zich opnieuw zulke ongerijmdheden voor. Bij de violisten beginnen trillers 

nooit met een voorslag, bij de eerste hobo meestal, en bij de tweede hobo soms.24  

In § 3 wordt op Bachs versieringen meer in detail ingegaan, maar een antwoord op dit soort 

vragen kan slechts speculatief zijn. 
 

Bach schreef veel van zijn versieringen in normale noten uit. Dat deed hij 

blijkbaar ook wanneer hij bijvoorbeeld langere voorslagen wenste. Daarbij 

lag de uitvoeringswijze tamelijk vast. 

Uit een kritische bespreking uit 1737 van de musicus en componist Bach door 

Johann Adolph Scheibe en uit Bachs antwoord, verwoord door Johann Abra-

ham Birnbaum, wordt duidelijk dat Bach (het overgrote deel van) zijn versie-

ringen voorschreef, omdat hij niet wilde dat door improvisatie van versierin-

gen de ‘hoofdmelodie’ en de harmonie geweld werden aangedaan. 
 

 

                                                      
24 Al deze versieringen ontbreken in de partituur. 
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3. Hoe de versieringen uitgevoerd die Bach aangaf met symbolen? 

Inleiding 
De enige uitleg van versieringssymbolen van de hand van Bach zelf is een tabel in het Cla-

vier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach (afb. 4).  

Afb. 4. Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach, p. 2 (8). 

 

De hier opgetekende versieringen zijn Frans van karakter: zij leunen sterk op tabellen zoals 

die van Jean-Henry D’Anglebert (afb. 5), en zijn specifiek bedoeld voor klaviermuziek. In 

Bachs vocaal/instrumentale werken komen zij nauwelijks voor; zo is de triller daarin meestal 

aangegeven met het symbool tr, en de voorslag met een klein nootje. 

 

Afb. 5. Jean-Henri D’Anglebert, Versieringstabel (deels), Pièces de Clavecin, Paris 1689. 
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In Bachs kerkmuziek in Leipzig komen de volgende met symbolen aangegeven versieringen 

voor:  

 

- de voorslag, meestal een secunde hoger dan de hoofdnoot, gesymboliseerd met een 

klein nootje (meestal een achtste), al dan niet met een boogje gebonden aan de hoofd-

noot, 

- de schleifer, gesymboliseerd met het zogenaamde custos-symbool (zie onder) of met 

twee kleine nootjes,  

- de triller, te herkennen aan het symbool tr (of kortweg t) boven de noot, 

- en – sporadisch – de dubbelslag, waarvan het symbool  tussen twee noten in werd 

geplaatst. 

 

In 1978 publiceerde Fredecick Neumann zijn grote studie Ornamentation in Baroque and Post-

Baroque Music.25 Hij zette een uitputtend systeem op van verschillende interpretaties van o.a. 

voorslagen en trillers. Deze kunnen volgens Neumann anticiperend kort worden uitgevoerd, 

abstraherend zeer kort, abstraherend gewoon kort of abstraherend lang. Het belangrijkste 

argument voor de keuze daartussen zou het vermijden van parallelle intervallen zijn ge-

weest. Neumann levert een schat aan informatie en voorbeelden, maar diverse auteurs bekri-

tiseerden zijn uitgangspunten.26 Hij gaat bijvoorbeeld uit van de praktijk van na 1750, toen 

die versieringen beklemtoond waren; hij vindt voorslagen bijvoorbeeld alleen zinvol wan-

neer zij een dissonant veroorzaakten, en dat komt niet overeen met de beschrijvingen in de 

overgeleverde traktaten (§ 1). Bovendien speelden Bachs musici uit partijen waaruit geen 

harmonische progressies bleken (met uitzondering van de organist en een eventuele klaveci-

nist, die veelal becijferde partijen hadden). Indien er inderdaad diverse opties waren lijkt het 

daarom onwaarschijnlijk dat Bachs musici in staat waren uit hun partijen af te leiden hoe zij 

de versieringen moesten uitvoeren. Het is mogelijk dat zij wisten of een voorslag in een da-

lende terts (eventueel)anders uitgevoerd diende te worden dan in andere gevallen, maar ver-

der lijken er geen mogelijkheden te zijn voor afwijkende uitvoeringen bij een bepaald noten-

beeld. Neumanns suggestie dat de musici de uitvoering van versieringen lieten afhangen 

van de harmonieën moet daarom praktisch onuitvoerbaar zijn geweest. Dit leidt tot het po-

neren van de volgende stelling:  

 

Bij de uitvoeringen van Bachs cantates en passies in Leipzig zal over het algemeen 

bij elk versieringssymbool één standaard-uitvoeringswijze hebben behoord.  

 

Voorslagen over een secunde  

Zowel in vocale als instrumentale partijen werd een voorslag meestal aangegeven met een 

klein nootje, dat soms met een boogje is gebonden aan de hoofdnoot. Vaak had dit nootje de 

vorm van een achtste, soms een kwart, voor een achtste vaak een zestiende). Het is van be-

lang te onderzoeken of deze voorslagen  

 

                                                      
25 Frederick Neumann, Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, Princeton 1978. 
26 Besprekingen hiervan door Lowell Lindgren, in The Musical Quarterly 65/4, 1979; Peter Williams in 

Music & Letters 63/1,2 1982; David Fuller in Journal of the American Musicological Society 33/2, 1980. 

Ton Koopman, Barokmuziek - Theorie en praktijk, Utrecht/Antwerpen 1985, p. 83f. 
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- vóór of op de slag werden uitgevoerd,  

- of zij kort of lang waren, en  

- of zij beklemtoond waren of juist niet.  

 

Bach heeft vaak (langere) voorslagen in het notenbeeld uitgeschreven. Waarom zou Bach 

sommige voorslagen hebben uitgeschreven, en andere met een symbool hebben genoteerd? 

Men kan veronderstellen dat dit slordigheid was, en dat er geen verschil in uitvoering was 

bedoeld. Maar het ligt meer voor de hand te veronderstellen dat de componist in deze beide 

gevallen een verschillende uitvoeringspraktijk wenste. De bekendste illustratie hiervan is te 

vinden in de aria ‘Erbarme dich’ BWV 244.2/39, waarin talloze kleine achtste-nootjes zijn te 

vinden, zowel in de solo-viool- als in de altpartij. Waarom is de (eerste) dissonerende voor-

slag in de vioolpartij in m. 16 (derde noot) als achtste uitgeschreven, en in m. 17 (eerste en 

vierde noot) niet (afb. 6)? Dezelfde situatie doet zich voor in m. 40 en 41. Dit suggereert een 

door Bach gewenst verschil in uitvoering.  

Afb. 6. ‘Erbarme dich’ BWV 244.2/39, m. 16, 17, partij Violino Concertato. 

 

Eenzelfde argumentatie kan gebruikt worden in ‘Buß und Reu’ BWV 244.2/6, m. 2-4 (afb. 7), 

hoewel de uitgeschreven voorslagen in m. 2 en 3 grotere intervallen betreffen dan die in m. 4. 
 

 
Afb. 7. ‘Buß und Reu’ BWV 244.2/6, m. 1-4, partij Flauto Traverso. 

 

Met kleine achtsten genoteerde voorslagen zijn ook te vinden in ‘So ist mein Jesus nun gefan-

gen’ BWV 244.2/27a (afb. 8). 

 

Afb. 8. BWV 244.2/koraal 25, recitatief 26, duet 27a ‘So ist mein Jesus‘, begin, partij Traverso 2. 

  

De tweede fluit en hobo spelen in maat 1 en 2 zulke voorslagen. Een voorslag ter lengte van 

een kwart is een anachronisme: zo’n lange voorslag werd pas beschreven na 1750.27 Een ge-

accentueerde voorslag ter lengte van een achtste is echter eveneens onlogisch: waarom 

schreef Bach deze elders gewoon uit (bijvoorbeeld in afb. 6)? Bovendien, over het algemeen 

geldt dat een lange voorslag de kans op storende parallelle intervallen vergrootte. Door de 

                                                      
27 Neumann 1978, p. 127. 
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voorslag korter te nemen, bijvoorbeeld ongeveer een zestiende of nog korter, was dit pro-

bleem te voorkomen, zoals ook werd geadviseerd door Ahle.II Een abstraherende uitvoering 

met geaccentueerde achtsten is in al deze gevallen dus waarschijnlijk niet de bedoeling ge-

weest. 

Anticiperende voorslagen werden, evenals lange voorslagen, vaak door Bach zelf in 

de muziek genoteerd (‘Erbarme dich’, in de altpartij in m. 9, in de viool idem m. 3). Men zou 

kunnen veronderstellen dat alleen met symbolen genoteerde voorslagen tussen dalende tert-

sen anticiperend als doorgangsnoten werden uitgevoerd bijvoorbeeld in ‘Blute nur’ BWV 

244.2/8, m. 29 en 31 en ‘Gerne will ich mich bequemen’ BWV 244.2/23, m. 78 en 94. Deze uit-

voeringswijze lijkt echter vooral een Franse praktijk te zijn geweest, die zelfs in de galante 

periode door Bachs zoon Carl Philipp Emanuel werd afgekeurd, en door Bachs leerling Agri-

cola alleen als een uitvoeringsmogelijkheid in Franse stijl werd genoemd. Consequente toe-

passing van een anticiperende uitvoering in dalende tertsen zou in BWV 244.2/27a (afb. 8) tot 

problemen leiden: de eerste voorslag (m. 1) anticiperend, gevolgd door een abstraherende 

voorslag (m. 2) klinkt uitermate onlogisch. Ook op andere plaatsen klinkt een anticiperend 

uitgevoerde voorslag binnen een dalende terts niet overtuigend.28 De aanname dat ook deze 

voorslagen op de Italiaanse manier werden uitgevoerd, dus abstraherend, lijkt veiliger.  

Dan blijven als mogelijkheden alleen korte abstraherende voorslagen (ongeveer een 

zestiende of korter) over. Het is zeer goed mogelijk dat zij ongeaccentueerd waren, zoals be-

schreven in Duitse traktaten tot 1739. Hiermee kwam de beklemtoning kort na die in de con-

tinuopartij. De dissonant zal als zwakker zijn ervaren dan bij een geaccentueerde voorslag. 

Bachs Matthäus-Passion werd voor het eerst uitgevoerd in 1727 of 1729, en de meer beklem-

toonde de uitvoering van voorslagen lijkt in de jaren na 1730 pas langzaam ingang te hebben 

gevonden (zie § 1). In Italiaanse traktaten en Duitse uit de periode na 1750 werden geaccen-

tueerde voorslagen wel beschreven, waarmee over het algemeen een snel oplossende disso-

nant werd gecreëerd. Bach noteerde zijn uitvoeringssymbolen in de Spätfassung van de pas-

sie waarschijnlijk pas in 1737, wellicht dat hij toen al wel beklemtoonde voorslagen wenste. 

 

Samengevat: 

Bachs musici zullen de met kleine achtsten genoteerde nootjes aangegeven voor-

slagen over het algemeen als korte abstraherende voorslagen hebben uitgevoerd, 

die waarschijnlijk niet geaccentueerd waren. 

 

Dat geldt dan bijvoorbeeld ook in de zangpartij van ‘Geduld’ BWV 244.2/35 (afb. 9). 

                                                      
28 BWV 244.2/26, m. 31, 244.2/14 m. 6, 244.2/18, m. 6. 

Frederick Neumann meent dat een anticiperende uitvoering gewenst is in de volgende gevallen: 

1. ter vermijding van parallelle stemvoering; 2. ter verbinding van tertsen; 3. in snelle polyfonie; 4. als 

Zwischenschlag; 5. naast een minder versierde vocale partij; 6. in een cluster van versieringen. Neu-

manns argumentatie is opnieuw dat ten koste van alles verboden parallelle intervallen moeten wor-

den vermeden. Kort en geaccentueerd uitgevoerde abstraherende voorslagen zouden vooral een ken-

merk zijn van levendige muziek. Neumann 1987, p. 162. 

Deze visie is in tegenspraak met de in de inleiding van deze paragraaf geponeerde stelling. 
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Afb. 9. BWV 244.2/35 ‘Geduld’, partituur, begin. 

 

In m. 5, derde tel, staan in de continuopartij achtsten, maar de tenor heeft een voorslag. Als 

zangers hun voorslagen altijd kort abstraherend zongen, zal dat ook hier gelden: verboden 

parallellen zouden anders op de loer liggen (m. 10!).  

 

 
Afb. 10. BWV 244.2/39 ‘Erbarme dich’, partituur, m. 17, 18. 

 

Datzelfde geldt ook voor deel 49, ‘Aus Liebe’, waarin bij hedendaagse uitvoeringen veelal 

voorslagen van een achtste of langer worden gespeeld (m. 2) of gezongen (m. 19). Dan had 

Bach dat ook eenvoudig in normale noten kunnen noteren, zoals hij op tal van andere plaat-

sen wel deed. Of de voorslagen beklemtoond werden of juist niet is uit de partijen niet op te 

maken.29 In BWV 244.2/27a speelden de fluitisten soms hun partijen unisono met de zangers, 

                                                      
29 Frederick Neumann meent dat voorslagen alleen zinvol zijn wanneer ze de dissonant versterken, 

maar in de Inleiding is al betoogd dat dat voor Bachs cantates niet op kan gaan. Neumann 1987, p. 

145. 
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maar in hun partijen staan voorslagen die in de partijen van de zangers ontbreken (m. 37, 

38). Hetzelfde doet zich voor tussen violist en alt-zanger in ‘Erbarme dich’ (m. 11, 17, 18, 41, 

42; afb. 10).  

Resten nog twee bijzondere gevallen. 

1. Wat moesten Bachs musici doen wanneer een instrumentale en een vocale partij de-

zelfde noten hebben, maar in de ene partij met uitgeschreven noten, en in de andere met 

symbolen? De fluitpartij in ‘Blute nur’ BWV 244.2/8, m. 43 (afb. 11) heeft op de derde tel een 

uitgeschreven zestiende, de sopraanpartij een voorslag.  

 

 Afb. 11 a/b. BWV 244.2/8 ‘Blute nur’, m. 43, partijen Traverso 1 resp. sopraan van koor II. 

 

Uitvoering op verschillende wijze (als beklemtoonde uitgeschreven zestiende resp. onbe-

klemtoonde voorslag) zou vooral worden ervaren als een verschil in articulatie. Verschil-

lende articulaties van dezelfde noten in verschillende partijen waren bij Bach echter verre 

van uitzonderlijk (zie hoofdstuk Articulatie), en mogelijk heeft Bach dit daarom zo gewenst.  

2. Wat werd van Bachs musici verwacht wanneer dezelfde loopjes in dezelfde partij 

de ene keer zijn genoteerd met uitgeschreven noten, en de andere keer met voorslagen? Dit 

komt voor in de aria ‘Ich folge dir gleichfals’ uit de Johannes-Passion, BWV 245.5/9. De epi-

sode ‘Befördre den Lauf’ is in de gereviseerde partituur van 1739 (BWV 245.4) in m. 50, 79 en 

83 genoteerd met een voorslag (in m. 53 mogelijk per ongeluk met uitgeschreven zestien-

den), maar in de oudere sopraanpartij zijn overal zestienden genoteerd. De nieuwere voor-

slagen lijken een second thought te zijn geweest. Immers, waarom gebruikte Bach dan anders 

deze nieuwere schrijfwijze? Men kan denken dat dit gewoon een gevolg van Bachs slordig-

heid was, maar wanneer men aanneemt dat Bach met zijn voorslagen altijd dezelfde versie-

ringen bedoelde (op de slag, zacht, meestal snel slepend naar de hoofdnoot), blijven weinig 

misverstanden over. 

Voorslagen over een terts; Schleifers 
Het teken dat Bach gebruikt voor schleifers, kan twee vormen aannemen:  

 

1. het zogenaamde custos-teken               (         ), startend op een terts onder de noot; 

 

 

2. twee kleine nootjes            , meestal genoteerd als zestienden of tweeëndertigsten. 

 

Het eerstegnoemde teken komt verreweg het meest voor, maar de leesbaarheid laat nogal 

eens te wensen over. Het kan door slordig schrijven de gedaante aannemen van  

een teken dat gelijkt op ∫ (           ) of zelfs van een achtste noot ♪ (             ), en vooral dat  

 

laatste kan tot interpretatieproblemen leiden: bedoelt de schrijver een schleifer of een voorslag 

over een terts?  
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Deze vraag kan het best beantwoord worden door te kijken hoe de notatie is op parallelle 

plaatsen of in andere partijen. Daartoe zullen drie gevallen onder de loep worden genomen: 

BWV 8/2, BWV 82/1 en BWV 244.2/39.  

 

1. BWV 8/2, ‘Was wiltu doch, mein Geist, entsetzen?’.  

Van de eerste versie van deze cantate uit 1724 BWV 8.1 in E zijn alleen de partijen 

overgeleverd. In de tenorpartij hebben de schleifertekens de vorm ∫ (afb. 12), 

 

 
Afb. 12. BWV 8.1/2 (versie 1724), tenorpartij, m. 12-15; schleifers in m. 13 en 14. 

 

terwijl die in de oboe d’amore-partij er op het eerste gezicht uitzien als slordig geschre-

ven voorslagen, maar die bij nauwkeuriger beschouwing slordig genoteerde gesti-

leerde custodes zijn (afb. 13). 

 

 
Afb. 13. BWV 8.1/2 (versie 1724), oboe d’amore-partij, begin. 

 

Zowel de BG-editie van deze cantate als de NBA gaan uit van deze eerste versie in E. 

De BG interpreteert de symbolen niet als schleifers, maar als voorslagen (afb. 14), ter-

wijl de NBA wel voor schleifers kiest (afb. 15). 

 
Afb. 14. BWV 8.1/2, partituur, oboe d’amore-lijn, begin, editie BG. 

 

 
Afb. 15. BWV 8.1/2. Partituur, oboe d’amore-lijn, begin, editie NBA. 

 

Ook van de versie in D BWV 8.2 uit 1747 zijn alleen de partijen overgeleverd. In de 

tenorpartij zijn de schleifers weergegeven met twee kleine zestienden, die alleen in m. 

13 zijn overgebonden aan de hoofdnoot (afb. 16). 

 

 
Afb. 16. BWV 8.2/2, tenorpartij, m. 12-14. 
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De oboe d’amore-partij werd in 1747 toegewezen aan de viool. De notatie in de viool-

partij is merkwaardig: het eerste schleifer-teken lijkt een overgebonden voorslag te 

zijn, het tweede heeft meer het karakter van een slordig geschreven custos-teken (afb. 

17).  

 
Afb. 17. BWV 8.2/2, vioolpartij, begin. 

 

Hoewel een enkele partij dus voorslagen over een terts lijkt te tonen, moet mede op 

grond van de andere beschikbare partijen worden geconcludeerd dat in al deze geval-

len schleifers zijn bedoeld. Daarbij kan bedacht worden dat slepende voorslagen over 

een terts door een hoboïst moeilijker waren te realiseren dan door zangers en strij-

kers. 

 
2. BWV 82/1, ‘Ich habe genung’. 

Deze cantate is meermalen uitgevoerd, in verschillende bezettingen. Van uitvoerin-

gen in 1727 (BWV 82.1 voor bas), 1731 (BWV 82.2 voor sopraan), 1736 (BWV 82.3 voor 

mezzosopraan) en 1746/1747 (heruitvoering BWV 82.1) is notenmateriaal overgele-

verd. Duidelijke custodes zijn te vinden in de partituur uit 1727, hoewel het teken in 

maat 117 meer lijkt op ∫. Ook de partijen uit 1731 hebben duidelijke custodes. De fluit-

partij uit 1736 heeft weer ∫-achtige tekens, die gemakkelijk te verwarren zijn met voor-

slagen (afb. 18). 

 

 
Afb. 18. BWV 82.3/1, partij Traverso 1736, m. 2-4. 

  

Datzelfde geldt voor de hobopartij uit 1746/47 in m. 3, en voor de baspartij uit het-

zelfde jaar in m. 36. In m. 40 worden in de genoemde hobopartij twee kleine nootjes 

(tweeëndertigsten) aangetroffen, en in de baspartij in m. 117 een regulier custos-teken. 

Ondanks al deze verschillende notaties zijn blijkbaar steeds – identieke – schleifers be-

doeld. 

 

3. BWV 244.2/39, Matthäus-Passion, ‘Erbarme dich’. 

Zowel in de alt- als in de vioolpartij komen uitgeschreven episodes voor die geïnter-

preteerd kunnen worden als anticiperende schleifers, en in de vioolpartij ook als ab-

straherende schleifers (afb. 19).30  

                                                      
30 Zulke als uitgeschreven schleifers te interpreteren noten komen in zangstemmen vaker voor: antici-

perend in BWV 84/1 m. 68, 129/2 m. 29, 97/6 m. 9, abstraherend in BWV 245.2/35 m. 1, 97/4 m. 1, 179/3, 

m. 1. Ook vormen bestaande uit bijvoorbeeld een zestiende en twee tweeëndertigsten komen voor: 

BWV 94/7 m. 1f., 75/5 m. 2. Maar met symbolen aangegeven schleifers zullen bijna zeker zijn uitge-

voerd als twee korte nootjes op de slag.  
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Afb. 19a/b. BWV 244.2/39, a. partij alto 1, m. 17 en b. partij Violino concertato 1, m. 7. 

 

Niettemin komen in dezelfde aria ook schleifers voor die met symbolen zijn aangege-

ven. In de partituur van de Frühfassung BWV 244.1 (afschrift uit de decade na 1750) 

zijn met symbolen aangegeven schleifers vrijwel afwezig. Alleen in de altlijn worden 

zij in m. 42 en 44 aangetroffen, maar hebben daar de vorm van een voorslag over een 

terts (afb. 20). Het lijkt erop dat dit een slordige notatie is van kopiist Johann Chris-

toph Farlau. 

 

 
Afb. 20. BWV 244.1/39, partituur, altlijn, m. 44 (eerste helft). 

 

In de Spätfassung van 1737 (BWV 244.2) komen met custodes aangegeven schleifers in 

de altpartij van deel 39 af en toe voor (m. 20, 29, 42 en 44), maar zij ontbreken vaak in 

de partituur bij de soloviool-lijn. In de partij voor de soloviool zijn wel op verschil-

lende plaatsen custodes geplaatst, af en toe slordig genoteerd. In de altpartij is in m. 44 

duidelijk een custos te herkennen (afb. 21); op andere plaatsen zijn de tekens weer 

slordig genoteerd en in m. 42 is het teken vereenvoudigd tot ∫ .  
 

 
Afb. 21. BWV 244.2/39. Partij alt 1, m. 44.  

 

Ook hier geldt weer dat op plekken, waar mogelijk een voorslag over een terts kan 

worden gelezen, andere partijen duidelijk maken dat een schleifer werd bedoeld. 

 

Er lijkt geen reden te zijn te veronderstellen dat Bach met schleifers die hij aangaf met een cus-

tos of met twee nootjes een anticiperende uitvoering wenste: die schreef hij immers steeds 

uit. Volgens Heinichen en Mattheson konden schleifers gepunteerd worden uitgevoerd (§ 1). 

Ook dit kwam bij Bach voor, wanneer hij de schleifers uitschreef (afb. 22). Waarschijnlijk was 

de schrijfwijze met custos voor deze gepunteerde uitvoeringswijze niet toereikend, en was 

een uitgeschreven schleifer nodig. 
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Afb. 22. BWV 75/5 ‘Ich nehme mein Leiden’, partituur, m. 16-17, sopraanlijn. 

 

Ook uit de notatie met twee kleine nootjes (afb. 16) blijkt geen gepunteerde uitvoering. Een 

‘lombardisch’ ritme als  lijkt het meest voor de hand te liggen.. 

Er bestaan wel aanwijzingen dat Bach de schleifer soms uitgevoerd wilde hebben met 

een langere eerste noot (dactylus). Een schleifer voor een kwartnoot zou dan ongeveer geïn-

terpreteerd worden als Dit doet zich voor in: 31 

 

-  BWV 198/1, m. 18 en 50. Uitgeschreven in de instrumentale partijen, maar met 

custos in sopraan- resp. altpartij (afb. 23a/b). 

Afb. 23a/b. BWV 198/1 ‘Laß Fürstin’, m. 18 (slot), 19 (begin),  

partituur, a. fluit 1, b. sopraan. 

 

- BWV 87/3. Oboe da caccia 1, m. 7 met custos, maar in m. 41 uitgeschreven (afb. 

24a/b). 

 

 

 

 

 
Afb. 24a/b. BWV 87/3, partij Oboe da caccia 1, a. m. 7, b. m. 41. 

 

- BWV 249.4/9. In de partituur komen in m. 3 geen schleifers voor, maar in partijen 

voor hobo en viool 1 custodes. De schleifers zijn in m. 21 in de partijen voor viool 1 

en alt als dactylus uitgeschreven, maar voor de alt met een custos gesymboliseerd 

in de partituur (afb. 25a/b/c). 

 

                                                      
31 Neumann 1978, p. 224 ff. 
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Afb. 25a/b/c. BWV 249.4/9, m. 21, a. partituur, b. hobopartij (solo), c. vioolpartij, d. altpartij (solo). 

 

Hier lijken dus twee soorten uitvoering mogelijk te zijn voor het custos-teken, maar dat zou 

strijdig zijn met de hierboven geponeerde stelling dat Bachs musici slechts één uitvoerings-

wijze kenden voor elk versieringssymbool. Dat wordt ook wel logisch als men kijkt naar bo-

venstaand voorbeeld (BWV 198). Het dactylus-ritme had hier nog niet eerder geklonken. 

Hoe konden Bachs musici dan weten dat hier een afwijkende uitvoeringswijze van de custos 

werd gevraagd? Wellicht was dat ook niet zo. Er zijn überhaupt grote articulatieverschillen 

tussen de vocale en instrumentale partijen in het openingskoor van de Trauerode, en dan kan 

een verschillende articulatie in m. 18 en 50 heel goed door de componist zijn bedoeld. Dat 

ligt anders in de beide andere voorbeelden. In BWV 87 had de oboe da caccia al een uitge-

schreven dactylus-schleifer gespeeld in maat 2, en in BWV 249 had de alt al een uitgeschre-

ven dactylus-schleifer gezongen in m. 15, dus het ritme had al geklonken. Voor de hobo en 

viool gaat dat echter niet op: in de partituur kwamen de versieringen in m. 3 immers niet 

voor, en in de partijen zijn achteraf custos-tekens ingevoegd (misschien voor een heruitvoe-

ring). Niettemin lijkt het waarschijnlijk dat Bach in beide gevallen als dactylus uitgevoerde 

schleifers wenste; dat kan hij tijdens een repetitie mondeling hebben toegelicht. 

 Indien het correct is dat voorslagen in het algemeen onbeklemtoond waren, dan ligt 

het voor de hand dat dat ook geldt voor schleifers. Het is zelfs mogelijk dat ook schleifers ge-

sleept werden naar de – beklemtoonde – hoofdnoot. 

Voorslagen over een groter interval.  
Het lijkt er dus op dat schijnbare voorslagen over een terts steeds gelezen moeten worden als 

schleifers. Zoiets lijkt echter niet te gelden voor Matthesons ‘nieuwerwetse’ voorslagen over 

een groter interval dan een terts.P Een voorbeeld hiervan is aan te treffen in ‘Aus Liebe’, 

BWV 244.2/49, m. 30 (afb. 26). 

Afb. 26. BWV 244.2/49 ‘Aus Liebe’, partij traverso, m. 30, 31. 
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Hier wijkt Bachs symbool voor een voorslag over een sext (m. 30) niet af van dat over een se-

cunde (m. 31). Dat blijkt niet alleen uit de door een leerling gekopieerde traversopartij, maar 

ook uit de door Bach zelf geschreven partituur. 

Trillers 
Hoe werden Bachs trillers uitgevoerd?  

- Hoe snel werden zij uitgevoerd? 

- Werden zij altijd met de bovensecunde gestart? 

- Dienden zij te eindigen met een naslag? 

- Op welk moment moesten zij worden gestart?  

Steeds dient men daarbij echter weer te bedenken dat deze problemen voor Bachs musici 

waarschijnlijk niet bestonden: zij kenden de (ons niet meer met zekerheid bekende) conven-

ties en handelden daarnaar.  

 

a. Algemene opmerkingen.  

Hierboven is al opgemerkt dat Bach trillers zelden uitschreef, maar een enkele keer wel (afb. 

2). In maat 20 en 21 van het voorbeeld in deze afbeelding staan uitgeschreven trillers die be-

ginnen op de hoofdnoot. Daartussenin staat een met tr gesymboliseerde triller. Bach had die 

op dezelfde wijze uit kunnen schrijven, en dat zou heel overtuigend hebben geklonken. 

Waarom deed hij dat niet? Kennelijk bedoelde hij een andere uitvoering, bijvoorbeeld be-

staande uit een ongedefinieerd aantal noten, of met een in snelheid wisselende uitvoering. 

 

b. Hoe snel werden trillers uitgevoerd? 

De snelheid van de triller hing volgens traktaten (§ 1) mede af van het affect. In traktaten is 

ook opgemerkt dat het tempo van de triller tijdens de uitvoering kon toe- of afnemen.  

Als er geen tijd was voor een uitgebreide triller kon een schneller of mordent (beginnend op 

de hoofdnoot) volstaan; wellicht zelfs alleen een zeer korte voorslag.  

 

c. Begonnen trillers altijd op de bovensecunde? 

In § 1 is betoogd dat Bach zich in de periode dat hij zijn cantates in Leipzig schreef op een 

kantelpunt in de geschiedenis bevond met betrekking tot de uitvoering van trillers: voor die 

tijd begonnen trillers meestal op de hoofdnoot, na die tijd op de bovensecunde. Waarschijn-

lijk bestonden beide praktijken nog naast elkaar. Gezien de stelling op pag. 23 zal er bij Bach 

vermoedelijk één standaard-uitvoeringspraktijk zijn geweest, maar het is niet op voorhand 

zeker welke praktijk dat was. De gewoonte in HIP-uitvoeringen om trillers ook bij Bachs ker-

kelijke werken altijd op de bovensecunde te starten dient daarom nader tegen het licht te 

worden gehouden. Hieronder volgen enkele overwegingen. 

 

- Ook sommige musicologen menen dat trillers bij Bach standaard op de bovense-

cunde begonnen, en baseren zich dan meestal op Bachs eigen tabel in het Cla-

vierbüchlein vor Wilhelm Friedemann Bach (afb. 4).32 Zoals hierboven al is betoogd, 

gelden zulke Franse trillersymbolen) alleen in klaviermuziek. Dat daar de trillers 

beginnen met de bovensecunde mag daarom niet worden gebruikt als bewijs bij 

                                                      
32 Robert Donington, The Interpretation of Early Music, London 1963, ed. 1977, p. 241f. 
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de uitvoering van Bachs vocaal-instrumentale werken in Leipzig. Daarin ge-

bruikte hij, zoals gezegd, meestal de lettercombinatie tr (of soms de letter t).  

 

- In verreweg de meeste gevallen noteerde Bach geen voorslag voor een triller, 

maar meermalen deed hij dat wel. Zulke voorslagen op de bovensecunde zijn 

vaak genoteerd op plaatsen waar zij als minder vanzelfsprekend kunnen worden 

ervaren, bijvoorbeeld waarbij de voorslag hoger of lager ligt ten opzichte van de 

vorige noot over een groter interval (tot een octaaf; afb. 27). Dat komt voor in 

zowel vocale als instrumentale partijen, maar vooral in hobo- en vioolpartijen. In 

de voetnoot zijn veel voorbeelden opgenomen.33  

 

Afb. 27. BWV 101/3, Recitatief ‘Ach Herr Gott’, m. 14, sopraanpartij. 

 

- Meer voor de hand liggend zijn voorslagen in een dalende terts (afb. 28), maar ook 

deze heeft Bach meer dan eens genoteerd.34 

 

 
Afb. 28. Johannes-Passion, aria ‘Von den Stricken’ BWV 245.5/7, m. 105, altpartij. 

   

- Waarom noteerde Bach zulke (korte) voorslagen? Zij zouden immers niet nodig 

zijn geweest wanneer de triller altijd met een bovensecunde begon. Een logisch 

                                                      
33 Hieronder wordt met ‘kwart hoger’ bedoeld: de voorslag klinkt een kwart hoger dan de vooraf-

gaande noot. De vindplaatsen zijn ontleend aan de NBA; die komen niet altijd overeen met de hand-

schriften. 

Zelfde hoogte: bijv. BWV 70/3 (m. 14), 80.3/5 (72), 109/3 (2, 5, 6, 12, 17, 19, 26), 114/2 (21), 125/2 (48, 

115), 154/1 (5, 58), 245.5/30 (10), 248.2/29 (107, 110), 1083/7 (25). 

Terts lager: te interpreteren als schleifer (zie boven). 

Terts hoger: BWV 109/5 (m. 119), 80.3/5 (12, 21, 39, 48, 64, 118). 

Kwart lager: BWV 109/3 (m. 1, 11, 16, 25, 30, 32), 125/2 (10, 12, 22, 53, 79, 104, 106, 144, 146). 

Kwart hoger: BWV 96/5 (m. 4, 19, 68), 109/5 (98). 

Kwint lager: BWV 103/3 (m. 2). 

Kwint hoger: BWV 96/5 (m. 21), 101/2 (20), 101/3 (16). 

Sext lager: BWV 101/3 (m. 41). 

Septiem hoger: BWV 194.2/3 (m. 4). 

Octaaf hoger: BWV 63/3 (m. 23, 36). 
34 Dus secunde lager, bijv. in BWV 19/3 (m. 7, 13, 23, 69, 75), 42/4 (m. 11, 17), 51/4 (m. 20,42), 96/5 (m. 3, 

7, 25, 38, 40, 67, 72), 109/3 (m. 15), 114/2 (m. 3), 125/2 (m. 10, 12, 22, 53, 79, 106, 144, 146), 127/4 (m. 36), 

137/2 (m. 29), 137/3 (m. 22), 149/1 (m. 67), 172,2/5 (m. 21, 31), 199.3/8 (m. 22, Leipziger Fassung), 226 

(m. 81, 83, fagotpartij), 232.2/11 (m. 19), 234/1 (m. 143), 245.5/7 (m. 80), 245.5/30 (m. 15), 245.5/39 (m. 

71), 249.5/2 (m. 7, 26, 34, 50). 
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antwoord zou kunnen zijn: omdat Bachs trillers in zijn kerkmuziek in Leipzig, in 

overeenstemming met de oude praktijk, standaard op de hoofdnoot begonnen.  

 

- Neumann meent dat zo’n met een klein nootje aangegeven voorslag voor een 

noot met een triller kan zijn bedoeld om aan te geven dat deze anticiperend moest 

worden uitgevoerd; hij baseert dat op m. 13 uit het koraal ‘Jesus richte mein Be-

ginnen’ uit het Weihnachtsoratorium (afb. 29 a/b/c/d).  

Afb. 29 a/b/c/d. BWV 248.2/42 ‘Jesus richte mein Beginnen’, m. 13, 

 resp. hobo 1-lijn in partituur, partij hobo 1, partij viool 1, sopraanlijn in partituur. 

 

In de partituur staat in de hobolijn geen triller genoteerd; in de partij wel. De bo-

vensecunde (c) lijkt daarbij anticiperend uitgeschreven. Het is logischer om de 

triller dan op de hoofdnoot te laten starten: waarom zou een herhaling van de bo-

vensecunde vanzelfsprekend zijn? Maar in de partij voor viool 1 staat geen triller, 

maar wel een voorslag. Naar verwachting zou die abstraherend kort worden uit-

gevoerd. Neumann interpreteert de voorslag als appoggiatura, en meent dat deze 

anticiperend moet worden uitgevoerd, parallel met de zestiende in de hobopartij. 

Dat strijdt met de in § 1 geponeerde stelling. Het lijkt ook niet nodig wanneer 

deze voorslag door de violist zacht en kort, op de slag gebonden aan de hoofd-

noot wordt gespeeld.  

- Vaak noteerde Bach, voorafgaand aan de triller, uitgeschreven noten die zouden 

kunnen worden geïnterpreteerd als anticiperende voorslagen op de bovensecunde 

(zoals bedoeld door Muffat; afb. 30). Ook in zo’n geval zal de triller waarschijnlijk 

op de hoofdnoot zijn begonnen.  

Afb. 30. BWV 140/6, m. 38, 39, sopraanpartij. 

 

Dat Bach deze voorslag uitschreef maakt weer duidelijk dat een anticiperende 

voorslag niet vanzelfsprekend was. 

- Maar ook op de slag kon Bach een mogelijk als voorslag te interpreteren bovense-

cunde uitschrijven (afb. 31a/b). Als de bovensecunde genoteerd is, kan die natuur-

lijk zo aan de hoofdnoot gebonden zijn dat de bovensecunde als het ware het be-

gin van de triller is, die dan logischerwijze ‘met de hoofdnoot beginnend‘ voort-

gezet wordt. Het hangt er in dit soort gevallen natuurlijk van af, wat als men als 

het begin van de triller ziet.  
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Afb. 31a. BWV 248.2/57 ‘Nur ein Wink‘, m. 39, 40, partij Oboe d’amore 1. 

 

  
Afb. 31b. BWV 248.2/42 ‘Jesus richte mein Beginnen’, m. 13-15, partij hobo 1. 

   

- Vaak is een noot met een trillersymbool met een boogje gebonden aan een voor-

gaande noot op de bovensecunde. Die binding zou verloren gaan als de bovense-

cunde werd herhaald (afb. 32). Misschien werd de voorgaande noot iets verlengd, 

waardoor de hoofdnoot met triller toch op een eigen – overgebonden – bovense-

cunde begon, maar dat is niet zeker. 

Afb. 32. BWV 248.2/26 ‘Lasset uns nun gehen gen Bethlehem’, m. 14, sopraanpartij. 

 

Uit bovenstaande overwegingen kan niet met zekerheid worden afgeleid, welke keuze Bachs 

musici maakten, maar starten op de hoofdnoot lijkt gebruikelijk te zijn geweest. Wellicht 

werd alleen standaard op de bovensecunde begonnen als de voorgaande noot op dezelfde 

hoogte lag (afb. 33), om opnieuw aanzetten van die toon te voorkomen. 
 

d. Werden trillers afgesloten met een naslag? 

Dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Bach noteerde zo nu en dan uitgeschreven naslagen, die dus 

in de maat behoorden te worden uitgevoerd (afb. 33). Waarschijnlijk dienden alleen naslagen 

te worden gespeeld als ze in de muziek werden genoteerd. 

Afb. 33. BWV 248.1/1, m. 1-3, partituur, lijnen fluit 1, 2. 

 

e. Op welk moment startte de triller? 

Franse versieringen werden vaak anticiperend gespeeld. Bij de bespreking van de voorslag 

en de schleifer werd geconcludeerd dat Bach anticiperend uitgevoerde versieringen vaak uit-

schreef. Het ligt dan in de rede dat dat ook voor trillers met voorslagen gold. Dat is ook in 
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overeenstemming met het in § 1 besproken principe. Met andere woorden, trillers zullen mo-

gelijk altijd op de hoofdnoot zijn gestart, tenzij het trillerteken op een andere plaats was ge-

noteerd. Daarbij is enige voorzichtigheid op zijn plaats: hoewel het soms lijkt alsof Bach het 

trillersymbool noteerde op de punt van een gepunteerde noot (afb. 34a), blijkt uit andere par-

tijen of parallelle plaatsen vaak dat dit een notationele afwijking betreft (of een onduidelijke 

correctie); daarbij speelt dat deze partijen door verschillende kopiisten geschreven kunnen 

zijn. Wellicht was dit voor Bachs musici geen probleem: zij wisten uit de praktijk wel waar 

die trillers hoorden te staan. (afb. 34b). 

Afb. 34a/b. BWV 234/6, m. 4, sopraanlijn in partituur resp. sopraanpartij. 

 

Het trillersymbool wordt op een overgebonden noot wel meer dan eens aangetroffen, bij-

voorbeeld in BWV 61/1 (m.59), 42/1 (m. 57), 42/3 (m. 53), 84/1 (m. 9, 11, 13; afb. 35), 97/7 (m. 

15, 23). Starten met de bovensecunde zou het effect van de overbinding tenietdoen. 

Afb. 35. BWV 84/1, hobopartij, m. 8-15. 

Dubbelslagen 
Deze komen in Bachs kerkmuziek in Leipzig niet vaak voor. Uitzonderingen zijn o.a. de Sin-

fonia uit de cantate Falsche Welt, dir trau ich nicht BWV 52/1 en BWV 140/3, het duet ‘Wann 

kommst du, mein Heil?’ uit de cantate Wachet auf ruft uns die Stimme.  

 

 

 

 

 

 
Afb. 36. a. BWV 52/1 Sinfonia, m. 5, partij hobo 1, 

b. BWV 140/3 ‘Wann kommst du, mein Heil?’, m. 54, sopraanpartij. 

 

Het voor de dubbelslag gebruikte symbool is afkomstig uit de Franse klaviermuziek (afb. 5, 

double cadence sans tremblement) en werd door Bach met het volgende symbool steeds tussen 

twee opeenvolgende noten weergegeven:  (afb. 36 a en b). Hoewel in tabellen met versierin-

gen voor klaviermuziek verschillende uitvoeringswijzen zijn te vinden, lijkt in de gegeven 

voorbeelden een uitvoering op de tonen g-f-e-f resp. d-c-b-c met een tamelijk vrij ritme het 

meest voor de hand te liggen. 
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Bach kon versieringen ook met symbolen weergeven: voorslagen met een klein 

nootje (meestal een achtste), schleifers met een custos-symbool of twee kleine 

nootjes, en trillers met de letters tr of t. 

Over het algemeen zal bij elk versieringssymbool één standaard-uitvoerings-

wijze hebben behoord, omdat Bachs musici uit hun partijen onmogelijk kon-

den opmaken wanneer zij van de standaardinterpretatie moesten afwijken. 

Als Bach een andere interpretatie wenste kon hij de versiering uitschrijven. 

De standaardinterpretatie van de voorslag was waarschijnlijk kort, onbe-

klemtoond en op de slag; die van de schleifer twee korte tonen op de slag 

vanaf een terts onder de hoofdnoot (maximaal de helft van de lengte van de 

hoofdnoot), en die van de triller beginnend op slag, waarschijnlijk standaard 

op de hoofdnoot, tenzij Bach door middel van een korte voorslag een start op 

de bovensecunde noteerde, of wanneer de voorgaande noot op dezelfde hoogte 

lag. 
 

 

 

 

Rens Bijma, versie 28-02-23 

Met dank aan Jos van Veldhoven, Ton Koopman en Greta Haenen. 

 

A Johann Andreas Herbst, Musica Moderna Prattica, das ist: Gründliche und rechte Unterweisung, auff itzige 

Italiänische Manier zu singen, Franckfurt 1653 (21658 opgenomen in Florian Grampp, Deutsche Gesangs-

traktate des 17. Jahrhunderts, Kassel 2006), p. 3.  
Accentus ist: Wenn die Noten […] im Halse gezogen werden. 

[Uit voorbeelden blijkt dat deze zowel vóór als op de slag kon worden uitgevoerd.]  
B Wolfgang Caspar Printz, Musica Modulatoria vocalis, Schweidnitz 1678, p. 43. 

10. Hier erinnern wir ins gemein / dass eine jede Figur ihren manierlichen Apulsum gutturalem 

haben müsse / das ist / ein Anschlagen / welches in der Kehle gemacht werden soll mit einer 

natürlichen Geschicklichkeit / nicht mit einem garstigen Drücken / harten Stossen / Meckern / 

oder Wichern / so / dass der Sänger den Mund mittelmässig eröffne / die Backen nicht hohl 

mache / sondern sie bleiben lasse / wie sie die Natur gegeben / und die Zunge nicht in die 

Höhe hebe / noch krümme / sondern gerade und niedrig liegen lasse / damit sie den Schalle 

nicht den freyen Durchgang verhindere; auch das Maul unbeweglich still halte / und nicht 

käue. 
C 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, p. 33, § 15. 

Accento ist ein so genanntes Kunststücklein, welches bey Endigung einer Note mit einem 

gleichsam nur anhenckenden Nachklange geformiret wird, und irren also diejenige(n), welche 

einen starck herausgestoßenen Jauchzer an statt eines gelinden accento gebrauchen und indem 

sie vermeinen eine Zierde dem Singen zu geben, einen Abscheu, wegen des übelständigen 

Jauchzers bei den Zuhörern verursachen. 
D Georg Muffat, Florilegium Secundum, Passau 1698), Uitgegeven door Heinrich Riets, Denkmäler der 

Tonkunst in Österreich, Band 4, Wien 1895. Vorrede, V. Venustas. Von der zierlichen Manier [s.p.]. 
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Accentuation. […] thut ihrer Noten einen Clav vor oder nach setzen. YY. 

 
Es seynd dieser sechs Arthen, drey so vorgesetzt, drey so nachgesetzt werden. Die vorgesetzt 

werden, seynd Prae-Accentus (1) welcher den nächsten obern, Subsumptio (2), welche den 

nächsten untern, und Insultura (4) welche einen umb ein Sprung entlegenen Clav vorsetzt. Die 

nachgesetzte seynd Superficies (gemeiniglich Accentus so den nächsten Schlüssel hinauff (4), 

Remissio (5) so den nächsten hinab, und Disjectio (6) so den springenden nachmals zufüget. 
E Johann Christoph Stierlein, Trifolium Musicale, Stuttgart 1691, p. 16. 

Accentus oder Superjectio, ist ein Auff- oder Abschleiffung per Secundam, von einer Consonanz  

in eine Dissonanz; oder von einer Dissonanz in eine Consonanz. 
F Herbst 21658, p. 6f. 

Tremolo, vel Tremulo. Ist nichts anders / als ein Zittern der Stimme über einer Noten / auff 

zweyen Clavibus, [… Der] Tremulus descendens […] ist nicht so gut als der ascendens. 

Tremoletti [zijn kleine pralltrillers]. Und dieses ist mehr auff Orgeln und Instrumenta pennata, 

als auff Menschen Stimmen gerichtet. 
G Ibid., p. 13. 

 Trillo heist ein liebliches Sausen / und ist ein Zittern der Stimme über eine Note. 

[Uit voorbeelden blijkt dat de Trillo langzaam begon en steeds sneller werd.] 
H Johann Crüger, Musicae Practicae Praecepta brevia […] Der Rechte Weg zur Singekunst, Berlin 1660, p. 

21. (opgenomen in Grampp 2006). 

Ob nun zwar Knaben in Schulen / insonderheit die keine profession von der Music zu machen 

in willens / nicht so groß nöthig ist / diese modulos Musicos Italicae suavitatis zu excoliren / weil 

diese Manier zu singen vielmehr in Königliche und Fürstliche wolbestalte Capellen gehöret: 

Für Schulknaben es aber genug ist / daß sie sich befleißigen die Accentus über die Noten zu 

machen / und selbige nach Gelegenheit mit anzubringen / wie auch etliche der leichtesten 

Passagien […] 
I Daniel Friderici, Musica Figuralis, Oder Newe/ Klärliche/ Richtige/ und verständliche Unterweisung Der 

Singe Kunst, Rostock 51638, (opgenomen in Grampp 2006), p. [47]. 

Regula 15. Im Basso sollen keine Coloraturen mehr gemacht werdē/ dan die/ so vom Componis-

ten gesetzet seyn. […] 
J François Couperin, Apotheose de Lully, Paris 1725, p. 12. 

Apollon, persuade Lulli, et Corelli, Que la réunion des Goûts François et Italien doit faire la 

perfection de la Musique.  

[waarna in het] Essai en forme d’Ouverture [de bovenste balk is genoteerd in een] clef françoise 

[en de tweede in een] clef jtalienne. [Het verschil betreft niet alleen een andere sleutel, maar 

ook andere symbolen voor de versieringen.]  
K Wolfgang Caspar Printz, Compendium musicae signatoriae et modulatoriae vocalis, Dresden 1689, p. 47. 

§ 8. Accentus ist / wenn die Stimme gar sanfft hinauff oder hinunter in die Nächste Lini oder 

Spatium gezogen wird. 
L Moritz Feyertag, Syntaxis minor zur Sing-Kunst, Duderstadt 1695, p. 104. 

Accentus ist die erste und nützlichste neben dem Trillo gesetzte Figura / welche in einem man-

nirlichem und künstlichem Züglein geschehen muß / solches erstreckt sich aber nicht weiters / 

als â spatio ad lineam. oder â linea ad spatium und bestehet mehrentheils in semitonio majore [. 

D]ieses Züglein aber soll sanft und gelinde geschehen. 
M Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706, p. 64. 
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Accento ist eine Zertheilung der Note, wenn die Stimme sanfft und schnell hinauff oder herab 

in die Secund oder Terz steiget/ als: 

 
N.B. Der Accent wird meistens im Anfang und Ende einer Noten gebraucht / und können alle 

Gesänge mit einem Accent im Semitonio unter dem ersten Clave angefangen werden. 
N Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 5. 

Accento […], ein musicalischer Accent,  ist diejenige Art zu singen oder zu spielen, da man, 

ehe die auf dem Papier vorhandene Note expimirt wird, die nächste drüber oder drunter, vor-

her touchiret. […] 

Walther noemt als tweede betekenis de nadruk of klemtoon (Accento melico). 
O Johann David Heinichen, Der General-Bass in der Composition, Dresden 1728, p. 526, (§ 7). 

In een voetnoot (a) op p. 527f. gaf Heinichen aan dat de links staande noten door zangers  

konden worden vertolkt zoals rechts afgedrukt: 

       
en door (klavier)spelers op de volgende manier, waarbij de voorslagen werden geanticipeerd. 

 
P Johann Mattheson, Der Vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 112f. 

§ 20. […] Erstlich den so genannten Accent, welcher bey einigen der Vorschlag, und in Frank-

reich le port de voix heisset, da die Stimme, ehe die folgende vorgeschriebene Note ausge-

druckt wird, den nächst darüber oder darunter liegenden Klang vorher ganz sanfft, und 

gleichsam zweimahl sehr hurtig berühret. 

§ 21. Es sind also die Accente theils auf- theils absteigend, einfach und doppelt: bey den einfa-

chen wird von der nächstfolgenden Note nur ein weniges, bey den doppelten aber die Helffte 

der Geltung genommen, so daß die accentirenden Note desto länger, und mit einer angeneh-

men Verzögerung gehöret wird, als worin offt die beste Lust bestehet. In Clavier-Sachen erfor-

dert überdis die Verdoppelung der Accente zwo Stimmen oder zween Finger, die beide zu 

gleicher Zeit diese Manier anbringen. Die erste der beiden hierzu erforderten Noten nenne ich 

die accentirende; die letzte aber die accentuirte; welches um mehrer Deutlichkeit willen er-

wehne; ob mir gleich nicht bewust, daß sich iemand vor diesem solcher schier nöthigen Aus-

drücke bedienet hätte. 

§ 22. Es muß aber der Accent, absonderlich im Halse, so gelinde gezogen und geschleiffet wer-

den, daß die beiden Klänge, davon wir reden, ganz genau an einander hängen, und fast wie 

ein einziger Klang herauskommen mögen. 

§ 23. Das neueste, und heutiges Tages starck eingeführte Gebrauch dieses Accents aber ist, 

daß er sowohl im Spielen als im Singen offt springend, von der Quart an bis in die Octav, auf 

und unterwärts Dienste thun muß: […] 

§. 24. […] Von den Sprung-accenten, […] ungeachtet die fallende dieser Art täglich im Recita-

tiv gehöret werden, […] will ich immer ein Paar steigende und fallende Proben davond hie-

herzetzen. Wenn die Vorschrift nun so ist: 



32 

 

                                                                                                                                                                      

 
 

und man findet für gut, steigende Accente in der Quart und Quint anzubringen, muß es unge-

fehr gespielet oder gesungen werden, wie folget: 

 
Ich sage, ungefehr, denn so eigentlich lassen sich die Manieren mit Noten schwerlich ausdrü-

cken; die lebendige Stimme des Lehrers muß allemahl das beste dabey thun: doch gibt die 

schrifftliche Vorstellung  schon einen ziemlichen Begriff. Daher wollen wir ferner den Fall set-

zen, daß die Vorschrifft etwa diese Gestallt hätte: 

 
und iemand wollte, bey zulassende Umständen, fallende Accente in de Quart, Quint und Sext 

hiebey anbringen, würde es  in der Ausübung ungefehr so herauskommen müssen: 

 
Q Heinichen 1728, p. 527, voetnoot (a);  

Heinichen gaf aan dat de links staande schleifers door zangers konden worden vertolkt zoals 

rechts afgedrukt: 

 
en door (klavier)spelers op de volgende manier, waarbij de voorslagen werden geanticipeerd. 

                       
R Mattheson 1739, p. 118.  

Mattheson gaf twee voorbeelden, met links de voorgeschreven noten en rechts de versierde 

uitvoering. In het eerste voorbeeld is de (geïmproviseerde) schleifer gepunteerd, in het tweede 

niet: 

 
S Printz 1689, p. 47, 51. 

§ 8. Tremolo ist ein scharffes Zittern der Stimme über einer grössern Noten/ so die nächste Cla-

vem mitberühret. 
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§ 22. Trillo ist ein Zittern der Stimme in einer Clave über einer grossen Noten mit einem etwas 

scharffen / doch lieblichen und manierlichen Anschlagen. 

§ 23. Trilletto ist ein Zittern der Stimme / so viel linder als Trillo, oder fast gar nicht angeschla-

gen wird. Diese beyde Figuren müssen mit lebendiger Stimme gewiesen werden. 
T Johann Peter Sperling, Principia musicae, Budißin 1705, p. 87.  

(8.) Sollen nicht gar zuviel Triller […] gemacht werden / absonderlich aber ist ein formaler Tril-

ler auf der Final- oder letzten Note gänzlich verbothen. Hingegen sollen die Triller fleißig ge-

macht werden / allwo sie ein Ornamentum oder Ziehr beytragen können; […] 

(9.) Unanständige Passagien und Coloraturen sind zu vermeiden / hingegen annehmliche Läuff-

lein niemahl zu verwerffen / wann solche nur mit Verstand / und an seinen gehörigen Orth 

/gebührlich und mäßiglich gebraucht werden. Dann diese machen den Gesang desto liebli-

cher. 
U Fuhrmann 1706, p. 63. 

Trillo ist ein liebliches Schüttern und Wancken der Stimme so scharff anschläget und secundam 

majorem berühret / und wird mit einem tr. Gezeichnet / als: 

 
NB. Unsere Teutsche Nachtigall schlägt mit ihrem tiri, tiri ein vollkommes Trillo nicht allein in 

die Secund; sondern offt gar in die Terz, wer es genau observiret; Ein Canari-Vogel aber schwit-

zert nur ein bebend Tremulo. 
V Johann Gottfried Walther, Praecepta der musicalischen Composition, [Weimar 1708], , deel I, p. 87f. 

§ 5. (tr. t.) Diese über oder unter denen Noten stehende Zeichen bedeuten, daß auf selbigen ein 

Trillo (gallicé tremblement) soll gemacht werden. Zu Formirung aber dieser Figur wird allezeit 

entweder ein gantzer oder halber Thon aufwarts (von der expressè  auf dem Papier gesetzten 

Note angerechnet) nach Beschaffenheit des Systematis erfordert. […] 

 
W Johann Mattheson, Das Beschützte Orchestre, Hamburg 1717, Notenvoorbeeld XIV, XV; p.193. 

 

  
Sollte auch eingewandt werden / daß bey dem Trillo im ersten Tact mit der Quinta, im andern 

aber mit der Tertia natürlicherweise vorgeschlagen werde / und dadurch die Dissonantia ihre 

Eigenschafft verliere / so will ich das Trillo weglassen, um meine Meinung desto deutlicher zu 

geben / und den Vorschlag (gal. Port de voix) welcher Quartam und Nonam macht / hell und 

klar hinsetzen. 
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X Johann Samuel Beyer, Anweisung zur Singekunst, Freyberg 1703, p. 58.  

 
Y Walther 1732, p. 615. 

Trillo […] ist eine Sing- und Spiel-Manier, zu deren expression […] entweder die secunda major 

oder minor gebraucht, und diese mit der auf dem Papier gesetzten, und mit einem tr, oder t 

bezeichneten Note, wechselweise behende und scharff angeschlagen wird; jedoch dergestalt, 

daß man bey der höhern Note angehet, und bey der tiefern, als gegenwärtigen, Note aufhöret. 

 

Onder het lemma Tremolo, p. 714 verwijst Walther voor de betekenis van een triller echter naar 

Printz, en geeft daarbij het volgende voorbeeld, waarbij hij op de hoofdnoot begint. 

 
Z Mattheson 1739,  

p. 116 (§ 41). 

So wenig als es nun nöthig gewesen, von Trillern und ihren eigentlichen Form ein Muster in 

Noten beizubringen […] so erforderlich dürffte es doch scheinen, die Groppen in Noten dar-

zustellen […] 

 
p. 118 (§ 48). 

  
AA Ibid., p. 114. 

§ 30. […] Das Trillo und Trilletto [...] bestehen in einem scharffen und deutlichen Schlagen 

zweener zusammenliegender oder benachbarter , und miteinander auf das hurtigste unver-

wechselnder [umwechselnder?] Klänge; wie denn auch das Trillo von dem Trilletto sonst in 

keinem Stücke unterschieden ist, als in der Länge und Kürze ihrer Dauer, die bey dem letzten 

nur sehr klein ist.  

§ 32. Die Französischen Sänger, sonderlich die Sängerinnen, lieben ein etwas langsames An-

schlagen der beeden zur Triller gehörigen umwechselnden Klänge: es gibt auch solches Ver-

fahren, unter andern ein Zeugniß, daß die Werckzeuge der Kehle, oder vielmehr des Ober-

züngleins sehr wol beschaffen sind, ja es klingt vernehmlich und rein, obwol etwas matt. 

§ 33. Die Welschen hergegen schlagen ihre gemeine Triller sehr geschwind, starck und kurz, 

fast wie Trilletten; ausser dem Fall, wenn etwa auf einem oder andern Ton lange auszuhalten 

ist, […] alsdenn müssen sie nothwendig ein wenig bedächtlicher und nicht so schnell zu 

Wercke gehen, um den Athem zu sparen, der im hurtigen Trilliren auch desto hurtiger entge-

het, und bald gebricht. 
BB Walther 1708 
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Erste Abhandelung, p. [141]. Passagio ist, wenn anstatt einer grosen Noten, allerhand ge-

schwinde Läufflein gemachet werden. […] 

Tome 2, p. [287]. § 10. Auf einen aus etlichen Sylben bestehenden Worte, mag diejenige color-

iret werden, worauf der Accent zustehen kommt. Auf einem einsylbigten Worte aber, soll man 

gar nicht passagiren, es sey denn, daß es das Wort expresse erfordere. […] 

§ 11. Di vocales, a, e, o, und die Diphthongi, so von solchen vocalibus anfangen, laßen sich wohl 

coloriren, nicht aber i, y, und u. 
CC Johann Mattheson, Critica Musica [Band I], Hamburg 1722, p. 255. 

[N.a.v. een uitvoering van een Italiaanse opera:] 

[…] wo die Castraten zu 4, 5,6 und mehr Tact-lang / alleine Läuffe und Paßagien gamacht / 

ohne auf sie Worte zu sehen […] worüber man einen Teutschen auslachen würde / wenn er 

dergleichen bey nichtsheissenden Wörtern anbringen sollte; weil es aber Italiäner thun / muß 

es schön heissen. 

Ibid., [Band II], Hamburg 1725, p. 328. 

[…] weil die Grund-Richtigkeit der sogenannten Passagien gar nicht auf den Buchstaben, auf 

den kahlen Buchstaben [a oder o], sondern auf den Gemüths-Neigungen, beruhet. […] Ey! 

Wie würden sich die Passagien-Krämer freuen, wenn sie die vermeinte Grundrichtigkeit ihrer 

abgeschmackten Coloraturen, mit einer geschriebenen, gedruckten und leserlichen Regel, 

ohne weitere Erklärung, beweisen könten. 
DD Christoph Bernhard, Ausführlicher Bericht vom Gebrauche der Con- und Dissonantien, ca. 1660, in Mül-

ler-Blattau 1926/1963, p. 147. 

1) Bißhero haben wir gehandelt die Figuras fundamentales. Wie nun die Alten von denselben 

nicht geschritten, also soll man auch derselben sich bey ihren Arten der Composition allein ge-

brauchen. 

2) Nachgehends hat man observiret, daß künstliche Sanger auch Instrumentisten, wann derglei-

chen Sachen zu machen gewesen, von den Noten hier und dort etwas abgewichen, und also 

einige anmutige Art der Figuren zu erfinden Anlaß gegeben; denn was mit vernünfftigen 

Wohl-Laut kan gesungen werden, mag man auch wohl setzen. 

3) Dahero haben die Componisten in vorigem Seculo [generatie?] allbereits angefangen, eines 

und das andere zu setzen, was den vorigen unbekant, auch den Unverständigen unzuläßlich 

geschienen, guten Ohren aber und Musicis annehmlich gewesen. 

Feyertag 1695, p. 206. 

Diß sind die gewöhnlichsten und gebräuchlichste Genera des Accents, welche ein Scholar wohl 

sich imprimiren solle / weiln sie /wiewohln die Herrn Componisten selbe / nicht allezeit zu Pa-

pier bringen / sonder Supponiren / es werden die Sänger nach Arth und Kunst der Music sol-

che ohne daß wissen / und verstehen / wo und wie sie solche anbringen können. 

Fuhrmann 1706, p. 77.  
Vitium multiplicationis ist / wenn ein Super-kluger Musicus immer noch einmal so viel Noten 

und Manieren machet / als auffm Papier stehen / die sich zu dem darunter gesetzten General 

Bass offt schicken / als eine Faust auffs Auge und ein Igell-Fell zum Nase-futter. 

Johann Beer, Musicalische Discurse, Nürnberg 1719 

p. 135. […] Die music ist der Freyheit dergestalten ergeben / daß sie sich durchaus nichts vor-

schreiben / noch vielweniger sich zwingen lässet.  

p. 137. […] Einerley Manier in zweyen Gurgeln […] klinget selten einerley gratia. Hie muß das 

naturale innatum und nicht die vorgeschriebene formul praevaliren. 

Mattheson 1739, p. 110. 

Zwar wird nicht erfordert, daß ein Sänger, als solcher, seine Melodien selbst mache oder setze, 

wohin ihrer viele das Wort, Moduliren, deuten wollen; sondern daß er eine bereits verfertigte 

Melodie sowol ohne den geringsten Anstoß nach der Vorschrift, als insonderheit daß er die-

selbe anmuthig, geschmückt und künstlich herauszubringen wisse: das erste ist schlecht lesen; 

das andre mit Nachdruck und guter Art lesen. 
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EE Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen, Band I, 1753, p. 63f. 

§. 2. Die Vorschläge werden theils andern Noten gleich geschrieben und in den Tackt mit ein-

getheilt, theils werden sie durch kleine Nötgen besonders angedeutet, indem die grössern ihre 

Geltung den Augen nach behalten, ob sie schon bey der Ausübung von derselben allezeit et-

was verlieren. 

§. 3. Das wenige, was etwa bey der ersten Art Vorschläge zu bemercken ist, werden wir am 

Ende anführen, und uns bloß jetzo mit den letzteren bekannt machen. Beyde Arten gehen so 

wohl von unten in die Höhe, als von oben herunter. 

§. 4. Diese kleinen Nötgen sind entweder in ihrer Geltung verschieden, oder sie werden alle-

zeit kurtz abgefertiget. 

§. 5. Vermöge des ersten Umstandes hat man seit nicht gar langer Zeit angefangen, diese Vor-

schläge nach ihrer wahren Geltung anzudeuten, anstatt daß man vor diesem alle Vorschläge 

durch Acht=Theile zu bezeichnen pflegte, 

 
Damahls waren die Vorschläge von so verschiedener Geltung noch nicht eingeführet; bey un-

serem heutigen Geschmacke hingegen können wir um so viel weniger ohne die genaue An-

deutung derselben fortkommen, je weniger alle Regeln über ihre Geltung hinlänglich sind, 

weil allerley Arten bey allerley Noten vorkommen können. 

§. 6. Wir sehen zugleich […] daß die Vorschläge die vorige Note zuweilen wiederholen, […] 

zuweilen auch nicht, […] und daß die folgende Note hinauf und herunter gehen und springen 

kan. 

§. 7. Ferner lernen wir […] zugleich ihren Vortrag, indem alle Vorschläge stärcker, als die fol-

gende Note sammt ihren Zierathen, angeschlagen und an diese gezogen werden, es mag nun 

ein Bogen dabey stehen oder nicht.  

§. 13. Es ist gantz natürlich, daß die unveränderlichen kurtzen Vorschläge am häuffigsten bey 

kurtzen Noten vorkommen. […] Sie werden ein, zwey, dreymahl oder noch öffter ge-

schwäntzt und so kurtz abgefertiget, daß man kaum merckt, daß die folgende Note an ihrer 

Geltung etwas verliehret. 
FF Ibid., p. 59. 

§. 23. Alle durch kleine Nötgen angedeutete Manieren gehören zur folgenden Note; folglich 

darf niemahls der vorhergehenden etwas von ihrer Geltung abgebrochen werden, indem bloß 

die folgende so viel verliehrt, als die kleinen Nötgen betragen. […] 
GG Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, Berlin 1752, p. 78f. 

 § 5. Es giebt zweyerley Arten der Vorschläge. […]  

§ 6. Die durchgehenden Vorschläge finden sich, wenn einige Noten von einerley Geltung 

durch Terzensprünge unter sich geben, s. Tab. IV [sic] Fig. 5. Sie werden im Spielen ausgedrü-

cket wie bey Fig. 6 zu sehen ist. […] 

  
§ 7. Anschlagende, oder in der Niederschlag treffende Vorschlage, findet man vor einer lan-

gen Note im Niederschlage, die auf eine kurze im Aufheben folget, s. Tab. VI. Fig. 11. Hier 

wird der Vorschlag halb so lange gehalten, als die darauf folgende Hauptnote, und wird ge-

spielet, wie bey Fig. 12 zu ersehen ist. 
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HH Wolfgang Michael Mylius, Rudimenta Musices, Gotha 21686, s.p., Das V. Stück, ‘Was ist Variatio 

Notae‘, p. [84]. 

Bey diesen und dergleichen Veränderungen der Noten hat ein Knabe zu mercken / daß er sol-

che nur / wenn er alleine und zum höchsten selb [?] andere singet / anbringen könne / bey ei-

nem fünff- oder mehr-Stimmigen Sing-Stücke / würden ohnfehlbar gegen die andern Stimmen 

Vitia Compositionis erfolgen / welche nicht wohl zu dulden […]. 
II Johann Georg Ahle, Johan Georg Ahlens musikalisches Fru ̈hlings-Gespra ̈che, Mühlhausen 1695, p. 32f. 

[…] Were schon solches nicht da; so würde man es dännoch im singen mitnehmen: sintemal 

der Accento, die Anticipatione della Sillaba u. das Cercare della Nota in den Terzen gar oft ge-

braucht und angebracht werden / sonderlich in dergleichen fällen. Welches dän nicht verboh-

ten ist; obgleich dadurch mehrenteils ein verdekter Fünflaut zum expressen wird: angesehen / 

daß solcher allezeit sowohl der innerlichen als natürlichen Zeitgröße nach kurz ist / und des-

wegen den Sin gar nicht vergnügen kann / daß er drauf eine andere Concordanz verlangen 

sollte; zumahl wän der sonus accidentalis so die Quintam verursacht / mit einem anderen dis-

soniret. Wundert mich demnach / daß man nicht / was man singen und spielen läßt / auch will 

schreiben lassen. 
JJ Heinichen waarschuwde reeds in 1728 tegen verboden parallelle intervallen bij schleifers. 

Heinichen 1728, p. 527. 

Die bekandte Schleifung […] fället sonderlich in cantablen Sachen wohl aus, und kan bey allen 

auffwärts springenden Intervallis so wohl, als bey der auffwärts steigenden 2de angebracht 

werden. Nur muß man sich hüten, daß derjenige Ton, wo die Schleiffung ihren Anfang nim-

met, […] nicht mit dem Basse vitiöse progressen verursache. 
KK Johann Adolph Scheibe, Der Critische Musikus, Das 6. Stück., 14 mei 1737, ed. 1745, p. 55ff., op p. 62,  

(BD II, nr. 400, p. 286). 

[…] Alle Manieren, alle kleinen Auszierungen, und alles was man unter der Methode zu spie-

len verstehet, drücket er mit eigentlichen Noten aus; und das entzieht seinen Stücken nicht 

nur die Schönheit der Harmonie, sondern es machet auch den Gesang durchaus unvernehm-

lich. […] 
LL Johann Abraham Birnbaum, Unpartheyische Anmerckungen […], januari 1738, (BD II, nr. 409, p. 296-

306, op p. 304f.) 

[…] daß der Herr Hof-Compositeur, alle manieren, alle kleine auszierungen, und alles was 

man unter der methode zu spielen versteht, mit eigentlichen noten ausdrucke. Entweder  

merckt der verfasser dieses an, als etwas, das dem Herrn Hof-Compositeur allein eigen seyn 

soll: oder er hält es vor einen fehler überhaupt. Ist das erstere; so irrt er sich gewaltig. Der 

Herr Hof-Compositeur ist weder der erste, noch der einzige, der also setzet. Unter einer zahl-

reichen menge componisten, so ich dißfalls anführen könnte, berufe ich mich nur auf den 

GRIGNY und Du MAGE welche in ihren Livres d’orgue sich eben dieser methode bedient ha-

ben. Ist das letztere, so kann ich doch die ursache nicht finden, warum es den nahmen eines 

fehlers verdienen sollte. Vielmehr halte ich es, aus nicht zu verwerfenden gründen, vor eine 

nöthige klugheit eines componisten. Einmahl ist gewis, daß dasjenige, was man methode zu 

singen und zu spielen nennt fast durchgehends gebilliget und vor angenehm gehalten werde. 

Es ist auch dieses unstreitig, daß die methode, alsdenn erst das gehör vergnüge, wenn sie am 

rechten orte angebracht wird, hingegen dasselbe ungemein beleidige und die hauptmelodie 

verderbe, wenn sich der musicirende derselben am unrechten orte bedienet. Nun lehret ferner 

die erfahrung, daß man meistentheils die anbringung derselben dem freyen willkühr der sän-

ger und instrumentalisten überläst. Wären diese alle von dem was in der methode wahrhafftig 

schön ist sattsam unterrichtet; wüsten sie sich derselben allzeit an dem orte zu bedienen, wo 
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sie der hauptmelodie zur eigentlichen zierde und besondern nachdruck dienen könnte; so 

wäre es eine überflüßige sache, wenn ihnen der componist das in noten noch einmahl vor-

schreiben wollte, was sie schon wissen. Allein da die wenigsten hiervon genugsame wissen-

schafft haben; dennoch aber durch eine ungeräumte anbringung ihrer methode die haupt me-

lodie verderben; ja auch wohl offt solche passagen hinein machen, welche von denen, die um 

der sache eigentliche beschaffenheit nicht wissen, dem componisten leicht als ein fehler ange-

rechnet werden könnten; so ist ja wohl ein jeder componist, und also auch der Herr Hof-Com-

positeur befugt, durch vorschreibung einer richtigen und seiner absicht gemäßen methode, 

die irrenden auf den rechten weg zu weisen, und dabey auf die erhaltung seiner eigenen ehre 

zu sorgen. Vermöge dieser erklährung fält die meinung des verfassers, daß dieses verfahren 

den stücken des Herrn Hof-Compositeurs die schönheit der harmonie entzöge, und den 

hauptgesang unannehmlich mache, von selbsten hinweg. 


