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XXIV. DE VIOLA DA GAMBA 
 

Eerst komen tijdgenoten van Bach over de viola da gamba aan het woord, waarna de soorten 

gamba’s die Bach in Leipzig gebruikte aan de orde komen, inclusief hun bereik. Vervolgens 

wordt nagegaan wanneer Bach kennelijk graag een gamba inzette en of hij deze ook als een-

stemmig continuo-instrument beschouwde.  

 

 
Afb. 1. Jean-Marc Nattier, Portrait d'Anne-Henriette de France, dite Madame Henriette, jouant de la basse de 

viole, 1754 (detail). Grand cabinet de Madame Adélaïde du Château de Versailles.  

Princesse Henriette bespeelt een zevensnarige gamba. 
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1. Wat is bekend uit traktaten uit de tijd van Bach over de viola da 

gamba? 
 

De Viola da gamba (gamba) werd gebouwd in verschillende formaten, met vijf, zes of zeven 

snaren. Hieronder zullen alleen de traktaten uit de tijd van Bachs leven worden bezien, hoe-

wel gamba’s een veel langere historie hebben, en inmiddels steeds meer werden verdrongen 

door viole da braccio.  

 De belangrijkste, maar weinig opzienbarende, opmerking die Johann Rudolf Ahle 

(1690)A en Friderich Erhard Niedt (1706)B maakten is dat de gamba tussen de benen werd ge-

houden. Martin Heinrich Fuhrmann (1706)C noemde de Viola di Gamba 6-snarig en vond het 

spijtig dat deze uit de mode was geraakt; hij weet dat merkwaardigerwijze aan de opkomst 

van Franse hobo’s. Voor Daniel Speer (1687/1797)D was de Viol di Gamb identiek aan de zes-

snarige basgamba in D. Hij merkte op dat de snaren op de gamba nogal eens verstemd moes-

ten worden en dat dit uit de muziek moest blijken. Ook Georg Falck (1688),E Daniel Merck 

(1695),F Johann Gottfried Walther (1708),G Johann Mattheson (1713),H Johann Gottfried Wal-

ther (1732)I, Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer (1732)J en Johann Christoph Barnickel 

(1737)K beschreven onder het kopje Viola da Gamba alleen deze basgamba in D. Mattheson 

had het daarbij over “die gemeinste Art der Viol di Gamben”, Walther over “ordinairement 

sechs Saiten”; daarmee suggeerden zij dat er varianten waren. Mattheson noemde als bereik 

drie volle octaven. Hij meende dat de gamba vooral een continuo-instrument was. Dat men 

er met akkoorden een complete generale bas op zou kunnen spelen, werd wel beweerd, al-

dus Mattheson, maar hij had het zelf nog nooit gehoord. Majer citeerde zoals gewoonlijk 

Mattheson, maar gaf daarnaast een afbeelding en een grepentabel. Barnickel greep noch ver-

der terug en citeerde grote delen uit de publicatie van Speer. 

Een zevensnarige gamba (afb.1) werd laat in de 17e eeuw voor het eerst beschreven in 

Frankrijk; Jean Rousseau schreef in 1687 dat Monsieur de Sainte Colombe een gamba ge-

bruikte met een zevende, met zilver omwoelde snaar in A1. De opkomst van de zevensnarige 

gamba zou dan ruwweg samenvallen met de introductie van omwoelde snaren. Annette Ot-

terstedt beschrijft echter dat experimenten met zevensnarige gamba’s al halverwege de zes-

tiende eeuw plaatsvonden, dus ver voor de introductie van omwoelde snaren.1  

In Italië bouwde Antonio Stradivari in 1701 een zevensnarige gamba. Hoewel in 

Duitsland zevensnarige gamba’s zijn overgeleverd uit de jaren 1720 (zie onder), werden zij in 

traktaten pas voor het eerst genoemd in 1738 door Johann Philipp Eisel, als variant van de 

zessnarige.L Eisel gaf naast een compleet overzicht met vingerzettingen nog verdere details. 

Zo meldde hij dat het overzetten van de vingers op de hoogste snaar het spelen kon verge-

makkelijken. Verder gaf hij te kennen dat de gamba werd gebruikt 1. om de baslijn te ver-

sterken, 2. om een solo te spelen en 3. om een complete generale bas te realiseren, d.w.z. bas-

lijn plus akkoorden. Hij was er blijkbaar trots op dat hij (i.t.t. Mattheson) dit iemand had ho-

ren doen. Ten slotte noemde hij beroemde gambabouwers, onder wie Joachim Tielke in 

Hamburg en Johann Christian Hoffmann in Leipzig. Ook Leopold Mozart (1756) noemde de 

zevensnarige gamba en merkte nog op dat de gamba vooral werd gebruikt voor de boven-

stem, niet als continuo-instrument.M  

  

                                                      
1 Annette Otterstedt, Die Gambe – Kulturgeschichte und praktischer Ratgeber, Kassel 1994, p. 129. 
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Zessnarige gamba’s werden (evenals de G-violone) gestemd in kwarten, met een terts (onge-

veer) in het midden. Daardoor was de hoogste snaar precies twee octaven hoger gestemd 

dan de laagste. De zessnarige altgamba was gestemd A-d-g-b-e1-a1 en de zessnarige bas-

gamba D-G-c-e-a-d1. Door een zevende snaar in A1 toe te voegen aan een D-gamba werd het 

bereik in de diepte met een kwart uitgebreid. Ook deze zevensnarige basgamba werd be-

speeld in 8’-ligging. Een enkele maal werden de zessnarige tenorgamba, gestemd G-c-f-a-d1-

g1 en de contrabasgamba in G1-C- E-A-d-g genoemd. Overigens werden soms de termen te-

nor-, bas- en contrabasgamba door verschillende auteurs aan verschillende gamba’s toege-

kend. Zo werd de basgamba vaak tenorgamba genoemd. 

Er zijn tamelijk veel gamba’s bewaard gebleven, met zowel vijf, zes als zeven snaren. 

Van de meer dan 70 overgeleverde gamba’s van de befaamde Noord-Duitse bouwer Tielke 

zijn er slechts drie met zeven snaren.2 Dat zegt echter weinig over de Zuid-Duitse traditie, 

die op een aantal punten afweek van de Noord-Duitse. De details daarvan vallen buiten het 

bestek van deze studie. Bach moet in Leipzig gamba’s gekend hebben van Hoffmann, met 

wie hij een vriendschappelijke relatie had en die in 1729 voor de Thomas- en Nikolaikirche 

elk een compleet strijkkwartet leverde, en vanaf 1733 de instrumenten aldaar ook onder-

hield. Bij zijn dood in 1748 liet Hoffmann aan Bach enkele van zijn instrumenten na. Samen 

waren zij peetvader van een zoon van luitist Johann Christian Weyrauch.3 Van Hoffmann 

zijn o.a. een zessnarige gamba bewaard gebleven uit 1731 (Grassi-Muziekinstrumentenmu-

seum in Leipzig) en een zevensnarige uit 1725 (Bachhaus Eisenach).4 Overigens blijkt uit de 

overgeleverde 18e-eeuwse gamba’s dat er, in tegenspraak met de traktaten, waarin uitslui-

tend basgamba’s worden vermeld, wel degelijk ook kleinere Duitse instrumenten zijn ge-

bouwd (alt- en tenor-gamba’s). Sopraan- of discantgamba’s kwamen vrijwel niet voor. 

De meeste overgeleverde basgamba’s hadden een corpuslengte van ca. 66 cm. Uit de 

afbeeldingen bij Michael Praetorius is af te leiden dat de 6-snarige basgamba’s in D (volgens 

Praetorius alt- of tenorgamba’s) een corpusgrootte hadden van ca. 68 cm.5 Deze formaten zijn 

aanzienlijk groter dan die van moderne gamba’s. Tegenwoordig zou bijvoorbeeld Praetorius’ 

discantgamba wellicht als een alt- of tenorgamba worden beschouwd. Wellicht is dit een ge-

volg van de toepassing van niet-omwoelde snaren. 

 

Gamba’s werden gebouwd in verschillende groottes, met vijf tot zeven snaren; 

door auteurs ten tijde van Bach werd echter alleen de zessnarige basgamba in 

D beschreven. Pas in 1738 werd de gamba met een zevende snaar in A1 ge-

noemd, hoewel die al veel eerder in Duitsland voorkwam. De gamba’s in 

Bachs tijd waren groter dan de hedendaagse. 
 

  

                                                      
2 Otterstedt 1994, p. 129. 
3 BD II, nr. 160, p. 121f.; nr. 161, p. 122f.; nr. 517, p. 407; nr. 573, p. 449. 
4 Ulrich Prinz, Johann Sebastian Bachs Instrumentarium, Kassel 2005, p. 541. 
5 Tharald Borgir, The Performance of the Basso Continuo in Italian Baroque Music, Ann Arbor, 1987, p. 77; 

Herbert W. Myers, “Renaissance Viol Tunings: a Reconsideration”, The Journal of the Viola da Gamba 

Society of America XLIV, 2007/8, p. 23f. 
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2. Welke rol speelde de viola da gamba in Bachs kerkmuziek in Leip-

zig? 

Gamba’s bij Bach in Leipzig 
Er zijn geen meldingen van gamba’s in het bezit van beide hoofdkerken in Leipzig of van de 

Thomasschule. Johann Kuhnau noemde het instrument nergens.N Ook in lijsten van de nala-

tenschap van een aantal stadsmusici komt geen gamba voor.6 Uit de lijst van Bachs eigen na-

latenschap blijkt dat hij zelf wel een Viola da Gamba bezat, zij het dat die met een waarde van 

slechts drie Reichs-Thaler geen kostbaar instrument kan zijn geweest. Die lage prijs kan daar-

naast te maken hebben gehad met de afnemende populariteit van de gamba rond 1750. De 

bouwer is onbekend.7  

Wie gamba speelde tijdens de kerkdiensten in Leipzig is niet bekend. De enige naam 

die in dit verband wordt genoemd is die van Carl Friedrich Abel, zoon van de befaamde 

gambist Christian Ferdinand Abel, die aan het hof in Köthen nog onder Bachs leiding 

speelde. Abel jr. werd geboren in 1723 en kwam waarschijnlijk in de tweede helft van de ja-

ren 1730, uiterlijk in 1743 naar Leipzig. Hij was mogelijk leerling aan de Thomasschule en 

stond later als gambavirtuoos bekend.8 

Gamba’s waren als ensemble-instrumenten al lang verdrongen door viole da braccio. 

Bach gebruikte het instrument in Leipzig zelden in zijn kerkmuziek. Sinds zijn aanstelling in 

Leipzig schreef hij de gamba voor in slechts vier werken: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 

BWV 76 (1723), de Johannes-Passion BWV 245.2,3,5 (vanaf 1724), de Trauerode BWV 198 (1727) 

en de Spätfassung van de Matthäus-Passion BWV 244.2 (1737). Er zijn geen aanwijzingen dat 

de cantate Tritt auf die Glaubensbahn BWV 152 uit Weimar ooit in Leipzig heeft geklonken, 

terwijl een gambapartij uit Köthen voor Mein Herze schwimmt im Blut BWV 199.2 in Leipzig 

werd vervangen door een partij die waarschijnlijk bestemd was voor violoncello piccolo (BWV 

199.3). Hoewel de Trauerode niet in het kader van een dienst werd uitgevoerd in de Thomas- 

of Nikolaikirche (maar in de Paulinerkirche, de universiteitskerk), wordt deze hier wel ge-

noemd, omdat Bach vermoedelijk een groot aantal delen daaruit overnam in de Markus-Pas-

sion BWV 247. De inzet van gamba’s hierin is niet meer te bewijzen, omdat de muziek verlo-

ren is gegaan. Dat de Markus-Passion werkelijk heeft bestaan en – vermoedelijk meermalen – 

is uitgevoerd, staat vast.9  

De hoogste toon in de meeste van Bachs gambapartijen is c2, alleen in BWV 198 e2.10 

Deze tonen zijn realiseerbaar op alle hierboven genoemde gamba-typen. In deel 8 van BWV 

76 is de laagste toon van de gambapartij B, in deel 12 e. Hier zou een altgamba in A volstaan, 

maar de partijen zijn ook speelbaar op een basgamba. De gambapartij in cantate BWV 152 uit 

Weimar heeft een beperkt bereik van D tot g1. In de Trauerode BWV 198 is de laagste toon 

eveneens D. In beide werken had Bach genoeg aan een standaard zessnarige basgamba in D. 

Bij een (niet gedateerde) heruitvoering van BWV 76 liet hij in de delen 9, 10 en 11 de gamba 

meespelen met het continuo; C is de laagste noot. Dat is te realiseren op een 6-snarige gamba, 

                                                      
6 Hans-Joachim Schulze, “Besitzstand und Vermögensverhältnisse von Leipziger Ratsmusikern zur 

Zeit Johann Sebastian Bachs”, Beiträge zur Bachforschung, Heft 4, 1984, p. 33-46. 
7 Specificatio der Verlaßenschafft …, BD II, nr. 627, p. 493. 
8 Prinz 2005, p. 542. 
9 Tatjana Schabalina, “‚Texte zur Music‘ in Sankt Petersburg – Weitere Funde; IV. Die Markus-Passion 

von 1744”, BJ 95, 2009, p. 30-36. 
10 Gegevens omtrent het bereik in Bachs muziek zijn afkomstig uit Prinz 2005, p. 555f. 
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waarvan de laagste snaar is verstemd naar C, maar vanzelfsprekend ook op een 7-snarige 

basgamba in A1. 

In BWV 245.1 is in aria 20 (“Erwäge”, alleen versie 1) een C nodig, en in aria 30 (“Es 

ist vollbracht”) is, wanneer de gambist in het middendeel met het continuo meespeelde (in 

versies 1 en 2), Cis de laagste toon; hier volstaat een verstemde zessnarige gamba. In de ver-

sies 3 en 4 van de Johannes-Passion (1732, 1749) speelde de gambist in het middendeel van “Es 

ist vollbracht” een octaaf lager met de alt mee; hier is B de laagste toon. Een zessnarige 

gamba hoefde nu zelfs niet meer verstemd te worden. 

In de Matthäus-Passion BWV 244.2 is het bereik van de gamba in het eerste koor (deel 

56, “Ja freilich” en 57, “Komm süßes Kreuz”) A1 tot c2, evenals de gamba in het tweede koor 

(deel 34, “Mein Jesus schweigt” en 35, “Geduld”) bij een heruitvoering, vermoedelijk in 1743. 

Hier is in beide koren een zevensnarige basgamba in A1 nodig. Een zevensnarige basgamba 

was dus pas nodig sinds 1737, bij de eerste uitvoering van de nieuwe versie van BWV 244. 

Voor die tijd volstond een zessnarige basgamba, hoewel verstemming van de laagste snaar 

dan vaak vereist was. Mogelijk had Bach al eerder een zevensnarige basgamba ter beschik-

king; dan was verstemming niet nodig. Immers, Eisel noemt de zevensnarige basgamba wel-

iswaar pas in 1738, maar Hoffmann bouwde deze al sinds 1725, en mogelijk eerder. 

Details over de inzet van de gamba in Bachs kerkmuziek in Leipzig 
Over het algemeen gebruikte Bach de gamba vanwege zijn milde, boventoonrijke klankkleur 

vooral als solo-instrument in treurmuziek, ondersteund door het continuo. In de passies lijkt 

Bach de gamba te hebben toegepast vanwege het timbre op het hoogtepunt van de dramati-

sche actie.11 Alleen in BWV 76 (1723) heeft de gamba zo’n solorol terwijl het geen treurmu-

ziek betreft (afb. 2).  
 

 
Afb. 2. BWV 76/8, gambapartij 1723, begin. 

 

Zulke obligate gambapartijen zijn ook te vinden in deel 30 van de Johannes-Passion (1724, “Es 

ist vollbracht”; afb. 8 en 9) en in deel 1, 4, 5 en 10 van de Trauerode BWV 198 (1727, afb. 3) In 

deel 7 spelen beide gambisten weliswaar unisono mee met vocale partijen, maar in de ritor-

nellen hebben zij een solorol. 

 

                                                      
11 In deze studie wordt geen relatie gelegd tussen de instrumentatie en de op muziek gezette tekst. 

Echter, in dit hoofdstuk wordt hierop tweemaal een uitzondering gemaakt: de inzet van de gamba in 

muziek met een uniek karakter in de Matthäus-Passion en de Johannes-Passion. Vgl. Myrna Herzog, 

“The Viol in Bach’s Passions: A Performer’s Notes”, Journal of the Viola da Gamba Society of America 33, 

1996, p. 30-46. 
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Afb. 3. BWV 198/5, partituur, begin; balken gamba 1, gamba 2 en luiten. 

 

Daarnaast heeft de gamba een eigen partij, met een melodie en akkoorden, (naast het conti-

nuo), in deel 57 van de Matthäus-Passion BWV 244.2 (1737; “Komm süßes Kreuz”, afb. 4). 
 

 
Afb. 4. BWV 244.2, deel 56, begin deel 57, gambapartij koor 1. 

 

De gambist als vertolker van de generale bas, waarbij hij niet alleen de continuolijn, maar 

ook begeleidende akkoorden speelde, komt minder vaak voor. Bij een late heruitvoering van 

de Matthäus-Passion klonk de gamba in deel 34, “Mein Jesus schweigt” (afb. 5) naast de stac-

cato-continuolijn ook akkoorden. De bespelers van de overige continuo-instrumenten speel-

den eveneens mee. In deel 56 van de Matthäus-Passion (“Ja freilich”) is een variant te vinden: 

hier speelde de gambist doorlopend arpeggio-akkoorden naast het continuo, waarvan de 

partij alleen uit kwartnoten bestaat (afb. 4). Zowel in deel 34 als deel 56 ontbreekt becijfering; 

de akkoorden zijn uitgeschreven. Het spelen van akkoorden door de gambist in de Matthäus-

Passion is uniek; in andere werken komt het niet voor. 

 

 
Afb. 5. BWV 244.2, deel 34 en begin 35, gambapartij koor II, heruitvoering 1743. 
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Slechts eenmaal zette Bach de gamba uitsluitend in als niet-akkoorden-spelend continuo-in-

strument, namelijk in de tenoraria (“Erwäge”), deel 20 van de Johannes-Passion. De overleve-

ring van de Johannes-Passion is bijzonder complex. De partituur, waarvan het gedeelte met 

deel 20 is gemaakt voor versie 4, is waarschijnlijk grotendeels overgeschreven uit de niet 

overgeleverde originele partituur voor versie 1. In de latere partituur lijkt het continuo in 

deel 20 normaal te zijn bezet; er staat niets over de bezetting. Maar in de bewaard gebleven 

continuopartij voor versie 1 (bij versie 4 toegewezen aan de Bassono grosso) is de aria hele-

maal niet opgenomen, en toegewezen aan de Viola da Gamba (afb. 6). De gambapartij zelf is 

verloren geraakt. 

 

 
Afb. 6. BWV 245.1/20, Continuo versie 1. 

 

In versie 2 was deze aria geschrapt. Op een inlegblad voor versie 3 (bij de continuopartij van 

versie 2) staat bij aria 20: “Senza Violone”; een gamba wordt niet genoemd (afb. 7). 

 

 
Afb. 7. BWV 245.3/20, continuopartij, inlegblad versie 3, begin. 

 

Ook in de onbecijferde continuopartij voor versie 4 (waarschijnlijk per abuis betiteld als Cem-

balo) staat bij aria nr. 20 Senza Violon (afb. 8). 
 

 
Afb. 8. BWV 245.5/20, continuopartij versie 4 (‘Cembalo’), begin. 

 

Blijkbaar is alleen in versie 1 (1724) de continuopartij van “Erwäge” gespeeld door een gam-

bist. Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken met de zachte klank van de viole d’amore in versie 

1; in versies 3 en 4 verving Bach deze door violen met sourdine. Daarbij werd blijkbaar een 

cello ingezet, zonder violone (de fagot wordt niet genoemd). 

Delen waarin de gambist eenstemmig continuo speelde, komen weinig voor, en heb-

ben altijd plaats voor of na een deel met een obligate gambapartij. In deel 30 van de Johannes-

Passion (“Es ist vollbracht”) bijvoorbeeld speelde de gambist in het middendeel (“Der Held 

aus Juda”) volgens de partituur in versie 1 en 2 mee met het continuo (afb. 9).  
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Afb. 9. BWV 245.4/30, partituur, m. 19-21, notenbalken gamba, alt en continuo. 

 

In de gambapartij, gemaakt voor versie 3 (en 4?) speelde de gambist niet meer mee met het 

continuo, maar colla parte met de alt, een octaaf lager, wellicht om een zwakke alt te onder-

steunen (afb. 10). 
 

 
Afb. 10. BWV 245.3/30 versie 3, gambapartij, m. 18-20. 

 

Terwijl de gamba in BWV 76 tijdens de eerste uitvoering in 1723 alleen een (solo-) functie 

had in deel 8 en 12, maakte Bach voor een heruitvoering een nieuwe gambapartij, waarin hij 

de gamba ook de tussengelegen delen met het continuo liet meespelen (afb. 11). 
 

 
Afb. 11. BWV 76, gambapartij heruitvoering, Sinfonia (deel 8, slot) en Recitatief (deel 9, begin). 

 

Zoals eerder vermeld werd alleen bij de laatste uitvoering (1743?) van de Matthäus-Passion 

een gamba ingezet in het tweede koor in deel 34 (“Mein Jesus schweigt”). Bij diezelfde gele-

genheid liet Bach de gamba eenstemmig meespelen met het continuo in aria 35 (“Geduld”) 

(afb. 4). De overige continuopartijen hebben geen tacet-notities: blijkbaar versterkte de gamba 

het continuo alleen maar, zoals Bach dat eveneens toepaste bij de genoemde heruitvoering 

van BWV 76. In de partituur wordt geen melding gemaakt van de toevoegde gamba. 

 In deel 8 van de Trauerode BWV 198 speelden beide gambisten samen met twee luitis-

ten een soort uitgewerkte versie van de continuo, die zich beperkte tot kwartnoten (afb. 12).  
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Afb. 12. BWV 198/8, partituur, begin. Van boven naar beneden:  

gemeenschappelijke notenbalk voor twee gamba’s plus twee luiten, tenor, continuo. 

 

Nergens vervulden de gamba’s in de Trauerode de rol van gewone continuo-instrumenten. 

Joshua Rifkin maakt aannemelijk dat de beide gambisten alleen meespeelden met de delen 

waarin zij uitgeschreven partijen hadden en derhalve in de overige delen zwegen.12 Blijkbaar 

liet Bach de gambist overigens zelden meespelen met het continuo, en dan nog alleen maar 

wanneer het instrument toch al werd ingeschakeld voor een solorol. De enige en eenmalige 

uitzondering is in de eerste uitvoering van de Johannes-Passion in 1724, in samenhang met 

twee viole d’amore. 

 

In Leipzig schreef Bach zelden gambapartijen in zijn kerkmuziek. Mogelijk 

werd dan steeds een zevensnarige basgamba in A1 gebruikt, maar in de eerste 

jaren in Leipzig kan ook een zessnarige basgamba in D zijn gebruikt, waarvan 

de onderste snaar dan soms naar C moest worden verstemd. Slechts eenmaal, 

in de Trauerode BWV 198, schreef Bach twee gamba’s voor. Hij zette de gamba 

vooral in als solo-instrument in treurmuziek; zelden liet hij de gambist mees-

pelen met het continuo, en dan nog alleen maar wanneer het instrument toch 

al een obligate partij was toebedeeld.  
 

 

 

 

Rens Bijma, versie 27-11-2022 

Met dank aan Albert Clement, Jos van Veldhoven en Mieneke van der Velden 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Joshua Rifkin, “Performance questions in Bach’s Trauerode”, Bach studies 2, ed. Daniel R. Melamed, 

Cambridge 1995, p. 133f. 
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A Johann Rudolf Ahle, Kurze doch deutliche Anleitung zu der lieblich- und löblichen Singekunst, Mühlhau-

sen 1690, p. 28 

Viola di Gamba, Geige / so man zwischen den Knien oder Beinen helt. 
B Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Anderer Theil, Hamburg 1706, editie Hamburg 

1721 (uitgave Johann Mattheson), p. 115. 

Viola di Gamba: eine kleine Tenor- oder Baß-Geige / so zwischen den Beinen gehalten wird / 

davon sie auch den Nahmen hat. 
C Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree 1706, p. 93. 

13. Viol di Gamba, eine Violdegamb / mit 6. Seiten bezogen, ist ein schmeichlend Instrument, 

(die Engelländischen sind die besten) und nur Schade / daß es itzt so wenig gebraucht wird / 

solches haben die Frantzöisischen Hautbois so danieder gedruckt; denn anjetzo wird wol 

schwerlich jemand zu einem Kunst-Pfeiffer sagen: Herr / machet mir eine Sonate auff Violdi-

gamben, (wie noch wol vor 20. oder 30. Jahren geschah) sondern: Blaset mir auff der Hautbois 

einen March oder Menuet auff etc. […] 
D Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht-  und Nöthiger Unterricht der musicalischen Kunst, eerste editie 

Ulm 1687, p. 87ff. 

Von einer Viol di Gamb. 

Wie viel hat eine Viol di Gamb Saiten und Bände um den Hals / Item wie wird sie ordinari ge-

stimmt? 

Eine Viol di Gamb hat sechs Saiten und sieben / auch noch wol mehr Bände um den Hals / und 

wird die gröbste als erste Saiten in den Bass als das tieffe D. die ander Sait ins tieffe G. Die 

dritte Sait ins c. die vierte Sait ins e, die fünffte Sait ins a, die sechste Sait oder die Quint ins 

Tenor d. gestimmet / und muß einer den Bass, Tenor, Alt, und nidrigen Discant, ja so gar den 

hohen Discant-Schlüssel verstehen / wer dieses Instrument / sonderlich in verstimmten Sachen 

recht tractiren will / wie aus folgendem Exempel die ordinari Stimmung und Griffe abzufassen.

 

 

 
 

NB. Die oben her gesetzten Buchstaben bedeuten der gestimmten Sait ihren Ton, die unten her 

befindlichen Buchstaben aber die Griffe. So ist auch das zu mercken / daß so viel Bänd am 

Hals sich befinden / so viel Griffe auch dieses Instrument hat / dann auf jedem Bund sonder-

heitlich auf der Quint ein Griff sich befindet / wie dann auch viel doppelte Griffe darauf ge-
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macht werden / und daß viel Saiten zusammen gestrichen / und auf einmahl im Gehör erklin-

gen / so der Informator seinem Lehrjungen wird an die Hand geben. Die Verstimmung ist nicht 

nöthig zu melden von diesem Instrument / weil bey jedem Music-Stuck solche beygesetzt wird 

/ in dem mancherley Verstimmungen bräuchlich. 
E Georg Falck, Idea bonis cantoris, Nürnberg 1688, p. 189. 

Der gemeine Accord auf der Viola di Gamba ist eine Quint höher / als der auf der Violon. 

Die mancherley Verstimmungs-Arten überlasse ich denen, in selbigen wolgeübten Künstlern.  

 
F Daniel Merck, Compendium Musicae Instrumentalis Chelicae, Augsburg 1695, zonder paginanumme-

ring, Cap. VIII. 

Die Stimmung zu der Viola da Gamba ist dise:  

 
G Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, Tome I, Weimar, 1708, p. 160. 

Viola digamba, eine Geige zwischen den Beinen gehalten, gehet vom groben D biß ins g1, a1. 
H Johann Mattheson, Das Neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713.  

p. 283ff. 

Die säuselnde Viola di Gamba, Gall. Basse de Viole, eigentlich also genandt / ist ein schönes 

delicates Instrument, und wer sich darauf signalisiren will / muß die Hände nicht lange im 

Sack stecken. 

Man nennet es Viola di Gamba, oder Bein-Viole / weil sie zwischen den Beinen gehalten wird 

/ so wie die Viola di Braccio, Arm-Viole heisset / weil sie fast recht auff dem lincken Arm lie-

get / wenn jemand darauff spielet. Dis Instrument, Basse de Viole, wird in Franckreich sonder-

lich hoch gehalten und sehr excoliret. Einer / mit Namen Rousseau hat einen expressen Tractat 

davon geschrieben / welchen die Curieusen weiter um Raht fragen mögen / und unsere Kürze 

verzeihen werden. Die gemeinste Art der Viol di Gamben hat 6. Sayten / oder ist / nach der 

Kunst zu reden, sechs Chöricht ; die Stimmung ist von oben nach unten: d. a. e. c. G. D. und 

die Etendüe wird sich auff ein Trisdiapason oder 3. volle Octaven, von D. biß d. erstrecken. 

Ihr meister Gebrauch bey Concerten ist nur zur Verstärckung des Basses, und praetendiren 

einige gar einen General-Bass darauff zu wege zu bringen / wovon ich noch biß dato eine vol-

lenkommene Probe zu sehen / das Glück nicht gehabt habe. 
I Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 637. 

Viola di (da) Gamba [ital.] Basse de Viole, it. Viole de Gambe [gall.], eine Bein-Viole, weil sie 

zwischen den Beinen gehalten wird, hat ordinairement sechs Saiten, welche von oben nach 

unten zu folgender massen gestimmt werden: d1. a, e. c, G, D. […] 
J Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer, Museum musicum, Schwäbisch Hall 1732, p. 81. 
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§ 10. Viola di (da) Gamba, Ital. Basse de Viole, item Viole de Gamba, Gall. eine Bein-Viola, ist ein deli-

cates Instrument, und wird deswegen so betittelt / weil solche zwischen den Beinen mit den 

Knien gehalten wird / so, wie die Viola di Braccio, Arm-Viola heisset / und fast ganz auf dem 

linken Arm liget / wenn man darauf spielet. Es hat solche ordinairement  6. Saiten / oder ist / 

nach der Kunst zu reden / Sechs-Chöricht; ist auch mit so viel Bünden um den den Hals verse-

hen / und wird folgender Gestalt gestimmet: Die gröbste und erste Saite ins d. die andere ins 

g. die dritte ins c. die vierdte ins e. die fünffte ins a. und die 6te Saite ins d. Wer darauf zu 

spielen gedenket, muß einen vollkommenen Begriff aller Music-Schlüssel haben / wann an-

derst solch Instrument nach denen Noten soll tractirt werden. Die gemeine Verstimmung da-

rauf ist folgender gestalt zu ersehen: 

 
 
K Johann Christoph Barnickel, in Johann Christoph en Johann David Stößel, Kurtzgefaßtes Musicalisches 

Lexicon. Chemnitz 1737, p. 416. 

Viola da Gamba, das ist, eine Geige, die man zwischen den Füssen halten muß: denn Gamba 

heissen auf teutsch die Füsse (eine Knie-Geige) hat sechs Saiten, und sieben, auch wohl noch 

mehr Bände um den Hals, und wird die gröbste, als erste Saite, im Bass, als das tieffe D. die 

andere ins tieffe G. die dritte ins c. die vierdte ins e. die fünffte ins a, die sechste Saite, oder 

Quinte, ins Tenor d1 gestimmet, und muß einer den Bass, Tenor, Alt, und niedrigen Discant, ja 

so gar den hohen Discant-Schlüssel verstehen, wer dieses Instrument, sonderlich in verstimm-

ten Sachen, recht tractiren will. Wird durch Quarten gestimmet, und in der Mitten eine Tertie. 

Die grosse Viola da Gamba, oder Contrabassa da gamba, wird von den meisten durch und 

durch per Quartem gestimmet, worbey zu mercken, daß so viel Bände am Hals sich befinden, 
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so viel Griffe auch dieses Instrument hat, dann auf jedem Bund, sonderlich auf der Quinte, ein 

Griff sich befindet; wie denn auch viel doppelte Griffe darauf gemacht werden, um daß viel 

Saiten zusammen gestrichen, und auf einmahl im Gehör erklingen. Die Verstimmung von die-

sem Instrument ist nicht nöthig ausführlich zu melden, weil bey jedem Music-Stück solche 

beygesetzt wird, indem mancherley Verstimmungen gebräuchlich. Man nennet dieses Instru-

ment auch Viola Bastardo darum, weil man alle Stimmen, gleich einer Lauten, auf eine beson-

dere Art und Verstimmung, mit Verwunderung darauf kan hören lassen. 
L Johann Philipp Eisel, Musicus Autodidaktos, Erfurt 1738, p. 39f.  

Die Viola da Gamba, oder Bein-Viole, welche zuerst in Engelland aufgekommen, nachgehends 

in Italien / Frankreich und Teutschland auch bekannt worden / ist eines der delicatesten Instru-

menten / wenn sie wohl gespielet wird. Die Herren Frantzosen sind sonderbahre Liebhaber 

davon und wissen sie besonders wohl zu tractiren. Wer sich damit signaliren will / muß hur-

tige Fäuste und lange Finger haben / und dieselben nicht im Schub-Sack stecken / denn es ge-

höret gar viel zu einem Maitre auf diesem beliebten Instrumente. 

1. [Eine Viola da Gamba hat sechs Saiten] / oder wie die Musici zu reden belieben / sie ist sechs-

chöricht; Ob gleich vor kurzer Zeit bey denen Herren Frantzosen der siebende Chor, nehmlich 

des Contra-A zur Mode worden. 

2. […] Daß die Griffe auf diesem Instrument  mit gewissen von Saiten um den Hals gemachten 

Bänden marquiret werden, wird als etwas bekanntes praesupponiret. Es sind aber dieser Bände 

7. Der Ambitus oder Etendüe der Viola da Gamba exstrecket sich auf drey vollen Octaven von D. 

bis d. 

3. […] Die unterste [Saite heisset] das tieffe D. die andere das tieffe G. die dritte C. die vierte E. 

die fünffte A. und die oberste D. Uberhaupt muß derjenige, so eine Viola da Gamba recht tracti-

ren will / das Bass- Tenor Alt- Discant ja selbst das Violinen-Zeichen vollkommen inne haben, 

zumahl wenn er sie in verstimmten Sachen gebrauchen will. Doch hiervon ist nicht nöthig all-

hier etwas zu melden, weil solche bey jeder musicalischen Partie ordentlich beygezeichnet wer-

den. Das Bass- und Alt-Zeichen aber sind einem Anfänger am allernothwendigsten zu erler-

nen, weil in diesen beyden Zeichen die mehresten und schönsten Partien gesetzet sind. 

4. […] Eben so viel als sich Bände am Halse befinden / nemlich sieben [hat manc Griffe darauf] 

/ indem auf jedem Bund / sonderlich auf der Quinte sich ein Griff befindet. 

5. Die [unterste] Saite heisset D. der erste Bund Dis, der andere E. der dritte F. der vierte Fis. 

der fünffte G. der sechste Gis. der siebende A. […] 

11. [Schema:] 
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Wer aber noch höher überzusetzen Lust hat / derselbe kan den Zeige-Finger ins a. b. oder h, 

nach der Applicatur Beschaffenheit setzen / so werden ihme gewiß manche schwer scheinende 

Passagen durch diesen Vortheil sehr leichte vorkommen. 

12. […] daß dann und wann auch so gar das Violinen-Zeichen vorkommt. Mit dem # und . 

bleibts beym vorigen. Hiernächst ist wohl zu observiren nöthig / daß man den Hals der Viol da 

Gamba nicht in die volle Hand nehme / sondern den Daumen an das Mittel des Halses doch 

nicht zu feste ansetze / weil dadurch nicht allein eine gute Positur der lincken Hand heraus 

kommt / sondern auch alles Ubersetzen / Trillo und Mordant sehr geschickt heraus zu bringen. 

13. [Eine Viola da Gamba wird] bey Concerten gebrauchet / 1) zur Verstärckung des Basses. 2) 

Zur Concert-Stimme selbst. 3) Zum General-Bass; ob gleich dessen Execution von vielen negiret 

werden wollen / weil es ihnen impracticable geschienen / so giebt es dennoch Virtuosen welche 

solches praestiren / dergleichen ich zu hören das Glücke gehabt. Es lässet sich ein Solo auf der 

Viola di Gamba vortrefflich hören. 

14. […] Viol‘ di gamben [welche] heut zu tage in hohen Werth gehalten [werden, sind] die ur-

alten Englischen / die Thielckschen aus Hamburg / die Hoffmannischen aus Leipzig / die Ha-

serts aus Eisenach / die alten Gottmannshäuser / Unbehagnischen und Rupperts aus Erffurth; 

doch behalten die Englischen wegen ihres kostbahren Klanges und über ein Seculum hinaus 

erstreckenden Alterthums den Rang über alle / man wird auch sehr selten eine von dieser Gat-

tung zu sehen bekommen. 
M Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augsburg 1756, p. 3. 

Die neunte Art [der Geigen] ist die Gamba. Sie wird zwischen die Beine gehalten; daher es 

auch den Name hat: denn die Italiäner nenne es Viola di Gamba, das ist: Beingeige. Heut zu 

Tage wird auch das Violoncell zwischen die Beine genommen, und man kann es mit allem 

Rechte auch eine Beingeige nennen. Im übrigen ist die Viola di Gamba vond dem Violoncell 

in vielem unterschieden. Es hat 6, auch 7. Seyten; da das Bassel nur 4. hat. Es hat auch eine 

ganz andere Stimmung, einen angenehmern Ton, und dienet meistentheils zu einer Ober-

stimme. 
N Bijvoorbeeld Johann Kuhnau, An E. Hoch Edlen und Hochweisen Rath zu Leipzigunterdienstliches Memo-

raial. Erinnerung des Cantoris die Schul und Kirchen Music betreffend, 1709, gepubliceerd in Philipp Spitta, 

Johann Sebastian Bach, Zweiter Band, Leipzig 21916 (Spitta II), p. 856ff  

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 Hautbois, oder 

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

langen, und man nicht sehen kan, wo zu der übrigen Geigen Music, welche die angenehmste 

ist, wie sie izo in ganz Europa und auch bey uns starck bestellet wird, da bey denen beyden 

Violinen immer zum wenigsten 8 Personen stehen, und folgentlich zu denen gedoppelt besetz-

ten Braccien, zu Violonen, Violoncellen, Coloscionen, Paucken und andern Instrumenten mehr, 

die Leüte herzunehmen seyn, da sie alle in die neüe Kirche gezogen werden.) […] 


