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XXI. DE VIOLONCELLO 
 

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe en wanneer de violoncello in Italië ontstond, wanneer 

hij in Duitsland in gebruik kwam en op welke wijzen het instrument bespeeld kon worden. 

Hierbij wordt ook getracht, helderheid te scheppen in het verwarde beeld dat Duitse trakta-

ten uit de tijd van Bach over de grootte en speelwijze van de cello lijken te geven. Daarbij ko-

men de stemming, toonomvang en strijktechniek aan de orde. Vervolgens wordt onderzocht 

welk(e) type(n) violoncello mogelijk door Bach in Leipzig werd(en) gebruikt. Tot slot wordt 

via raadpleging van diverse handschriften van Bachs muziek onderzocht of de cello het 

‘standaard’ continuo-instrument was voor zijn kerkelijke werken uit Leipzig. 

 

 

 
Afb. 1. Jan Brueghel de oudere, Boda campestre (Plattelandsbruiloft, ca. 1612). 

Museo nacional del Prado, Madrid, nr. P01441. 

Detail met horizontaal bespeeld basinstrument: zie afb. 6. 

 

 

1. Wat is een violoncello, wanneer werd deze in Duitsland geïntrodu-

ceerd en hoe kon deze worden bespeeld? 

De besnaring van lage strijkinstrumenten 

De snaren van strijkinstrumenten werden gemaakt van lams- of schapendarm. De frequentie 

ƒ van de toon wordt gegeven door de formule 𝑓 =
𝑐

ℓ
√
σ

ρ
, waarin ℓ = de snaarlengte,  
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σ (sigma) = de snaarspanning, ρ (rho) = de snaardichtheid, en c = een constante.1 Voor lage 

strijkinstrumenten is het vooral belangrijk dat deze de vereiste lage tonen met voldoende vo-

lume en klankkwaliteit kunnen weergeven. Uit de formule volgt dat voor een toon met een 

lage frequentie f (een lage toon) nodig zijn: 

 

- een kleine snaarspanning σ (maar niet té klein, anders is het geluidsvolume te klein); 

- een grote snaardichtheid ρ (dikke snaren geven lagere tonen); 

- een grote snaarlengte ℓ (langere snaren geven lagere tonen).  

 

Om die lage toon voldoende volume te geven moet bovendien de klankkast voldoende 

grootte hebben voor de benodigde resonantie. Grote instrumenten zijn goed voor de lage to-

nen: men kan langere en dikkere snaren gebruiken met minder spanning.  

De opkomst van de violoncello; omwoelde snaren 
Al voor 1600 werden in Italië cello-achtige basviolen gebouwd, 8’-basinstrumenten uit de 

braccio-familie, met een laagste snaar in C; ook na 1670 werden zulke instrumenten nog ge-

bouwd en gebruikt. In Frankrijk was op de (Petite) Basse de Violon de laagste snaar gestemd in 

Bes1. Zoals de meeste instrumenten uit de braccio-familie bezaten zij veelal vier snaren van 

schapendarm en werden ze gemaakt in verschillende formaten; de meest gangbare hadden 

een corpuslengte van ca. 80 cm en waren daarmee groter dan de hedendaagse celli. De 

naamgeving was verwarrend. Grote basviolen konden in Italië bijvoorbeeld Basso (di) viola, 

Violone, Violone da brazzo heten, kleinere Viola da brazzo, Viola da braccio, Violone piccolo of Basso 

da brazzo. De naam Violoncello kwam voor 1670 vrijwel niet voor.  

Omstreeks 1655 werden voor het eerst met metaaldraad (meestal zilver) omwoelde 

snaren gemaakt, mogelijk door iemand genaamd ‘Goretsky’.2 Ca. tien jaar later werden deze 

waarschijnlijk in Bologna toegepast in lage strijkinstrumenten (violones). Door de veel gro-

tere snaardichtheid ρ kon volstaan worden met kortere snaren om voldoende volume te be-

reiken voor de laagste tonen, en dus met kleinere instrumenten. De nieuwe kleinere violones 

uit de braccio-familie met omwoelde laagste snaren werden al snel Violoncelli genoemd.3 Zij 

hadden (en hebben) meestal vier snaren gestemd als C-G-d-a en vonden geleidelijk hun weg 

door heel Italië en daarbuiten. Doordat de laagste snaren bovendien minder dik waren, wa-

ren zij gemakkelijker in te drukken, waardoor een stemming in kwinten beter haalbaar was. 

De naam Violoncello werd in Italië tussen 1670 en 1700 algemeen en kon lokaal nog veel later 

ingeburgerd raken.4 In Duitsland werd de violoncello kennelijk rond 1700 geïntroduceerd (zie 

§ 2). De cello had in Italië en Duitsland steeds vier of vijf snaren, in Frankrijk – volgens Sé-

bastien de Brossard – vijf of zes.C De onderste snaren waren, evenals op de hedendaagse 

cello, meestal gestemd C-G-d-a, dus een octaaf lager dan de altviool. Een eventuele vijfde 

                                                      
1 De informatie in § 1 is, wanneer niet anders vermeld, ontleend aan Stephen Bonta, “From Violone to 

Violoncello: A Question of Strings?”, Journal of the American Musical Instrument Society 3, 1977, p. 64-99 

en Marc Vanscheeuwijck, “Recent re-evaluations of the Baroque cello and what they might mean for 

performing the music of J. S. Bach”, Early Music 38/2, 2010, p. 181-192. 
2 Oliver Webber, “Real Gut Strings: Some New Experiments in Historical Stringing”, [The Consort 55, 

1999, p. 3-29]; The Italian Viola Da Gamba, proceedings of the International Symposium on the Italian Viola da 

Gamba 2000, ed. Susan Orlando, Solignac / Torino 2002, p. 169, eindnoot E. 
3 Bonta 1977, p. 77-99.  
4 Ibid., p. 86f. 
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snaar was meestal gestemd in e1, soms in d1. Maar andere stemmingen kwamen eveneens 

voor, met de laagste snaren gestemd in D of G.5 

Oudere cello-achtige instrumenten zonder omwoelde snaren konden na 1700 even-

eens violoncello werden genoemd; dat kon lokaal verschillend zijn.6 

 

 
Afb. 2. Philip Mercier, Frederick, Prince of Wales, and his sisters, 1733.  

London, National Portrait Gallery, NPG 1556. 

De speelwijze van de violoncello 
In Duitsland konden celli worden bespeeld 

1. da gamba: tussen de benen (afb. 2), eventueel gesteund op een bankje (zoals in afb. 3 

wordt getoond met een kennelijk hybride instrument uit de tijd vóór 1670) of een 

houten pen;  

2. staande, waarbij een bankje of een houten pen voor een comfortabele hoogte 

zorgde (afb. 4);  

3. da spalla: (op de schouder (afb. 5) of voor de borst, hangend aan een knoop of een 

band om de nek (afb. 1, 6).7 

 

                                                      
5 Marc Vanscheeuwijck, “The Baroque Cello and its performance”, Performance Practice Review 9/1, 

1996, p. 80. 
6 Agnes Kory, Tenor Violin or Tenor Cello? Problems of Identification and Repertoire (proefschrift), Man-

chester 2018, p. 44f. 
7 Dmitry Badiarov, “The Violoncello, Viola da Spalla and Viola Pomposa in Theory and Practice”, Gal-

pin Society Journal 60, 2007, p. 133f. 
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Afb. 3. David Teniers II, De schilder en zijn familie, ca. 1645.  

Gemäldegalerie der Staatliche Museen zu Berlin. 

 

 
Afb. 4. Bernard Picard, Musicus, detail, 1701. 
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In deze studie zullen de beide eerste speelwijzen verticaal worden genoemd, en de laatste 

horizontaal. Volgens Jean Rousseau (1687) werd in Italië de violoncello meer horizontaal be-

speeld en in Frankrijk de Basse de Violon verticaal.A De speelwijze hing naast geografische 

verschillen in traditie af van de grootte van het instrument en van de voorkeur van de bespe-

ler. Bij solospel werd het instrument vaak da spalla of da gamba bespeeld, bij ripiënospel 

staande. De verticale speelwijze werd in de loop van de 18e eeuw steeds populairder. Bij mu-

ziek voor de cello werd nooit de speelwijze gespecificeerd: dat liet de componist blijkbaar 

aan de speler over.8 
 

Afb. 5 en 6. Links: Stefano Ghirardini (?), Concertino, ca.1730.  

Rechts: Jan Brueghel de oudere, Boda campestre, 1612. Detail van afb. 1. 

 

 

Een violoncello is een basinstrument uit de braccio-familie, meestal met vier 

snaren gestemd als C-G-d-a. Door het gebruik van met metaaldraad om-

woelde laagste snaren kon het instrument relatief klein zijn en toch lage tonen 

produceren met voldoende zeggingskracht. De violoncello kon in de eerste 

helft van de 18e eeuw, mede afhankelijk van de grootte en de voorkeur van de 

speler, zowel horizontaal bespeeld worden als verticaal.  
 

                                                      
8 Ibid. 
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2. Wat is bekend over de grootte een speelwijze van de cello in Duits-

land ten tijde van Bach? 

Informatie over de cello in Duitse traktaten 
In het begin van de 18e eeuw was de cello blijkbaar nog weinig bekend in Duitsland. Daniel 

Speer (1687 en 1697), Georg Falck der Ältere (1688), Daniel Merck (1695), Tomáš Baltazar Ja-

nowka (1701), Friderich Erhard Niedt (1717), Wolfgang Caspar Printz (1714) en Moritz 

(‘Mauritius’) Vogt (1719) noemden de violone wel, maar de cello nog niet. 

De Italiaan Bartolomeo Bismantova vermeldde het instrument in 1694 al wel, maar de 

Bohemer Janowka in 1701 (nog) niet, terwijl beiden hetzelfde bijzondere type violone be-

schreven. Volgens Bismantova werd de cello horizontaal bespeeld: hij noemde het instru-

ment een Violoncello da Spalla. De laagste snaar was volgens hem niet gestemd in C, maar in 

D.B In Frankrijk lijkt uit de Dictionnaire van Brossard (1703) te volgen dat de violoncello werd 

beschouwd als een Quinte de violon, een instrument dat waarschijnlijk kan worden gezien als 

een horizontaal te bespelen grote altviool, of een vijf- of zessnarige Petite basse de violon, een 

kleinere vorm van de verticaal bespeelde Basse de violon met extra snaren.C Johann Gottfried 

Walther (1708) uit Weimar, die zijn Praecepta schreef in het jaar waarin Bach in Weimar werd 

aangesteld, beschreef de violoncello als een horizontaal bespeeld instrument met vier snaren, 

gestemd C-G-d-a. Vanwege het gewicht werd het aan een kledingknoop gehangen.D 

Johann Mattheson (1713) heeft met zijn beschrijving voor veel verwarring gezorgd. 

Onder het kopje Violoncello noemde hij “der […] Violoncello, die Bassa Viola und Viola di 

Spala”. Dit waren alle drie “kleine Bass-Geigen”, die gemakkelijker te bespelen waren dan 

grotere instrumenten.E Mattheson gaf vervolgens alleen een beschrijving van de Viola di 

Spala, die hij ook wel Schulter-Viole noemde. Deze zou niet aan een knoop bevestigd zijn ge-

weest, maar met een band; op de rechter schouder gedragen was een andere mogelijkheid. 

Met de term kleine Bass-Geigen maakte Mattheson het onderscheid met de grosse Bass-Geigen, 

ofwel de violones, duidelijk. Onduidelijk is, of „mit 5 auch wol 6. Sayten” slaat op de cello of 

op de violone. Vanaf 1730 worstelden diverse auteurs blijkbaar met Matthesons autoriteit: ze 

citeerden hem grotendeels, inclusief de onduidelijkheden, maar wijzigden daarbij toch vaak 

zijn tekst enigszins. 

Walther (1732) citeerde Mattheson, merkte daarbij op dat celli vijf of zes snaren had-

den (wellicht vertrouwend op Mattheson), maar voegde evenals in 1708 de stemming toe 

van de viersnarige cello: “Die viersäitigten werden wie eine Viola, C.G.d.a. gestimmt”. Een 

Viola Basso was volgens Walther “eine Viola di gamba”. En dit was blijkbaar weer hetzelfde 

instrument als de Basse de Viole, namelijk “eine kleine Baß-Geige; Violadigamba”. Wellicht 

bedoelde hij hiermee het instrument dat Mattheson een Basso Viola noemde. Een stemming 

gaf Walther niet.F Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer (1732) citeerde Mattheson even-

eens letterlijk.G Hij nam de passage over de vijf of zes snaren echter niet over, maar wijzigde 

die in: “gemeinlich mit 4 starken Saiten bezogen”. Na de beschrijving van de Viola di Spala 

voegde hij bovendien toe: “von vielen aber wird sie zwischen beeden Beinen gehalten”. Hij 

gaf als stemming C-G-d-a, maar de tekening die hij bij de cello plaatste was die van een 

gamba, wellicht een Bassa Viola. Majer noemde daarnaast een zogenaamde Fagottgeige. Merk-

waardig is dat hij hier eigenlijk nogmaals de Viola di spalla beschreef. Ook Daniel Speer 

noemde zo’n instrument al (Viola di Fagotto),H evenals later Leopold Mozart.N Mogelijk ging 

het om een veel kleiner instrument; een tekening ontbreekt. 
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De enige wijziging die Barnickel in het lexicon van de gebroeders Johann Christoph en Jo-

hann David Stössel in 1737 aanbracht in het citaat van Mattheson, was dat er naast 5- en 6-

snarige celli 3-snarige [sic] zouden hebben bestaan.I Johann Philipp Eisel (1738) citeerde eerst 

Mattheson met zijn Viola di Spala.J Daarna beschreef hij de Basso Viola. Dit zou een afzonder-

lijk instrument zijn geweest dat vooral in Frankrijk werd gebruikt. Blijkbaar had hij het over 

de Basse de Viole, ofwel de basgamba. Vervolgens beschreef Eisel de violoncello als een instru-

ment met vier of vijf snaren, waarna hij zich evenals Majer beperkte tot de meest algemene 

soort met vier snaren; de hoogst haalbare toon zou een d1 zijn geweest, en niet a1 zoals vol-

gens Walther. Johann Heinrich Zedler week van Mattheson af wat betreft het aantal snaren: 

dat zou vier, vijf of zes zijn geweest. Vervolgens gaf hij de bekende stemming van de vier-

snarige cello.K Ook na Bachs dood werd de cello beschreven door o.a. Johann Joachim 

Quantz (1752),L Jakob Adlung (1758),M Leopold Mozart (1756),N en Johann Samuel Petri 

(1767/1782).O 

De cello volgens Mattheson 
Hadden celli volgens Mattheson in 1713 vijf of zes snaren, en citeerde hij daarmee Brossard? 

Zo lezen hedendaagse onderzoekers dat meestal, in navolgingen adepten als Walther en Bar-

nickel.9 De desbetreffende passage bij Mattheson luidt als volgt: 

Der hervorragende Violoncello, die Bassa Viola und Viola di Spala, sind kleine Bass-Geigen/ in 

Vergleichung der grössern/ mit 5 auch wol 6. Sayten/ worauff man mit leichterer Arbeit als auff 

den grossen Machinen allerhand geschwinde Sachen / Variationes und Mannieren machen kan.  

Men kan echter ook lezen dat niet de cello, maar de violones (“in Vergleichung der 

grössern”) vijf of zes snaren hadden, in tegenstelling tot de cello.D Deze aantallen werden in 

Duitsland genoemd in de beschrijvingen van de Deutsche Violone (G-violone), bijvoorbeeld 

door Quantz (zie § XXII.2). Als deze interpretatie klopt, ligt het voor de hand dat Mattheson 

hier een viersnarige cello bedoelde, anders zou het noemen van vijf of zes snaren op de vio-

lone zinloos zijn geweest. Matthesons formulering omtrent de drie genoemde instrumenten 

kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. [---] 

Een zinsnede uit Matthesons Grosse General-Bass-Schule uit 1731 kan enige duidelijk-

heid verschaffen.P Volgens de desbetreffende passage diende men de bas in het klavecimbel 

te octaveren wanneer geen “durchdringende Instrumente, als eine Viola di Spala oder ein Vi-

oloncello, Beistand leisten”. Daaruit volgt dat de violoncello en de viola da spalla (inmiddels?) 

verschillende instrumenten moeten zijn geweest. De Basso Viola noemde Mattheson niet 

(meer).  

Een mogelijke interpretatie die recht doet aan alle hierboven gegeven beschrijvingen is de 

volgende: Violoncelli (in algemene zin) waren te onderscheiden in (minstens) drie ondersoor-

ten:  

 

1. De Viola di Spala was een kleine cello met vier of vijf snaren, die horizontaal werd be-

speeld.  

                                                      
9 Vanscheeuwijck 1996, p. 89; Lambert Smit, “Towards a more consistent and more historical view of 

Bach’s Violoncello”, Chelys 32, 2004, p. 45-56; later gereviseerd als “Towards a different, possibly more 

historical view of Bach’s Violoncello” [www.lambertsmit.com], p. 4; Badiarov 2007, p. 135; Vanscheeu-

wijck 2010, p. 181. 
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2. De Violoncello (in engere zin) had vier snaren, was groter dan de Viola di Spala en werd 

staande of tussen de knieën verticaal bespeeld.  

3. De Basso Viola was identiek met de Franse Basse de Viole (basgamba), die zoals iedere 

gamba tussen de knieën werd bespeeld.  

De horizontale en verticale speelwijze 
De conclusie die uit alle genoemde traktaten kan worden getrokken, is dat de violoncello, 

waarschijnlijk mede afhankelijk van zijn grootte, zowel horizontaal als verticaal bespeeld 

kon worden. Walther kende in 1708 kennelijk alleen de horizontaal bespeelde cello. Uit prak-

tische overwegingen moet worden aangenomen dat zo’n cello kleiner moet zijn geweest dan 

de gebruikelijke verticaal bespeelde cello (corpuslengte ca. 75 cm; zie onder), maar groter 

dan een altviool (corpuslengte ca. 40 cm). Dergelijke instrumenten (hier voor de eenvoud 

‘kleine celli’ genoemd) zijn tamelijk veel overgeleverd, maar het is niet vanzelfsprekend dat 

deze horizontaal werden bespeeld. Agnes Kory verzamelde 37 afbeeldingen van ‘kleine celli’ 

uit de tijd van 1500 tot 1780, afkomstig uit zes landen, waaronder Duitsland.10 Hierop wor-

den 5 instrumenten niet bespeeld, 22 verticaal en 10 horizontaal. Ongeveer 30 % van de afge-

beelde ‘kleine celli’ werd op deze afbeeldingen dus da spalla bespeeld, en deze beslaan de ge-

hele Barokperiode (1600-1750). Dit wijst erop dat de horizontale speelwijze op ‘kleine celli’ 

dus in het algemeen minder gangbaar kan zijn geweest dan de verticale. Dat geldt in het bij-

zonder voor Duitsland, omdat geen enkele afbeelding van horizontaal bespeelde instrumen-

ten afkomstig is uit Duitsland.  

De horizontale speelwijze was in Duitsland blijkbaar het oudst, en werd in het bijzon-

der toegepast bij kleine instrumenten. De verticale speelwijze won in de eerste helft van de 

18e eeuw meer terrein en veranderde in de loop van de tijd van staande, met de cello op een 

pen of een tafeltje, naar zittend, geklemd tussen de benen. De oudste celli hadden vier of vijf 

snaren; uiteindelijk bleef alleen de viersnarige over met een vaste stemming C-G-d-a.  

Overgeleverde en gereconstrueerde verticaal bespeelde instrumenten 
Tot ca. 1707 bouwde Antonio Stradivari zijn Forma A-celli, die een corpuslengte van ca. 80 

cm hadden. Tussen 1707 en 1710 ontwikkelde hij het model Forma B, dat hij beschouwde als 

het perfecte ontwerp voor de cello. De Forma-B-celli zijn viersnarig met een corpuslengte 

van ca. 75 cm en ongeveer identiek aan de heden veel gebruikte ‘barokcelli’. Ze hebben een 

kortere en meer rechtop geplaatste hals dan de moderne cello, een kortere toets, een dunnere 

stapel, een dunnere basbalk, een lagere en anders gevormde kam, en meestal geen staart-

pen.11 Ook Giuseppe Guarneri (filius Andreae) bouwde dergelijke instrumenten. Forma B-

celli werden aan het hof in Dresden geïntroduceerd en wonnen in Duitsland snel aan popu-

lariteit. Ze werden bijna zeker verticaal bespeeld. De op Stradivari gebaseerde instrumenten 

hadden een briljante, ‘trompetachtige’ toon, en waren minder gewelfd dan de celli van An-

drea Amati en Jacobus Stainer, die een meer ‘fluitachtig’ geluid produceerden.12 Veel overge-

leverde instrumenten zijn kennelijk in latere jaren aangepast, zodat ze geen betrouwbaar 

beeld bieden van hun oorspronkelijke staat.  

                                                      
10 Kory 2018, p. 109-146. 
11 Vanscheeuwijck 1996, p. 80. 
12 Siegbert Rampe / Dominik Sackmann, Bachs Orchestermusik, Kassel 2000, p. 294. 
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De faam van Stradivari en Guarneri heeft zich vooral gevestigd rond 1800; het is dan ook de 

vraag of hun instrumenten werkelijk zoveel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van 

de violoncello in de eerste eeuwen van de achttiende eeuw. 

Strijktechniek en toonomvang 
Op afbeeldingen tussen 1700 en 1750 van cellisten in Duitsland wordt gedurende de gehele 

periode onderhands gestreken. Pas na 1730 is op de helft van de afbeeldingen bovenhands 

strijken waar te nemen. Voordeel van de onderhandse speelwijze was dat de haarspanning 

met de vingers kon worden geregeld. Bovenhands kon dat niet, omdat schroeven nog ont-

braken.13 Waarschijnlijk werden in Duitsland verticaal bespeelde celli tot 1723 steeds onder-

hands gestreken; daarna veranderde dat langzamerhand.14  

Volgens Majer en Eisel was de hoogst bereikbare toon op de viersnarige cello een d1. 

Maar volgens Walther (1732) en Zedler was een a1 haalbaar. Een d1 was direct bereikbaar, 

een a1 alleen door geoefende spelers, met positieverschuivingen op de vierde snaar. Op een 

5-snarige cello zijn die hoge tonen veel gemakkelijker te bereiken, maar Walther heeft het uit-

drukkelijk over een 4-snarige cello.  

 

De horizontale speelwijze was in Duitsland blijkbaar het oudst. De verticale 

speelwijze veranderde in de loop van de tijd: eerst staande, met de cello op een 

pen of een tafeltje, later zittend, geklemd tussen de benen. De oudste celli had-

den vier of vijf snaren; dit aantal evolueerde naar vier met de vaste stemming 

C-G-d-a. Pas na 1730 kwam bovenhands strijken in zwang.  
 

3. Wat is bekend over Bachs violoncelli in de beide hoofdkerken in 

Leipzig? 

Violoncelli in Bachs kerken 
Bach gebruikte celli al in Mühlhausen, Weimar en Köthen. In Mühlhausen schreef hij in Gott 

ist mein König BWV 71 een cello voor die, gezien de omvang van de partij, viersnarig G-d-a-e1 

kan zijn geweest, mogelijk met een vijfde niet gebruikte laagste snaar in C. Dit kan een klein 

instrument zijn geweest dat, in overeenstemming met Walthers beschrijving uit hetzelfde 

jaar (1708), waarschijnlijk horizontaal werd bespeeld. De stemming komt overeen met die 

van een tenorviool (een octaaf lager dan die van de viool). De partij is genoteerd in de so-

praansleutel. Ook de celli in BWV 4.1 en 150 staan in hoge sleutels genoteerd.15  

Volgens rekeningen van de hofkapel had Bach in Weimar de beschikking over een 

cello uit 1706 van Giuseppe Guarneri; in Köthen blijken uit een inventarislijst uit 1773 een 

cello van Stainer uit 1650 en twee celli van de instrumentenbouwer Johann Christian Hoff-

mann in Leipzig uit 1715 en 1720 aanwezig te zijn geweest.16 Rond 1706 bouwde Guarneri 

                                                      
13 Mark Smith, ”The cello bow held the violway; once common, now almost forgotten”, 1995, Chelys 

24, p. 54-57, [http://vdgs.org.uk/chelys/24chelys1995.pdf]. 
14 Vanscheeuwijck 2010, p. 182f. 
15 Ulrich Prinz, Johann Sebastian Bachs Instrumentarium, Kassel 2005, p. 568f. 
16 Ibid., p. 559f. 
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celli die een corpuslengte hadden van ca. 75 cm.17 Het instrument van Stainer stamt uit de 

tijd voor de introductie van de omwoelde snaren, en zal daarom waarschijnlijk een grotere 

corpuslengte hebben gehad. Een overgeleverde viersnarige Stainer-basviool uit 1655 had een 

corpuslengte van 80 cm.18 Deze instrumenten werden gezien hun grootte vermoedelijk verti-

caal bespeeld. Hoffmann maakte celli in verschillende formaten; overgeleverde instrumenten 

zijn kleine, waarschijnlijk horizontaal te bespelen instrumenten met een corpuslengte van ca. 

45,5 cm (Violoncelli piccoli) en waarschijnlijk verticaal te bespelen celli met een corpuslengte 

van 69 resp. 75 cm.19 Bach kende dus op het moment dat hij in Leipzig in dienst trad in ieder 

geval de verticale, maar waarschijnlijk uit Mühlhausen ook de horizontale speelwijze van de 

cello. 

Johann Kuhnau, Bachs voorganger in Leipzig, schreef in 1701 wel over een violone, 

maar nog niet over celli in beide hoofdkerken in Leipzig.20 Hij noemde deze instrumenten 

voor het eerst in 1709. Blijkbaar had hij toen (minstens) twee “Violoncellen” tot zijn beschik-

king, waarvoor hij echter geen goede spelers beschikbaar had.Q Bach moet deze instrumen-

ten in 1723 hebben aangetroffen, en schreef ze meteen voor: bij de overgeleverde partijen van 

de tijdens zijn proefspel uitgevoerde cantate Du wahrer Gott und Davids Sohn BWV 23.2 zijn er 

twee voor cello (St.16/22 en 23) (naast een cellopartij uit Köthen, St.16/24), waaruit blijkt dat 

hij minstens twee celli tot zijn beschikking had. Deze dateren uit de tijd vóór 1710, toen Wal-

ther alleen horizontaal bespeelde celli beschreef; of ze echt horizontaal of toch verticaal wer-

den bespeeld is niet bekend. Gezien de partijen die Bach ervoor schreef lijkt het erop dat ze 

vier snaren hadden die C-G-d-a waren gestemd; een eventuele vijfde snaar was niet nodig, 

maar kan natuurlijk wel aanwezig zijn geweest.  

Over de grootte van Bachs celli in 1723 kan men iets te weten komen door te kijken 

naar zijn violoncello piccolo, die mogelijk identiek, maar in ieder geval verwant was met de vi-

oloncello da braccia, hetgeen horizontaal gebruik suggereert.21 Bach schreef dit instrument 

voor in 1724 in zijn cantates met obligate cellopartijen (dus niet voor continuopartijen). Het 

wordt besproken in Hoofdstuk XXVII (Bijzondere strijkinstrumenten), § 4 (de Violoncello pic-

colo). Overgeleverde ‘kleine celli’ van Hoffmann hadden een corpuslengte van slechts ca. 45,5 

cm. Zij zijn echter alle gebouwd na 1730. Niettemin, als Bachs violoncello piccolo reeds in 1724 

ongeveer dit formaat had, dan moeten Bachs gewone celli in 1723 in ieder geval beduidend 

groter zijn geweest, anders zou de term piccolo zinloos zijn geweest. Daarbij kan gedacht 

worden aan grotere horizontaal bespeelde celli (ca. 55 cm, zie hieronder) of grote verticaal 

bespeelde instrumenten (ca. 75 cm).  

 

                                                      
17 W.H Hill, A.F Hill en A.E. Hill, The Violin-makers of the Guarneri Family, 1931, p. 157; Verband 

Schweizerischer Geigenbauer, Alte Meistergeigen III, Frankfurt am Main 1979, p. 209; Robin Aitchison / 

Sarah Mnatzaganian, “What is a full sized cello?”, 2008 [www.aitchisoncellos.com/publications/cello-

and-bow-articles/ technical-articles-about-the-cello/what-is-a-full-sized-cello], s.p. 
18 Verband Schweizerischer Geigenbauer, Alte Meistergeigen VIII, Frankfurt am Main 1982, p. 151. 
19 Zie Hoofdstuk XXVII (Bijzonder strijkinstrumenten), § 4 (De Violoncello piccolo). 
20 Arnold Schering, Musikgeschichte Leipzigs, Bd. II, Leipzig 1926, p. 114. 
21 In 1762 noteerde uitgever Johann Gottlob Immanuel Breitkopf in een lijst 41 composities voor een 

violoncello piccolo, ô violoncello da braccia. Vanscheeuwijck 2010, p. 187. 
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Afb. 7. Andreas Jais, Viersnarige violoncello, Tölz 1713, corpuslengte 57 cm. 

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, nr. MIR838. 

 

In de geschriften van Mattheson (1713), Walther (1732) en Eisel (1738) (zie § XXII.2) kan wor-

den gelezen dat de violone ca. twee maal zo groot was als de violoncello. Omdat grote violo-

nes een corpuslengte hadden van ca. 110 cm (§ XXII.3) zouden violoncelli een corpuslengte 

van ruwweg 55 cm moeten hebben gehad. Dit formaat zou te verwachten zijn voor tenorvio-

len:22 het ligt precies tussen de normale corpuslengtes van altviolen (40 cm) en basviolen 

(celli, 75 cm) in (zoals het overgeleverde instrument van Andreas Jaïs uit 1713, afb. 7).23 Op 

tenorviolen ligt een stemming G-d-a-e1 voor de hand. Agnes Kory laat zien dat deze stem-

ming in de muziekliteratuur niet alleen bij Bach (BWV 71, Mühlhausen) wordt aangetroffen, 

maar ook bij andere componisten, onder wie in het bijzonder Luigi Boccherini.24 In Leipzig 

moeten de celli echter de bas-stemming C-G-d-a hebben gehad, gezien de toonomvang van 

Bachs continuopartijen. Wilde men deze stemming op celli met een corpuslengte van ca. 55 

cm realiseren, dan moeten deze instrumenten een matige bas hebben gehad. Het ligt dan 

voor de hand dat Bach voor een ruime basklank altijd een (8’-) violone mee liet spelen.25 

In 1729, toen verreweg de meeste cantates van Bach inmiddels hun eerste uitvoering 

achter de rug hadden, werd voor de Thomaskirche een nieuw strijkkwartet aangeschaft, ge-

bouwd door Hoffmann. De cello daarvan werd omschreven als:26 1. dergleichen (= neu) fein Vi-

olonCello mit Bogen von Fermanbock. Diese 4 Stücke sind anno 1729. angeschafft, sind in der Köthe 

                                                      
22 Onder ‘tenorviool’ wordt ook wel verstaan een grote altviool, met de normale altvioolstemming c-g-

d1-a1. Zie Kory 2018, p. 12 
23 Dat komt overeen met de suggestie van Lambert Smit dat Bach in Leipzig horizontaal bespeelde 

celli gebruikte met een corpuslengte van meer dan 50 cm. Lambert Smit, “Violone da brazzo, Violon-

cello da braccio, Bassa Viola, Viola da spalla, Schulter-Viole etc.: a four-string C-G-d-a cello”, 2007 

[www.lambertsmit.com], p. 3f. 
24 Kory 2018, p. 205ff. 
25 Smit 2004, p. 3. Smit merkt verder op dat in Bachs cellosuites vaak bogen staan genoteerd, die met 

viool-vingerzettingen op een horizontaal bespeelde cello zonder positieverschuivingen, dus veel een-

voudiger zijn uit te voeren dan op een verticaal bespeelde cello. 
26 BD II, nr. 272, p. 199.  
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auf den Chor worzu der Cantor den Schlüßel hat. De Thomaskirche heeft nog steeds een cello in 

bezit, waarvan wel is gedacht dat het deze Hoffmann-cello betreft; dat klopt echter niet. “Das 

Violoncello TK2 ist eine Arbeit der Mittenwalder Schule um die Mitte bis zweite Hälfte des 

18. Jahrhunderts”, aldus Christine Kröhner.27 Bach heeft dit instrument dus waarschijnlijk 

nooit gekend. 

Hoffmann kende de instrumenten van Stradivari vermoedelijk van het hof in Dres-

den. De wel bewaard gebleven violen en altviolen in Hoffmans kwartet van de Thomaskirche 

zijn op deze instrumentenbouwer georiënteerd. Het ligt dan voor de hand dat dat ook voor 

de cello geldt.28 Dat moet dan een verticaal bespeelde cello met corpuslengte van ca. 75 cm 

zijn geweest.29 Zoals gezegd, Bach kende zulke celli uit zijn vorige werkkringen. In een in-

ventarislijst uit 1789 voor de Thomaskirche werd de Hoffmann-cello nog wel genoemd: “1. Vi-

oloncello mit einem Schraubbogen von Hoffmannische Arbeit”, maar de oude celli van 

Kuhnau niet meer. Uit een andere inventarislijst uit 1784 blijkt dat de Nikolaikirche eveneens 

over een compleet strijkkwartet van Hoffmann beschikte, waaronder een “Violoncello mit 

einem Schraubenbogen von Hofmann”. Dat duidt erop dat ook de Nikolaikirche al in 1729 een 

strijkkwartet van Hoffmann mocht aanschaffen, al ontbreken daarvoor verdere aanwijzin-

gen. In 1823 hadden beide kerken inmiddels de beschikking over twee celli, aangeduid met 

de codes NK1 en NK2 resp. TK1 en TK2; dat moeten in de Thomaskirche de Hoffmann- en de 

Mittenwalder cello zijn geweest.30 Beide instrumenten van Hoffmann zijn later blijkbaar ver-

loren gegaan. 

Als het waar is dat de oude celli van Kuhnau kleine instrumenten da spalla waren met 

een corpuslengte van ca. 55 cm, dan hadden de nieuwe celli een veel betere klank in het bas-

register. Men kan veronderstellen dat vanaf dat moment het meespelen van de (8’-) violone 

wellicht minder dwingend zou zijn. Het toenemende aantal partijen specifiek voor cello en 

violone zou zo te verklaren zijn: de violone werd een instrument voor bijzondere gevallen, 

zoals grote bezettingen. In het duet uit BWV 78 (§ XXII.4) zouden in de eerste uitvoeringen 

(kleine) celli en de violone dan samen de continuopartij hebben kunnen spelen. Bij de heruit-

voering met een grote cello was de violone in het algemeen minder nodig. Maar in het duet 

kon Bach het beoogde effect verbeteren met een vereenvoudigde violonepartij. Het blijft ech-

ter speculatie. Een argument tegen het gebruik van kleine celli vóór 1729 zou kunnen zijn dat 

Bach in 1730 in zijn memorandum schreef dat hij twee cellisten nodig had.R Die celli zouden 

dan ongelijkwaardig zijn geweest: een verticaal bespeelde grote cello en een horizontaal be-

speelde kleine. Men zou echter ook kunnen veronderstellen dat Bach reeds in 1723 grote in-

                                                      
27 Christine Kröhner, “Die Streichinstrumente der Leipziger Thomaskirche aus Bachs Amtszeit”, Be-

richt über die Wissenschaftliche Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR, 1985, hrsg. v. Winfried 

Hoffmann und Armin Schneiderheinze, Leipzig 1988, p. 162. De violen TK1 en NK5 bestaan nog, 

evenals een altviool. Zie ook Dokumente GLT X/C 45, p. 348, XI/C 4A/B, p. 528ff. en XI/C 44, p. 570. 

Wellicht is de nog bestaande cello in de Thomaskirche de “Violoncello nebst Bogen”, die in 1756 door Jo-

hann Friedrich Doles werd aangeschaft voor de Thomaskirche. Dokumente GLT X/C 14, p. 324. 
28 Kai Köpp, Streichinstrumente und ihre Spielpraxis, in Rampe 2000, p. 292-302, p. 302. 
29 Van ‘gewone’ celli zijn slechts twee instrumenten van Hoffmann bekend; hun corpuslengtes zijn 68 

(JCH 7, 1720) en 75 cm (JCH 20, 1729). Zie hoofdstuk XXVII. 
30 Kröhner 1988, p. 156.  
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strumenten inzette, bijvoorbeeld uit zijn eigen instrumentencollectie of uit die van een stads-

musicus. De boedelbeschrijving na Bachs overlijden vermeldt twee violoncelli; wanneer zij in 

Bachs bezit kwamen is onbekend.31  

Op de inventarislijsten van de Thomasschule hebben gedurende de hele periode 1723-

1750 twee Violons de Braz gestaan tussen de violen en de violone(s). De vraag dringt zich op 

of dit kleine celli zijn geweest of altviolen. Altviolen (viole da braccio) liggen meer voor de 

hand, omdat het ontbreken van deze laatste op de lijst anders vreemd zou zijn.32 Overigens 

zijn de schoolinstrumenten binnen het kader van deze studie minder interessant dan die 

voor beide kerken.  

De conclusie moet zijn dat onbekend is of de celli tussen 1723 en 1729 horizontaal be-

speelde instrumenten waren met een corpuslengte van ca. 55 cm, of verticaal bespeelde met 

een corpuslengte van ca. 75 cm. 

Het bereik van Bachs cello 
De Kunstgeiger speelden in Bachs kerken geen basinstrumenten. De cellisten waren – zeker 

tot 1730 – leerlingen van de Thomasschule.S Dat waren, zoals een groot deel van Bachs zangers 

en spelers, geen beroepsmusici. Dat neemt niet weg dat uit Bachs continuopartijen blijkt dat 

hij van hen vaak een behoorlijke mate van virtuositeit verwachtte. Maar ook privéleerlingen 

van Bach speelden cello, zoals blijkt uit Bachs aanbevelingsbrieven voor Georg Gottfried 

Wagner in 1730 en Johann Christoph Altnickol in 1747.33 

Zonder positieverschuiving zijn op de hoogste snaar de tonen a tot d1 bereikbaar (zo-

als beschreven door Majer en Eisel, § 2). Met positieverschuivingen zijn bovendien de tonen 

e1 tot a1 te verwezenlijken (volgens Walther 1732 en Zedler, § 2). Alleen met de latere duim-

technieken van Luigi Boccherini en de gebroeders Duport zijn tonen boven a1 mogelijk. 

Bachs partijen gaan meestal niet hoger dan g1, bereikbaar op de a-snaar (4e positie); de veel 

moeilijker te spelen a1 komt eveneens af en toe voor, en wel in 

 

- BWV 70/3 (Violoncello obligato-partij St 95/12, heruitvoering 1731).  

- BWV 243.2/10 (partituur) 

Afb. 8a/b. BWV 243.2/10, partituur, m.1, 2 resp. m. 12, 13. 

                                                      
31 BD II, nr. 627, p. 493. Wellicht gebruikte hij dan Kuhnaus oude (kleine) celli in 1724 als violoncelli pic-

coli, al waren die groter dan de latere instrumenten van Hoffmann. 
32 Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach, Zweiter Band, Leipzig 21916, p. 774. 
33 BD I, nr. 15 en 16, p. 48 en 49; ibid. nr. 81, p. 148. 
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In het Magnificat in Es BWV 243.1 (m. 12) is de hoogste noot in de bassetto-partij, ge-

heel bestaande uit lange noten, een bes1, gespeeld door violen en altviolen. In de 

tweede versie van het Magnificat in D BWV 243.2 is naar verwachting de hoogste 

noot een a1; Bach geeft de partij nu echter aan Cont. e Violoncelli senza Violone e Bassoni, 

d.w.z. aan orgel, klavecimbel en celli (afb. 8). 

- BWV 42/6, o.a. m. 2. De hoge a1 is te vinden in de violone(!)partij St 3/15 (zie Hoofd-

stuk XXII) en in de becijferde continuopartij St. 3/13. 

- BWV 46/1 (becijferde continuopartij St 78/13), m. 104. 

- BWV 69.1/1 (bijna niet becijferde continuopartij), m. 115f. ; de fagot pauzeert. 

- BWV 117/1 (partituur), m. 73. 

- BWV 77/1 (partituur, unisono met de altviool), m. 7 (afb. 9). Hier wordt zelfs een c2 ge-

vraagd! 
 

Afb. 9. BWV 77/1, partituur, becijferd continuosysteem in altvioolsleutel, m. 6-10. 

 

- In de Matthäus-Passion BWV 244.2/27a moesten de cellisten volgens de partituur mee-

spelen met de andere strijkers; ze moesten daarbij zelfs een e2 spelen uit de in de alt-

sleutel genoteerde altvioolpartij. 

 

Deze opsomming bevat nogal wat onzekerheden.  

 

- BWV 70/3 is een aria met een partij voor Violoncello obligato; hiervoor werd een aparte 

partij gemaakt (afb. 10). 

 

 
Afb. 10. BWV 70/3, partij Violoncello obligato, begin. 

 

Maar eigenlijk is dit niet meer dan een versierde versie van de continuopartij (afb. 11):  
 

 
Afb. 11. BWV 70, deel 3, partij Continuo, begin. 

 

Het is niet uitgesloten dat de term obligato hier betekent: te spelen op een violoncello 

piccolo. Op deze wijze zou de hoge a1 in deze partij veel gemakkelijker te realiseren 

zijn. De bespeler van de gewone cello kon continuo blijven spelen uit de continuo-

partij.  
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- In BWV 42/6, 46/1 en 69.1/1 staat de partij in een becijferde continuopartij, die in ieder 

geval bestemd was voor de klavecinist. Of de cellist daaruit meespeelde, is niet zeker.  

- Van BWV 117/1 ontbreken de partij(en), waardoor onbekend is of de hoge gedeelten 

in de cellopartij ontbraken.  

- Hetzelfde geldt voor BWV 77/1; de continuolijn in de partituur heeft in dit openings-

koor twee verschillende gedaanten: m. 7 ligt in een gedeelte waarin een baspartij ont-

breekt. Het in de altsleutel genoteerde continuo volgt hier de altvioolpartij, die een 

soort bassetto vormt. Een c2 is niet speelbaar op een viersnarige cello in Bachs tijd. Het 

ligt voor de hand dat hier alleen het klavecimbel (en misschien het orgel) meespeel-

den (ook in de partituur is becijfering aangebracht; blijkbaar speelde Bach klavecim-

bel vanuit de partituur); andere continuospelers konden weten dat ze alleen moesten 

spelen als de muziek genoteerd was in de bassleutel.34 Daarnaast zijn er in bassleutel 

genoteerde gedeelten waarin het continuo de koraalmelodie in lange notenwaarden 

speelt (zie in het detail hierboven m. 9 en 10). Hier zal de cello wel hebben meege-

speeld.  

- In BWV 244.2/27a heeft Bach blijkbaar ingezien dat een e2 hoog is gegrepen: in de 

continuopartij is de partij van de altviool niet opgenomen.  

- In de partituur van 243.2/10 ten slotte staat uitdrukkelijk dat de continuopartij door 

de cellisten (meervoud!) moet worden meegespeeld. De partijen ontbreken echter, 

dus het is niet bekend hoe dit in de partijen was uitgewerkt.  

 

Over het algemeen schreef Bach voor de cello vrijwel geen noten boven de g1.35 

 

De celli die Bach gebruikte voor zijn continuo waren waarschijnlijk verticaal 

bespeelde instrumenten met vier snaren C-G-d-a en een corpuslengte van ca. 76 

cm. Hierop moesten de cellisten virtuoos kunnen spelen van C tot g1. Mogelijk 

had Bach in de beginjaren tot ca. 1730 alleen kleinere instrumenten ter be-

schikking. Voor obligate cellopartijen maakte hij meestal gebruik van de veel 

kleinere, vrijwel zeker horizontaal bespeelde violoncello piccolo. 
 

4. Hoe zette Bach de violoncello in in zijn kerkelijke werken in Leip-

zig? 

Cantates uit Weimar en Köthen, deels opnieuw gebruikt in Leipzig 
In Mühlhausen was de cello niet een continuo-instrument, maar deel van de strijkersgroep. 

In Weimar schreef Bach relatief veel partijen expliciet voor violoncello. De muziek van som-

mige cantates is verloren gegaan;36 van andere is slechts de partituur overgeleverd.37 In de 

                                                      
34 Vgl. Karl Hochreither, Zur Aufführungspraxis der Vokal-Instrumentalwerke Johann Sebastian Bachs, Ber-

lin 1983, p. 21f., die Petri citeert over de violone. 
35 Met uitzondering van solopartijen voor violoncello piccolo. 
36 BWV 70.1, 80.1, 147(a) en 186 (a). 
37 BWV 12, 54, 61, 132, 152, 155, 161, 163 en 165. 
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helft van deze partituren wordt de cello expliciet genoemd.38 Van alle cantates uit Weimar 

waarvan (ook) de partijen bewaard bleven zijn, zijn cellopartijen overgeleverd, met uitzonde-

ring van BWV 63.39 In deze cantates werd de cello op verschillende wijzen ingezet:  

 

- als deel van de strijkersgroep, naast een violone als continuo-instrument;40 

- als continuo-instrument naast de violone;41  

- als continuo-instrument, waarschijnlijk zonder violone;42 

- als ripiëno-instrument, dus alleen samen met andere instrumenten; op andere plaat-

sen begeleidde het orgel zonder cello.43 

 

Alleen de cantates BWV 54 en 132 (en misschien 152) werden waarschijnlijk niet hergebruikt 

in Leipzig, de overige wel. De cello werd in Leipzig exclusief ingezet als continuo-instrument 

dat alles meespeelde. De oude cellopartijen van BWV 18, 21.1 en 184.1 (uit Köthen) bleven als 

continuopartijen in gebruik, maar behielden de naam Violoncello; hetzelfde gold voor BWV 

172.1 (bij de uitvoering in 1724). Voor BWV 31.2, 162.2, 182, 185.2 en BWV 172.3 (bij de uit-

voering in 1731) moesten nieuwe partijen gemaakt worden, o.a. omdat de muziek in Leipzig 

in kamertoon klonk, en daarom hoger moest worden genoteerd; voor BWV 199.2 gebeurde 

dat reeds in Köthen. Ook de nieuwe partijen kregen de naam Violoncello.44 Hetzelfde geldt 

vermoedelijk voor de nieuwe Violoncello-partij voor BWV 147, waarvan de oude partijen ver-

loren zijn gegaan. Voor BWV 31.2 was er nog een andere reden waarom een nieuwe partij 

moest worden gemaakt. In Weimar speelde de cello alleen mee als ripiëno-instrument, maar 

in Leipzig volgde Bach de nieuwe standaardprocedure, waarbij de cello alles meespeelde als 

onderdeel van het continuo. Voor zijn proefspel in Leipzig in 1723 maakte Bach – waarschijn-

lijk nog grotendeels in Köthen – cellopartijen voor cantates BWV 22 en 23.1,2. 

Omdat Bach in Leipzig zijn continuopartijen vrijwel altijd Continuo noemde, zelfs die 

voor het orgel, is het bijzonder dat de continuopartijen voor de Weimar-cantates in Leipzig 

zo vaak Violoncello genoemd werden, hoewel de partijen in niets afwijken van de andere con-

tinuopartijen. Het lijkt voor de hand te liggen dat de naam Violoncello bij het transcriberen ge-

woon werd overgenomen uit de oude partijen, hoewel de nieuwe partijen in principe voor 

alle continuo-instrumenten geschikt waren. 

De cello in partijen en partituren uit Leipzig 
Vanaf het moment dat hij in Leipzig begon met zijn reguliere cantatejaargangen totdat hij 

daarmee omstreeks 1730 stopte, maakte Bach – voor zover nu nog is na te gaan – geen enkele 

continuopartij specifiek voor de cello. In enkele partituren bracht hij een differentiatie aan 

tussen celli en andere continuo-instrumenten. Het eerste voorbeeld daarvan vindt men in de 

Johannes-Passion BWV 245.1,4 (1724 of 1725). In het openingskoor “Herr unser Herrscher” is 

de continuolijn in de partituur gesplitst: Violoncelli e Bassoni spelen acht achtsten, terwijl Org e 

                                                      
38 BWV 61, 132, 163 en 165. 
39 BWV 18, 21.1, 31.1, 63, 162.1, 172.1, 182, 185.1 en 199.1. 
40 BWV 182 en 199.1. 
41 BWV 18, 162.1 en 185.1. 
42 BWV 21.1 en 172.1. 
43 BWV 31.1. 
44 Met uitzondering van de Köthener Continuo-partij voor BWV 199.2. 
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Violone een vereenvoudigde versie van twee kwarten per maat spelen (afb. 12). Alle overgele-

verde continuopartijen hebben alleen achtsten; de partijen voor orgel en violone met kwarten 

zijn niet overgeleverd. 

 

  
Afb. 12. BWV 245.4, partituur, deel 1 (begin), continuo. 

 

Iets dergelijks geldt voor deel 27b (‘Lasset uns den nicht zerteilen’, afb. 13).  

 

 
Afb. 13. BWV 245.4, partituur, deel 27b (begin), bas en continuo.  

 

Ook hier is de continuolijn in de partituur gesplitst (opvallend is dat de notatie van de stok-

ken naar boven of beneden blijkbaar geen consequenties had). In alle overgeleverde conti-

nuopartijen staan alleen kwarten. Of de celli en fagotten (naar analogie met deel 1) de zes-

tienden speelden is niet zeker; ook het orgel en het klavecimbel komen in aanmerking; de or-

gelpartij ontbreekt.45 Misschien is er ooit een inlegblad geweest. 

Een bijzondere vorm van differentiatie komt voor in het recitatief “Mein Wandel auf 

der Welt” BWV 56/2 (1726). In de partituur staat een afzonderlijke partij voor de violoncello, 

die de golven tijdens de Schiffahrt verbeeldt (afb. 14a). De partijen uit 1726 zijn overgeleverd, 

maar in de continuopartij en de orgelpartij is die differentiatie niet terug te vinden (afb. 14b). 

In de partituur is na dit recitatief een nette cellopartij uitgeschreven (afb. 14c). Het lijkt erop 

dat Bach de uitbeelding van de golven pas later heeft toegevoegd, en dat de cellist hierbij 

meespeelde uit de partituur op het klavecimbel. 

 

  
Afb. 14a. BWV 56/2 partituur, begin. 

                                                      
45 Arthur Mendel, NBA II/4, Kritischer Bericht, Kassel 1974, p. 89f., 15, 258. De differentiatie in deel 20 

“Erwäge” wordt besproken in hoofdstuk XXIV. 
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Afb. 14b. BWV 56/2, continuopartij, begin. 

 

 
Afb. 14c. BWV 56/2, partituur, nette cellopartij na einde recitatief. 

 

Van cantate BWV 188 (1728) is alleen de partituur (onvolledig, en over de wereld verstrooid) 

overgeleverd. In deel 4, de aria “Unerforschlich ist die Weise” voor alt, obligaat orgel en Vio-

loncello (i.p.v. continuo), is de orgelpartij in koortoon (dus een toon lager) genoteerd, alt en 

cello in kamertoon. Blijkbaar waren hier geen violone en fagot gewenst (afb. 15). 

 

 
Afb. 15. BWV 188/4, partituur, begin; notenbalken voor alt, cello en orgel (onderste twee balken). 

 

Uit het feit dat Bach deze vormen van differentiatie aanbracht, kan worden geconcludeerd 

dat hij de cellisten liet meespelen, al werden de partijen niet gespecificeerd. Daarnaast no-

teerde hij alleen in de partituur van BWV 119 (1723) dat het continu was toegewezen aan 

resp. Violoncelli, Bassoni è Violon all’ unisono col Organo, en in die van BWV 7 (1724) aan Violon-

cello è Continuo. In het eerste koor van het motet BWV 226 (begrafenisdienst 1729) liet Bach de 

vocale bas versterken door een cello; in BWV 174/1 (1728) schreef hij drie obligate celli voor. 

In na 1730 in Leipzig gecomponeerde werken komt de term Violoncello iets vaker voor. Echte 
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continuopartijen expliciet voor violoncello zijn dan echter bijna op één hand te tellen.46 Soms 

wordt de violoncello genoemd bij continuo-systemen in partituren of in partijen; dit betreft 

meestal differentiatie.47 Waarom Bach na 1730 de cello vaker apart noemt, is onbekend; ook 

een eventueel verband met de aanschaf van de nieuwe strijkinstrumenten van Hoffmann in 

1729 verklaart dit niet.  

In Leipzig noemde Bach al zijn continuopartijen in principe Continuo. Waarom zijn er 

dan toch enkele Violoncello-partijen overgeleverd? Wanneer de partijen van werken die vóór 

Bachs aanstelling in Leipzig zijn ontstaan niet worden meegerekend, zijn er, zoals hierboven 

beschreven, acht cellopartijen overgeleverd: 

 

- Cellopartijen die afwijken van de overige continuopartijen vindt men in BWV 8.2 

(tweede versie in D), 232.2 (deel 9), BWV 241 (in E) en 248.2I). 

- In BWV 97 las de cellist blijkbaar mee uit de partij Continuo pro Bassono e Violoncello, 

waarbij de partij van de fagottist in deel 1 deels afweek van de overige continuopar-

tijen (m. 53-59). 

- In BWV 100 zweeg de violone in deel 3 en in gedeelten van deel 5; de cellist speelde 

alles mee en kreeg daarom een eigen partij. 

- Slechts in BWV 195.3 is onduidelijk waarom de cello en violone een aparte partij kre-

gen: hun partijen zijn, afgezien van articulatie-aanduidingen, identiek aan de conti-

nuopartij. 

 

Met andere woorden: op één uitzondering na schreef Bach uitsluitend een specifieke violon-

cello-partij indien deze afweek van de andere continuopartijen.  

Was de cello het standaard-continuo-instrument bij Bach? 
Diverse onderzoekers menen dat de cello het standaard-continuo-instrument was bij Bach.48 

De vraag of dat correct is, wordt interessant wanneer men aanneemt dat Bachs violone in 

Leipzig in 8’-ligging klonk (§ XXII.3). In dat geval was de mogelijkheid om te kiezen voor de 

violone als standaard-continuo-instrument reëel: alleen de klankkleur en mogelijk de maxi-

male geluidssterkte van de violone en de violoncello verschilden. Daarom is de vraag relevant 

of Bach het continuo standaard liet versterken door de cello, door de violone, of allebei. Een 

antwoord hierop is niet zonder meer te geven. 

 

- In zijn kerkmuziek noemt Bach de baspartij in Leipzig standaard Continuo. Dat bete-

kent in ieder geval de inzet van orgel en vrijwel zeker ook klavecimbel, met onder-

steuning van andere instrumenten: cello, violone en/of fagot. Welk(e) van de laatste 

drie klonken, is echter zelden gespecificeerd. 

- In bewaard gebleven kerkmuziek voor Leipzig wordt de cello 26 maal genoemd en 

de violone ca. 22 maal. Die aantallen lopen niet veel uiteen. Het ontbreken van zulke 

                                                      
46 BWV 8.2 (versie in D, na 1747), 100 (heruitvoering na 1735), 195.3 (1748), 232.2 (Dresden 1733), 241 

(in E, 1749) en 248.2 (cantate I, 1734). Een continuopartij voor BWV 97 (1735) is later toegewezen aan 

Bassono e Violoncelli. 
47 BWV 191 (1743), 236 (1738/39), 241 (in D, 1748), 243.2 (na 1731), 244.2 (1737) en 1083 (na 1741). 
48 Bijv. Hochreither 1983, p 17; Laurence Dreyfus, Bach’s Continuo Group, Cambridge (USA) 1987, p. 

143f.; Bernd Heyder, “Bachs Aufführungsbedingungen”, Das Bach-Handbuch 2, hrsg. v. Reimar Emans  

/ Sven Hiemke, Laaber 2007, p. 51-96, p. 150f. 
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vermeldingen kan als aanwijzing worden gezien dat het instrument standaard mee-

klonk. 

- Bach noemde beide instrumenten als het ware in één adem in zijn memorandum,49 

maar dat is misschien alleen relevant voor de situatie na 1729, toen Bach nieuwe, 

bijna zeker verticaal bespeelde celli kreeg. 

- Er zijn geen nadere aanwijzingen te vinden in teksten of opmerkingen van of over 

Bach tijdens zijn leven. 

- Contemporaine schrijvers (Mattheson en adepten) roemden de duidelijke toon en de 

mogelijkheid om virtuoos te spelen op de cello, maar pas Quantz beschreef de cello 

als het standaard-continuo-instrument (vooral bij aria’s in kleine bezetting). Bach 

leefde toen niet meer. 

 

De enige manier om de gestelde vraag te kunnen beantwoorden is door nauwkeurig te kij-

ken naar aanwijzingen in de handschriften van de muziek zelf. Er moeten dan bijvoorbeeld 

alleen gewone continuopartijen zijn overgeleverd, terwijl uit de partituur blijkt dat de cellis-

ten wel meespeelden. Dat is het geval bij BWV 7, 56, 244.2, (245.4?) en 248.2. En uit de afzon-

derlijke late violonepartij naast gewone continuopartijen in BWV 62 en 78 blijkt eveneens dat 

de cello bij die heruitvoering het standaard-continuo-instrument was: de violonepartijen 

werden toegevoegd. Ten slotte blijkt uit de violonepartij van BWV 1083 dat de cellist hieruit 

vermoedelijk meespeelde.50 In totaal betreft dit zeven à acht uitvoeringen, bijna alle na 1729. 

Dat cello, violone en fagot alle zwegen, zodat de continuopartij alleen werd gespeeld door 

orgel en klavecimbel is een praktijk die Bach in Mühlhausen wel toepaste. Hoewel hij dit 

blijkbaar ook wenste in een aria van het Weihnachtsoratorium, zijn er geen aanwijzingen dat 

dit in Leipzig veel vaker voorkwam. 

Er zijn evenmin duidelijke aanwijzingen dat de violone wel meedeed, en de cello niet. 

Van de cantates BWV 42 en 49 zijn wel violonepartijen overgeleverd, maar geen cellopartijen. 

Maar daarnaast zijn er gewone continuopartijen waaruit de cellist kan hebben gespeeld. In 

de partituur van BWV 194.2 klonken naast het orgel kennelijk alleen Bassoni e Violoni (zie § 

XXII.4). Maar dit betreft een uitvoering buiten Leipzig. Bovendien zou Violoni ook kunnen 

betekenen: celli en violone samen (zie § XXII.4). Er zijn dus wel enkele aanwijzingen dat de 

cello een standaard continuo-instrument was; dat is niet het geval voor de violone. Het lijkt 

erop dat Bach na 1729 waarschijnlijk altijd twee celli liet meespelen, en zo mogelijk daarnaast 

een violone. Als Kuhnaus celli groot en verticaal bespeeld waren, is er geen reden om aan te 

                                                      
49 Bach 1730, memorandum, BD I, nr. 22, p. 60ff., r. 16, 38f., 62f., 73f. 
50 In BWV 1083 (Tilge Höchster, Bachs bewerking van Giovanni Battista Pergolesi’s Stabat Mater) vindt 

differentiatie plaats. In een partij getiteld Violon blijkt uit notities bij enkele passages dat de violoncel-

list hier alleen speelde. Wellicht speelde de cellist mee uit deze partij, hoewel deze vanzelfsprekend 

ook kon meespelen uit de klavecimbelpartij. Volgens Johann Samuel Petri moest de violonist passages 

die in alt- of tenorsleutel waren geschreven niet meespelen, maar overlaten aan de cello. Dat ook Bach 

zich aan deze regel hield, blijkt uit de violonepartij bij Tilge Höchster. In deel 9 (“Laß mich Freud”) 

wordt de continuopartij eerst gespeeld door orgel en klavecimbel alleen. In m. 9 vallen violone en 

cello in. Vanaf m. 17 speelt de cello zonder violone, eerst genoteerd in tenorsleutel, vanaf m. 29 in bas-

sleutel. In m. 37 speelt de cello opnieuw alleen, genoteerd in tenorsleutel, vanaf m. 42 in bassleutel. 

Blijkbaar was een regel dat de violone zweeg bij een tenorsleutel, maar weer meespeelde bij een bas-

sleutel. Daarom is het te betreuren dat de NBA de authentieke sleutels vaak niet heeft overgenomen. 
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nemen dat de situatie vóór 1729 anders was dan na 1729. Maar als Kuhnau’s celli klein en ho-

rizontaal bespeeld waren, dan zou de 8’-violone Bachs standaard continuo-instrument kun-

nen zijn geweest tussen 1723 en 1729; in hoeverre ook celli meespeelden is onbekend. 

 Bach zette de cello bijna steeds alleen in als continuo-instrument. In enkele bijzondere 

gevallen speelde de cellist solo.51 In cantates uit de tweede jaargang in Leipzig (1724/25) ko-

men verder obligate cellopartijen voor, die Bach echter toekende aan de kleinere Violoncello 

piccolo, die waarschijnlijk horizontaal werd bespeeld. 

De aanwijzingen pizzicato en staccato heeft Bach bij de cello tamelijk vaak genoteerd. 

Arpeggio, akkoordspel en gebruik van de sourdine komen in de kerkelijke werken voor 

Leipzig bij de cello niet voor.52 

 

Het meest waarschijnlijk is dat Bach vrijwel altijd twee celli liet meespelen, 

en zo mogelijk ook een violone. De cellisten speelden daarbij vrijwel altijd al-

les mee. Slechts bij hoge uitzondering kende Bach de cellisten een partij toe die 

van de andere continuo-instrumenten afweek. 
 

 

 

Rens Bijma, versie 02-02-2023 

Met dank aan Albert Clement, Jos van Veldhoven en Sigiswald Kuijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jean Rousseau, Traité de la Viole, Parijs 1687, p. 9. 

Car de mesme qu’on ne peut pas dire que la Basse de violon dont on jouë présentement en Ita-

lie ne soit une véritable Basse de Violon, de la mesme espece que celle dont on jouë en France, 

quoy qu’en Italie on la tienne d’une maniere, que ce qui est icy la Partie Inferieure, est chez les 

Italiens la Partie Superieure, parce qu’ils la tiennent sur le bras, au lieu qu’en France on l’ap-

puye contre terre. 
B Bartolomeo Bismantova, Compendio Musicale, Libro Principale, Ferrara 1677, uitbreiding 1694, p. [119]. 

                                                      
51 In deel 3 van de (waarschijnlijk) in Leipzig heruitgevoerde Weimar-cantate BWV 163 (Aria à 2 Vio-

loncello obligat: è Basso) hebben twee celli een solopartij. En in BWV 174/1 (bewerking 3e Brandenburgs 

concert deel 1) komen drie obligate cellopartijen voor. BWV 70/3 werd hierboven beschreven. 
52 Prinz 2005, p. 576f. 
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C Sébastien de Brossard, Dictionnaire de Musique, Parijs 1703, zonder paginanummer.  

VIOLONCELLO. C’est proprement nôtre Quinte de Violon, ou une Petite Basse de Violon à cinq 

ou six Chordes. 
D Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, Tome I, Weimar, [1708], p. 161. 

Violoncello, ist ein Italiaenisches einer Violadigamba nicht ungleiches Bass-Instrument, wird fast 

tractiret wie eine Violin, neml. es wird mit der lincken Hand theils gehalten, und die Griffe for-

miret, theils aber wird es wegen der Schwere an des Rockes Knopff gehänget und durch die 

rechte Hand mit einem Bogen gestrichen. Wird gestimmet wie eine Viola [maar een octaaf la-

ger]. 
E Johann Mattheson, Das Neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 285. 

§. 22. Der hervorragende Violoncello, die Bassa Viola und Viola di Spala, sind kleine Bass-Gei-

gen/ in Vergleichung der grössern / mit 5 auch wol 6. Sayten/ worauff man mit leichterer Ar-

beit als auff den grossen Machinen allerhand geschwinde Sachen / Variationes und Mannieren 

machen kan / insonderheit hat die Viola di Spala, oder Schulter-Viole einen grossen Effect 

beym Accompagnement, weil sie starck durchschneiden / und die Tohne rein exprimiren kan. 

Ein Bass kan nimmer distincter und deutlicher herausgebracht werden als auff diesem Instru-

ment. Es wird mit einem Bande an der Brust befestiget / und gleichsam auff die rechte Schul-

ter geworffen / hat also nichts / daß seinen Resonantz im geringsten auffhält oder verhindert. 
F Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 637. 

Violoncello, die Bassa Viola und Viola di Spala [ital.] sind kleine BassGeigen, in Vergleichung 

der grössern, mit  , 5, auch wohl 6. Saiten, worauf man mit leichterer Arbeit als auf den gros-

sen Maschinen allerhand geschwinde Sachen, Variationes und Manieren machen kan; inson-

derheit hat die Viola di Spala, oder Schulter-Viole einen grossen Effect beym Accompagne-

ment, weil sie starck durchschneiden und die Tone rein exprimiren kan. Sie wird mit einem 

Bande an der Brust befestiget und gleichsam auf die rechte Schulter geworffen, hat also nichts, 

das ihren Resonanz im geringsten aufhält oder verhindert. s. Matthesoni Orch. I p. 285. Die 

viersäitigten werden wie eine Viola, C.G.d.a. gestimmt und gehen bis ins a1. 
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G Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer, Museum musicum, Schwäbisch Hall 1732,  

p. 79. 

§ 7. Der hervorragende Violon cello, die Bassa Viola und Viola di Spala Ital. sind kleine Bass-Gei-

gen / in Vergleichung der grössern / gemeinlich mit 4. starken Saiten bezogen / worauf man 

mit leichterer Arbeit als auf denen grossen Machinen allerhand geschwinde Sachen  / Variatio-

nes und Manieren machen kann; Insonderheit hat die Viola di Spala, oder Schulter-Viole einen 

grossen Effect beym Accompagnement, weil sie starck durchschneiden / und die Tohne rein ex-

primiren kan. Ein Bass kan nimmer distincter und deutlicher heraus gebracht werden / als auf 

diesem Instrument. Es wird mit einem Band an der Brust befestiget / und gleichsam auf die 

rechte Schulter geworffen / von vielen aber wird sie zwischen beeden Beinen gehalten. Die 

Application samt den Noten und Buchstaben ist folgende: 

 
 

p. 80. 

§ 9. Eine Fagott-Geige wird auf dem Arm gehalten, und wie eine Viola tractirt, auch ist die 

Stimmung also eingerichtet, nur daß sie durchaus um eine volle Octav tieffer, u. dieserhalben 

die Saiten alle stärker darzu genommen werden. Deren Ambitus u. Application der Finger und 

Buchst. ist wie bey der Französ. Baß-Geige oder Violon cello. 

[Een tekening van de Fagottgeige ontbreekt.] 
H Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht-  und Nöthiger Unterricht der musicalischen Kunst, tweede edi-

tie Ulm 1697, p. 207  

Es werden auch Theils Brazen-Saiten mit silber- oder küpffernem zarten Draht von den 

Knöpff-machern übersponnen/ welche Saiten hernach im Streichen gleichsam schnurren/ und 

werden solche Violen/ um dieser schnurrenden Saiten halben / Viola di Fagotto titulirt. 
I Johann Christoph en Johann David Stößel (Barnickel), Kurtzgefaßtes Musicalisches Lexicon. Chemnitz, 

1737, p. 417  

Violoncello, die Bassa Viola und Viola di Spala, sind kleine Baß-Geigen, in Vergleichung der 

grössern, mit 3, 5, auch wohl 6. Saiten, worauf man mit leichterer Arbeit als auf den grossen 

Maschinen, allerhand geschwinde Sachen, Variationes und Manieren machen kann; insonder-

heit hat die Viola di Spala, oder Schul-Viole [sic] einen grossen Effect beym Accompagnement, 

weil sie starck durchschneiden und die Thone rein exprimiren kan. Sie wird mit einem Bande 

an der Brust befestiget, und gleichsam auf die rechte Schulter geworffen, hat also nichts, das 

ihren Resonanz im geringsten aufhält, oder verhindert. 
J Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktos, Erfurt 1738, p. 44f. 

Von dem Violoncell, Basso Viola und Viola di Spala. 

Wir wollen alle drey in eine Brühe werffen: Denn alles dreyes sind kleine Baß-Geigen / auf 

welchen man mit leichterer Arbeit als auf dem grossen Violon allerhand geschwinde Sachen / 

Manieren / Variationes und dergleichen machen kan. 
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1. […] Es ist schon gedacht worden / daß es eine Gattung kleiner Baß-Geigen sey, Viola di Spala 

oder Schulter-Viole wirds genennet, weils mit einem Bande an der Brust bevestiget / gleichsam 

auf die Schultern geworffen wird. Es schneiden diese Schulter-Violen ungemein durch / weil 

sie nichts haben / daß ihre Resonanz im geringsten verhindern kann / exprimiren darneben die 

Tone sehr reine / und sind beym Accompagnement von grosser Würckung. 

2. […] Die Bassoa Viola ist ebenfalls eine Art einer kleinen Baß-Geige und sonderlich unter den 

delicaten Frantzosen sehr gemein. 

3. Wie viel hat ein Violoncello Saiten? Insgemein vier / manchmal auch fünff / dann und wann 

trifft man ihrer an, die wohl gar sechs haben. 

4. […] Wir wollen nur bey den gemeinen viersaitigten bleiben / und sodann heisset die un-

terste [Saite] C. die andere G. die dritte D. und die vierte A. […] 

8. [Die vierte] Saite stehet im A. der erste auf gleiche Manier gethane Griff heisset H. der andre 

C. der dritte D. 
K Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Univeral Lexicon, Achtundviertzigster Bande, Halle und 

Leipzig 1746, p. 1680. 

Violoncello, die Bassa Viola und Viola di Spala, ist Italienisch, und sind kleine Baßgeigen, in Ver-

gleichung der grössern, mit vier, fünf, auch wohl sechs Saiten, worauf man mit leichterer Ar-

beit als auf den grossen Maschinen allerhand geschwinde Sachen, Variationes und Manieren 

machen kan; insonderheit hat die Viola di Spala, oder Schulter-Viole eine grosse Würckung 

beym Accompagnement, weil sie starck durchschneiden, und die Tone reine ausdrücken kan. 

Sie wird mit einem Bande an der Brust befestiget und gleichsam auf die rechte Schulter ge-

worffen, hat also nichts, daß ihren Resonanz im geringsten aufhält oder verhindert. Besiehe 

Matthesons Orch. I p. 285. Die viersaitigten werden wie eine Viola, C. G. d. a. gestimmt und 

gehen bis ins a1. 
L Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, p. 212ff. 

1. §. Wer auf dem Violoncell nicht nur accompagniret, sondern auch Solo spielet, thut sehr 

wohl, wenn er zwey besondere Instrumente hat; eines zum Solo, das andere zum Ripienspie-

len, bey großen Musiken. Das letztere muss größer, und mit dickern Seyten bezogen seyn, als 

das erstere. Wollte man mit einem kleinen und schwach bezogenen Instrumente beydes ver-

richten: so würde das Accompagnement  in einer zahlreichen Musik gar keine Wirkung thun. 

Der zum Ripienspielen bestimmte Bogen, muss auch stärker, und mit schwarzen Haaren, als 

von welchen die Seyten schärfer, als von den weißen angegriffen werden, bezogen seyn. 

2. §. Der Bogenstrich muß nicht zu nahe beym Stege, sondern wohl drey bis vier Finger breit 

davon abwärts geführet werden […] Einige streichen mit dem Bogen so, wie es bey der Viola 

da Gamba üblich ist, nämlich: anstatt des Herunterstrichs, von der linken zur rechten Hand, 

bey den Hauptnoten, machen sie den Hinaufstrich, von der rechten zur linken, und fangen 

mit der Spitze des Bogens an. Andere hingegen machen es wie die Violinisten, und fangen 

denselben Strich mit dem untersten Theil des Bogens an. Diese letztere Art […] thut […] bes-

sere Wirkung  als die erste […] 

3. §. Ein Violoncellist muß sich hüten daß er nicht, wie ehedem einige große Violoncellisten 

die üble Gewohnheit gehabt haben, den Baß mit Manieren zu verbrämen […] 

5. §. Alle Noten müssen in der Lage, so wie sie gesetzt sind, gespielet, und nicht einige bald 

eine Octave höher, bald eine tiefer genommen werden; besonders diejenigen, mit welchem die 

übrigen Stimmen im Unison mit gehen. Denn dergleichen Arten von Modulationen bestehen 

aus einer förmlichen Baßmelodie: und diese kann und darf auf keine Art verändert werden. 

Würden dergleichen Noten auf dem Violoncell eine Octave tiefer gespielet, als sie gesetzt 

sind: so würde die Entfernung gegen die Violinen nicht nur zu weit seyn, sondern die Noten 

würden auch zugleich die gehörige Schärfe und Lebhaftigkeit, so darinne gesuchet wird, ver-

lieren. Andere Baßnoten, die nicht mit den übrigen Stimmen im Unison gehen, leiden noch 

eher, daß man dann und wann, wenn kein Contraviolon zugegen ist, eine Octave tiefer spiele: 
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doch müssen es nicht melodiöse, sondern nur harmoniöse […] seyn, welche für sich keine ei-

gene Melodie machen, sondern nur zum Grunde der obersten Melodieen dienen. Die 

Sprünge, in die Terze, Quarte, Quinte, Sexte, Septime und Octave, auf- oder unterwärts, müs-

sen nicht umgekehret werden: weil diese Sprünge öfters zu Bildung einer gewissen Melodie 

dienen, auch selten ohne Absicht  von dem Componisten gesetzet werden; […] Eine gleiche 

Bewandtniß hat es, wenn ein Gang von einem halben oder ganzen Tacte öfters wiederholet 

wird; doch so, daß dieselbe Noten einmal um das andere, eine Octave tiefer oder höher geset-

zet sind. […] Ein solcher Baß muß gespielet werden wie er geschrieben ist. Denn wenn man 

diese Sprünge umkehren wollte, würde ein ganz anderer Sinn herauskommen. 
M Jakob Adlung, Anleitung zu der musikalische Gelahrheit, Erfurt 1758, p. 599. 

Violoncello heiß auch viola di spala. 
N Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augsburg 1756. 

p. 3. Die siebente Art [der Geigen] heißt das Bassel oder Bassete, welches man, nach dem Itali-

änischen Violoncello, das Violoncell nennet. Vor Zeiten hatte es 5. Seyten; itzt geigt man es nur 

mit vieren. Es ist das gemeinste Instrument den Baß damit zu spielen: und obwohl es einige 

etwas größssere, andere etwas kleinere giebt; so sind sie doch nur der Beseytung nach, folglich 

nur in der Stärke des Klanges, ein weinig von einander unterschieden. 

p. 2f. Eine sechste Gattung, nämlich die Fagotgeige brauchet; welche der Grösse und 

Beseytung nach von der Bratsche in etwas unterschieden ist. […] Man pflegt also […] den Baß 

damit zu spielen: allein nur zu Violinen, Zverchflauten [ed. 1770: Zwerchflauten], und andern 

hohen Oberstimmen; sonst würde der Grund die Oberstimme überschreiten, und, wegen den 

wider der Regel laufenden Auflösungen, gar oft eine widrige Harmonie hervorbringen. 

p. 3. Heut zu Tage wird auch das Violoncell zwischen die Beine genommen, und man kann es 

mit allem Rechte auch eine Beingeige nennen. 
O Johann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, (Lauban 1767), editie Leipzig 1782, p. 415ff. 

Vom Violoncello oder der soganannten Baßgeige. […] 

§. 1. Das Violoncell ist ein mit vier Saiten bespanntes Baßinstrument, welches mit zwo starken 

besponnenen, und zwo unbesponnenen Saiten bezogen wird. 

§. 2. Die Stimmung dieser Saiten ist nach Quinten C, G, d, a. […] 

§. 4. Die ehmaligen Celli mit einem dikken Halse taugten nicht viel. Sie hatten dikke Boden 

und forderten zu dikke Saiten, die dumpficht, obgleich stark klangen, und die Finger, die sie 

begriffen, gewaltig mitnahmen. 

§. 5. Die jezzigen Violoncelli haben einen dünnen und zum Umgreifen sehr bequemen Hals, 

und die Saiten sind dünne und klingen dennoch noch einmal so stark, als ehmals die groben 

Saiten, weil die Celli nach Art guten Geigen gebaut werden. 

§. 6. Der Stachel, der ehmals unten im Violoncello steckte, ist darum nicht mehr Mode, weil 

man in der Positur, wie man an demselben steht, nicht übersezzen kan, welches doch heut zu 

Tage sehr oft nothwendig ist. […] 

§. 8. Ein Violoncellist soll durchaus allezeit sizzen […] 

§. 9. Die rechte Stellung eines Violoncellisten also ist diese. Er setzt sich auf einen nicht zu ho-

hen, sondern der Länge seiner Füße angemessenem Stuhl, nimt das Violoncell zwischen die 

Beine und läßt es auf beiden Waden an beiden Seiten gelinde anliegen, da er es denn immer 

fester drükken und halten kann, wenn es ein Satz verlangt, wo er im Greifen und Streichen 

sich sehr tummeln muß. Nur soll er es nicht stets ohne Noth so fest einklemmen, sonst erstar-

ren ihm die Beine.  

§. 13. Die Saiten müssen nicht zu dikke seyn, besonders die beiden besponnenen C und G. Je 

dikker sie sind, desto dumpfigter ist ihr Ton. […] Man soll vielmehr eine dünnere Saite zum C 

nehmen, und mit stärkerem Drahte bespinnen, beinahe wie Violondraht; alsdenn wird die 

Saite sich nicht nur leichter begreifen lassen, sondern auch viel volltöniger und reiner klingen, 

weil sie elastischer ist. […] 



26 

 

                                                                                                                                                                      
§. 14. […] Endlich, die kurzen altväterischen Bogen taugen gar nichts, sie gehörten nur in die 

Zeiten, da man das Violoncello für ein grobes Baßinstrument ansah, das keine Akkorde ma-

chen und keine Melodie spielen durfte. 
P Johann Mattheson, Grosse General-Baß-Schule, Hamburg 1731, p. 224f.  

§. 2. Solchem nach wollte ich […] die […] Täcte platterdings mit beyden Händen Octaven-

Weise spielen; nicht / daß es michr an völligen Griffen fehlen sollte / sondern damit / wie ge-

sagt / der Haupt-Satz desto vernehmlicher in die Ohren dringe. Dergleichen Verfahren wollte 

ich auch gerathen haben in den meisten Arien und Sachen / da der Baß anfänget / und was 

sonderliches sagen will: vornehmlich / wenn bey dem Clavier keine durchdringende Instru-

mente / als eine Viola di Spala oder ein Violoncello, Beistand leisten / in welchem Fall es denn 

gleichgültig seyn mag. Kurz / die Ursache dieses Anfangs ist die Begierde zur Deutlichkeit. 
Q Johann Kuhnau, An E. Hoch Edlen und Hochweisen Rath zu Leipzigunterdienstliches Memoraial. Erinne-

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

12. […] 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. […] 
R 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 (‘memorandum’), BD I, nr. 22, p. 60ff.  

[…] Die Instrumental Music bestehet aus folgenden Stimmen; als: […] - 2 zum -- Violoncello. 

[…] Und also fehlen folgende höchstnöthige subjecta theils zur Verstärckung, theils zu ohnent-

behrlichen Stimmen, nemlich: […] - 2 Violoncellisten. 
S Ibid. 

[…] Fernerhin zu gedencken, daß da die 2de Violin meistens, die Viola, Violoncello und Violon 

aber allezeit (in Ermangelung tüchtigerer subjectorum) mit Schülern habe bestellen müßen: […] 


