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XXIII. DE FAGOT 

 
In dit hoofdstuk staan de verschillende soorten fagotten die ten tijde van Bach werden ge-

bruikt centraal. Mede aan de hand van traktaten zal worden nagegaan wat over de fagotten 

in de kerken te Leipzig bekend is en welk bereik deze instrumenten hadden. Naast specifieke 

vraagstukken, zoals Bachs bedoeling met de Bassono grosso in de uitvoering uit 1749 van de 

Johannes-Passion en het al dan niet inzetten van een of twee fagotten als continu-instrument, 

ook als dit niet uit de partijen of partituren blijkt, zal de inzet van de fagot als solo-instru-

ment aan de orde komen. 

 

 

 
Afb. 1. Harmen Hals, De fagottist, 1650. 

Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen. 
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1. Welke typen fagotten zijn beschreven in de 17e en 18e eeuw? 

Het begrip ‘fagot’ in Bachs tijd 

Afb. 2. Drie generaties fagotten: bombarde, dulciaan en basson. 

 

In de Renaissance werden schalmeien in verschillende formaten gebouwd.1 De naam pommer 

(bomhard, bomhart, bommart), afkomstig van het Franse bombarde, werd gebruikt voor grotere 

schalmeien, waarbij een fontanel het kwetsbare klepmechanisme beschermde. In het bijzon-

der de (Groß)baspommer in C stond ook bekend als bombarde (een term die in onze tijd meestal 

wordt gebruikt voor een Bretonse schalmei of een altpommer in G). De bombarde in C was 

een dubbelrietinstrument met een conische boring. Het instrument was ca. 1,80 m lang en 

zwaar; het werd bespeeld met het uiteinde op de grond en was daardoor tamelijk onhandel-

baar (afb. 2 links en 3).2 Bovendien was de bombarde tamelijk grof van geluid en in de hoogte 

instabiel. Het bereik was C – c1. Hoewel in de 16e eeuw al modernere fagotten werden ont-

wikkeld, zijn bombardes tot in de 18e eeuw in gebruik gebleven. In Duitsland werden ze in 

de 17e en 18e eeuw wel ingezet als continuo-instrument. Dieterich Buxtehude schreef aan het 

eind van de 17e eeuw bijvoorbeeld meermalen een bombarde voor als continuo-instrument. 

                                                      
1 Voor zover niet anders is vermeld, is de informatie in deze paragraaf afkomstig uit Günter An-

gerhöfer, “Fagott”, MGG, Sachteil 3, 1995, p. 275-282; William Waterhouse, ‘Bassoon’, New Grove Dicti-

onary of Music and Musicians, Volume 2, 2001, p. 876 -881; Laurence Dreyfus, Bach’s Continuo Group, 

Cambridge (USA) 1987, p. 108-131 en Ulrich Prinz, Johann Sebastian Bachs Instrumentarium, Kassel 2005, 

p. 390-423.  
2 Ook nog grotere pommers werden gebouwd, tot 2,90 m lang. 
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De naam Fagot werd voor de bombarde af en toe gebruikt (bijv. in afb. 3); tegenwoordig re-

kent men alleen instrumenten die dubbelgeklapt zijn om hun lengte te halveren tot de fagot-

ten. 

 
Afb. 3. Anonieme ets, 1679, met daarop afgebeeld een bombarde. 

Volgens de tekst op de ets betreft het Nicolaus Rosenkron, een “Fagotist” uit Nürnberg, afkomstig uit 

Lapland, met zijn zoon Johann Daniel, “Violist”.  

Kunstmuseum (voorheen Gemeentemuseum), Den Haag. 

 

In de zestiende eeuw is de dulciaan (Duitse fagot) waarschijnlijk uit de bombarde ontstaan: 

de lange buis werd in tweeën verdeeld (afb. 1 en 2 midden). Beide buishelften werden in één 

stuk hout uitgeboord, minder conisch dan de bombarde. Onderaan kreeg de boring een U-

vorm en werd de dubbele buis afgesloten met een plug. Door het riet te plaatsen in een S-

vormig mondstuk won het instrument aan handzaamheid. De dulciaan werd in verschil-

lende formaten gebouwd; zonder nadere aanduiding werd in Duitsland met Fagott of Dul-

cian steeds de bas-dulciaan bedoeld, ook wel Chorist-Fagott genoemd. De dulciaan had aan 

de voorkant in de dalende buis zes vingergaten en onderaan een klep voor de pink. In de stij-

gende buis zaten aan de achterkant twee gaten en een klep voor de duim. Met behulp van 

beide kleppen konden de tonen F en lager gespeeld worden. Het bereik was van C tot d1, 

maar ook hogere tonen tot g1 konden door geoefende spelers worden gerealiseerd. De dulci-

aan was milder van klank dan de bombarde, vandaar de naam dulciaan (dulce = zacht). Even-

als de bombarde werd het instrument vrijwel altijd in koortoon gestemd. Ook de dulciaan 

werd tot in de 18e eeuw gebruikt, vooral colla parte met baszangers. Er waren ook grotere dul-

cianen bekend onder de naam Quart-Fagott en Quint-Fagott, die resp. als laagste toon een G1 

en F1 hadden; zij werden al door Michael Praetorius genoemd in 1619.3 

                                                      
3 Michael Praetorius, Syntagma Musicum II, Wolfenbüttel 1619, p. 23 en plaat X. 
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Afb. 4a/b. Links: I.A. Müller, ‘Hans Krummaul’, Nürnberg ca. 1730, 

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. 

Rechts: Johann Christoph Weigel, Fagotspeler, 

Uit Musicalisches Theatrum, Nürnberg ca. 1720, Erster Theil, Fagott. 

 

De basson (Franse fagot) werd in Frankrijk ontwikkeld in de tweede helft van de zeventiende 

eeuw. Het instrument bestond uit verschillende delen: het S-mondstuk stak in een neer-

gaande vleugelpijp, die evenals de opgaande baspijp was gemonteerd op een laars. Bovenop 

de baspijp zat dan nog de klankbeker (afb. 2, rechts, en 4a/b). Het aantal vingergaten was ge-

lijk aan dat op de dulciaan, maar er was een derde klep aangebracht, waardoor de Bes1 be-

reikt kon worden. Vanaf ca. 1730 kwam ook een vierde klep voor de rechter pink voor, waar-

mee de Gis gemakkelijker kon worden gespeeld. Het bereik was van Bes1 tot g1, mogelijk 

zelfs a1. De B1, Cis en Es waren moeilijk zuiver te intoneren, en werden door veel componis-

ten vermeden wanneer de fagot een obligate partij had. Vergeleken met de dulciaan was de 

klank van de basson weer milder. Men kon er virtuoos op spelen en er werd ook solomuziek 

voor gemaakt. De basson, die vaak als basinstrument voor de hobo’s werd beschouwd, werd 

vrijwel steeds in kamertoon gestemd. Favoriete houtsoorten voor fagotten waren het zware 

palmhout (Buchsbaum), ebbenhout en vooral ahornhout (esdoorn). 

In de 18e eeuw kwamen alle drie fagottypen nog voor, hoewel de bombarde al in de 

17e eeuw grotendeels werd verdrongen door de dulciaan. Rond 1700 kwamen dulciaan en 

basson naast elkaar voor; daarna won de basson snel terrein. Na 1750 werd het aantal klep-

pen op de basson sterk uitgebreid. Uit de basson is de hedendaagse fagot voortgekomen.  

Fagotten in Duitsland tijdens Bachs leven 
Daniel Speer verstond in 1687 onder de Bass Fagott een dulciaan.A Hij gaf een compleet over-

zicht van alle grepen van C tot f1. Een jaar later schreef Georg Falck onder het lemma Fagotto 

dat dit instrument identiek was met de dulciaan en dat het “etwas stiller ist am Resonanz” 

dan de bombarde.B Falck vermeldde onder het lemma Gran Fagotto tevens de Quart-Fagott. In 

1701 noemde Tomáš Baltazar Janowka eveneens het bereik van C tot f1; hij wees ook op een 
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extra klep om de B1 te bereiken.C Martin Heinrich Fuhrmann noemde alle drie de fagot-soor-

ten; hij betreurde het dat de bombarde, die hij “ein herrlich Instrument pro Fundamento” 

noemde, door de Franse fagot was verdrongen. Hij vond een sterke 16’-bas onontbeerlijk in 

grote kerken; 8’-bassen zouden niet doordringen, hoeveel men er ook van gebruikte.D Bijzon-

der is dat hij de bombarde beschouwde als een 16’- instrument; het had immers vrijwel de-

zelfde omvang in de diepte als de dulciaan en basson; wellicht kende Fuhrmann hij een nog 

grotere pommer. 

Johann Gottfried Walther kende in 1708 zowel de dulciaan als basson.E De eerste 

noemde hij een teutscher Fagott; het zou een bas-schalmei zijn, met als bereik C tot e1 of f1. De 

basson of bassono is dan de französischer Fagott met elf gaten en Bes1 als laagste toon. Fride-

rich Erhardt Niedt (1706) lijkt de basson te hebben beschreven; hij gebruikte deze Franse 

naam voor de fagot, en beschreef het instrument als het fundament voor de hobo’s.F Voor Jo-

hann Mattheson (1713) was er maar één soort fagot, die zowel Basson, Fagotto als Dulcian 

kon heten, met een bereik van twee-en-een-half octaaf, van C tot f1 of g1, zoals op de dulci-

aan.G Soms waren ook de Bes1 en zelfs A1 aan het instrument te ontlokken (zoals op een bas-

son). De bombarde was volgens Mattheson inmiddels uit de mode. In 1721 schreef Matthe-

son impliciet dat de fagot in kamertoon speelde: hij beschreef de problemen die optraden bij 

het samenklinken van bijvoorbeeld een regaal in koortoon en blaasinstrumenten zoals een 

fagot in kamertoon.H 

Uit de periode tussen 1713 en 1732 zijn geen traktaten bekend met mededelingen over 

de fagot. Vierentwintig jaar na zijn vorige geschrift noemde Walther in zijn Lexicon de dulci-

aan niet meer.I De basson was inmiddels het normale basinstrument voor het begeleiden van 

de hobo’s, en had een bereik van twee en een half octaaf, van C, Bes1 of A1 tot f1 of zelfs g1, 

terwijl Fagotto synoniem zou zijn met Basson. Walther noemde (net als Falck) ook nog de 

twee soorten fagotto doppio en fagotto grande; de eerste was de Quint-Fagott met als laagste 

toon een F1, de andere de Quart-Fagott die in de diepte tot G1 ging. De opmerking “Auf dem 

jetzigen Quart-Fagott soll man das d1 gantz rein haben, auch wohl bis ins f1, aber nicht allzu-

rein, kommen können; die Tieffe ist bis ins Contra-B und A” lijkt cryptisch, maar wordt dui-

delijk wanneer men zich realiseert dat het in koortoon geconcipieerde instrument gebruikt 

werd in kamertoon: een koortoon-G1 is een kamertoon-A1.  

Eveneens in 1732 verscheen Joseph Friederich Bernhard Caspar Majers Museum musi-

cum. In zijn beschrijving van de basson citeerde hij vaak Mattheson.J Ook Johann Heinrich 

Zedler (1735) greep bij zijn beschrijving van de Basson (1733) en de Fagot(to) terug op Matthe-

son.K Voor de grote fagotten ging hij te rade bij Michael Praetorius en Walther. Johann Phi-

lipp Eisel gaf in 1738 een nauwkeurige beschrijving van de fagot, die hij consequent Basson 

noemde.L Ook hij citeerde Mattheson en beschreef alle grepen van Bes1 tot e1. Volgens hem 

waren de “teutschen Bassons, Fagotte, oder Bombardi” inmiddels niet meer in gebruik; hij 

negeerde blijkbaar het verschil tussen dulciaan en bombarde. Johann Christoph Barnickel ci-

teerde in 1737 Mattheson vrijwel letterlijk in zijn beschrijving van de basson, maar onder het 

lemma Fagott gaf hij een eigen beschrijving.M Hij noemde naast de Chorist-Fagot (dulciaan) 

ook beide soorten Doppel-Fagott: de Quart-Fagott in G1 was bedoeld voor “duro”-toonsoorten 

(met kruisen) en de Quint-Fagott in F1 voor toonsoorten “b molli” (met mollen). Volgens Bar-

nickel waren deze typen fagotten basinstrumenten bij strijkers, hobo’s en fluiten, en gaven zij 

een grof en sterk geluid met behulp van een “schnarrendes Mundstück”. 

Vlak na Bachs dood gaf Johann Joachim Quantz (1752) interessante informatie over 

de fagot.N De toepassing zou, althans na 1750, afhankelijk zijn van de grootte van de bezet-

ting: bij een kleine bezetting met tweemaal twee violen was geen fagot nodig, bij tweemaal 
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drie violen was één fagot gewenst, bij tweemaal vier of tweemaal vijf twee fagotten, en bij 

twee maal zes zelfs drie fagotten. Verder schreef hij dat de kamertoon-basson in Frankrijk 

was ontwikkeld uit de koortoon-bombarde; de dulciaan noemde hij niet. Het grootste voor-

deel van de basson boven de bombarde was nu juist dat hij in kamertoon was gestemd; dat 

zou voor het oor veel “angenehmer” zijn dan koortoon.  

Ten slotte zij Johann Samuel Petri vermeld, die in 1767 de dynamiek van het instru-

ment besprak.O In het forte mochten fagottisten zo sterk spelen als ze wilden, maar bij bege-

leiding van een zanger, in piano-passages of wanneer de baspartij een middenstem speelde 

dienden ze “ganz sanft und flötenmässig” te spelen. Als ze zichzelf dat niet toevertrouwden 

konden ze bij deze gedeelten beter zwijgen.  

 

 
Afb. 5. Johann Christoph Weigel, „Der Pfeiffenmacher“, uit Abbildung der Gemein-Nützlichen 

Haupt=Stände, Regensburg 1698. Op deze gravure zijn zowel een dulciaan (liggend) als een basson 

(schuin staand) zichtbaar, maar een bombarde is afwezig. 

 

De bombarde speelde tijdens Bachs leven dus geen rol van betekenis meer (zie ook afb. 5). De 

dulciaan en diens grotere verwant, de Quart-Fagott, wel. De dulciaan werd doorgaans alleen 

ingezet ter versterking van het continuo. In de eerste helft van de 18e eeuw werd het instru-

ment verdrongen door de basson, die daarnaast beschouwd werd als het basinstrument voor 

de hobo’s, en waarop ook solo’s ten gehore gebracht konden worden.4  

 In Leipzig waren verschillende instrumentmakers actief die ook fagotten bouwden, 

onder wie Johann Heinrich Eichentopf, die goede betrekkingen met Bach onderhield.5 Ook 

contrafagotten bestonden al in Bachs tijd. Zo maakte de “Pfeifenmacher” Andreas Eichentopf 

in 1714 in Nordhausen (Harz) een contrafagot; het is wellicht het enige instrument wat van 

                                                      
4 Zowel dulcianen als bassons zijn overgeleverd, soms ook bespeelbaar. Slechts weinig bassons met 

drie kleppen bestaan nog. Veel oude fagotten zijn gemaakt van ahornhout; zij zijn vaak aangetast door 

houtworm. Adam Carse, Musical Wind Instruments, London 1939, p. 188. 
5 Prinz 2005, p. 592f. Van Eichentopf is in Linz nog een palmhouten 4-kleppige basson te zien, in 

Nürnberg een basson van ahornhout en in Lübeck een Quart-Fagott van ahornhout. Phillip T. Young, 

Twenty-Five Hundred Historical Woodwind Instruments, Woodbridge 1982, p. 27. 
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hem bewaard is gebleven.6 Een andere fraai uitgevoerde contrafagot uit 1732 van de Itali-

aanse bouwer Joannes Maria Anciuti bestaat nog en is te bezichtigen in Salzburg.7 Dit instru-

ment gaat echter niet dieper dan Es1.  

 

In de eerste helft van de 18e eeuw kende men, ook in Duitsland, de 15e-eeuwse 

bombarde (hoewel die geen belangrijke rol meer speelde), de 16e-eeuwse Duitse 

fagot of dulciaan (in koortoon) en de 17e-eeuwse Franse fagot of basson (in 

kamertoon).  
 

2. Over welke soorten fagotten kon Bach in Leipzig beschikken? 

Fagotten in de beide hoofdkerken 
De overgeleverde partijen van cantates uit Mühlhausen laten zien dat Bach daar waarschijn-

lijk fagotten in kamertoon ter beschikking had,8 maar in Weimar een dulciaan in koortoon, 

die hij meestal als Fagotto aanduidde.9 In BWV 31.1 gebruikte Bach voor deze dulciaan de 

naam Bassono; in dat geval gaat het om de toepassing als basinstrument van de groep hobo’s 

en niet om een basson.  

In 1701 schreef Johann Kuhnau dat in de Nikolaikirche naast “ein großer Bombard” 

o.a. “ein schwarzer Fagotto mit Leder überzogen” aanwezig was en in de Thomaskirche “ein 

Quart Fagott”.10 Vanwege de naam Fagotto en het feit dat de Quart-Fagott al bijna een eeuw 

eerder was beschreven door Praetorius is het waarschijnlijk dat dit (in koortoon klinkende) 

dulcianen zijn geweest. In 1709 klaagde Kuhnau dat de Stadpfeiffer moeilijk naast andere in-

strumenten ook “1 Fagott, und einem Basson” konden bespelen.P Blijkbaar is tussen 1701 en 

1709 door de kerk of door een Stadtpfeiffer minsten één basson aangeschaft. In deze periode 

gingen de hobo’s en fagotten in de stadskerken over van koortoon op kamertoon.Q Bachs eer-

ste hoboïst Johann Caspar Gleditsch, genoemd in het memorandum en Stadtpfeiffer sinds 

1719, liet bij zijn dood in 1747 o.a. ein Paßon na.11 

                                                      
6 Deze bijzonder grote, eenmaal geknikte basson (lengte 2,68 m) met drie kleppen is gemaakt van 

ahornhout. De laagste toon (Bes2) is een heel octaaf lager dan die op de gewone basson, maar het to-

tale bereik is slechts 2 octaven: de hoogste toon is Bes. Deze contrafagot is te zien in het Grassi mu-

seum te Leipzig (een afbeelding vindt men in Music in Geschichte und Gegenwart Bd. 16 [Supplement] 

1979, kolom 26); een soortgelijk instrument is te zien in het Schloßmuseum in Sondershausen. Vgl. 

Martin Lücke, “Andreas Eichentopf”, MGG, Personenteil 6, 2001, p. 151, p. 151; Prinz 2005, p. 399. 
7 Kurt Birsak, Die Holzblasinstrumente im Salzburger Museum Carolino Augusteum, Salzburg 1973, p. 105; 

Waterhouse 2001, p. 892. 
8 BWV 71, 131, 150. De orgelpartijen zijn getransponeerd, fagotpartijen niet; zie BDig. 
9 BWV 18, 63, 172.1, 199.1, 132, 185.1, 31.1, 162.1. In Weimar waren orgelpartijen niet getransponeerd, 

fagotpartijen ook niet.  
10 Arnold Schering, Musikgeschichte Leipzigs, Bd. II, Leipzig 1926; Prinz 2005, p. 394. 
11 Johann Sebastian Bach, Kurtzer, iedoch höchstnöthiger Entwurff einer wohlbestallten Kirchen Music; nebst 

einigem unvorgreiflichen Bedencken von dem Verfall derselben. Brief aan de Leipziger Raad, 23. August 

1730, BD I, nr. 22, p. 60ff (memorandum 1730), r. 64; Schulze 1984/II, p. 43.  

Zimmermanns koffiehuis beschikte in 1721, naast een klavecimbel en twee violen, één altviool en twee 

violones over twee fagotten (Schering 1941, p. 35; Maria Hübner, ‘Die Kaffeehäuser) von Gottfried 

Zimmermann und Enoch Richter in Leipzig’, BJ 104, 2018, p. 50f.). De bombarde was in 1789 nog 
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Dat Bach in Leipzig de beschikking had over twee fagotten blijkt uit zijn memorandum uit 

1730.12 Blijkbaar werd de (eerste) fagotpartij rond 1730 gespeeld door een anonieme Geselle 

van een Stadtpfeiffer.13 Evenals in Mühlhausen en Köthen heeft Bach in Leipzig vermoedelijk 

(vrijwel) alleen de basson gebruikt. Bijna alle fagotpartijen uit Leipzig hebben het opschrift 

“Basson”, “Bassono” of “Bassoni”. Vier uitzonderingen zijn alle partijen in hergebruikte wer-

ken uit Weimar waarin de term Fagotto blijkbaar eenvoudigweg is overgenomen uit de reeds 

betaande partijen.14 De nieuwe partijen gaan desondanks uit van een kamertoon-instrument. 

Over het bereik van de basson bestaat in de bronnen, doorgaans verwijzend naar 

Mattheson, eensgezindheid: f1 en g1 waren blijkbaar haalbaar (al gaan de grepentabellen 

soms niet verder dan e1 of fis1). Alleen Zedler vermeldde onder het kopje Fagotto (dus niet 

basson) dat sommigen de a1 konden exprimiren.K De tonen B1 en Bes1 gebruikte Bach wel in 

Weimar.15 Men kon deze tonen blijkbaar wel spelen, wellicht op een Quart Fagott. Hierop 

wijst ook de fagotpartij in het duet “Du mußt glauben, du mußt hoffen” BWV 155/2, die als 

laagste toon zelfs een G1 heeft (afb. 6).  
 

 
Afb. 6. BWV 155/2, duet “Du mußt glauben, du mußt hoffen”, m. 36-37, partituur, fagotlijn. 

 

In Leipzig schreef Bach geen B1 en Bes1 meer in zijn fagotpartijen (afgezien van een enkele B1 

in BWV 69.2/3 (versie in G), maar dat lijkt een transpositiefout).16 Dat Bachs kamertoonfagot-

ten mogelijk geen extra klep hadden voor de Bes1 is onwaarschijnlijk: bassons hadden steeds 

minstens drie kleppen. Een voor de hand liggender verklaring is dat Bach de Bes1 niet wilde 

gebruiken om zijn continuopartijen uniform te houden: deze komen in Leipzig nooit onder 

de C. In de hoogte ging Bach meestal niet verder dan f1, maar in zes gevallen wordt een fis1 

gevraagd;17 in vijf gevallen zelfs een g1.18 Een a1 komt hoogst zelden voor (afb. 7).19  

  

                                                      
steeds aanwezig in de Nikolaikirche, maar werd uitdrukkelijk niet meer gebruikt. In de Thomaskirche 

behoorde toen een serpent tot de inventaris. Dokumente GLT X/C 45, p. 348; XI/C 4A/B, p. 528ff. In 1795 

kocht cantor Johann Adam Hiller 3 door Franz Bauer gebouwde fagotten, Ibid. XI/C 39, p. 566f. en 45, 

p. 571. 
12 Memorandum 1730, r. 41. 
13 Ibid., r. 67. 
14 BWV 52, 147, 165 en 172.1; in het geval van BWV 52: overgenomen uit BWV 1046.1. 
15 BWV 155 en 31.1. 
16 Partij Bassoni, Ergänzungsblatt, m. 51. 
17 BWV 66, 69.2, 75, 110, de tweede fagot in 232.2/I, 249.5. 
18 BWV 42, 97, 149, 177, 245.4. 
19 BWV 42/6 en bij de eerste fagot in BWV 232.2/I. 
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Afb. 7. BWV 42/6, aria “Jesus ist ein Schild der Seinen”, fagotpartij, begin. 

De bassono grosso  
Slechts eenmaal, aan het eind van zijn leven (1749) schreef Bach een Bassono großo voor, en 

wel in de vierde versie van de Johannes-Passion BWV 245.5 (afb. 8). Hij gebruikte hiervoor een 

oude continuopartij van de eerste versie (1724), waarin hij bij alle delen met een kleinere be-

zetting tacet noteerde: de bassono grosso is hier een typisch ripiëno-instrument. In deel 19 

(“Betrachte meine Seel”) schreef Bach echter blijkbaar liever pianissimo voor dan tacet. 
 

Afb. 8. BVW 245.1,5, Continuopartij pro Bassono großo, deel 1, begin. 

 

Meermalen is gesuggereerd dat deze bassono grosso een contrafagot was, zoals het instrument 

van Eichentopf (zie § 1).20 Maar die heeft slechts een bereik heeft van twee octaven, terwijl 

Bach in de Johannes-Passion bijna twee-en-een-half octaaf verlangt. De betreffende fagottist 

zou dan dus veel noten niet kunnen spelen. Ook de Quart-Fagott komt met zijn laagste toon 

G1 (A1 in kamertoon) niet in aanmerking als 16’ octaverend instrument, omdat Bachs partij 

bij C (octaverend C1) begint. De oude bombarde uit de Nikolaikirche mag groot zijn geweest, 

maar was niet geschikt om Bachs partij in 8’-ligging te spelen: de laagste toon was een C in 

koortoon, ofwel D in kamertoon. Bovendien was het bereik van de bombarde eveneens 

slechts twee octaven. 

De oude Quart-Fagott uit de Thomaskirche (zie hierboven) kan wel in 8’-ligging hebben 

meegeklonken als ripiëno-instrument. Deze grote dulciaan produceerde een grover geluid 

dan de basson, en de naam bassono grosso zou uit de door verschillende auteurs voor de 

Quart-Fagott gebruikte namen Gran Fagotto, Fagotto grande of Fagotto doppio verklaard kunnen 

worden. Het instrument had voldoende bereik in de hoogte: volgens Walther zo nodig tot f1 

(kamertoon, zie § 1). Bach verlangt die toon eenmaal in aria 7, m. 61. Maar de fagottist moest 

dan wel transponeren van koor- naar kamertoon. Men zou verwachten dat Bach in zo’n ge-

val een nieuwe getransponeerde partij zou laten schrijven; dat deed hij immers ook altijd 

voor bijvoorbeeld de organist en de trompettisten. Wellicht is het gebruik van de oude conti-

nuopartij uit tijdnood verklaarbaar. De overeenkomst met de violono grosso springt in het 

oog: ook bij het 16’ gebruik van dit instrument zijn in § XXII.3 vraagtekens geplaatst. Tot slot 

kan men veronderstellen dat de term grosso geen andere betekenis heeft dan ‘lid van een 

                                                      
20 Bijvoorbeeld Angerhöfer 1995, p. 296; Prinz 2005, p. 399. 
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(grotere) ripiënogroep’;21 vgl. de term concerto grosso. Is de laatste veronderstelling juist, dan 

is het mogelijk dat Bach in 1749 in de Johannes-Passion – zoals gebruikelijk bij een grote bezet-

ting – twee fagotten liet meespelen, waarbij de eerste fagottist met het continuo meespeelde 

in aria’s en recitatieven en de tweede een ripiëno-rol vervulde. Alles bijeengenomen lijkt het 

onwaarschijnlijk dat Bachs bassono grosso in 16’-ligging speelde. 

 

In Leipzig waren ook fagotten van het oude dulciaan-type in koortoon aanwe-

zig, waaronder een Quart-fagott in G1, maar gebruikte Bach vrijwel uitslui-

tend bassons in kamertoon. De bassono grosso die Bach gebruikte als ripiëno-

instrument in de Johannes-Passion in 1749 was waarschijnlijk ook een 8’-in-

strument, mogelijk een Quart-fagott.  
 

 

3. Hoe zette Bach de fagot in in zijn kerkmuziek? 

De fagot in Mühlhausen, Weimar, Köthen en Leipzig 
In Mühlhausen en Weimar vervaardigde Bach veel afzonderlijke partijen voor de fagot. Van 

een aantal cantates uit Mühlhausen blijkt inzet van de fagot uit de partituren; van Gott ist 

mein König BWV 71 bovendien uit de partijen.22 In Weimar was de fagot voorgeschreven in 

vrijwel elke cantate.23 Van zeven van deze cantates zijn fagotpartijen overgeleverd. Sommige 

partijen konden in Leipzig worden hergebruikt;24 in andere gevallen werden nieuwe ge-

maakt.25 Van vijf cantates waren de oude fagotpartijen onbruikbaar en ontbreken nieuwe 

partijen.26 Waarschijnlijk speelde(n) de fagottist(en) mee uit de nieuwe continuopartijen. Uit 

Köthen zijn twee fagotpartijen overgeleverd.27  

 In Leipzig schreef Bach standaard drie partijen met het opschrift Continuo, waarvan 

één (een hele toon lager genoteerd) voor het orgel, en twee voor de overige instrumenten. 

Vaak is één van deze laatstgenoemde partijen nog becijferd, waaruit kan worden afgeleid dat 

deze ooit op het klavecimbel stond, maar ook andere instrumenten (cello, violone, fagot) 

konden hieruit meespelen. Opvallend is dat voor de fagot vrijwel nooit tacet-aanduidingen 

voorkomen in de partituren en partijen uit Leipzig. Als een fagottist participeerde, zal hij 

meestal alles hebben meegespeeld, ook aria’s en recitatieven. Bij recitatieven staat in fagot-

partijen nooit piano, bij aria’s wel (afb. 9). In aria’s noteerde Bach regelmatig piano zodra de 

zanger inzet, en forte bij de ritornellen. 

 

                                                      
21 Bernd Heyder, “Bachs Instrumentarium”, Das Bach-Handbuch 2, hrsg. v. Reimar Emans / Sven 

Hiemke, Laaber 2007, p. 159. 
22 BWV 71, 131, 143 en 150. 
23 BWV 12, 18, 21.1, 31.1, 61, 63, 70.1, 132, 147, 155, 162.1, 165, 172.1, 185.1, 186 en 199.1. 
24 BWV 63 en 172.3 (heruitvoering). 
25 BWV 70 en 172.2 (eerste uitvoering in Leipzig). 
26 BWV 18, 31.2, 162, 185.2 en 199.3 en waarschijnlijk 147. 
27 BWV 21.2 en BWV 23.1; de laatste partij is later ook toegewezen aan het klavecimbel. 
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Afb. 9. BWV 110/2, aria “Ihr Gedanken und ihr Sinnen”, fagotpartij, begin. 

 

Elf fagotpartijen zijn overgeleverd uit de periode 1723-1729,28 acht uit de periode daarna:29 in 

totaal negentien partijen. Voor de meeste cantates bestaat er naast de fagotpartij één andere, 

niet getransponeerde continuopartij. De fagotpartij voor BWV 97 heeft het opschrift Bassono e 

Violoncello; gelijksoortige partijen zijn er van door Bach uitgevoerde cantates van andere 

componisten.30 In hoofdstuk XXXI (De violoncello) en XXII (De violone) werd opgemerkt dat 

na 1729 meer specifiek voor deze instrumenten gemaakte partijen verschenen; voor de fagot 

geldt dat blijkbaar niet. In bijna alle fagotpartijen uit Leipzig klonk het instrument in alle de-

len, ook de recitatieven.31  

Normaliter duidde Bach continuopartijen aan met de term Continuo. De reden 

waarom hij toch specifieke partijen met de aanduiding Bassono (of Bassoni of Basson) maakte, 

is in de meeste gevallen duidelijk: de fagot heeft dan een van de overige continuo-instrumen-

ten afwijkende partij.32 Voor de eerste cantate uit het Weihnachtsoratorium BWV 248.2/I zijn er 

drie niet-getransponeerde continuopartijen (voor resp. fagot, violoncello en continuo), waarbij 

in deel 1 differentiatie plaatsvindt tussen de violoncelli enerzijds en fagot(ten) en continuo 

anderzijds. Uit de partij met de aanduiding Continuo zal naar alle waarschijnlijkheid de vio-

lonist hebben meegespeeld, en mogelijk ook een klavecinist. De partijen voor fagot(ten) en 

continuo zijn identiek; Bach had de fagotpartij dus Continuo kunnen noemen; alleen de cello-

partij wijkt af. Uit de partituur wordt duidelijk dat Bach twee celli en twee fagotten vroeg; 

beide duo’s gaf hij dus een eigen partij. Alleen bij BWV 44 en 140 is de reden waarom de fa-

gotpartij niet Continuo heet onduidelijk. Naast de fagotpartij is er slechts één andere conti-

nuopartij (bij BWV 44 is die becijferd, zodat ooit een klavecinist daaruit speelde). In beide ge-

vallen is er verder geen verschil tussen de fagot- en continuopartij.  

Behalve in partijen wordt de fagot genoemd in partituren.33 Van de desbetreffende 

cantates zijn geen partijen overgeleverd, met uitzondering van BWV 174 en 194.2, maar daar-

onder bevinden zich nu juist geen fagotpartijen.34 De set partijen van BWV 174 lijkt overigens 

                                                      
28 BWV 23.2, 42, 44, 52, 69.1, 70.2, 110, 149 (afschrift uit later tijd), 159 (idem), 172.2 en 226; op de om-

slag van BWV 190 is de fagot wel vermeld, maar de partij zelf ontbreekt. 
29 BWV 97, 140, 177, 232.2, 241, 245.1,5 (Bassono grosso), 248.2/I en 249.5. 
30 In BWV 97/1 treedt differentiatie op: gedurende enkele maten speelt de fagottist wel, maar de cellis-

ten en de violonisten niet. 
31 Uitgezonderd BWV 149, 159, 177, 232.2 en in 245.5; in deze werken speelde de fagottist in een be-

perkt aantal delen mee. Maar van BWV 149 en 159 zijn alleen afschriften bekend, BWV 232.2 was be-

stemd voor Dresden, en bij BWV 245.5 gaat het alleen om de Bassono grosso in de laatste heruitvoering; 

de partijen voor de gewone fagot(ten) ontbreken. Deze partijen zijn daarom mogelijk niet representa-

tief voor Bachs fagotpartijen in Leipzig. 
32 BWV 42, 52, 69.1, 97, 110, 149, 241, 248.2/I, 249.5. 
33 BWV 66, 75, 91, 118.2, 119, 174, 186, 194.2, 197.2, 243 en 245.4. 
34 Dreyfus 1987, p. 116. 
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compleet. Er is geen aparte balk voor de fagot aanwezig in de partituur; de fagottist speelde 

blijkbaar mee uit de continuopartij.  

Partituur versus partij 
In de partituur van BWV 118.2 (tweede versie) schreef Bach het bezettingsvoorschrift: “[…] 3 

Oboi e Baßono se piace, e Continuo […]”. Deelname van de fagot was blijkbaar facultatief. In 

de meeste cantates, waarvan partituur én fagotpartij zijn overgeleverd, wordt de fagot in de 

partituur niet genoemd;35 of hooguit bij slechts één deel in de cantate.36 Wanneer in de parti-

tuur van het beginkoor van de Johannes-Passion BWV 245.4 geen differentiatie zou zijn geno-

teerd tussen de fagotten en de andere continuo-instrumenten (afb. 8), zou onbekend zijn ge-

bleven dat Bach wel degelijk fagottisten liet meespelen: een fagotpartij ontbreekt (afgezien 

van de later aan de bassono grosso toegewezen partij) en elders in de partituur worden fagot-

ten niet genoemd.  

Differentiatie, waarbij de fagot niet steeds meespeelde met het continuo, is ook nu 

weer uitzondering. Soms is sprake van differentiatie wanneer Bach de fagot behandelde als 

het basinstrument van de groep hobo’s (zie onder). Wanneer enerzijds fagotpartijen ontbre-

ken en anderzijds de fagot in de partituur niet wordt genoemd, kan daaruit niet de conclusie 

worden getrokken dat de fagot in het geheel niet meeklonk. De fagottist kon immers meespe-

len uit de continuopartij, of de fagotpartijen kunnen verloren zijn geraakt. Evenzo is het mo-

gelijk dat wanneer in de partituur de fagot slechts bij één of enkele delen wordt genoemd ter-

wijl fagotpartijen ontbreken,37 de fagot ook in de overige delen werd ingezet als continuo-

instrument. Ook dan is de fagotpartij kennelijk verloren gegaan, of speelde de fagottist mee 

uit een continuopartij. Wanneer in de muziek aanwijzingen omtrent het meespelen van een 

fagottist ontbreken, is het dus mogelijk dat Bach het instrument niettemin inzette. In het al-

gemeen geldt waarschijnlijk dat hij een of twee fagottisten in de continuogroep liet meespe-

len indien deze beschikbaar waren.38 

Bachs inzet van de fagot 
Niedt, Walther en Majer schreven dat de fagot het begeleidende basinstrument is voor de 

hobo’s. Bij kleine bezettingen geldt dat echter niet bij Bach. In werken waar de inzet van een 

fagot uit partij of de partituur blijkt zijn 28 aria’s aan te wijzen voor zangstem(men), één, 

twee of drie hobo’s en continuo.39 In heruitgevoerde cantates uit Weimar valt zelfs op dat de 

fagottist vrijwel altijd meespeelde, maar nu juist niet in deze aria’s met hobo. Dit heeft moge-

lijk te maken met het karakter van de dulciaan-fagotten in Weimar. In slechts vier van de ge-

noemde cantates uit Leipzig met hobo(s) is de inzet van de fagot in deze aria’s in partituur of 

partij expliciet genoteerd;40 in deze gevallen speelde de fagottist steeds mee met het continuo. 

In de andere genoemde cantates zal dat waarschijnlijk niet anders zijn geweest. Nooit is de 

                                                      
35 BWV 23.1, 44. 
36 BWV 42, 52, 110, 177, 232.2, 248.2/I. 
37 BWV 66, 75, 91, 119, 147, 159, 174, 194.1, 197.2, 233, 243.2, 245.4. 
38 Alfred Dürr, Die Kantaten von Johann Sebastian Bach, 2 Bde., Kassel 1971, p. 69; Alfred Dürr, Die Bach-

Kantate aus heutiger Sicht [1986], Im Mittelpunkt Bach, hrsg. v. Kirsten Beißwenger, Kassel 1988, p. 256; 

Dreyfus 1987, p. 116f.  
39 Cantates uit Weimar: BWV 12/4, 21.1/3, 31.1/8, 63/3, 172.1/5, 185.1/1, 186/5, 199.1/2; cantates uit Leip-

zig: 23.1/1, 42/3, 44/1, 52/5, 66/3, 75/5, 91/3, 97/8, 110/4, 119/3, 140/6, 159/2, 174/2, 177/3, 194.2/10, 232.4/I. 

10, 233/4, 243.2/3, 245.4/7 en 248.222/7. 
40 BWV 23.2/1, 44/1, 52/5 en 91/3. 
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fagot het enige continuo-instrument in deze aria’s. In de aria “Wo zwei und drei versammlet 

sind” BWV 42/3 kan men de fagot beschouwen als het basinstrument van de hobo’s, maar 

naast de obligate fagotpartij zijn toch ook andere continuopartijen overgeleverd voor deze 

aria. 

 In kleine bezetting was Bachs fagot in Leipzig dus zelden het speciale basinstrument 

voor de hobo’s. Bij grotere bezettingen kan dit anders zijn geweest. Wanneer de fagot samen 

met twee of drie hobo’s een concertino vormde,41 kan de fagot als het basinstrument van de 

hobo’s worden beschouwd. Maar ook dan klonk de fagot vaak mee in het continuo, hoewel 

daarbij meestal wel differentiatie optreedt. In het algemeen was de fagot een continuo-instru-

ment dat ook meeklonk wanneer de hobo’s zwegen; inclusief recitatieven. De fagottist ver-

tolkte de continuopartij dus gewoonlijk niet zonder cello en violone. Dat blijkt ook in de aria 

BWV 91/3. Daar staat in de partituur: “3 Hautbois e Basson”. Maar in de continuopartijen 

staat voor deze aria geen tacet voor cello en violone, die dus vermoedelijk wel werden inge-

zet.42 In het Osteroratorium BWV 249.4 treedt differentiatie op tussen de fagot de rest van het 

continuo in deel 1 (afb. 10): 
 

Afb. 10. BWV 249.4, partituur, deel 1, notenbalken Bassono en Continuo, m. 84-93. 

 

In § 1 is opgemerkt dat Quantz het gebruik van de fagot afhankelijk stelde van de bezettings-

grootte. De vraag of dat ook voor Bachs werken in Leipzig gold, lijkt bevestigend te moeten 

worden beantwoord. De fagot werd voorgeschreven in relatief veel werken met een grote be-

zetting.43 Maar ook in cantates zonder koperinstrumenten was er plaats voor de fagot.44 Hier 

zij herhaald dat hoewel de fagot niet genoemd wordt in werken voor grote bezetting als 

BWV 11, 248.2/III en VI, deze wel degelijk kan hebben meegeklonken. Volgens het memoran-

dum waren er één of twee fagotten,45 waarschijnlijk afhankelijk van de bezettingsgrootte. De 

meervoudsvorm Bassoni komt voor in één partij en zeven partituren,46 maar dat impliceert 

niet dat een dubbele bezetting van de fagotpartij niet vaker voorkwam. 

Van de Matthäus-Passion BWV 244.2 zijn slechts standaard-continuopartijen overgele-

verd, geen fagotpartijen, Dat bewijst echter niet dat fagotten geen deel uitmaakten van het 

                                                      
41 In het eerste deel van BWV 42, 52, 66, 69.1, 110, 149 en 186. 
42 Alleen in de partijen uit Dresden voor de Missa in b BWV 232I benaderde Bach de fagotpartij anders 

dan de andere continuo-instrumenten. Daar speelden de fagottisten niet in alle delen mee; hun rol is 

beperkt tot ripiënisten bij tutti’s met strijkers en tot colla parte meespelen met de vocale baspartij in be-

geleide koorfuga’s (zo ook in BWV 226 en 241). Dit blijkt niet uit de partituur. Alleen de fagotpartij 

laat zien dat de fagot hier niet als gewoon continuo-instrument werd ingezet. De partijen voor dit uit-

zonderlijke werk waren niet voor Leipzig bedoeld. 
43 Bijvoorbeeld in BWV 52, 69.1, 91, 110, 119, 149, 174, 197.2, 232.2, 233, 241, 243.2, 245.5, 248.2/I en 

249.5. 
44 In BWV 42, 44, 66, 70, 75, 97, 118, 140, 159, 173.2?, 177 en 194.2. 
45 Memorandum 1730, r. 50. 
46 BWV 69.1 (partij), 75, 119, 194.2, 232.2, 243.2, 245.4 en 248.2 (partituren). 
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continuo. In de Johannes-Passion blijkt de inzet van fagotten alleen uit differentiatie tussen de 

verschillende continuo-instrumenten. In de Matthäus-Passion vindt ook differentiatie plaats, 

maar noch in de partituur noch in de partijen worden daarbij fagotten genoemd. In de aria 

“Geduld” (deel 35) noteerde Bach in de partituur Violoncello e Organo, hoewel in de continuo-

partijen een degelijke notitie ontbreekt. En in de continuopartijen van het accompagnato-reci-

tatief “Ach Golgatha” (deel 59, afb. 11) wordt gedifferentieerd tussen Violoncelli (meervoud) 

en Violoni (ook meervoud!) van koor 1. In beide genoemde delen werden blijkbaar geen fa-

gotten ingezet; dat zegt echter niets over de rol van fagotten in het gehele werk. 
 

 
Afb. 11. BWV 244.2, continuopartij koor 1, deel 59, begin. 

 

Men kan veronderstellen dat Bach vanwege het uitzonderlijke karakter van de tekst in deze 

passie liever afzag van het gebruik van fagotten. Deze mening heeft echter een zeer specula-

tief karakter. Er lijkt weinig aanleiding te zijn geweest om geen fagotten in te zetten bij koren 

als “Sind Blitze, sind Donner” en een aantal volkskoren. Een beter te verdedigen mogelijk-

heid is dat Bach voor een uitvoering met twee instrumentale koren een gebrek aan spelers 

had.47  

De fagot als solo-instrument 
Een echte solopartij voor de fagot, ondersteund door het continuo, komt een aantal malen 

voor. Daartoe behoort het duet “Du mußt glauben” BWV 155/2. Hierin komt de toon G1 één 

keer voor; enkele malen is ook een B1 vereist, maar die is op een normale basson speelbaar. 

Hierboven is al opgemerkt dat Bach in Weimar blijkbaar de beschikking had over een Quart-

Fagott. De aria klonk in 1724 opnieuw in Leipzig. Ook daar was een Quart-Fagott aanwezig, 

maar deze stond bijna zeker in koortoon. Andere solopartijen zijn te vinden in de duetten 

“Seid wachsam” BWV 149/6 en “Verzage nicht” BWV 42/4, in de tenoraria “Laß mich kein 

Lust noch Furcht” BWV 177/4 (afb. 12) en de basaria “O du angenehmes Paar” BWV 197.2/6 

(afb. 13). 
 

 
Afb. 12. BWV 177, deel 4, partij Bassono obligato, begin. 

 

                                                      
47 Zie ook Alfred Dürr, NBA II/5 (Kassel 1973), p. VII. 
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Afb. 13. BWV 197, partituur, deel 6, begin. 

Notenbalken voor hobo, viool 1, viool 2, fagot en continuo. 

 

In de Mis in b BWV 232.2, geschreven voor het hof in Dresden, heeft Bach in de aria “Quo-

niam” (deel 11) twee obligate fagotten voorgeschreven naast een hoorn (Corne da caccia). In 

deel 9 “Qui tollis” speelde de cellist per maat drie kwarten waar de fagot en de overige conti-

nuo-instrumenten één kwartnoot plus twee kwartrusten spelen (afb. 14a/b). 
 

Afb. 14a/b. BWV 232.2 deel 9, begin; links partij violoncello, rechts partij continuo. 

 

Daar waar Bach de fagot behandelde als het basinstrument van de groep hobo’s wijkt de fa-

gotpartij vaak (gedeeltelijk) af van de continuopartij. Dan is sprake van differentiatie tussen 

de fagot en de overige continuo-instrumenten. In een aantal gevallen kan men spreken van 

echte obligate fagotpartijen (afb. 15).48  
 

                                                      
48 Bijvoorbeeld BWV 42, 66 en 149. 
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Afb. 15. BWV 42, partituur, deel 1, m. 14b-18. 

Notenbalken hobo 1, hobo 2, fagot, viool 1, viool 2, altviool, continuo. 

 

 

Het lijkt erop dat Bach in het algemeen een of (bij grote bezettingen) twee fa-

gottisten mee liet spelen in het continuo als hij daarvoor spelers beschikbaar 

had (zoals een Geselle van een Stadtpfeiffer), ook wanneer een fagotpartij 

ontbrak of niet in de partituur stond. Bach liet de fagottist in Leipzig bijna 

steeds alle delen meespelen, inclusief recitatieven en piano uit te voeren aria’s. 

De fagot klonk nooit zonder cello en/of violone, ook niet in aria’s met hobo’s. 

Slechts in een beperkt aantal openingskoren met grote bezetting behandelde 

Bach de fagot als basinstrument van de hobo’s; de fagot kon dan een obligate 

partij hebben. Differentiatie komt weinig voor. 
 

 

 

Rens Bijma, versie 27-11-22 

Met dank aan Jos van Veldhoven, Albert Clement, Benny Aghassi en Ton Koopman 

 

A Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht- und Nöthiger Unterricht der musicalischen Kunst, eerste editie 

Ulm 1687, p. 116f. 

Von einem Bass Fagott. 

Wie viel hat ein Bass Fagott Löcher / und wie wird solcher gegriffen? 

Ein Bass Fagott hat oben her samt dem Schloß sieben Löcher / und unten samt dem Schloß 

drey Löcher: Und wird solcher auf folgende Weise gegriffen / doch verstehe / daß die lincke 

Hand oben gegen dem Munde geführt soll werden. 

Alle Löcher offen / ist das f. Alle Löcher samt den Schlössern zu / ist das tieffe C. 

[volgen grepen voor alle tussengelegen noten] 
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Wer nun einen Fagott, Zincken und Flött will lernen pfeiffen / soll solche Instrumenta zuvor 

recht lernen greiffen. NB. Solte aber jemand die rechte Hand oben beym Munde gebrauchen / 

so verstehet sichs / daß was von der Lincken allhier im Greiffen gesagt / in die rechte Hand 

alsdann kommet. 
B Georg Falck, Idea bonis cantoris, Nürnberg 1688. 

p. 204. Bombardo ist ein blasend Instrument, insgemein Bommart genannt. 

p. 206. Fagotto, Dulciano, Dulcin qs: dulce suono &c. ist etwas stiller am Resonanz als ein Bom-

mart. 

Gran Fagotto ist ein Quart-Fagott. 
C Thomáš Baltazar Janowka, Clavis ad Thesaurum Magnae Artis Musicae, Praag 1701, p. 41f. 

Fagottum Instrumentum tam ad dulcedinem, quam ad plenitudinem Musicae multùm faciens 

constat ordinarium decem foraminibus, ità, ut supra septem, inferiùs tres inveniantur. Ejus 

ambitus seu soni profundi & alti circumferentia est à C. magno usque ad f1. quod sic in notis & 

clavibus diatonicis exprímitur. 

 

 
Dixi suprà: Ordinarium; Nam invenitur aliud undecim foramella habens, ita ut sub C magno 

adhuc B# fistulari possit. Duplex autem reperitur utrumque; nam aliud cum Germanico, aliud 

cum Gallico quoad concordantiam convenit Organo. Priùs Zinck-Thon; posteriùs Chor-Thon 

passim compellatur. 
D Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706, p. 91f. 

1. Bombardone, der Baß-Bommert / dicitur a Bombo seu a Bombarda, weil er einen gravitäti-

schen 16füßigen Thon gleich einem Posaun-Bass in der Orgel starck brummet und knallet. Ist 

ein herrlich Instrument pro Fundamento, und nur zu bedauren / daß es heute so in Abgang 

gebracht und davor die 8.füßige Frantzös. Bassons wieder auffgebracht worden / welche in 

einem Zimmer zwar starck genug thönen / aber in einer grossen Kirchen nicht durchdringen. 

Denn kein 8füßiger Thon dringt mit Nachdruck in einer grossen Gemeine durch / weil eine 

Menschen Stimme eben so tieff gehet; Aber ein 16füßiger Thon Z.E. nur ein 16füßiger schwa-

cher Sub-Bass dringet durch etliche 1000. Leute durch / weil er eine Octav unter eines Men-

schen Tieffe gehet. Also habe ich einst eine starcke Figural Music in einer grossen Kirchen / so 

gerüttelt und geschüttelt voll Menschen war / machen hören / darin man aus gewissen Ursa-

chen die Orgel nicht mit schlug / und wurden deßhalb gerne ein Dutzend Französische Bass 

Geigen zum Fundament gestrichen / welche noch wol ein halb Dutzend Frantzösische Fagot-

tisten secundirte. Allein wie kräfftig ja vielmehr / wie gedämpfft dieses weitläufftige Frantzö-

sische Fundament von ferne thönete / höreten die Anditores mit Verwunderung am besten; Ja 

ich meyne / hätte der eintzige gravitätische Baß-Bommert mit seinem 16füssgen Thon allhier 

nicht nachdrücklich durchgedrungen / und allen Fundament-Mangel ersetzet / so wäre diese 

schöne Music schier ohne Fundament gewesen. 

2. Fagotto seu Dolciano. ein 8füßiger Dulcian ist Chor-Thon. Bassone, ein Frantzöischer Fagott 

aber Cammer-Thon / thönet gelinder als ein Bass-Bombard. 
E Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, Tome I, Weimar 1708. 

p. 103. Bassono, Basson, ist ein Frantzösischer Fagott, welcher vom C. biß ins d1, e1, gehet. Hat er 

aber 11 Löcher, so kann man unter dem C, das B, auch haben. 
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p. 119. Dolciano oder Dolzaino (ital:) ein teutscher Fagott oder Schallmeyen Baß, gehet vom C 

biß ins e1, f1. 
F Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Anderer Theil, Hamburg 1706, editie Hamburg 

1721 (uitgave Johann Mattheson), p. 110.  

Fagotto: auf Frantzösisch Basson, ein berohrtes / Blas-Baß-Instrument / zum Fundament der 

Hautbois; […] 
G Johann Mattheson, Das Neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 269. 

§. 9. Der stoltze Basson, Basse de Chormorne, Ital. Fagotto, vulgò Dulcian, ist der ordinaire 

Bass, das Fundament oder Accompagnement der Hautbois. Er soll zwar leichter zu spielen 

seyn / als jene / weil er eben nicht dieselbe Finesse noch Mannieren (aber wol andere) erfor-

dert; allein / wer sich darauff signaliren will / wird auch schon / insonderheit in der Höhe / 

Zierlichkeit und Geschwindigkeit seine volle Arbeit finden. Man hat sich insonderheit bey 

Bassons und Hautbois auff gute Röhre zu richten / und die besten Maitres pflegen sie sich sel-

ber nach ihrem Maul zu machen / weil ein gutes Rohr halb gespielet ist. Der Ambitus des Bas-

sons begreifft drittehalb Octaven vom C. biß f1. und g1. Bisweilen haben sie auch wol das 

contra B. und A. dazu. Die Bombardi, deren man sich vor Alters an statt der Bassons bedienet 

/ sind itzt nicht mehr Mode. 
H Johann Mattheson, Das forschende Orchestre, Hamburg 1721, p. 434. 

§. 16. Nun wollen wir auch das Kammertönige Waldhorn (zu geschweigen der Hautbois und 

Bassons […] ) mit dem Chortönigen Regal (g) vergleichen. 
I Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732.  

p. 79 Basson […] ist der ordinaire Bass und das Accompagnement der Hautbois. Der ambitus 

dieses Instruments begreifft drittehalb Octaven, nemlich von C biß ins f und g, auch manch-

mal das contra B und A. 

p. 238. Fagotto [ital.] Fagot [gall. & angl.] ist eben was Basson […] heisset. […] Der ambitus des 

Fagots gehet vom c bis ins f und g auch wol bis ins Contra B. und A. (einige können noch das 

a exprimiren.) […] 

Fagotto doppio, Fagotto grande [ital.] Quart-Fagot [gall.] der grosse Fagott, ist zweyerley Gat-

tung, eine gehet noch eine Quart tieffer unter das C, nemlich bis ins Contra-G; die zweyte aber 

gehet gar bis ins contra-F, demnach eine Quint tieffer, und heisset auch deswegen ein Quint-

Fagott. Des ersten sein ambitus erstrecket sich bis ins f, auch bis ins g und a; und des zweyten 

bis ins es, auch wol bis ins f und g. […] Auf dem jetzigen Quart-Fagott soll man das d1 ganz 

rein haben, auch wohl bis ins f1, aber nicht allzurein, kommen können; die Tieffe ist bis ins 

Contra-B und A. 
J Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer, Museum musicum, Schwäbisch Hall 1732, p. 34f. 

§ 10. Der stolze Basson, Basse de Chormorne, Ital. Fagotto, vulgó Dulcian, ist der ordinaire Bass, das 

Fundament oder Accompagnement der Hautbois.  

Er hat die Benennung in Absicht auf das zusammen setzen / der zwey auseinander zuneh-

menden / und aus Holz bestehenden Haupt-Stücke, so das Corpus, der Länge nach / ausma-

chen; weil Fagotter, in Büschel binden / heisset. […] 

§ 11. Es soll zwar dieses Instrument leichter zu tractiren seyn / als der Hautbois, weil er eben 

nicht dieselbe Finesse noch Maniren erfordert; allein / wer sich darauf signaliren will / wird 

auch schon / insonderheit in der Höhe / Zierlichkeit und Geschwindigkeit in voller Arbeit fin-

den. Man hat sich aber besonders bey Bassons und Hautbois auf gute Röhre zu richten / und 

die besten Maitres pflegen sie sich selber nach ihrem Maul zu machen, weil ein gutes Rohr 

halb gespielet ist. 

Die Application der Finger samt den Noten darauf ist in folgender Figur vorgestellet. 
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K Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Univeral Lexicon, Dritter Band, Halle und Leipzig 1733, 

p. 639 und Neunter Band, Leipzig und Halle 1735, p. 93f.  

III. p. 639. Basson. So heisset der ordinaire Bass und das Accompagnement der Hautbois. Der Am-

bitus dieses Instruments begreifft drittehalb Octaven, nemlich von C bis ins F und G. auch 

manchmal das Contra B und A. 

IX. p. 93. Fagotto, Fagot, ist eben was Basson, und hat die Benennung in Absicht auf das zusam-

mensetzen derer zwey aus einander zunehemenden und aus Holz bestehenden Haupt-Stücke, 

so das Corpus der Länge nach ausmachen; weil fagotter in Büschelbinden, heisset. […] Der 

ambitus des Fagots gehet von c. biß f. und g. auch wohl bis ins contra B. und A. (einige können 

noch das a exprimiren). Matthesonii Orchest. I. Part. III. c.3. §. 9. p. 269. 

p. 94. Fagotto doppio, Fagotto grande Frantzösisch Quart. Fagot, der grosse Fagott, ist zweyerley 

Gattung, einer gehet noch eine Quart tieffer unter das C. nemlich bis ins contra G. die zweyte 

aber gehet gar bis ins contra F. demnach eine Quinte tieffer, und heisset auch deswegen eine 

Quint-Fagot. Des ersten sein Ambitus erstrecket sich bis ins f. auch bis ins g. u. a; und des 

zweyten bis in es, auch wohl bis in f. und g. Praetor. Synt. Mus. Tom. II. p. 23. Auf dem ietzi-

gen Quart-fagot soll man das d ganz rein haben, auch wohl bis ins f aber nicht allzurein kom-

men können, die Tieffe ist bis ins contra B. und A. 
L Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktos , Erfurt 1738, p. 100f. 

1. [Der Basson] ist ebefalls eines derer Instrumenten / so geblasen werden / und das ordentliche 

Fundament und Accompagnement der Hautbois. Man giebt zwar vor / daß er leichter als ein 

Hautbois zu tractiren / weil er weiniger Manieren als dieses erfordert: Allein es werden gleich-

wohl diejenigen / so ihn recht tractiren / und vor Maitres darauf passiren wollen / in der Höhe / 

Flüchtigkeit und Nettigkeit alle Hände voll zu thun finden. Noch ist zu gedenken / daß der 

Basson Basse de Chomorne, und von den Italienern Fagotto genennet wird. […] 

2. […] Es begreifft dieses stoltze Instrument drittehalb Octaven, nemlich vom C. bis F1. und G1. 

Manche haben auch wol das Contra B. und A. darzu. 

3. […] Es hat derselbe obenher samt dem Schlosse sieben Löcher / und unten dargegen samt 

dem Schlosse drey. 

4. [Er hat] Sieben und zwanzig [Griffe]. 

5. [Grepentabel van B1 tot e’, die vergelijkbaar is met die van Majer]  
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[…] 1. Die teutschen Bassons, Fagotte, oder Bombardi, wie sie unsre teutsche Vorfahren / ehe die 

Musique sich noch in Italienische und Frantzösische Mode gekleidet / geführet / sind nicht 

mehr im Gebrauch / und dannenhero unnnöthig das papier mit dessen Beschreibung zu ver-

derben. Wer ja ein Liebhaber des Alterthums ist, kan sich aus beygefügten Schemate Fig. IV. 

[grepentabel van C tot e‘] davon informiren. 

2. […] Einer / der einen Basson wohl tractiren will / muß haben: 1) ein gutes Rohr. (die besten 

werden in Berlin gemachet /) 2) Eine geschwinde Zunge. 3) Behende Finger. 4. Ein tägliches 

Exercitium, und endlich 5) ein angebohrnes Naturell und guten Blasebalg. 
M Johann Christoph Barnickel , in Johann Christoph en Johann David Stößel, Kurtzgefaßtes Musicali-

sches Lexicon. Chemnitz, 1737, p. 57 en 96f.  

p. 57. Basson, Ital. Fagot, Vulgò Dulcian, ist der ordinaire Bass, das Fundament oder Accom-

pagnement der Hautbois. Er soll zwar leichter zu spielen seyn, als jene, weil er eben nicht die-

selbe finesse noch Manieren (aber wohl andere) erfordert; allein, wer sich darauf signalistren 

[sic] will, wird auch schon, insonderheit in der Höhe, Zierlichkeit und Geschwindigkeit seine 

volle Arbeit finden. Der Ambitus des Bassons betrifft dritthalb Octaven vom C contra B und A 

dazu. 

p. 196f. Fagot, ist ein blasendes musicalisches Instrumentt, welches vermittelst eines schnar-

renden Mundstücks einen groben und starcken Laut giebt, und daher bey Geigen, Hautbois 

und Flöthen zum Baß gebraucht wird. 

Chorist-Fagot ist, wo der unterste Clavis C ist. Im Doppel-Fagott ist er F unter diesem grossen 

C und heißt deswegen Quint-Fagot. Gehet aber ein solcher Fagot nur biß G, unter dem gros-

sen C, so heißt er ein Quart-Fagot. Jener kann in Cantu b molli, dieser in duro am besten ge-

brauchet werden. […] 

Fagotto doppio, it. Quart-Fagot, der grosse Fagott, ist zweyerley Gattung, eine gehet noch eine 

Quarte tieffer unter das C, nehmlich biß ins Contra-G; die zweyte aber gehet gar bis ins 

Contra-F, demnach eine Quinte tieffer, und heisset deswegen Quint-Fagot. Des ersten sein am-

bitus erstrecket sich biß ins f und g. Auf dem jetzigen Quart-Fagot soll man das d‘ ganz rein 

haben, auch wohl bis ins f’aber nicht allzurein, kommen können; die Tieffe ist biß ins Contra-B 

und A. 
N Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752.  

p. 185. 16. §. Wer eine Musik gut aufführen will, muss drauf sehen, dass er ein jedes Instru-

ment, nach seinem Verhaltniss, gehörig besetze; und nicht von der einen Art zu viel, von der 

andern zu wenig nehme. Ich will ein Verhältnis vorschlagen, welches, wie ich dafür halte, zu-

reichend, und am besten getroffen seyn wird. Den Clavicymbal verstehe ich bey allen Musi-

ken, sie seyn kleine oder grosse, mit dabey. 

Zu vier Violinen [das heisst: zwei erste und zwei zweite Violinen] nehme man: 

eine Bratsche, einen Violoncell, und einen Contraviolon, von mittelmäßiger Grösse. 

Zu sechs Violinen: eben dasselbe, und noch einen Basson. 

Zu acht Violinen gehören: zwo Bratschen, zweene Violoncelle, noch ein Contraviolon, der 

aber etwas grösser ist als der erste; zweene Hoboen, zwo Flöten, und zweene Bassons. 

Zu zehn Violinen: eben dasselbe; nur noch ein Violoncell mehr. 

Zu zwölf Violinen geselle man: drey Bratschen, vier Violoncelle, zweene Contraviolone, drey 

Bassons, vier Hoboen, vier Flöten; und wenn es in einem Orchester ist, noch einen Flugel 

mehr, und eine Theorbe. 

p. 241f. 6. §. […] Der unangenehme Chorton hat einige Jahrhunderte in Deutschland geherr-

schet, welches die alten Orgeln sattsam beweisen. Man hat auch die übrigen Instrumente, als: 

[…] Baßgeigen, […] Bombarte […] u.s.w. darnach eingerichtet. Nachdem aber die Franzosen, 

nach ihrem angenehmen tiefern Tone, die deutsche Querpfeife in die Flöte traversiere, die 

Schallmey in den Hoboe, und den Bombart in den Basson verwandelt hatten; hat man in 

Deutschland auch angefangen, den hohen Chorton mit dem Kammertone zu verwechseln: wie 

auch nunmehro einigen der berühmtesten neuen Orgeln beweisen. […] 
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7. §. […] Es ist nicht zu läugnen, das der hohe Ton viel durchdringender ist, als der tiefe: er ist 

aber dagegen bey weitem nicht so angenehm, rührend, und prächtig. Ich will aber nicht die 

Parthey von dem ganz tiefen Französischen Kammertone nehmen; ob er gleich für die Flöte 

traversiere, den Hoboe, den Basson, und einige andere Instrumente der vortheilhafteste ist: ich 

kann aber auch den ganz hohen venezianischen Ton nicht billigen; weil die Blasinstrumenten 

in demselben allzu widrig klingen. Ich halte deswegen den deutschen sogenannten A-Kam-

merton, welcher eine kleine Terze tiefer ist, als der alte Chorton, für den besten. […] Der ganz 

hohe Ton würde machen, daß obgleich die Figur der Instrumente bliebe, doch endlich aus […] 

dem Basson wieder ein Bombart werden würde. Die Blasinstrumente […] würden hiervon 

den größten Schaden haben. 
O Johann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Lauban 1767, p. 42. 

a) […] die Fagottisten, daß sie […] bey jedem piano, und besonders beym Anfange des Sän-

gers, so bald er eintritt, […] daß die alsdenn nicht schnarren, sondern Flötenmässig blasen, o-

der oft gar schweigen, bis der Sänger wieder schweiget, oder forte kommt, da sie mit den an-

dern Bässen stark wieder eintreten. 
P Johann Kuhnau, An E. Hoch Edlen und Hochweisen Rath zu Leipzig unterdienstliches Memorial. Erinne-

rung des Cantoris die Schul und Kirchen Music betreffend, 1709, gepubliceerd in Spitta II, p. 856ff. 

So wäre 12. (sonderlich da die aus 8 Personen zusammen bestehenden Stadt Pfeiffer Kunst 

Geiger und Gesellen zu blasenden Instrumenten, nehmlich zu 2 oder mehr Trompeten, 2 Haut-

bois, oder Cornetten, 3 Trombonen oder andern dergleichen Pfeiffen, 1 Fagott, und einem Basson 

kaum zu langen, […] 
Q Johann Kuhnau, notitie bij cantate Daran erkennen wir, daß wir in ihm verbleiben, ca. 1704, volgens 

Spitta II, p. 772f. 

1) NB. Dieses Stück geht in dem Chorton in den Violen [...], Singstimmen und dem General 

Bass aus dem B. 2) Sind die Trompeten ex C# geschrieben. Muß also auff der Trompete ein 

Aufsatz bey dem Mundstücke gesetzt werden, daß die Trompeten einen Ton niedriger biß in 

den Cammerton klingen, so müssen auch die Pauken ein Ton tieffer gestimmt werden in den 

Cammerton herunter. 3) Die Hautbois und Bassons müssen Cammerton stimmen und sind 

diese Parteien im außschreiben schon einen Ton höher transponiret, daß auf dies Art alles also 

accordiret. 


