
 

1 

 

XXII. DE VIOLONE 
 

Violones waren ten tijde van Bach de laagste strijkinstrumenten in het instrumentale ensem-

ble. In zijn memorandum (1730) schreef Bach voor zijn kerkmuziek een violone voor. Ook in 

een aantal partituren en partijen wordt naar dit instrument verwezen. Omdat de term Violone 

echter niet eenduidig is wordt in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk onderzocht wat in de 

18e eeuw in Duitsland met een violone bedoeld werd; in het bijzonder het verschil met de vi-

oloncello wordt beschreven. Vervolgens wordt weergegeven wat auteurs tijdens Bachs leven 

over het instrument schreven. Minstens zeven typen instrumenten blijken in de 18e eeuw als 

violones te zijn beschouwd. Omdat de zogenaamde G-violone zo vaak werd genoemd, wordt 

aan dit instrument extra aandacht besteed. Om te onderzoeken welk type violone Bach ge-

bruikte in de kerken in Leipzig, worden in de derde paragraaf kenmerken vastgesteld waar-

aan Bachs violone kennelijk voldeed. Het bereik, de speelbaarheid en de overgeleverde in-

strumenten uit Leipzig komen hierbij o.a. aan de orde. Op grond hiervan wordt een berede-

neerde keuze gemaakt uit de zeven soorten violones. Ten slotte wordt ingegaan op de inzet 

van de violone door Bach aan de hand van partituren en partijen. 

 

 
Afb. 1. Dirck Hals, De solo (ca. 1630).  Viersnarige violone in de 17e eeuw 

Akademie der bildenden Künste, Wien. 
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I. Wat werd in de 18e eeuw verstaan onder een violone? 

De violone in de 17e en de eerste helft van de 18e eeuw 
Een violone was in de 17e eeuw in het algemeen het laagste strijkinstrument van het ensem-

ble; de violonist speelde de continuopartij. Het instrument kon in principe zowel een lid zijn 

van de gamba- als van de braccio-familie. Volgens Joëlle Morton zouden de instrumenten 

meestal duidelijk bij een van beide families horen; hun klank zou vooral daarvan afhankelijk 

zijn.1 Maar uit overgeleverde instrumenten en iconografie blijkt dat vaak hybride instrumen-

ten werden gebruikt, zoals gamba-achtige instrumenten met braccio-kenmerken. Ook hun 

grootte wijkt nogal eens af van de gebruikelijke basgamba’s of basinstrumenten uit de brac-

cio-familie. In de traktaten wordt bij de bas-strijkinstrumenten zelden gesproken over het 

gamba- of braccio-karakter. Het gebruik van namen is eveneens inconsistent en dubbelzinnig. 

De term Violone kon in Duitsland naar een basinstrument van beide families of een hybride 

verwijzen, maar zelden of nooit naar het basinstrument van het gambaconsort: de violone 

was eenduidig een continuo-strijkinstrument.2 

Violones konden vier snaren hebben, zoals een viola da braccio, of zes, zoals een 

gamba, maar ook violones met vijf snaren kwamen voor.3 Bovendien konden violones ver-

schillende stemmingen hebben en verschillende groottes. Violones met zes snaren zouden 

gemakkelijker te bespelen zijn dan die met vier snaren, vooral door de gamba-stemming in 

kwarten (en een terts in het midden) i.p.v. kwinten. Hierdoor hoefde de positie van de hand 

namelijk minder te verschuiven om bepaalde tonen te kunnen spelen. Om deze reden wer-

den ook basinstrumenten uit de braccio-familie wel in kwarten gestemd. 

De baspartijen werden op violones in de 17e eeuw meestal gespeeld op de door de 

componist voorgeschreven toonhoogte (8’-ligging, zoals tegenwoordig de cello).4 Veel min-

der vaak klonk de violone een octaaf lager dan genoteerd (geoctaveerd, ofwel in 16’-ligging, 

zoals tegenwoordig de contrabas). Wilden Italiaanse componisten een octaverend instru-

ment, dan gebruikten ze termen als Violone grande, Violone grosso, Violone doppio of Contra-

basso. Fransen spraken van een Basse double.5 

De besnaring van violones 
Zoals reeds is besproken in § XXI.1 aan de hand van de violoncello waren voor een lage toon 

nodig: een kleine snaarspanning, een grote snaardichtheid en een grote snaarlengte. Om die 

lage toon voldoende volume te geven moest bovendien de klankkast voldoende grootte heb-

ben voor de benodigde resonantie. Grote instrumenten waren goed voor de lage tonen: men 

                                                      
1 Joëlle Fancher Morton, “Bass Matters: So Really, What is a Violone? Some Answers, and More Ques-

tions”. IMS 2002 Leuven, [http://earlybass.com/articles-bibliographies/bass-matters-so-really-what-is-

a-violone-some-answers-and-more-questions/]. 

2 Zie hiervoor de beschrijvingen in § 2. 
3 Shanon P. Zusman, “A Critical Review on ‘Studies in Italian Sacred and Instrumental Music in the 

17th Century. By Stephen Bonta’”, Online Journal of Bass Research nr. 1, 2004, [/www.ojbr.com/volume-

2-number-1.asp], p. 7f.; Morton 2002. 
4 Stephen Bonta, “From Violone to Violoncello: A Question of Strings?”, Journal of the American Musical 

Instrument Society 3, 1977, p. 81; Marc Vanscheeuwijck, “The Baroque Cello and its performance”, Per-

formance Practice Review 9/1, 1996, p. 83f.; Marc Vanscheeuwijck, “Research Report: Double Bass ses-

sion at the IMS conference in Leuven, Belgium”, Journal of the Viola da Gamba Society of America 39, 

2002. 
5 Bonta 1977, p. 67f. 
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kon langere en dikkere snaren gebruiken met minder spanning. Een nadeel van grote instru-

menten was dat de snaren in kwarten moeten worden gestemd; een stemming in kwinten 

was volgens de traktaten voor de meeste spelers fysiek niet haalbaar. Kleinere instrumenten 

hadden ook hun voordelen: ze waren hanteerbaarder, de klank van de hogere tonen was vol-

ler, zij konden in kwinten worden gestemd en men kon er virtuozer op spelen. Daarom wer-

den violones in verschillende formaten gebouwd. 

Vanaf het midden van de 16e eeuw werd naar een zo gelijkmatig mogelijke snaar-

spanning gestreefd.6 Het stemmen was daardoor eenvoudiger en de stemming stabieler. Op 

een zessnarige violone met een stemming als van een gamba moest de laagste snaar dan een 

4 x zo grote diameter hebben als de hoogste, die een twee octaven hogere toon produceerde. 

Het aantal lamsdarmen daarin moest dan ca. 42, ofwel 16 x zo groot zijn. Pas na halverwege 

de 18e eeuw werd het principe van de gelijkmatige snaarspanningen verlaten, ongetwijfeld 

mede door het gebruik van omwoelde snaren. Om voldoende klanksterkte te bereiken wer-

den de snaren vanaf het midden van de 17e eeuw toch vaak flink aangespannen. Om dan de 

laagste tonen te laten klinken moest dat weer gecompenseerd worden door een nog grotere 

snaardikte. In Italië werden dikkere snaren gemaakt dan in Frankrijk, en in Duitsland weer 

dikkere dan in Italië.7 Zulke soms potlood-dikke laagste snaren werden gedraaid en nat ge-

twijnd uit tientallen, tot meer dan honderd lamsdarmen. Bassnaren waren in die tijd dan ook 

duur, maar weinig flexibel. Dat had tot gevolg dat de klankkwaliteit van de laagste snaren, 

in ieder geval vóór de komst van omwoelde snaren, volgens moderne schrijvers problema-

tisch was. Zo zouden deze laagste snaren moeilijk te intoneren zijn en t.g.v. zwakke bovento-

nen een doffe klank produceren.8 Niettemin meldden schrijvers tussen 1650 en 1750 deze 

problemen niet. Wel schreven zij, zelfs nog na 1800, dat die laagste darmsnaar moeilijk in te 

drukken was, zowel met de vingers als met de strijkstok. Mogelijk werd de laagste snaar 

daarom weinig gebruikt. Componisten vermeden kennelijk het gebruik van de laagste snaar 

op braccio-instrumenten van voor 1670, totdat deze werd vervangen door een omwoelde 

soort.9  

De opkomst van de violoncello; omwoelde snaren 
Zoals werd beschreven in § XXI.1 was het kenmerk van de ca. 1665 in Italië ontwikkelde vio-

loncelli het gebruik van omwoeling met metaaldraad op de laagste snaren, waardoor lage to-

nen op kleinere instrumenten mogelijk waren. Doordat de laagste snaren bovendien minder 

dik waren, waren zij gemakkelijker in te drukken, waardoor een stemming in kwinten beter 

haalbaar was. In Duitsland werden celli aangetroffen vanaf ca. 1700. Violones werden voor-

geschreven in de muziek van Bachs directe voorgangers Sebastian Knüpfer, Johann Schelle 

en Johann Kuhnau, maar pas in 1709 noemde Kuhnau voor het eerst ook het gebruik van vio-

loncelli. 

                                                      
6 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. 165f. 
7 Johann Mattheson, Das Neu-eröffnete Orchestre, 1713, p. 276; Annette Otterstedt, Die Gambe – Kulturge-

schichte und praktischer Ratgeber, Kassel 1994, p. 215. 
8 Bonta 1977, p. 93f.; Ibid., “Catline Strings revisited”, Journal of The American Musical Instrument Society 

14, 1988, p. 50f.; Patrizio Barbieri, “Roman and Neapolitan Gut Strings”, 1550-1950, Galpin Society Jour-

nal 59, 2006, p. 171; Vanscheeuwijck 2002, p. 76-82. 
9 Bonta 1988, p. 55f.; Zusman 2002, p. 11. 
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Zodra celli hun intrede deden, werd onder violone over het algemeen een groter instrument 

verstaan dat in principe lager kon klinken dan de cello, dat wil zeggen lager dan C. Vooral 

als een gamba gestemde violones in G1 kwamen veel voor; deze worden tegenwoordig vaak 

G-violones genoemd. Ze hadden niet alleen een groot bereik (2,5 octaaf zonder veel positie-

verschuiving), maar mengden ook uitstekend met het orgel, dat op één manuaal met een 

zacht register als Gedackt 8’ vooral in loopjes in de bas geen duidelijke tonen kon voortbren-

gen. Daarom waren de G-violones sinds de 17e eeuw de meest gebruikte instrumenten ter ver-

sterking van de orgelbas, vooral ook in Duitsland. Deze oude violones bleven ook na de op-

komst van de cello in gebruik: niet alleen omdat ze er al waren, maar ook omdat hun lage to-

nen door hun grotere formaat royaler klonken dan die van de cello.10 Ook in de kerkmuziek 

bleef de violone vaak een groot basinstrument met een besnaring als van een gamba, dat be-

speeld werd in 8’-ligging. Een octaaf lager meespelen werd toen in principe wel mogelijk 

door ook de laagste snaren van de violones te omwoelen.11 Het is niet bekend in hoeverre dat 

werkelijk gebeurde. 

 

Met Violone werd in Bachs tijd het laagste strijkinstrument van het continuo 

bedoeld. Violones konden zowel kenmerken hebben van de braccio-familie met 

vier snaren als van de gamba-familie met vijf of zes snaren; ook hybride in-

strumenten kwamen voor. De meeste violones klonken in 8’-ligging, andere een 

octaaf lager. Grote instrumenten waren het meest geschikt voor het weergeven 

van lage tonen, kleine instrumenten voor hoge tonen. De laagste snaren waren 

volgens enkele schrijvers dik, moeilijk in te drukken en dof van klank. Sinds 

ca. 1700 kwamen kleinere basinstrumenten met omwoelde snaren naar Duits-

land die violoncelli werden genoemd. Vanaf deze tijd werd met een violone 

over het algemeen een groter instrument bedoeld. 
 

 

2. Welke typen violone werden ten tijde van Bach in Duitsland aange-

troffen? 

Viersnarige violones in de traktaten 
Om te onderzoeken welk type violone Bach gebruikte in zijn kerken in Leipzig, zal eerst 

worden onderzocht wat auteurs tijdens Bachs leven hierover schreven. Onder contrabassen 

                                                      
10 Morton 2002. Bij Francis Baines, “What Exactly Is a Violone?: A Note towards a Solution”, Early Mu-

sic 5/2, 1977, p. 175 en Alfred Planyavsky, “Violone”, New Grove Dictionary of Music and Musicians  19, 

1980, p. 863 valt te lezen dat Johann Gottfried Walther de klank van de violone zou prefereren boven 

die van de cello (Bass-Geige), omdat de klank daarvan te kort, te sterk en te grof zou zijn. Daaruit blijkt 

in ieder geval dat Walthers violone in 8’-ligging werd bespeeld. Beide auteurs laten een nauwkeurige 

verwijzing achterwege; de auteur van deze studie kon de bedoelde zinsnede bij Walther niet vinden. 

Walther noemt overigens in zijn Lexicon niet de violoncello, maar de violone ‘Bass-Geige’ (eindnoot G). 
11 Tharald Borgir, The Performance of the Basso Continuo in Italian Baroque Music, Ann Arbor, 1987, p. 81; 

Joëlle Fancher Morton, “Back to the Future”, Double Bassist Magazine #12, 2000, 

[http://earlybass.com/articles-bibliographies/back-to-the-future/]. 
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zullen daarbij octaverende violones worden verstaan, d.w.z. strijkinstrumenten die een oc-

taaf lager klonken dan in de muziek was genoteerd. In deze paragraaf zullen eerst de vier-

snarige violones en vervolgens de zes- en vijfsnarige violones aan de orde komen. Viersna-

rige instrumenten werden doorgaans in kwinten gestemd. In traktaten werden de volgende 

vier typen viersnarige violones genoemd.  

 

Type 1: De 4-snarige violone in C 

Sommige onderzoekers menen dat Bach met Violone een soort grote cello bedoelde.12 Dat 

is niet zo’n vreemde gedachte: de 17e-eeuwse voorlopers van de violoncello zonder om-

woelde snaren waren groter dan de latere forma-B-celli met omwoelde snaren (§ XXI.2). 

Deze grotere instrumenten werden ook Violone genoemd, en bleven bestaan na de op-

komst van de kleinere celli. Maar in de traktaten na 1700 noemde geen enkele Duitse 

schrijver meer onder het kopje Violone een viersnarig 8’-instrument in C. Zelfs Johann 

Philipp Eisel, die van alle schrijvers de meeste soorten violones noemde, had het in 1738 

niet over een 8’-violone in C.A Dergelijke instrumenten heetten sinds ca. 1700 in Duits-

land steeds Violoncello; waarschijnlijk werden hun onderste snaren toen ook omwoeld. 

Mogelijk doelde Johann Joachim Quantz in 1752 op zo’n oud instrument, toen hij op-

merkte dat cellisten een aparte grote cello moesten hebben voor ripiënospel (§ XXI.2). In 

Frankrijk werd de viersnarige Basse de Violon in Bes1 gestemd, dus nominaal een toon la-

ger. 

 

Type 2: De contrabas in E1 of G1 

Tomáš Baltazar Janowka (1701) beschreef in Bohemen de violone als een contrabas met 

vier snaren, gestemd G1-A1-D-G.B Hij citeerde hiermee de Italiaan Bartolomeo Bisman-

tova, die dit instrument in 1694 een Violone Grande of Contrabasso noemde; verderop 

heette het instrument bij hem echter Violone.C Een stemming in E1 i.p.v. G1 zou te prefere-

ren zijn geweest, maar de onderste snaar kon volgens Bismantova vanwege zijn dikte 

nauwelijks ingedrukt worden. De stemming was in kwarten, omdat een stemming in 

kwinten niet speelbaar werd geacht.13 Deze contrabas werd driekwart eeuw later in 

1767/82 door Johann Samuel Petri als enige type violone opnieuw beschreven; hij 

noemde hem Contraviolon.D Als hoogste toon kon op dit instrument een a bereikt worden. 

Beide onderste snaren waren toen omwoeld, en ook Petri zou liever een stemming in E1 

zien, maar als men dikke snaren te sterk aanspande was indrukken zelfs met omwoelde 

snaren moeilijk haalbaar: 

Diejenigen, welche den Violon allzustark beziehn, so daß die unterste strickdikke Saite fast 

gar nicht zu erdrükken ist, stimmen die unterste vierte Saite ins Contra G, um auf derselben 

nicht greifen zu dürfen. 

Een stemming in kwinten was ook volgens Petri niet haalbaar: voor een stemming in 

kwarten waren al grote handen nodig. Tegenwoordig is de viersnarige contrabas nog 

                                                      
12 Lambert Smit, “Bach’s Violone: a 16' double bass of sorts or a 8' C-G-d-a bass fiddle?”, 2005 

[www.lambertsmit.com], p. 3; Brian Robins, “An Interview with Sigiswald Kuijken”, Goldberg Early 

Music Magazine 34, 2005 (Kuijken 2005), p. 48-59. 
13 Borgir 1987, p. 79f. 
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steeds op deze wijze in kwarten gestemd, dus E1-A1-D-G; vijfsnarige instrumenten hebben 

nu een extra snaar in C1.14  

 

Type 3: De contrabas in C1  

Om het gebruik van deze contrabas in Bachs kerkmuziek te verdedigen wordt door on-

derzoekers wel verwezen naar Martin Heinrich Fuhrmann.15 Deze noemde in 1706 al een 

violono grosso met een Contra-C, ofwel een contrabas in C1.E Hij beschreef het instrument 

in lyrische termen en vond zelfs dat het in alle kerken aanwezig zou moeten zijn:  

Eine solche grosse Geige sollte billich in allen Kirchen vorhanden seyn, und nicht nur beym 

Musiciren, sondern auch unter den Choral-Liedern immer mitgestrichen werden; Denn was 

diese grosse Geige von ferne einen durchdringenden und dabey einen süssen Resonantz 

wegen ihren 16füßigen Tieffe giebt, kan niemand glauben, als der sie gehöret. 

Uit deze opmerking blijkt echter juist dat de aanwezigheid in kerken niet algemeen was. 

Het is niet zeker dat Fuhrmanns Violone Grosso viersnarig was en in kwinten werd ge-

stemd. Fuhrmann was een representant van de 17e-eeuwse Capella-stijl, en deze grote vio-

lone kon in Capella’s als ripiënobas meespelen. Johann Christoph Barnickel noemde in het 

lexicon van de gebroeders Johann Christoph en Johann David Stössel (1737)  naast de G-

violone tevens een Violone grosso in C1, die “von den meisten per Quartam durch und 

durch gestimmet wird”.F Ook hij verzweeg het aantal snaren. Alleen Johann Philipp Eisel 

(1738)A, § 19 noemde de contrabas in C1 uitdrukkelijk viersnarig. Hoewel hij een stemming 

in kwinten vermeldde werd het instrument ook volgens hem meestal in kwarten ge-

stemd. Omdat hetzelfde geldt voor de hierboven besproken contrabas in E1 of G1, lijkt de 

noodzaak van een stemming in kwarten logisch. Het bespelen van het instrument zou 

bijzonder veel kracht vragen.16  

 

Type 4: de Basse double 

In Frankrijk kwam naast de Basse de Violon nog de Basse double voor, die een octaaf lager 

klonk dan de Basse de Violon, en dus blijkbaar was gestemd in Bes2. Sebastien de Brossard 

beschreef dit instrument in 1703 in zijn Dictionnaire de Musique. In Duitsland vermeldde 

Walther het in 1732,G daarbij Brossard citerend. Het instrument was volgens hem bijna 

tweemaal zo groot als de gewone Franse Basse de Violon. Johann Heinrich Zedler citeerde 

in 1733 bij het lemma Violone op zijn beurt Walther.H De Basse double werd echter nooit 

Violone genoemd; het instrument heeft in Duitsland waarschijnlijk nooit ingang gevon-

den. 

                                                      
14 In een herdruk van Eisels boek uit 1741 noemt deze (als enige) ook nog een viersnarige violone met 

stemming A1-D-G-c. Op dit instrument waren alle snaren dus een kwart hoger waren gestemd, maar 

de stemming bleef in kwarten. 
15 Siegbert Rampe / Dominik Sackmann, Bachs Orchestermusik, Kassel 2000, p. 394 ; Ulrich Prinz, Johann 

Sebastian Bachs Instrumentarium, Kassel 2005, p. 605; Veit Heller, “Die Kontrabässe aus St. Thomas und 

St. Nikolai”, Bach-Magazin, Heft 18, 2011, p. 51. 
16 De stemming “durch und durch” (Eisel) in kwarten zou theoretisch C1-F1-Bes1-Es moeten zijn, maar 

C1-(E1 of F1)-A1-D is logischer: tussen de snaren van in kwarten gestemde instrumenten bevond zich 

steeds een terts, waardoor, zoals bij gamba’s, een zesde snaar exact twee octaven hoger kon worden 

gestemd dan de onderste. 
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Vijf- en zessnarige violones in de traktaten 
In deze paragraaf zullen drie typen vijf- en zessnarige violones worden genoemd (typen 5, 6 

en 7); in traktaten worden zij beschreven onder de benamingen Violone, Violon, Bass-Violon, 

Deutsche Violon, Teutsche Bass-Geige of (Große) Baß-Geige. De snaren waren over het algemeen 

op dezelfde manier gestemd als op de viola da gamba, nl. in vier kwarten en één terts. Hoewel 

voor Michael Praetorius (1619) de violone identiek was met de Groß-Viol de Gamba-Bass,17 be-

schouwden schrijvers na ca. 1650 de violones met vijf of zes snaren niet meer als gamba’s, 

ondanks hun daarmee vergelijkbare stemming.18 Zo stelde Georg Falck (1688):I  

Violone ist eine grosse Bass-Geige. Der gemeine Accord auf der Viola di Gamba ist eine Quint 

höher, als der auf der Violon.  

Met andere woorden, de violone is geen viola da gamba. Eisel schreef over de Zweite Gattung 

des Violons (type 6, zie hieronder):A 

[...] daß also diese Stimmung mit der Viola da Gamba vollkommen überein kommet. 

De violone heeft volgens hem dus wel dezelfde stemming als de viola da gamba. Quantz (zie 

hieronder) had geen bezwaar tegen de Deutsche Violon vanwege het veronderstelde gamba-

karakter, maar omdat er met 6 snaren altijd snaren van mindere kwaliteit zijn. 

Dat ook Bach de violone niet beschouwde als een basgamba, wordt duidelijk uit de 

aria “Komm, süßes Kreuz” uit de Matthäus-Passion BWV 244.2/57. De obligate instrumentale 

partij wordt gespeeld op een viola da gamba; de continuopartij is voor de gebruikelijke conti-

nuo-instrumenten, waaronder de violone. De laagste noot voor de gamba is A1 (m. 27), de 

hoogste c2 (m. 37); de partij heeft een bereik van meer dan drie octaven. Dat betekent dat 

Bach voor een zevensnarige basgamba schreef met stemming A1-D-G-c-e-a-d1 (misschien met 

f i.p.v. e); zonder de beide buitenste snaren zou die aria immers niet speelbaar zijn. Bach be-

schouwde deze basgamba niet als een violone: een violone sluit hier aan bij de continuopar-

tij. Hij paste de gamba niet primair toe als continuo-instrument (§ XXIV.1), maar als solo-in-

strument voor bijzondere gelegenheden. De drie beschreven soorten vijf- en zessnarige violo-

nes zijn: 

 

Type 5: De 5-snarige violone in F1 

Johann Jacob Prinner (1677) beschreef als enige naast de G-violone (die hij Basso di Viola 

noemde) een vijfsnarige violone (die hij de naam Violone gaf) met de ongebruikelijke 

stemming F1-A1-D-Fis-B.J 

 

  

                                                      
17 Michael Praetorius, Syntagma Musicum II, Wolfenbüttel 1619, Abriß, plaat VI, nr. 4; in het register on-

der nr. 13 genoemd: Groß Baßgeig, Violone. In de hoofdtekst op p. 44: Groß Viol de Gamba (Italis Violono, 

oder Contrabasso da gamba). 
18 Otterstedt 1994, p. 148f.; Zusman 2002, p. 8. Morton beschouwt de zessnarige violones echter wel als 

gamba’s (Morton 2002). 
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Type 6: De zessnarige violone in D1 

Dit instrument werd meer dan een eeuw voor Bachs intrede in Leipzig beschreven door 

Praetorius en door Adriano Banchieri (1619).19 Alleen Eisel noemde in 1738 deze zessna-

rige D-violone opnieuw,A als een soort surplus naast de zessnarige G-violone en de vier-

snarige contrabas in C1. De stemming van de snaren was D1-G1-C-E-A-d.  

 

Type 7: De (vijf- of) zessnarige violone in G1 (de G-violone of Deutsche Violon) 

Vrijwel alle schrijvers uit de periode 1685-1750 noemden de zessnarige G-violone met 

stemming G1-C-F-A-d-g (de derde snaar is soms in Es of E gestemd) als zij het over de Vi-

olone hebben. Géén alternatieven (violone was voor hen identiek met G-violone) werden 

gegeven door Daniel Speer (1687/1697),K Falck (1688),I Walther (1708),L Friderich Erhard 

Niedt (1706),M Johann Mattheson (1713),N en Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer 

(1732).O Mattheson (1713) gaf expliciet geen stemming, maar uit zijn editie van Niedts 

werk blijkt dat ook hij de G-violone bedoelde. Mattheson corrigeerde in deze editie im-

mers veel tekst van Niedt in door hem toegevoegde voetnoten, maar dat deed hij niet bij 

Niedts beschrijving van de violone als een G-violone. Mattheson noemde de klank van de 

violone in zijn eigen boek dik en in 16’-bereik. De laagste snaar was lager dan C, waar-

mee nog niet is gezegd dat deze violone octaverend werd bespeeld.20 Bovendien verge-

leek Mattheson elders de violoncello met de violones, ofwel met “grössern [...] Machinen 

[...] mit 5 auch wol 6 Sayten”.21  

De volgende muziektheoretici noemden of beschreven niet alleen de G-violone, 

maar ook een of meer andere typen: Johann Jacob Prinner (1677); noemde ook type 5),J 

Daniel Merck (1695; noemde ook een stemming in A1 en de Franse Basse de Violon),P 

Tomáš Baltazar Janowka (1701; type 2),B Walther (1732; type 4),G Johann Christoph Bar-

nickel (1737; type 3),F, 22 Eisel (1738; typen 6 en 3)A en Johann Heinrich Zedler (1746; hij ci-

teerde Walther).H Fuhrmann (1706; type 3) noemde geen stemming: een violone was bij 

hem eenvoudigweg een Bass-Geige.E Uit de periode 1713-1732 ontbreken traktaten waarin 

de violone wordt genoemd.  

Walther, Mattheson, Majer en Eisel stelden dat de G-violone identiek was met de 

Franse Basse de Violon. Dit lijkt op het eerste gezicht vreemd, want dit laatste instrument 

klonk als een viersnarige grote cello, maar dan een toon lager: Bes1-F-C-g. In Frankrijk 

klonk deze Bes1 echter nog een hele toon lager dan in Duitsland; het toonhoogteverschil 

met de Duitse G1 was derhalve over het algemeen slechts een halve toon. Quantz meende 

in 1752 met betrekking tot de G-violone:Q 

Der sogenannte deutsche Violon von fünf bis sechs Saiten ist also mit Recht abgeschaffet 

worden. 

                                                      
19 Joëlle Morton, “The early history and use of the G Violone”, Journal of the Viola da gamba Society of 

America 36, 1999, p. 49, n. 14; Morton 2002. 
20 Beter zou het zijn de G-violone een 12’-instrument te noemen, omdat alleen het bovenste kwart van 

het contra-octaaf gespeeld kon worden. 
21 Zoals besproken in § XXI.2 lijkt het erop dat veel hedendaagse onderzoekers menen dat de zinsnede 

“mit 5 auch wol 6 Sayten” slaat op de violoncello, in plaats van de “grössern [...] Machinen” ofwel de 

violones, maar dat zou onlogisch zijn. 
22 Onder het kopje ‘Bass-Violon’. 
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Dat blijkt echter niet overal zo te zijn geweest: o.a. Johann Christoph Gottsched (1760), 

Georg Friedrich Wolf (1787/1792/1813) en Heinrich Christoph Koch (1802) noemden het 

instrument nog.23 

Mattheson en Quantz noemden de G-violone 5- of 6-snarig. Werd bij de vijfsnarige 

versie de laagste snaar weggelaten of de hoogste, of werd er een compleet andere stem-

ming gebruikt, zoals bij Prinner? Men zou kunnen vermoeden dat bij kleine violones de 

laagste snaar werd weggelaten en bij grote de hoogste snaar, vanwege de kwaliteit van 

die snaren, maar dat is slechts een veronderstelling. In de 16e eeuw wordt gemeld dat de 

laagste snaar van gamba’s naar behoefte kon worden weggelaten. In het algemeen was 

de toonhoogte van de gambastemming afhankelijk van de omstandigheden.24 Daaruit 

mogen echter geen conclusies worden getrokken over de violonist die meespeelde met 

een orgel dat een vaste toonhoogte had in de 18e eeuw. Wisselende stemmingen waren 

dan onhandig. Men kan dus niet op voorhand aannemen of er een snaar werd weggela-

ten, en zo ja, welke.  

De violone na Bachs dood 
Na Bachs dood lijkt de term Violone synoniem te zijn met een contrabas, ofwel een octave-

rend instrument. Quantz sprak in 1752 over de viersnarige Contraviolon.Q Hij noemde niet de 

laagste bereikbare toon, maar gaf wel aan dat goede Contraviolonisten op een viersnarige vio-

lone zelfs hoger dan g1 (“das eingestrichene G”) kunnen spelen. Dat is echter de hoogste toon 

op een cello, en Quantz bedoelde met zijn Contraviolon duidelijk een octaverend instrument; 

dat was ook volgens Petri de betekenis van dit woord. Ook uit een passage over celli, die 

eventueel een octaaf lager mogen klinken als geen violone meespeelt, kan worden afgeleid 

dat Quantz’ Contraviolon een octaaf lager klonk dan genoteerd.R Cellist en violonist speelden 

bij Quantz uit dezelfde continuopartij, die hij Basso noemde. De violone van Quantz kon dus 

wel “das eingestrichene G” op papier spelen, maar deze klonk een octaaf lager dan op de 

meeklinkende cello. Mogelijk had Quantz de contrabas in E1 op het oog, maar het kan ook 

een contrabas in C1 zijn geweest, zoals bij zijn generatiegenoot Leopold Mozart. Deze be-

schrijft in 1756 de violone als een vier- (of vijf-)snarige contrabas in C1: “eine ganze Octav tie-

fer” dan de cello.S  

De grootte en bespeelbaarheid van G-violones 
Omdat de G-violone zoveel vaker werd genoemd dan alle andere typen, is de kans groot dat 

Bachs violone ook een G-violone was. Waaraan zijn G-violones herkenbaar en wat kan ver-

meld worden over hun grootte? Praetorius noemde in 1619 de G-violone: Groß-Viol de Gamba-

Bass.25 Uit de afbeelding in zijn Syntagma Musicum II leidde Nicholas Besseraboff in 1941 af 

dat deze een corpuslengte had van ca. 114 cm: een instrument ter grootte van moderne con-

trabas.26 

Goede snaren hebben een zekere spanning nodig. Als de hoogste snaar te dun is, 

snerpt hij; als hij te dik is, knapt hij. Morton heeft vastgesteld dat de hoogste snaar van een 

                                                      
23 Lambert Smit, “The Violone / Violon, especially the so called deutsche Violon”, s.a. [www.lam-

bertsmit.com], p. 1 en 5. 
24 Ian Woodfield, The Early History of the Viol, Cambridge (USA) 1984, p. 109. 
25 Praetorius 1619/II, Abriß, plaat VI, nr. 4.  
26 Nicholas Bessaraboff, Ancient European Musical Instruments, Boston 1941, p. 301 en 311. 
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viola da gamba, gestemd als op een G-violone, dus een g-snaar, voor een goede klankkwali-

teit niet langer mag zijn dan ca. 95 cm.27 Over het algemeen is de corpuslengte ongeveer ge-

lijk aan de snaarlengte, dus ook maximaal ca. 95 cm. Morton leidt hieruit af dat violones met 

een corpuslengte van ca. 86-97 cm G-violones zouden zijn geweest. Ook in afbeeldingen zijn 

violones te zien met ongeveer deze grootte (afb. 2). Morton heeft het echter over gamba’s, en 

violones werden, zeker na 1700, niet beschouwd als gamba’s. Bovendien kijkt Morton alleen 

naar de kwaliteit van de hoogste snaar. Voor volle lage tonen waren juist grotere instrumenten 

nodig. Voor goede hoge tonen diende men dus te kiezen voor een klein instrument, voor 

volle lage tonen voor een grote violone. Quantz’ afkeer van G-violones was daarop wellicht 

gebaseerd: er was geen evenwichtige kwaliteit mogelijk voor alle 6 snaren. Hij prefereerde 

mede daarom een instrument met 4 snaren. 

 

Afb. 2. Violone met 5 snaren.  

Uit Johann Christoph Weigel, Musicalisches Theatrum, Nürnberg ca. 1722, Blatt 23. 

 

De G-violone was volgens Mattheson (1713)N  minstens tweemaal zo groot als de eerder door 

hem besproken instrumenten, te weten de Violoncello, de Bassa Viola en de Viola di Spala, en 

vaak nog groter. Volgens Walther (1732) was hij bijna tweemaal zo groot als een gewone 

Franse basviool,G en volgens Eisel (1738) soms wel tweemaal zo groot als een violoncello.A 

Deze schrijvers waren het er in ieder geval over eens dat de G-violone zeer groot was: een Un-

geheuer, vond Mattheson zelfs. Hoewel zij de violone vergeleken met verschillende andere 

instrumenten, komt hun vergelijking in zoverre overeen dat de violone ongeveer tweemaal 

zo groot was als die andere instrumenten. Als zij een normale violoncello op het oog hadden 

met een corpuslengte van ca. 80 cm, zou de G-violone een corpuslengte van ca. 160 cm moe-

ten hebben gehad. Dat is echter zeer groot: moderne contrabassen hebben een corpuslengte 

van 112 cm. Waarschijnlijk overdreven de auteurs (tenzij ze een kleine horizontaal bespeelde 

                                                      
27 Morton 1999, p. 60-64. 
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cello met een corpuslengte van ca. 55 cm op het oog hadden, wat evenwel niet het geval lijkt 

te zijn). De G-violone werd dus beschouwd als een reuzegroot instrument.  

 Grote oude violones met het formaat van een contrabas, origineel vaak met 5 of 6 sna-

ren, zijn volgens Francis Baines veel overgeleverd en vaak te vinden in Duitse musea.28 Zij 

zijn later bijna altijd verbouwd tot contrabas: de hals is onder een grotere hoek geplaats en 

de basbalk is dikker gemaakt om de 16’-snaren (vanaf dat moment deels omwoeld) meer te 

kunnen aanspannen voor een groter volume. Dat geldt ook voor de twee nog steeds be-

staande oude contrabassen in Leipzig (zie § 3). Naar verwachting is de oude besnaring op 

deze instrumenten al lang verdwenen. Sommige onderzoekers menen dat deze violones van-

wege hun grootte ook origineel contrabassen moeten zijn geweest, en derhalve een octaaf la-

ger meeklonken.29 Uit de bovenbeschreven opmerkingen over de grootte van de G-violone 

blijkt dat dit onwaarschijnlijk is: vermoedelijk betrof het oorspronkelijk grote G-violones. 

Petri schreef na Bachs dood dat de corpuslengte van violones met dezelfde stemming 

zeer verschillend kon zijn.D Bijna een eeuw eerder, in 1695, adviseerde Johann Caspar Fischer 

dat men beter geen “vulgo Violonem” (gewone violone) kon gebruiken: op kleinere instru-

menten kon men de vereiste grepen gemakkelijker realiseren.T Deze kleine instrumenten wa-

ren dus geen gewone violones; met andere woorden: gewone violones waren groot. Violones 

werden dus in verschillende formaten gemaakt, maar de ‘gewone violone’ was veel groter 

dan een cello. 

Men kan zich afvragen of – al zou de kwaliteit van de hoogste snaar op zulke grote 

violones dan minder goed zijn – die grote lengte van de hoogste snaar überhaupt wel moge-

lijk was zonder dat deze brak. Ephraim Segerman (2006) beschreef de lengte van de snaren in 

snaarinstrumenten met darmsnaren, berekend uit de publicaties van Praetorius.30 In tegen-

stelling tot de laagste snaren werden de hoogste getwijnd met een lage draaiing. De snaren 

werden maximaal aangespannen, d.w.z. zover dat zij net niet knapten; een procedure die 

door verschillende 17e-eeuwse schrijvers werd aanbevolen. Uit Segermans berekeningen 

blijkt dat de maximale lengte van een g-snaar (omgerekend naar a=415 Hz ) 118-125 cm be-

droeg, met andere woorden: ook op een instrument ter grootte van een moderne contrabas 

zouden deze snaren haalbaar zijn. Op een kopie van een grote Gasparo da Salò- violone heb-

ben Maggie Urquhart en Robert Franenberg, violonisten bij de Nederlandse Bachvereniging, 

in september 2014 zo’n hoge snaar aangebracht (afb. 3). Dat ging probleemloos; bovendien 

bleek die snaar een prachtige resonante klank te hebben. Op grote G-violones met een snaar-

lengte van ca. 110 cm zijn dunne g-snaren dus goed realiseerbaar. 

Met de komst van omwoelde snaren was het probleem van de moeilijk bespeelbare 

onderste snaar blijkbaar nog niet helemaal opgelost. Nog in de tweede helft van de 18e eeuw 

adviseerden Quantz en vooral Petri om de laagste snaren niet te dik te maken en niet te strak 

aan te spannen. Dat de onderste snaar van mindere kwaliteit was, werd alleen impliciet ver-

meld door Quantz; zijn bezwaren tegen al te grote / kleine instrumenten en instrumenten 

met meer dan vier snaren betroffen immers het verschil in kwaliteit tussen de snaren. Wel 

noemden Janowka, Mattheson, Eisel en Petri dat het bespelen van de violone, en dan vooral 

het indrukken van de laagste snaar zwaar werk was. Nog in 1784 meende Christian Friedrich 

                                                      
28 Baines 1977, p. 175. 
29 Alfred Planyavsky, vgl. Baines 1977, p. 173; Ton Koopman, “Recording Bach’s early cantatas”, Early 

Music 24/4, 1996, p. 604-622, op p. 618. 
30 Ephraim Segerman, The development of Western European Stringed Instruments, Manchester 2006, p. 24-

30; Praetorius 1619/II, p. 231f. 
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Daniel Schubart dat voor het bespelen van grote violones een “Riesenfaust”, gewapend met 

hertenleer nodig was,U en dergelijke geluiden klonken ook nog in de 19e eeuw, toen om-

woelde snaren gemeengoed waren. Voor het bespelen van de laagste snaar werd het indruk-

ken met alle vier de vingers tegelijk aangeraden. Virtuositeit op de laagste snaren was onmo-

gelijk, behalve voor zeer sterke en grote handen.  

 

 
Afb. 3. Maggie Urquhart en Robert Franenberg met hun Gasparo da Salò-violone.  

Foto Rens Bijma, 2014. 

 

Bachs violone werd volgens zijn memorandum vooral bespeeld door leerlingen van de Tho-

masschule; men mag niet verwachten dat zij “Riesenfäuste” hadden.31 Aangenomen moet 

worden dat violonisten in Bachs tijd veel moeite hadden met het spelen van virtuoze loopjes 

op de laagste snaren, al zijn moderne spelers daar tegenwoordig wel toe in staat. Een moge-

lijke oorzaak daarvan zou kunnen zijn dat tegenwoordig als gevolg van nauwkeuriger te be-

sturen productieprocessen de kwaliteit van de laagste darmsnaren zoveel is verbeterd dat 

deze nu beter bespeelbaar zijn. Wellicht ook dat tegenwoordig vaker omwoelde snaren wor-

den gebruikt voor de laagste snaren. Bovendien zijn hedendaagse violonisten specialisten op 

hun instrument; in Bachs tijd moesten musici een veelvoud aan instrumenten bespelen.  

 

                                                      
31 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 1730), BD I, nr. 22, p. 60ff., r. 85f.,  
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In Duitse traktaten werden vier typen violone beschreven met vier snaren en 

drie soorten met vijf of zes snaren. Verreweg het meest werd de zogenaamde 

G-violone genoemd, waarvan de snaren gestemd waren als G1-C-(E of F)-A-d-

g. De ‘normale’ violone werd omschreven als zeer groot. Deze grote instrumen-

ten waren in Bachs tijd blijkbaar moeilijk te bespelen. Om positieverschuivin-

gen te beperken op de slecht indrukbare laagste snaren werd een stemming in 

kwarten gepropageerd, ook op viersnarige violones. 
 

 

3. Welk type violone gebruikte Bach in Leipzig? 

Het bereik van Bachs violonepartijen 
Ulrich Prinz geeft een overzicht van de omvang van Bachs violonepartijen in zijn cantates en 

passies.32 Hij telt in totaal 50 werken waarin de violone een rol speelt. Hiervan zijn 23 kerke-

lijke werken waarvan de partituur of partij in Leipzig is gemaakt. In het merendeel daarvan 

heeft de violone een volledig (chromatisch) bereik van C tot e1. Maar hogere tonen komen 

meermalen voor: f1 in BWV 147/7 en 156/2, fis1 in BWV 62/4, 49/6 en 182/6, gis1 in BWV 241 en 

a1 in BWV 42/6 (afb. 4). Deze hoge noten worden aangetroffen in eenduidig (in partituur of 

partij) aan de violone toebedeelde muziek, los van de vele continuopartijen die (waarschijn-

lijk) ook door de violone zijn meegespeeld. Op Bachs violone moesten dus tonen gespeeld 

kunnen worden van C tot e1 (al dan niet geoctaveerd), maar soms moest nog hoger worden 

gegrepen. 

 

 
Afb. 4. BWV 42/6 (begin), violonepartij. 

Beschrijvingen van de violones in Bachs kerken 
De Bach ter beschikking staande violones bestaan nog (afb. 5a/b). In inventarislijsten uit 1702 

vermeldde Johann Kuhnau dat in beide hoofdkerken te Leipzig “Ein großer Violon” aanwe-

zig was.33 In inventarislijsten uit 1712 en 1729 komen violones niet voor. Maar nog in 1789 en 

1823 werden op inventarislijsten afzonderlijk violones (vanaf 1823 “Contra-Bässe” genoemd) 

vermeld voor de Nikolaikirche, de Thomaskirche en de Thomasschule, waaronder een instrument 

van Leonardt Pradter. 

Een violone “mit einem Schraubenbogen und einem eisernen Spänner” werd in 1672 

uit de Prager Werkstatt van Pradter aangeschaft voor de Nikolaikirche.34 Volgens Christine 

                                                      
32 Prinz 2005, p. 621f. 
33 Arnold Schering, Musikgeschichte Leipzigs, Bd. II, Leipzig 1926, p. 114. 
34 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. 157f. 
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Kröhner is dit het instrument dat te bezichtigen is in het Bach-Museum in Leipzig. Zoals alle 

strijkinstrumenten in de kerken in Leipzig wisselde het naar behoefte wel eens van kerk; op 

verschillende tijdstippen zouden instrumenten zijn gerekend tot de inventaris van de Nikolai-

kirche, de Thomaskirche en de Thomasschule. In 1789 kreeg deze violone – volgens Kröhner ten 

onrechte – een brandstempel TS. Nog steeds heeft het een etiket met als signatuur: “Leon-

hardt Bradter / Baßgeigenmacher in Prag / 1672”.  

Ook de Thomaskirche bezit nog steeds een eigen oude violone, die tegenwoordig te 

zien is in een ruimte in de Thomaskirche die is gewijd aan oude instrumenten. Het etiket is 

niet meer leesbaar. De Thomas-Baß lijkt sterk op de violone uit de Nikolaikirche en is eveneens 

gefabriceerd met Praagse duim-maten.35 Nieuw (o.a. dendrologisch) onderzoek van Veit Hel-

ler, restaurateur van het Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig, bevestigt 

dat ook dit instrument uit het atelier van Pradter komt. Het is daarmee in ieder geval ouder 

dan 1692, omdat Pradter zijn atelier toen sloot. Waarschijnlijk is het tegelijk met de Nikolai-

Baß aangeschaft. Beide instrumenten zijn tegenwoordig ingericht als viersnarige contrabas-

sen.36 Heller meent dat de instrumenten origineel viersnarig waren, al is de krul van de Niko-

lai-Baß verplaatst. De halzen zijn blijkbaar nog origineel, maar wel smaller gemaakt, vooral 

die van de Thomas-Baß. Er was dus oorspronkelijk wel ruimte voor vijf of zes snaren. Ook de 

ver uit elkaar liggende ƒ-gaten wijzen op een oorspronkelijk bredere kam met plaats voor 

meer dan vier snaren. Het is volgens Heller mogelijk dat de hoeken, waaronder de halzen 

zijn geplaatst, ook zijn aangepast. De corpushoogte van beide violones is 109 cm; de snaar-

lengte is 110 (TK) resp. 114 cm (NK). Daarmee zijn ze vrijwel even groot als hedendaagse 

contrabassen.  

 

 
Afb. 5a/b. Pradter-Violones. Links Nikolaikirche 1672, rechts Thomaskirche, voor 1692. 

Foto’s Veit Heller. 

                                                      
Zie ook Dokumente GLT IX/C 2, p. 237f.; X/C 45, p.348; XI/C 4A/B, p. 528ff.; XI/C 44, p. 570.  
35 Heller 2011, p. 51. 
36 Veit Heller, privé-correspondentie, 9 januari 2013. 



 

15 

 

In de Thomasschule was in 1702 een violone beschikbaar, waarover Kuhnau in 1709 klaagde 

dat deze “sehr in Stücken und durch den täglichen Gebrauch in denen zum Exercitio Musico 

gewidmeten Stunden übel zugerichtet” was.V Deze violone is in 1710 vervangen door een 

door Martin Hoffmann gebouwd instrument;37 de jaarrekeningen van de Thomasschule laten 

tussen 1723 en 1750 steevast zien “1. Violon aõ 1711”, en vanaf 1735 ook: “1. Violon aõ 1735. 

In der Auction erstanden”. Bij de aankoop werd dit laatste instrument “großen Violon” ge-

noemd.38 Volgens Kuhnau werden in 1704 twee violen van de school ook in de kerk ge-

bruikt.39 Maar dat ook de violones uit de Thomasschule normaliter in beide kerken werden ge-

bruikt, ligt minder voor de hand: de kerken hadden immers elk een eigen violone. Wellicht 

werd een uitzondering gemaakt wanneer Bach twee violones liet meespelen. 

Welke violone-types werden in Bachs kerken mogelijk gebruikt? 
Met de besproken kennis omtrent het bereik van Bachs violonepartijen, de overleverde in-

strumenten en de beschrijvingen door tijdgenoten kunnen de zeven in § 2 genoemde typen 

violones worden getoetst aan de mogelijkheid dat Bach deze in Leipzig gebruikte. 

 

1. Een viersnarig basinstrument in C (stemming C-G-d-a) komt in 18e-eeuwse traktaten 

niet voor onder de naam Violone. Dergelijke instrumenten heten steeds Violoncello. 

Bach schreef naast een violone ook celli voor. Bachs overgeleverde violones zijn veel 

groter dan deze instrumenten. Vrijwel zeker waren Bachs violones geen cello-achtige 

instrumenten. 

2. De viersnarige violone in G1 of E1 (contrabas, in kwarten gestemd E1-A1-D-G) werd tij-

dens Bachs leven in Duitsland slechts eenmaal genoemd (Janowka).B Deze contrabas 

kan niet Bachs violone zijn geweest. Als 16’-instrument kon het Bachs laagste noten 

niet voortbrengen, en als 8’-instrument de hoogste niet. Een vijfsnarige contrabas met 

een extra snaar in C1 werd pas in 1881 geïntroduceerd door Carl Otho.40 Sommige he-

dendaagse violonisten spelen de noten onder E1 een octaaf hoger. Bach dwong zijn 

instrumentalisten echter voor zover bekend niet tot het maken van ad-hoc-beslissin-

gen over octaveringen: dergelijke oplossingen schreef hij uit (mogelijk met uitzonde-

ring van de klavecinist). Ook deze contrabas was blijkbaar niet Bachs violone. 

3. De viersnarige violone in C1 (contrabas, soms in kwinten gestemd als C1-G1-D-A, maar 

meestal in kwarten, vermoedelijk als C1-[E1 of F1]-A1-D) werd eenmaal expliciet ge-

noemd (Eisel);A misschien ook door Fuhrmann E en Barnickel;F zij noemden het aantal 

snaren niet. Qua grootte zou dit Bachs violone kunnen zijn geweest, maar alleen in-

dien deze gestemd was in kwinten, omdat het instrument anders Bachs hoogste no-

ten niet kon voortbrengen. Ook Quantz sprak in 1752 over een viersnarige octave-

rende violone;Q hij vond dat violonisten met de cellisten moesten kunnen meespelen, 

al zouden tonen boven g1 (op de contrabas klinkend g) niet haalbaar zijn. Maar vol-

gens de bronnen werd het instrument noodgedwongen vrijwel steeds in kwarten ge-

                                                      
37 Esther Fontana / Veit Heller / Klaus Martius, Martin und Johann Christian Hoffmann: Geigen- und Lau-

tenmacher des Barock, Leipzig 2015, p. 82, n. 11. 
38 Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach, Zweiter Band, Leipzig 21916 (Spitta II), p. 774. 
39 Ibid., p. 854. 
40 Otto Sack, “Der fünfsaitige Contrabass von Carl Otho, Leipzig”, Zeitschrift für Instrumentenbau 1/20, 

1881, p. 276. 
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stemd. De kans is klein dat Bachs leerlingen deze contrabas in kwinten gestemd kon-

den bespelen. Bachs violones stamden uit de zeventiende eeuw, toen omwoelde sna-

ren nog niet bestonden; zonder omwoelde snaren was op deze instrumenten een C1-

snaar waarschijnlijk nauwelijks speelbaar. Het is niettemin mogelijk dat deze violo-

nes na 1700 voorzien werden van omwoelde laagste snaren, al zijn daarvoor geen 

aanwijzingen.  

4. De Basse double was waarschijnlijk niet in zwang in Duitsland. 

5. De vijfsnarige violone in F1 werd alleen genoemd door Prinner.J Dit kan niet Bachs 

violone zijn geweest, omdat het als 16’-instrument Bachs laagste noten niet kon voort-

brengen en in 8’-ligging de hoogste niet. 

6. De zessnarige violone in D1 werd tijdens Bachs leven alleen door Eisel genoemd.A Dit 

instrument was blijkbaar niet alleen zeldzaam, maar kon ook Bachs laagste noten niet 

voortbrengen, tenzij de onderste snaar een toon lager werd gestemd. Maar in dat ge-

val ontstaat, juist voor die moeilijk bespeelbare snaar, een interval van een kwint tot 

de volgende snaar, en daar protesteerden veel muziektheoretici tegen. Ook daarom 

kan dit niet Bachs violone zijn geweest. Bachs partijen bevatten geen niet-speelbare 

noten (behalve ten gevolge van transpositiefouten).  

7. De vijf- of zessnarige violone in G1 (G-violone) werd in Duitsland tijdens Bachs leven 

in vrijwel alle bronnen genoemd, en alleen al daarom is de kans groot dat zulke in-

strumenten in Leipzig werden gebruikt. De ‘gewone’ G-violones waren groot; dat 

geldt ook voor de overgeleverde instrumenten in Leipzig, die dateren uit een tijdperk 

dat verreweg de meeste Duitse violones G-violones waren. Deze hadden aan het begin 

van de 18e eeuw nog geen omwoelde snaren; violoncelli waren nog niet bekend. He-

dendaagse auteurs benadrukken vaak dat Bach steeds de volle omvang van zijn in-

strumenten gebruikte. En omdat hij geen tonen onder de C voorschreef, zou volgens 

hen de G-violone niet Bachs violone geweest kunnen zijn. Dit argument gaat echter 

niet op wanneer de laagste snaar ontbrak of bewust niet gebruikt werd. Een G-violone, 

met of zonder G1-snaar, dus gestemd (G1)-C-E-A-d-g, kan heel goed Bachs violone ge-

weest zijn. De Deutsche Violon werd vijf- of zessnarig genoemd door Mattheson en 

Quantz. Deze moet dan in 8’-ligging zijn bespeeld. Alle door Bach gebruikte tonen 

waren speelbaar op deze violone.41 Wat het bereik van Bachs muziek betreft was een 

G1-snaar niet nodig, maar Marc Vanscheeuwijck betoogt dat voor een acceptabel reso-

nant geluid een extra lage snaar zeer gewenst was.42 Men kan zich afvragen of dat 

ook gold voor de kennelijk dof klinkende dikke laagste snaar op de G-violone. 

 

De twee overblijvende opties, de viersnarige contrabas in C1 (type 3) en de zessnarige G-vio-

lone (type 7) dienen nader onderzocht te worden. 

 

Werden Bachs violones bespeeld in Leipzig 8’- of 16’-ligging? 
Om te achterhalen of Bachs violones in Leipzig een octaaf lager werden bespeeld of niet, is 

het noodzakelijk, in de literatuur genoemde argumenten die pleiten voor 8’-violones te be-

noemen en eventueel te voorzien van tegenargumenten; daarna zullen argumenten pro 16’ 

worden besproken. 

                                                      
41 Na 1685 wordt slechts één keer de oude gambastemming in A1 genoemd, nl. door Merck. 
42 Vanscheeuwijck 2002. 
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- Hoewel moderne violonisten uitstekend en goed gearticuleerd snelle noten kunnen 

uitvoeren, kan 16’-verdubbeling in snelle loopjes als onduidelijk en rommelig worden 

ervaren,43 vooral in kerken met hun vaak ruime akoestiek. Juist basnoten hebben im-

mers een langere nagalm. Dat zou ook de reden zijn dat tijdgenoten van Bach, zoals 

Niedt, waarschuwen tegen overmatig pedaalgebruik door de accompagnerende orga-

nist (hoofdstuk XVIII). Het betreft hier een kwestie van ‘goede smaak’. 

- In verschillende aria’s met specifieke violonepartijen waren de hoogste noten op in 

kwinten gestemde grote 16’-violones in Bachs tijd moeilijk te realiseren. Voorbeelden 

zijn BWV 42/6 (afb. 4) en BWV 182/6 (2e versie uit Leipzig). Op een niet-octaverend in-

strument is minder druk op de snaren nodig dan op een contrabas. Dergelijke virtu-

oze episodes, en ook snelle loopjes, zoals deze bijvoorbeeld zijn te vinden in de conti-

nuopartijen van BWV 244.2/27b vanaf maat 105 (Eröffne den feurigen Abgrund) waren 

voor Bachs Thomasschule-leerlingen veel gemakkelijker te realiseren op de relatief 

dunne snaren in 8’-ligging dan op de dikkere snaren van een contrabas.  

- Vaak noteerde Bach een continuo-bas (deels) een octaaf lager dan de vocale bas (bij-

voorbeeld in deel 4b uit de Matthäus-Passion). Hiermee creëerde hij al een 16’-effect. 

Waarom moest een violone dan nóg een octaaf lager meespelen? Wanneer de violone 

zou octaveren zou dit het klinkende resultaat meestal onduidelijk maken.44  

Echter: een afstand van twee octaven hoeft geen bezwaar te zijn, omdat deze 

wordt opgevuld door cello, orgel en klavecimbel, die in 8’-ligging spelen. Bo-

vendien zij er hier nogmaals op gewezen dat de organist mogelijk wel met een 

16’-register op het manuaal voor de linkerhand speelde. 

- Soms liet Bach zijn continuo-instrumenten zelfs twee octaven lager meespelen dan de 

vocale bas, bijv. in de Matthäus-Passion deel 20 m. 72 en deel 68 m. 13, Sanctus BWV 

241 (in E) m. 13, of twee octaven lager dan een ander basinstrument (bijv. het orgel in 

BWV 1).45 Met een in 16’-ligging bespeelde violone zou de afstand drie octaven bedra-

gen. Zowel Quantz als Johann Nikolaus Forkel waarschuwden tegen zulke grote af-

standen.W  

Hier dient men zich evenwel te realiseren dat de commentaren van Quantz en 

Forkel uit later tijden stammen. Het gaat daarnaast maar om enkele akkoor-

den; wellicht vond Bach dat wel acceptabel. 

- Veel dirigenten uit de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk (HIP) die een con-

trabas gebruiken, laten deze, ondanks het feit dat de violone is voorgeschreven, ach-

terwege in een delen met kleinere bezetting, vooral wanneer de continuopartij hoog 

ligt.46 De redenen hiervoor kunnen samenvallen met de argumenten hierboven. In 

partijen was Bach altijd nauwkeurig met tacet-notities, het was zeer waarschijnlijk 

Bachs bedoeling dat de violonist de genoemde delen meespeelde.  

Er zijn echter ook dirigenten die de contrabas niet weglaten. 

                                                      
43 Smit 2005, p. 9; Sigiswald Kuijken, “A Bach odyssey”, Early Music 38/2, 2010, p. 266. Lambert Smit 

behoorde tot de eersten die meenden dat Bachs violone geen contrabas was. De meeste van zijn artike-

len zijn nooit in tijdschriften gepubliceerd, maar wel via Internet te raadplegen. 
44 Smit 2005, p. 8; Kuijken 2010, p. 266. 
45 Laurence Dreyfus, Bach’s Continuo Group, Cambridge (USA) 1987, p. 159; Smit 2005, p. 11f. 
46 Smit 2005, p. 5f. 
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- Om continuopartijen op een viersnarige violone te octaveren blijken veel heden-

daagse spelers hun instrument steeds op een andere manier te moeten stemmen.47 

Maar misschien deden Bachs violonisten dat ook. 

- In 1721 beschikte Gottfried Zimmermanns koffiehuis in Leipzig naast klavecimbels 

over 2 violen, 1 altviool, 2 fagotten en 2 violones, maar geen cello. Dan moeten die vi-

olones wel in 8’-ligging zijn bespeeld.48  

Het is echter mogelijk dat een cello kon worden gebruikt uit het bestand van 

de Neue Kirche. 

- Na Bachs dood werden viersnarige contrabassen vooral in E1 gebouwd, om een stem-

ming in kwarten mogelijk te maken.   

 

Vier – voornamelijk door Laurence Dreyfus – aangedragen argumenten die zouden moeten 

pleiten voor octaverende violones zijn onjuist: 

 

1. Dreyfus meent dat Bach de violone niet zou hebben voorgeschreven, wanneer het 

verschil met de cello zo klein is.49  

Zoals reeds vermeld, is de klank van de grote 8’-violone echter royaler en dik-

ker dan die van de cello. Dat kan een argument zijn geweest om dit instru-

ment mee te laten spelen.  

2. In inventarislijsten uit 1701 noemde Kuhnau in beide kerken de aanwezigheid van 

“Ein großer Violon”.50 Dit ‘großer’ zou dan op een 16’-violone duiden, aldus Dreyfus. 

Het is juist dat Kuhnau de violones groot noemde, maar zoals eerder opge-

merkt waren ook G-violones meestal groot, evenals de overgeleverde Pradter-

violones in Leipzig.  

3. In BWV 147/7 zou in de partituur de beweeglijke cellopartij op de eerste noot van 

elke triool voor de eerste vier maten zijn voorzien van aparte stokken omhoog; de 

eenvoudiger violonepartij zou stokken naar beneden hebben. In m. 42, 43 komt de vi-

olonepartij dan een octaaf boven de cellopartij.51 Blijkbaar baseert Dreyfus zich op de 

BG-uitgave (afb. 6). In de autografische partituur staan die stokken verwisseld; niet 

aangegeven is wie welke partij speelt. 

Afb. 6. BWV 147/7, partituur (BG-editie), m. 1, 42-43. 

 

                                                      
47 Lambert Smit, “Bach’s eight foot Violone, tuned Cgda”, 2005 [www.lambertsmit.com], p. 1f. 
48 Arnold Schering, Musikgeschichte Leipzigs, Bd. III, Leipzig 1941, p. 135; Maria Hübner, „Die Kaffe-

häuser von Gottfried Zimmermann und Enoch Richter in Leipzig“, BJ 104, 2018, p.50f.  
49 Dreyfus 1987, p. 165. 
50 Schering 1926, p. 114. 
51 Dreyfus 1987, p. 161. 
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Maar de richting van de stokken zegt niets, zoals blijkt uit de partituur van 

BWV 245.4 deel 27b (afb. 7): de richting ervan kon afhangen van beschikbare 

ruimte in de partituur.  

 

 
Afb. 7. BWV 245.4, partituur, deel 27b (begin), bas en continuo. 

 

Meer duidelijkheid over BWV 147/7 is te ontlenen aan de partijen. Er is een 

partij voor orgel, een partij voor cello en een fragment voor becijferd continuo 

(klavecimbel). Orgel en klavecimbel hebben, afgezien van de transpositie, de-

zelfde noten. De cellopartij (afb. 8a) komt in m. 42 en 43 boven het orgel en het 

klavecimbel uit (afb. 8b). Er is echter geen sprake van een violonepartij; de vio-

lonist kan hebben meegelezen uit een van beide partijen. In alle scenario’s la-

gen de noten die de violonist speelde niet hoger dan die van de cello, zoals 

Dreyfus – ten onrechte – meende.  

 

Afb. 8a/b. BWV 147/7, m. 42-43. 

Links: partij Violoncello; rechts: partij Continuo (klavecimbel). 

 

4. Bij BWV 62/1 is in de partituur de koraalmelodie in het continuo gesplitst in twee lij-

nen, die een octaaf uit elkaar liggen. De onderste lijn heeft (aanvankelijk) de stokken 

naar boven, de bovenste lijn heeft deze naar beneden (afb. 9a). In een violonepartij uit 

1732/1735 staan alleen de hoge noten genoteerd (afb. 9b). Dan moeten de onderste no-

ten wel voor de cello zijn, aldus Dreyfus. Als de violone in 8’-ligging bespeeld zou 

zijn, zou deze een octaaf hoger klinken dan de cello, wat onlogisch zou zijn.52  

 

Afb. 9a. BWV 62/1 (begin), partituur, continuo-lijn. 

 

 
Afb. 9b. BWV 62/1 (begin), violonepartij. 

 

                                                      
52 Ibid., p. 162. 
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Afb. 9c/d. BWV 62/1 (begin). 

Links: continuopartij; rechts: orgelpartij (die eveneens Continuo is genoemd). 

 

Echter, in de continuopartij (deels becijferd, afb. 9c) en de orgelpartij (afb. 9d) 

staat deze dubbele notering ook. Wellicht octaveerden deze instrumenten; ge-

nerale bas-spelers vonden in hun leergangen (zoals die van Johann David Hei-

nichen)53 dat het aanbevelenswaardig kon zijn om de baspartij te octaveren. 

Daarbij ligt het voor de hand dat de organist de lage partij op het pedaal 

speelde, waarschijnlijk met een 16’-register. Alleen in de latere violonepartij 

(1732/1735, afb. 9b) staan slechts de hoge noten genoteerd. Deze partij heeft 

overigens veel loopjes, wat toepassing op een 16’-violone lastiger maakt. In de 

continuopartij staat nergens dat de cellist de lage noten speelt. Wellicht zijn 

die lage noten bedoeld voor het orgel (en zijn die in de continuopartij per on-

geluk mee gekopieerd uit de partituur) of voor de fagot. De enige zekerheid 

die men heeft, is dat Bach de violonist de bovenste partij wilde laten spelen. 

  

Er bestaan nog vier andere argumenten pro 16’-violone, namelijk  

 

1. de in Hoofdstuk XVIII genoemde opmerking van Carl Philipp Emanuel Bach (voor-

woord Birnstiel-uitgave met vierstemmige koralen) uit 1765, die schreef dat zijn va-

der zich bediende van “ein sechzehnfüßiges baßirendes Instrument, welches diese 

Lieder allezeit mitgespielt hat”.  

Omdat dit voorwoord is gericht aan organisten, is het echter goed mogelijk 

dat hij een orgel met een 16’-register bedoelde, en niet een violone;  

2. het eveneens in Hoofdstuk XVIII genoemde feit dat Bach in twee Schübler-koralen 

voor orgel (BWV 645 en 646) een 16’-register voorschreef in de baspartij: hier wenste 

Bach kennelijk een 16’-klankkarakter.  

Maar het meespelen van de baspartij op een pedaal of apart manuaal met een 

16’-register impliceert niet zonder meer een vergelijkbare inzet van de violone.  

3. In de partituur van de Matthäus-Passion BWV 244.2 staat bij nr. 35 “Geduld”: Tenore, 

Violonc. e Org 2di Chori (afb. 10).  

Blijkbaar wilde Bach hier geen 16’-klank, en dit zou dan, aldus Alfred Dürr, implice-

ren dat hij dat in de andere delen wél wenste.54  

Deze conclusie is echter aanvechtbaar. In de beide continuopartijen staat bij 

deze aria geen Tacet (afb. 11). Als er een violonist meespeelde, speelde hij dus 

waarschijnlijk ook hier. Als Bach een 8’-klank wilde, dan moet de violone 8’ 

zijn geweest. Men kan zich bovendien afvragen of Bach echt Violonc. noteerde 

of Violoni.; de laatste notatie kan een term zijn voor celli en violone samen (zie 

§ 4). De punt achter het woord suggereert echter een afkorting. 

                                                      
53 Johann David Heinichen, Der General-Bass in der Composition, Dresden 1728, p. 124f. 
54 Alfred Dürr, NBA II.5, Kritischer Bericht, Kassel 1974, p. 179. 
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Afb. 10. BWV 244.2, partituur, deel 35 (begin). 

 

 
Afb. 11. BWV 244.1, deel 35 (begin), continuopartij 2e koor. 

 

In de partituur van de vroege versie BWV 244.1 staat in deze aria bij het 

continuosysteem geen verdere aanduiding; ook hier speelde de hele 

continuogroep vermoedelijk mee. Of de organist in de linkerhand een 16’-

register gebruikte staat ter discussie. 

4. Op de G-violone is de hoogste snaar gestemd in g, op de contrabas in a (klinkend A). 

Alleen de hoogste tonen zijn dus met minder positieverschuivingen te bereiken op de 

contrabas.55 

 

Alles overziende lijken de argumenten pro een 16’-violone minder sterk te zijn dan die pro 

een 8’ instrument. 

                                                      
55 Sommige tijdgenoten van Bach vermeldden het bereik van de G-violone; tonen hoger dan c1 of d1 wa-

ren alleen bereikbaar door middel van een goede en gemakkelijke “Applicatur, oder Übersetzung der 

Finger”, m.a.w. met positieverschuivingen. Speer noemde in 1695 de hoogst bereikbare toon de d1 

(eindnoot K). Voor Walther (1708 en 1732) (eindnoten L en G) en Niedt (1706) (eindnoot M) was de 

hoogste toon d1 of zelfs e1, voor Majer (1732) c1 (eindnoot O). Eisel (1738) meende dat een leerling tot c1 

kan spelen; hogere tonen waren het domein van geoefende spelers (eindnoot A). Deze gegevens wer-

den niet genoemd over de contrabas in C1. 

Modernere duimtechnieken waren kennelijk niet nodig. In ieder geval wordt duidelijk dat tonen tot 

een kwint hoger dan de basistoon van de hoogste snaar voor leerlingen geen problemen moesten ople-

veren, terwijl tonen tot een octaaf hoger dan de basistoon wel ongeveer het uiterste waren wat van 

goede spelers gevraagd kon worden. Wanneer Bach inderdaad een G-violone gebruikte, dan valt op 

dat in zeven van de drieëntwintig overgeleverde partijen hogere eisen werden gesteld aan de violonis-

ten, dan volgens Bachs tijdgenoten verwacht mocht worden. Overigens kwamen deze hoge tonen ook 

voor in de violonepartijen uit Weimar en Köthen. Van spelers in Leipzig (vooral Thomasschule-leer-

lingen) werd dus niet minder verwacht dan van de professionele violonisten in Weimar en Köthen. 
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Bachs violones in Leipzig: conclusie 
Het is nu mogelijk een verantwoorde keuze te maken tussen de twee overgebleven opties, 

namelijk de viersnarige contrabas in C1 (type 3) en de vijf- of zessnarige G-violone (type 7). De 

hierboven besproken argumenten wijzen in de richting van een 8’-bespeling. En de contrabas 

in C1 werd in de traktaten niet alleen veel minder vaak genoemd dan de G-violone, maar 

werd ook veelal in kwarten gestemd, omdat een stemming in kwinten nauwelijks bespeel-

baar werd genoemd. 

Alles overziende kan worden gesteld dat Bachs violones naar alle waarschijnlijkheid 

G-violones waren die in 8’-ligging werden bespeeld. Hij trof deze grote instrumenten in 1723 

bij zijn aankomst in Leipzig aan. De laagste snaar gebruikte hij niet. Op deze wijze kon hij 

zich beperken tot één continuopartij, die unisono door cello, violone en fagot werd gespeeld, 

hetgeen in Leipzig blijkbaar zijn ideaal was. Of de dure G1-snaren t.b.v. een resonante klank 

gehandhaafd bleven, is de vraag.  

Werden Bachs G-violones later tot contrabassen omgebouwd? 
Na 1750 hebben viersnarige contrabassen in E1 (naast andere typen) de G-violone bijna geheel 

verdrongen.56 Morton vermoedt dat in de 18e eeuw G-violones met omwoelde snaren werden 

gebruikt om te dubbelen in een lager octaaf.57 Tharald Borgir suggereert dat G-violones in Ita-

lië na de opkomst van de cello m.b.v. omwoelde snaren werden omgebouwd tot viersnarige 

contrabassen, meestal in E1.58 Op welke schaal dit in Duitsland gebeurde en wanneer is ech-

ter niet bekend. Zoals vermeld, werden beide violones in Leipzig vanaf 1823 Contra-Bässe ge-

noemd. Aangenomen mag worden dat de violones toen tot viersnarige contrabassen waren 

omgebouwd; dit kan ook eerder (wellicht al tijdens Bachs leven) zijn gebeurd. 

Hieronder (§ 4) zal worden beschreven dat relatief veel violonepartijen voor Bachs 

cantates dateren van na 1729. Het gaat dan bijna steeds om heruitvoeringen, waarvoor Bach 

soms een aparte violonepartij schreef (maar meestal niet). Dat roept de vraag op of Bach zijn 

violones toen – of later – liet ombouwen tot contrabassen. Wellicht zou dat een verklaring 

kunnen zijn voor de genoemde drie overgebleven argumenten contra 8’-violones. Al deze ar-

gumenten betreffen immers de tijd na 1729. Hieraan kan, vooruitlopend op § 4, nog worden 

toegevoegd dat Bach bij BWV 78 voor een heruitvoering, waarschijnlijk na 1740, een violo-

nepartij maakte met alleen de hoofdnoten van deel 2, en dat hij bij een heruitvoering van 

BWV 100, mogelijk in 1742, de violone niet liet meeklinken in delen waarin zestienden voor-

komen. Dergelijke ingrepen zijn immers logisch bij de inzet van een contrabas. Omdat late 

violonepartijen bij heruitvoeringen (BWV 62, 78, 100, 182) in de diepte tot C liepen, zou het 

moeten gaan om een verbouwing tot de in kwinten gestemde 4-snarige contrabas in C. Er 

zijn echter wel bezwaren aan te voeren tegen de hypothese van zo’n ombouw tot in kwinten 

gestemde contrabassen:  

 

1. het bespelen van in kwinten gestemde grote contrabassen werd in Bachs tijd ervaren 

als zeer moeilijk, zelfs met omwoelde snaren (vgl. Eisel, Petri en anderen);  

                                                      
56 O.a. Prinz 2005, p. 620f. 
57 Morton 2002 (s.p.). 
58 Borgir 1987, p. 80. 
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2. de hierboven genoemde argumenten pro 8’-violones blijven overeind; vooral de moei-

lijk speelbare hoge noten en virtuoze passages waren problematisch op in kwinten 

gestemde contrabassen;59  

3. in bronnen van na 1750 waarin de violone een contrabas was, wordt steeds benadrukt 

dat de Contraviolonist zich diende te beperken tot de hoofdnoten (het instrument was 

bedoeld voor grandeur, majesteitelijke pracht bij grote bezettingen, niet voor virtuoze 

partijen); Bachs violonepartijen waren voor zo’n beperking meestal ongeschikt (zie § 

4);  

4. er zijn van zo’n (hypothetische) ombouw van violones geen aanwijzingen overgele-

verd in de vorm van een opdracht, rekening, of aanwijzing in de muziek.  

 

Kortom: het is onwaarschijnlijk dat Bachs violones tijdens zijn leven zijn omgebouwd tot 

contrabassen, maar volledig uitsluiten kan men dit niet. 

Was de Violone grosso een contrabas? 
Indien Bach 8’-violones gebruikte, kan men veronderstellen dat met violone grosso een octave-

rend instrument werd bedoeld. Driemaal schrijft Bach een violone grosso voor in zijn vocale 

werken in Leipzig, en wel in de volgende composities. 

 

1. BWV 205 is een wereldlijke cantate uit 1725 in grote bezetting. In de partituur staat 

onder aan de eerste pagina: [...] violoncello, Cont: è Violono Großo. De laagste toon is C. 

Dit betreft weliswaar de periode dat Bach in Leipzig werkte, maar niet het instrumen-

tarium van de kerken. Het betekent hooguit dat er ergens in Leipzig mogelijk een vio-

lone grosso in C1 aanwezig was. Daarnaast heeft de bespeler hier wel erg veel snelle 

loopjes uit te voeren over een groot bereik; dit pleit niet voor een contrabas. 

2. Voor BWV 149 is een aparte partij gemaakt voor Violone Großo, maar alleen voor deel 

2. De cantate is geschreven omstreeks 1728. De originele partijen ontbreken echter. Er 

bestaat alleen een afschrift uit de tijd na Bachs dood, dus het is heel onzeker of de 

aanduiding Violone Großo van Bach zelf stamt. Opvallend in deze partij is dat er geen 

tonen lager dan Fis1 voorkomen; een E1-violone zou volstaan. 

3. De partituur van Bachs eerder genoemde Sanctus BWV 241, een bewerking van een 

tweekorige compositie van Johann Caspar Kerll, is genoteerd in D (koortoon?). De 

partijen zijn genoteerd in E (kamertoon). De partituur heeft één systeem voor Violon-

cello e Violone; op het titelblad staat: violone. Maar er zijn aparte partijen voor Violon-

cello senza Violone en Violone großo: de continuogroep is blijkbaar verdeeld in twee  ko-

ren. De partijen dateren uit ca. 1749, de tijd waarin de G-violone volgens Carl Philipp 

Emanuel Bach zozeer aan populariteit inboette dat deze vrijwel zou zijn afgeschaft 

Het lijkt daarom op het eerste gezicht mogelijk dat inmiddels een echte contrabas in 

C1 of E1 kon worden ingezet; E1 is de laagste toon. Men kan zelfs veronderstellen dat 

                                                      
59 Bijvoorbeeld in de partij voor één aria uit BWV 137 die waarschijnlijk voor violone bedoeld was (zie 

hieronder in § 4), de hierboven al genoemde violonepartij bij BWV 42 uit ca. 1742 en de violonepartij 

van BWV 195.3 uit 1748. Ook beide Passionen BWV 244 en 245 bevatten veel virtuoze passages in de-

len, die niet zijn voorzien van tacet-opmerkingen voor de violone. In BWV 245.5 noteerde Bach wel ta-

cet in veel delen voor de bassono grosso, maar niet voor de violone – tenzij zo’n speciale violonepartij 

verloren is gegaan. De partij voor bassono grosso was blijkbaar niet mede bedoeld voor een contrabas-

sist. Met andere woorden, meestal deed Bach geen moeite om zijn – veronderstelde – contrabassist, 

meestal een leerling van de Thomasschule, te sparen. 
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het beschikbaar zijn van een E1-contrabas de reden was van de transpositie naar E. De 

stemvoering doet echter anders vermoeden. Vanaf m. 26 dupliceren cello en violone 

grotendeels elk een van beide vocale bassen. Daarbij krijgt de violone steeds de laag-

ste partij (dit is niet altijd koor 2). Waarom echter zou die ene, reeds laag liggende 

partij, nog extra laag moeten worden begeleid met een octaverende violone? Daarmee 

zou de afstand tussen beide – gelijkwaardige – baspartijen alleen maar groter worden 

(Afb. 12). In m. 36 ontstaat verder een parallelle beweging over een afstand van twee 

octaven tussen de tweede vocale bas en het continuo, wanneer de violone zou octave-

ren. Hierboven is al genoemd dat in m. 13 dan een – onwaarschijnlijke – afstand van 

drie octaven zou ontstaan.60  

 

 
Afb. 12. BWV 241 (partijen  in E, NBA), maat 29-31,  

partijen violoncello, violone großo, vocale bas koor 1, vocale bas koor 2, klavecimbel/orgel. 

 

In alle drie gevallen kan men twijfels hebben over het karakter van de violone grosso. Wellicht 

wordt in BWV 205 en 149 een grote G-violone bedoeld en in BWV 241 de nieuwe “großen Vio-

lon” uit 1735 van de Thomasschule. 

                                                      
60 Smit 2005, p. 11f. 
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Van de zeven besproken typen violone kunnen vijf niet door Bach in Leipzig 

zijn gebruikt. Bij zijn komst aldaar trof hij grote instrumenten aan, die nog 

steeds bestaan. Uit enkele kenmerken kan worden afgeleid dat zij waarschijn-

lijk op een later moment zijn verbouwd tot contrabassen, maar oorspronkelijk 

G-violones waren. Hierop waren alle tonen die Bach voorschreef speelbaar; op 

in kwarten gestemde viersnarige contrabassen niet. Omdat het bereik van 

Bachs violone in de diepte tot C reikt, moeten de G-violones in 8’-ligging zijn 

bespeeld; waarschijnlijk zorgde het orgel voor een eventueel gewenste 16’-

klank. De moeilijk bespeelbare en matig klinkende laagste snaar voor de tonen 

G1 – B1 was daarom niet nodig. Waarschijnlijk ontbrak deze: dit type violone 

werd vijf- of zessnarig genoemd. Het voordeel van de violone boven de even-

eens meespelende violoncelli was zijn vollere klank in de diepte. Misschien 

had Bach aan het eind van zijn leven een contrabas in E1 ter beschikking (Vio-

lono grosso), maar aanwijzingen daarvoor zijn mager. Na Bachs dood werden 

G-violones in Duitsland veelal vervangen door, of omgebouwd tot contrabas-

sen. 
 

 

4. Hoe zette Bach de violone in in Leipzig? 

De violone in partijen en partituren 
Van de cantates uit Weimar zijn er zes met specifieke violonepartijen.61 Dat is veel, vergele-

ken met de werken uit Leipzig. Van BWV 182 en 185.2 maakte Bach nieuwe partijen in Leip-

zig, omdat daar in een andere toonsoort werd gespeeld. Bovendien werd in Leipzig een vio-

lonepartij gemaakt voor BWV 63. 

Naast de genoemde partijen zijn slechts tien kerkelijke werken uit Leipzig met een 

uitdrukkelijk voor violone bedoelde partij overgeleverd.62 Daarvan zijn alleen de partijen 

voor BWV 49 en 226 uit de periode 1723-1729 afkomstig; de overige acht dateren uit de peri-

ode na 1729, toen Bach zijn reguliere cantate-jaargangen had afgesloten. Het gaat dan vooral 

om heruitvoeringen. Daarnaast kan men uit aantekeningen in enkele partituren en partijen 

(soms indirect) aflezen dat een violonist meespeelde.63 Hierbij gaat het bijna altijd om diffe-

rentiatie in werken voor grote bezettingen. 

Bach schreef in Leipzig vrijwel steeds continuopartijen met de naam Continuo. Hij had 

meestal, evenals bij de cello en de fagot, een goede reden om soms partijen specifiek voor de 

violone te (laten) maken. Onderstaand overzicht daarvan is beperkt tot de in Leipzig ge-

schreven werken. 

 

- In BWV 78 en 100 speelde de violonist niet in alle delen mee. 

                                                      
61 BWV 18, 63, 132, 162.1, 185.1, 199.1. 
62 BWV 42, 49, 62, 78, 100, 195.3, 226, 240, 241 en 1083. Een violonepartij voor BWV 156 stamt uit de tijd 

na Bachs dood. 
63 BWV 27, 97, 110, 119, 147, 170, 174, 194.2, 243.2, 244.2, 245.4 en 248.2. 
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- In BWV 226 speelde alleen de violonist de continuopartij; de cellist en de fagottist 

speelden colla parte mee met de beide vocale bassen. 

- In BWV 241 speelde de violonist nu juist niet mee met het continuo, maar meestal 

colla parte met een van de twee vocale baspartijen (§ 3). 

- De violonepartij voor BWV 42 wijkt af van de andere continuopartijen.  

In 1742 schreef Bach nieuwe partijen voor orgel en violone (afb. 13a) die, vooral in 

deel 2 en 4, afweken van de reeds bestaande partijen voor continuo en fagot (afb. 13b). 

 

 
Afb. 13a. BWV 42, violonepartij, deel 2. 

 

 
Afb. 13b. BWV 42, fagotpartij, deel 2. 

 

- In BWV 1083 vindt differentiatie plaats tussen cello en violone (zie § XXI.4) 

- In BWV 62 zijn de verschillen niet groot. De late violonepartij werd ook gebruikt door 

de klavecinist, al staat dit niet in het opschrift; de beide recitatieven zijn becijferd. 

Wellicht wenste Bach een grotere continuobezetting dan bij eerdere gelegenheden. In 

deel 1 speelt de violonist bij de koraalmelodie alleen de hoogste partij (§ 3). 

 

De violonepartijen van BWV 49, 195.3 en 240 zijn geheel identiek aan de overige continuo-

partijen. Waarom Bach deze partijen specifiek toewees aan de violone is niet bekend. 

Bachs inzet van de violone 
Zoals eerder opgemerkt blijkt uit partituren en partijen dat Bach – los van de heruitvoering 

van werken uit Weimar – in Leipzig minimaal 22 keer een violone wilde inzetten. Minimaal, 

want uit zes voorbeelden (zie onder) blijkt dat de violonist vaker kon meespelen uit een con-

tinuopartij, terwijl dat niet altijd direct uit de partijen of de partituur blijkt. Zoals eveneens 

besproken zijn er naast de orgelpartij (over het algemeen ook Continuo genoemd), meestal 

één of twee andere continuopartijen overgeleverd. Eén daarvan is vaak (deels) becijferd, zo-

dat gebruik op de lessenaar van het klavecimbel voor de hand ligt; de andere is steeds onbe-

cijferd. De bespelers van de cello, violone en fagot zouden in theorie vanuit deze beide par-

tijen hebben kunnen musiceren. 

Een eerste voorbeeld van een aanwijzing dat de violonist normaliter uit een continuo-

partij meespeelde is impliciet af te leiden uit Bachs tweede bewerking van Kerlls Sanctus 

BWV 241: naast de violonepartij (Violone großo) bestaat er een partij Violoncello senza Violone 

(Afb. 12). De laatste toevoeging maakt duidelijk dat de violonist normaliter meespeelde met 

de celli uit dezelfde Continuo-partij. 

Een ander voorbeeld is te vinden in het beginkoor van BWV 97. Er is een continuo-

partij die later is voorzien van het opschrift pro Bassoni e Violoncello. Het handschrift duidt 

erop dat deze toevoeging op één moment heeft plaats gehad, dus lazen toen minstens drie 

instrumentalisten (de celli zullen dubbel bezet zijn geweest) samen uit die partij. Het lijkt 
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praktisch onmogelijk dat ook een violonist hieruit nog meespeelde. Er is ook een niet gespe-

cificeerde onbecijferde partij voor Continuo overgeleverd, die op deze plaatsen van differenti-

atie de laagste partij volgt (afb. 14; vgl. afb. 22). Het ligt daarom voor de hand dat de violonist 

hieruit meespeelde, mogelijk samen met de klavecinist. 

 

  
Afb. 14. BWV 97, deel 1, m. 89-91, partij Continuo. 

 

En derde voorbeeld is te vinden in cantate BWV 27. Na deel 2, een recitatief, is Bach blijkbaar 

in de partituur begonnen met de volgende aria (afb. 15). Na dat begin te hebben doorge-

streept begon hij opnieuw op de volgende pagina. Niettemin kan men uit het doorgestreepte 

gedeelte aflezen dat de bas van de klavecimbelpartij werd meegespeeld door de violone (Vio-

lono). Deze partij voor linkerhand annex violone is in de continuopartij overgenomen; blijk-

baar speelde de violonist daaruit als vanzelfsprekend mee, al blijkt dat niet uit deze partij. 
 

Afb. 15. BWV 27, partituur, doorgehaald begin van deel 3. 

 

Een vierde voorbeeld is de Sinfonia van cantate BWV 174. Ook hier moet de violonespeler 

(samen met de fagottist) hebben gelezen uit de continuopartij, want er is maar één niet-ge-

transponeerde continuopartij overgeleverd (naast de drie obligate cellopartijen), terwijl in de 

partituur bij het continuo-systeem staat vermeld: Basson e Violone con Cont.  

Als vijfde voorbeeld moge BWV 110 dienen. In deel 1 is de continuopartij gesplitst in 

een bovenste en een onderste lijn (afb. 16). 
 

 
Afb. 16. BWV 110, deel 1, partituur, continuolijn, m. 67-69. 
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Deze splitsing is ook te vinden in de continuopartij en de orgelpartij. Nergens staat aange-

duid voor welke instrumenten deze beide lijnen bedoeld zijn. Maar de fagot heeft een eigen 

(afwijkende) partij, en van de organist werd blijkbaar verwacht dat hij beide lijnen speelde. 

Dan blijven voor de gewone continuopartij (mogelijk naast klavecimbel) cello en violone 

over, waarbij een violonist vermoedelijk de onderste lijn speelde. 

Een laatste voorbeeld vindt men in deel 1 uit het Weihnachtsoratorium BWV 248.4I, 

waarin differentiatie optreedt in het continuo. Uit notities hierbij in de partituur lijken alleen 

violoncelli en bassoni mee te klinken naast orgel en klavecimbel, dus géén violone (afb. 17).  
 

 
Afb. 17. BWV 248.4I nr. 1, partituur, continuolijn, m. 6-8. 

 

De partijen lijken dit te bevestigen: er zijn een cello- en een fagotpartij overgeleverd. Maar 

daarnaast bestaat er nog een complete onbecijferde continuopartij. Die moet dan gebruikt 

zijn door de violonist of de klavecinist, of beiden. Als Bach zelf het klavecimbel bespeelde, 

moet die onbecijferde partij wel voor de violone bestemd zijn geweest. In de aanduiding 

Cont. (afb. 17) moet dan behalve orgel en klavecimbel blijkbaar ook de violone zijn begrepen. 

Dat werpt een ander licht op de bezetting van het continuo in andere cantates, zoals 

BWV 7. Op de (mogelijk latere) omslag staat: Violoncello e Continuo.64 De overgeleverde par-

tijen zijn incompleet; daardoor is onbekend hoe dit in de partijen is uitgewerkt. Er bestaat 

wel een becijferde ongetransponeerde continuopartij. Het is mogelijk dat (hieruit?) ook een 

violonist meespeelde, als de violone begrepen kan zijn in het begrip Continuo. 

De weinig verbazing wekkende conclusie uit het voorgaande is: uit notities in enkele 

partituren valt af te leiden dat de violonist mee kon spelen uit de Continuo-partijen. Maar dat 

impliceert niet als vanzelfsprekend dat dit altijd gebeurde. In zijn memorandum klaagde 

Bach over het gebrek aan goede spelers; hij liet, in ieder geval tot 1730, de altviolen, celli en 

violone bij gebrek aan goede instrumentalisten bespelen door leerlingen van de Thomas-

schule.65 Wanneer er gebrek aan medewerkers was, moest Bach wellicht kiezen tussen cello 

en violone. Die keuze was minder problematisch indien de violone, net als de celli, niet octa-

veerde. Soms lijkt Bach die keuze te hebben gemaakt ten gunste van de violoncello.66 Het kan 

zijn dat hij niet altijd een capabele violonespeler beschikbaar had. Voor de eerste uitvoering 

                                                      
64 Dreyfus 1987, p. 156. 
65 Memorandum 1730, r. 84ff. 
66 Op de titelpagina van partijen voor de eerste versie van de Missa in b BWV 232.2 (voor het hof in 

Dresden, 1733) worden als continuo-instrumenten genoemd: 2. Bassoni, Violoncello e Continuo (BD I, nr. 

166, p. 233f.). Als continuopartijen zijn naast de fagotpartij een becijferde continuopartij in kamertoon 

(klavecimbel) en een cellopartij overgeleverd. Niettemin, de violonist kon eventueel meelezen uit de 

klavecimbel- of cellopartij. Bovendien betrof dit geen uitvoering in Leipzig. 
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van BWV 182 in Leipzig bijvoorbeeld is een aparte cellopartij gemaakt en pas later in 1728 

een identieke violonepartij. Mogelijk had Bach pas in 1728 een violonist beschikbaar.67 Bij-

zonder is dat de violonist in 1728 niet meelas met de cellist, maar een eigen partij kreeg. 

Een andere aanwijzing voor een gebrek aan een violonespeler is te vinden in BWV 78. 

Zoals werd opgemerkt in § 3 bestaat er een later toegevoegde aparte violonepartij voor deel 

2, een duet (afb. 18b), waarin alleen de hoofdnoten van de continuopartij (afb. 18a) zijn geno-

teerd.68 

Afb. 18a/b. BWV 78, deel 2 (begin), links continuopartij, rechts (late) violonepartij. 

 

De violonist lijkt de overige delen niet ongewijzigd te hebben meegespeeld uit een andere 

continuopartij, want de violonepartij is op de achterzijde van de partij van de hoornist geno-

teerd. Deze hoefde zijn corno alleen te bespelen in de delen 1 en 7, dus niet tijdens dit duet. 

Dan kan hij de violone niet hebben bespeeld tijdens deze beide hoekdelen. Een vergelijkbaar 

geval kan worden aangetroffen in BWV 137. Op de achterzijde van de derde trompetpartij 

staat de continuopartij van deel 4 genoteerd (afb. 19). De bezetting is niet aangegeven, maar 

hier kan hetzelfde aan de hand zijn, hoewel het hier bepaald geen vereenvoudigde partij be-

treft. Waarschijnlijk had Bach in deze gevallen geen violonespeler beschikbaar en moest hij 

voor sommige aria’s een beroep doen op één van de Stadtpfeiffer of Kunstgeiger die in die aria 

niet meespeelden op een ander instrument. 

 

 
Afb. 19. BWV 137, deel 4, derde trompetpartij, pag. 2. 

 

Het lijkt erop dat Bach de violone graag in het continuo betrok wanneer hij een speler ter be-

schikking had. Nergens staan tacet-vermeldingen voor de violone in Continuo-partijen, die 

                                                      
67 Dreyfus 1987, p. 157. 
68 Ibid., p. 161f. en Smit 2005, p. 6. Auteurs na Bachs dood als Quantz en Petri gaven aan dat de goede 

contraviolonist (die een contrabas bespeelde) zich moest beperken tot hoofdnoten, zoals Bach o.a. no-

teerde in de violonepartij van BWV 78/2. De vraag dringt zich op of dat ook geldt voor Bachs andere 

violonepartijen. Soms zorgde Bach inderdaad voor vereenvoudigde continuopartijen voor violone: 

naast BWV 78/2 ook in BWV 132/3 (Weimar), 42/2,4, 149/2, 174/1, 244.2/59, 245.4/1 en 245.4/27b. Maar 

Bach schreef veel vaker zeer virtuoze partijen voor violone of voor continuo. Beperking tot hoofdno-

ten is dan meestal niet goed mogelijk, zeker niet voor de minder ervaren Thomasschule-leerlingen. Met 

andere woorden, beperking tot hoofdnoten voor de violone was geen standaardprocedure bij Bach. 



 

30 

 

eventueel door de violone kunnen zijn gebruikt. Als de violonist derhalve meespeelde uit 

een gewone continuopartij, zal hij voortdurend hebben gespeeld, ook in aria's en recitatie-

ven.69 Bovendien zijn er cantates met aparte violonepartijen waarin de violonist alles mee-

speelde.70 Ook in bewerkingen van werken van andere componisten en in het motet Der Geist 

hilft unsrer Schwachheit auf BWV 226 speelt de violonist (vrijwel) alles mee.71 De violone klonk 

alleen in enkele uitzonderlijke gevallen niet in alle delen. Soms in slechts één deel (BWV 147, 

78), soms enkele delen (BWV 42), soms bijna alle (BWV 100).  

Bach gaf de violone nooit een obligate partij, maar zette deze uitsluitend in als conti-

nuo-instrument. Voor andere instrumenten geldt dat differentiatie optrad wanneer het in-

strument een solorol vervulde; voor de violone is dit niet aan de orde. Vrijwel altijd speelden 

de musici uit de continuogroep dezelfde noten. Slechts zelden, doorgaans in grote werken, 

week Bach hiervan af. 

Het begrip ‘Violoni’ 
In recitatief nr. 59 van de Matthäus-Passion vindt differentiatie plaats (afb. 20).  

 

 
Afb. 20. BWV 244.2/ 59, continuopartij koor 1, begin. 

 

De violone heeft (samen met het orgel) i.t.t. de celli een vereenvoudigde partij, die nog niet in 

de vroege versie BWV 244.1 voorkwam. Bach noteerde hierbij in de continuopartij: Violoni. 

Dat betekent dat hij in het eerste koor twee violones wenste; in het tweede koor was daar-

naast vanzelfsprekend ook (minstens) een violone nodig. Mogelijk werden de violones uit 

beide kerken gebruikt, aangevuld met die uit de Thomasschule. Dat dit een uitzondering was, 

blijkt uit Bachs memorandum, waarin hij slechts één violone wenste.72 Het verzoek om twee 

violones wordt verder alleen aangetroffen in het openingskoor uit BWV 119. Hier staat in de 

partituur bij de Organo-balk: Violoncelli, Bassoni è Violoni all unisono col’ Organo (afb. 21). 
 

 
Afb. 21. BWV 119/1, begin, partituur, orgel-balk. 

                                                      
69 Alfred Dürr, Die Kantaten von Johann Sebastian Bach, Kassel 1971, Bd. I, p. 69; Alfred Dürr, Die Bach-

Kantate aus heutiger Sicht [1986], Im Mittelpunkt Bach, hrsg. v. Kirsten Beißwenger, Kassel 1988, p. 256. 
70 BWV 49, 62, 97, 195.3. 
71 BWV 240, 241, 1083, Giovanni Pierluigi Palestrina (Missa sine nomine), Johann Gottlieb Goldberg 

(Durch die herzliche Barmherzigkeit), Johann Christoph Bach (Lieber Herr Gott); BWV 226. 
72 Memorandum 1730, r. 39, 74. 
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Vanzelfsprekend kan Bach vaker twee violones hebben ingezet zonder dat dit uit de hand-

schriften blijkt. 

De term Violoni komt ook voor in BWV 97, 170 en 194.2, maar lijkt daar een andere be-

tekenis te hebben. In m. 85 van het hierboven ook al genoemde deel 1 van BWV 97 treedt in 

de partij Continuo pro Bassono e Violoncello een splitsing op in een hoge en lage partij. Bij de 

hoge partij staat Bassoni solo, maar bij de lage staat in m. 89 Violoni (meervoud; afb. 22). Op-

vallend is dat de celli niet worden genoemd, terwijl de partij volgens het opschrift voor fagot 

en celli is bedoeld en niet voor de violone. De notitie Violoni zou een restant kunnen zijn van 

een eerdere bestemming van deze partij, maar ook dan blijft de meervoudsvorm vreemd. 
 

 
Afb. 22. BWV 97, deel 1, m. 89-91, partij Continuo pro Bassono e Violoncello. 

 

De mogelijkheid dringt zich op dat met de aanduiding Violoni de violoncelli zijn bedoeld (de 

uit deze partij spelende lage strijkers).73 De meervoudsvorm wordt dan begrijpelijk. Het lijkt 

erop dat Bach met de term Violoni in het algemeen alle continuo spelende strijkinstrumenten 

kon bedoelen, dus violoncelli, eventueel samen met de violone. Strikt genomen betekent Vio-

loncello immers ‘kleine violone’. Dat blijkt bijvoorbeeld uit deel 3 van BWV 170. In de onbecij-

ferde continuopartij lijkt te staan dat de Violons hier niet klonken (afb. 23a).74 In de partituur is 

echter te zien dat ook de violoncelli in deze aria zwegen (afb. 23b). Blijkbaar worden ook hier 

met Violons alle continuo spelende strijkinstrumenten bedoeld. 
 

Afb. 23a/b. BWV 170/3, begin. Links: partij Continuo; rechts: partituur.  

 

                                                      
73 N.B. het is mogelijk dat Bach deze cantate niet (alleen) schreef voor Leipzig, maar (ook) voor het hof 

in Weißenfels (zie Marc-Roderich Pfau, “Entstanden Bachs vier späte Choralkantaten „per omnes ver-

sus“ für Gottesdienste des Weißenfelder Hofes?”, BJ 101, 2015, p. 341-347). Dat blijkt o.a. uit de aanwe-

zigheid van een (latere) orgelpartij die een terts lager is genoteerd. Dat neemt niet weg dat ook dan in 

de term Violoni (in een partij voor fagot en cello) de celli mogelijk zijn inbegrepen. 
74 De schrijfwijze Violons gebruikte Bach ook in BWV 208 en in het memorandum 1730, r. 16. Prinz 

meent hier Violone te lezen (Prinz 2005, p. 612). 
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Een laatste aanwijzing is te vinden in BWV 194.2 (Störmthaler partituur). Nadat in m. 101 de 

continuopartij aan het orgel solo wordt toebedeeld, treden de overige continuo-instrumenten 

weer toe in m. 112 (afb. 24).75 Daarbij staat genoteerd: Bassoni e Violoni. Over de celli wordt 

niet gesproken. Het is mogelijk dat in Störmthal meer dan één violone werd gebruikt en geen 

celli, maar het is aannemelijk dat met Violoni weer alle continuo-strijkinstrumenten werden 

bedoeld. 
 

Afb. 24. BWV 194.2/1, Störmthaler partituur, m. 101 en 112. 

 

Bach heeft weinig aparte partijen geschreven voor de violone; normaliter 

speelde een violonist mee uit een continuopartij. Aparte partijen waren over 

het algemeen alleen nodig vanwege een speciale reden zoals differentiatie. In 

een aantal partituren van werken voor grote bezetting blijkt uit het optreden 

van differentiatie in de continuobalk dat een violone meedeed. Vermoedelijk 

zette Bach graag een violone in wanneer hij een geschikte speler tot zijn be-

schikking had; volgens het memorandum was dat steeds een Thomasschule-

leerling. Wanneer een geschikte speler ontbrak, nam Bach mogelijk genoegen 

met violoncelli. 
 

 

 

 

Rens Bijma, versie 02-02-23 

Met dank aan Albert Clement, Jos van Veldhoven, Robert Franenburg, Maggie Urqhart en James 

Munro 

 

A Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktos, Erfurt 1738, p. 47f. 

1. Der ausfüllende Violon, Französisch / Basse de Violon, oder wie ihn die Teutschen nennen / 

die grosse Baß-Geige / ist unter den mit Saiten bezogenen Instrumenten / so mit Bogen gestri-

chen werden / das grösseste / und manchmal wol zweymal so groß als ein Violoncello, folglich 

müssen auch die Saiten darauf nach Proportion des Corps dicker und länger seyn.  

2. […] Es hat derselbe wie eine Viola di Gamba ordentlich sechs Saiten. 

                                                      
75 In de continuopartij van de eerste versie uit Leipzig (1724) komt deze differentiatie niet voor. 
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3. […] Die unterste oder gröbste Saite wird ins contra G. die andre ins tiefe C. die dritte ins 

tiefe E. die vierte ins A. die fünffte ins D. und die sechste / oder oberste / ins hohe G. gestim-

met. 

4. […] Die unterste / dritte / vierte / fünffte [Saiten haben] zwey / die andere nur einen / aber 

die sechste drey. […] 

10. […] Der Ton [auf der sechsten Saite] worein sie an sich selbst gestimmet / ist G. und unter 

ihren drey ordentlichen Griffen heisset der erste A. der andere H. der dritte C. Man kan auch 

höher hinauf steigen / doch das gehöret vor keine Schüler / sondern geübte auf dem Violon.  

11. […] daß manche mehr als einen Finger aufsetzen wenn sie greiffen / manche dagegen set-

zen nur einen auf changiren aber nach Belieben mit demselben, jeder nach Gefallen und Lei-

bes-Kräfften. 

15. […] daß ein Anfänger darauf sich bey Zeiten angelegen seyn lassen muß / einen feinen 

saubern und langen Strich zu führen, damit die Tone desto besser ausgedrücket werden. Übri-

gens ist der Violon ein Instrument, das ziemliche Kräffte des Leibes erfordert und starcke 

Fäuste haben will. […] 

18. […] Der Violon von dieser Gattung [die erste von zwey anderen Gattungen] hat ein weit grös-

ser und breiter Corpus, gehet auch eine Quarte tiefer als der Bass-Violon. Die unterste Saite heis-

set D. die andere G. die dritte C. die vierte E. die fünffte A. die sechste D, daß also diese Stim-

mung mit der Viola da Gamba vollkommen überein kommet. 

19. […] Dieser Violon [d.h. die andere Gattung] führet gleichfalls ein so grosses doch breiteres 

Corpus, und hat nur 4. Saiten, darauf das 16-Füßige contra-C. Wird von vielen wie ein Violon-

cello (eine Octave tiefer) von den mehresten aber per Quartam gestimmet, schneidet in der Mu-

sic besser durch denn der 6. saitichte, will auch im spielen mehr Force als alle beyde erfordern, 

und wird von den Italiänern Violone grosso genennet. 
B Thomáš Baltazar Janowka, Clavis ad Thesaurum Magnae Artis Musicae, Praag 1701, p. 322f. 

VIOLONE non minùs notum instrumentum, qvatuor constans communiter cordis, quarum 

accord ordinarium in choris Musicorum usitatum est sequens.  

[G-A-d-g]  

Ambitus ejus est à G magno usque ad c1 vel d1. […] 

Est autem duplex, aliud Violone Grosso seu Magnum, aliud picolo seu parvum; quod per oc-

tavam à priore altiùs sonat. […] 

Quidam tamen quartumseu infimam chordam in F concordant, & sic ambitus ejus cum Voce 

Bassistica prorsus est idem. Alii utrumque Bassum aliter ex integro concordant, sed quia ac-

cord pro cujusvis placito fieri posset, quis omnia recensibit. 

[Vertaling van Alfred Planyavsky (Alfred Planyavsky, Geschichte des Kontrabasses, Tutzing 21984, p. 

207):] 

Der Violone ist ein nicht weniger bekanntes Instrument mit vier Saiten, die folgendermaßen 

gestimmt sind: 

[G-A-d-g] 

Sein Umfang reicht vom Großen G bis c1 beziehungsweise d1. […] 

Von diesem Instrument gibt es aber zwei Arten. Einerseits dem Violone grosso oder den gro-

ßen, anderseits den kleinen Violone, die im Oktavabstand von einander klingen. […]  

Manche stimmen jedoch die vierte oder unterste Saite in F, und so ist der Tonumfang mit der 

Baßstimme wieder übereinstimmend. Wiederum andere stimmen beiden Bässe grundsätzlich 

anders, wie es eben jedermann beliebet. 
C Bartolomeo Bismantova, Compendio Musicale, Libro Principale, Ferrara 1677, p. [118]. 
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D Johann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Lauban 1767; editie Leipzig 1782, p. 456ff. 

Vom großen Violon. 

§. 1. Er heißt gemeiniglich der Contraviolono, weil dieser Contreviolon die tiefen Contratöne un-

ter der großen Oktave hat.  […] 

§. 4. In der Größe des Korpus sind die Violone sehr verschieden, aber in der Stimmung sind 

sie einerley, wenigstens was die drey obersten Saiten anbelangt. Es werden dieselben Quar-

tenweise gestimt, A, D, G. […] 

§. 5. Die Ursach dieser Stimmung ist die allzugroße Entfernung der Tongriffe von einander, 

welche der Hand nicht erlauben, wie bey der Geige und Violoncello, vier Töne hinter einan-

der zu begreifen. Die Finger langen nicht weiter, als bis zu drey Tönen, und da sie nach der 

bloßen Saite nur noch zween Töne nehmen können, so muß die folgende Saite in die Quarte 

gestimt werden. Dennoch gehört immer noch eine große Hand mit langen Fingern dazu, auch 

nur diese Paar Töne gehörig rein zu greifen. 

§. 6. Diejenigen, welche den Violon allzustark beziehn, so daß die unterste strickdikke Saite 

fast gar nicht zu erdrükken ist, stimmen die unterste vierte Saite ins Contra G, um auf dersel-

ben nicht greifen zu dürfen. Andre stimmen sie ins Contra F, am besten aber ists, wenn sie in 

Contra E gestimt wird, da man denn ebenfalls zween Griffe auf derselben thun kan. Denn da 

dis Instrument einmal zum tiefen Basse bestimt ist, so muß man ihm so viel Tiefe lassen, als 

das Instrument ihrer nur fähig ist. 
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E Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt an der Spree, p. 93.  

16. Violone, Bass-Geige. Violone grosso, eine Octav-Bass-Geige / darauff das 16füßige Contra-

C. Eine solche grosse Geige solte billich in allen Kirchen vorhanden seyn / und nicht nur beym 

Musiciren / sondern auch unter den Choral-Liedern immer mitgestrichen werden; Denn was 

diese grosse Geige von ferne vor einen durchdringenden und dabey einen süssen Resonantz 

wegen ihrer 16füßigen Tieffe giebt / kan niemand glauben / als der sie gehöret. 
F Johann Christoph en Johann David Stößel (Barnickel), Kurtzgefaßtes Musicalisches Lexicon, Chemnitz 

1737. 

p. 57: Bass-Violon, ist eine gar grosse Baß-Geige, die 6. Saiten hat, und auf folgende Weise ge-

stimmet wird: Die gröbste und erste Saite kömmt ins contra tieffe G, die andere ins tieffe C. 

die dritte ins tieffe F oder E. die vierdte ins A. die fünffte ins d. die sechste oder Quinte ins g. 

Wer einen Bass-Violon tractiret, kan auch einen Tenor zugleich nach der ordinairen Stimmung 

auf einer Viol di Gamb streichen, man muß aber den Bogen in feinen langen Strichen zu füh-

ren, sich lassen angelegen seyn. 

[citaat Mattheson:] 

Ihr Tohn ist 16.füßig, und ein wichtiges bündiges Fundament zu vollstimmigen Sachen, als 

Chören und dergleichen, nicht weniger auch zu Arien, und so gar zum Recitativ auff dem 

Theatro hauptnöthig, weil ihr dicker Klang weiterhin summet, und vernommen wird, als des 

Claviers und anderer Bassirenden Instrumenten. 

p. 417: Violone, ist eine grosse Baß-Geige. Violone grosso, eine Octav-Baß Geige, darauf das 

16. Füßige contra C. wird von den meisten per Qartam durch und durch gestimmet. 
G Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732. 

p. 78. Basse double, oder double Basse (gall.) ein doppelter Bass-Violon; deswegen also ge-

nannt,  weil er fast zweymahl so groß, als ein ordinairer Französischer Bass-Violon ist, und 

folglich eine Octav tiefer klingt. 

p. 637. Violone, pl. Violoni [ital.] Basse de Violon [gall], eine Grosse Baß-Geige, wird also ge-

stimmt: G.C.F.A.d.g. oder auch G.C.E.A.d.g. und gehet vom contra G bis ins d1. e1. 
H Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Univeral-Lexicon, Dritter Band, Halle und Leipzig 1733, 

p. 630 en Achtundviertzigster Bande, Halle und Leipzig 1746, p. 1680. 

 [Letterlijke citaten Walther 1732 voor Basse double en Violone.] 
I Georg Falck, Idea bonis cantoris, Nürnberg 1688. 

p. 210. Violone ist eine grosse Bass-Geige. 

p. 189. 
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Der gemeine Accord auf der Viola di Gamba ist eine Quint höher / als der auf der Violon. 

J Johann Jacob Prinner, Musikalischer Schlissel, manuscript 1677; overgenomen uit Marc Strümper, Die 

Viola da Gamba am Wiener Kaiserhof, Tutzing 2004, p. 386ff. 

Wir wollen hier auf von dem Funtament anheben, gleich wie in den Instrument von dem Bass, 

dessen tüeffeste geigen der Violon ist, welcher gemeinigkhlich 5 sätten hat [...] 

[… Exempl: Violone F-A-D-fis-b, Basso di Viola G-C-F-A-d-g]  

Aus denen fürgeschriebenen Exemplas sihet man, daß in dem Violon die erste sätten in das F. 

das ist daß erste als nemblich unter denen 5. Lineas des ordinari rechten Bass [= notenbalk met 

F-sleutel op 2e lijn] liegen muß in die octav tieffer gestimmet werden, den dise geigen vertritt 

dasß petal oder den Sub Bass einer orgl. Da alles in der octav tüeffer hergehen muß, die ander 

sätten würdt gestimbt in die terz höher nemblich in das A. […] 

Die Basso di Viola aber hat ein andere Stimmung, nemblich die grosse sätten lähr in das g. als 

die erste linea in dem rechten Bass umb ein octav tüeffer. […] Die andere sätten ist das grosse 

C. als die erste notten in dem ordinari Baßs das tüeffeste […] Die sechste sätten das g. Is in 

dem rechten Bass ober der viertten linea gleich gestimbt […] 
K Daniel Speer, Grund-richtiger kurz- leicht-  und Nöthiger Unterricht der musicalischen Kunst, eerste editie 

Ulm, 1687, p. 89f. 

Ein Bass Violon hat auch sechs Saiten / wird aber auf folgende Weise gestimmet / die gröbste 

und erste Saiten kommt ins contra tieffe G. die andere ins tieffe C. die dritte ins tieffe F. oder E. 

die vierte ins A. die fünffte ins d. die sechste oder Quint ins g, wie in folgender Vorstellung zu 

ersehen / und wie viel Buchstaben unten zu finden / so viel hat jede Sait auch Griffe. […] 

 

 
Die Griffe jeder der Saiten eines Bass Violons, so die untersten Buchstaben anzeigen. 

NB. So viel Buchstaben sich unten zwischen einem Strich / so allezeit eine Saiten bedeutet / so 

viel hat auch eine Saiten Griff: Und werden die Semitonia hart und weich / […] in gleicher ob-

servanz tractirt / und NB. wer einen Bass Violon tractiret / kan auch einen Tenor zugleich nach 

der ordinari Stimmung auf einer Viol di Gamb streichen. […] 
L Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, Tome I, Weimar 1708, p. 160. 
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Violono, Violone, eine Grosse Bass-Geige, gehet vom contra G, biß ins d1, e1. 

M Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Anderer Theil, Hamburg 1706, editie Hamburg 

1721 (uitgave Johann Mattheson), p. 115 

Violone: die grosse Baß-Geige / vom contra G ins d1, e1. 
N Mattheson 1713, p. 285f.  

§. 23. Der brummende Violone, Gall. Basse-de Violon, Teutsch: Grosse Bass-Geige/ ist vollen-

kommen zweymahl/ ja offt mehrmahl so groß als die vorhergehenden [=Violoncello, Bassa Viola 

und Viola di Spala] / folglich sind auch die Sayten / ihrer Dicke und Länge nach / à Proportion. 

Ihr Tohn ist sechzehnfüßig / und ein wichtiges bündiges Fundament zu vollstimmigen Sachen 

/ als Chören und dergleichen / nicht weniger auch zu Arien und so gar zum Recitativ auff dem 

Theatro hauptnöthig / weil ihr dicker Klang weiter hin summet / und vernommen wird / als 

des Claviers und anderer bassirenden Instrumenten. Es mag aber wohl Pferde-Arbeit seyn / 

wenn einer diß Ungeheur 3. biß 4. Stunden unabläßlich handhaben soll. 
O Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer, Museum musicum, Schwäbisch Hall 1732, p. 80.  

§8. Der brummende Violone Gall. Basse de Violon ist / teutsch eine grosse Baß-Geige / und fast 

noch so groß als die vorhergehende Französische. Ihr Ton ist 16. Füßig / und ein wichtig-bün-

diges Fundament zu vollstimmigen Sachen / als Chören und dergleichen / nicht weniger auch 

zu Arien, und so gar zum Recitativ auf dem Theatro haupt nöthig / weil ihr dicker Klang weiter 

hin summet / und vernommen wird / als des Claviers, und anderer bassirenden Instrumenten; 

Sie hat in allem 6. Saiten. Die Application der Finger mit den Noten und Buchstaben ist hir zu 

sehen: 
P Daniel Merck, Compendium Musicae Instrumentalis Chelicae, Augsburg 1695, zonder paginanumme-

ring, Cap. VIII. 

Die Stimmung zu der Bass-Geigen / welche 6. Saiten hat / ist unterschiedlich / die drey beste 

Arten seynd dise: (NB. Die Stimmungen sind alle von der kleinsten Saiten anzurechnen.) 

 
(Als derde stemming noemt Merck die van de “Französische Bass” (Basse de Violon): B1-F-c-g.) 

Q Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752. 

p. 219. 2. §. […] Ist das Instrument allzugroß, oder allzustark bezogen; so klingt es undeutlich, 

und ist dem Gehöre nicht vernehmlich. […] 

3. §. Das Instrument an sich, thut bessere Wirkung, wenn es von mittelmäßiger Größe, auch 

nicht mit fünf, sondern nur mit vier Seyten bezogen ist. Denn die fünfte Seyte müßte, wenn sie 

mit den andern in rechtem Verhalte stehen sollte, schwächer als die vierte seyn; und würde 

folglich einen viel dünnern Ton, als die andern, von sich geben. […] Der sogenannte deutsche 

Violon von fünf bis sechs Seyten, ist also mit Recht abgeschaffet worden. […] 

4. §. (over het gunstige effect van frets [Bände]) 

Eine große Hinderung an der Deutlichkeit machet es, wenn auf dem Griffbrete keine Bände 

sind. 

p. 220. Wollte man hierwider einwenden, daß die Bände wegen der Subsemitone, die man als-

denn nicht unterscheiden könnte, hinderlich wären: so dienet zur Antwort, daß solches auf 

dem Contraviolon nicht so schädlich als auf dem Violoncell ist; weil man den Unterschied, so 

sich zwischen denen mit Kreuz oder b bezeichneten Tönen befindet, in der äußersten Tiefe, 

nicht so, wie bey den hohen Tönen auf andern Instrumenten, bemerket. 

p. 221. 6. §. Der Violonist muß sich einer guten und bequemen Applicatur, oder Uebersetzung 

der Finger befleißigen; damit er das, was in die Höhe gesetzet ist, so, wie der Violoncellist mit-

spielen kann, um die melodischen Bässe nicht zu verstümmeln; besonders den Unison, als 
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welcher in eben der Lage, wie er gesetzet ist, auf einem jeden Instrumente, und folglich auch 

auf dem Contraviolon, gespielet werden muß. […] Sollte ein dergleichen Baß etwa höher ge-

setzt seyn, als der Violonist mit seinem Instrumente kommen könnte; wiewohl er schwerlich 

bis über das eingestrichene G gehen wird, welches doch einige brafe Violonisten rein und 

deutlich angeben und brauchen können: so muß der Violonist, in solchem Falle, lieber die 

ganze Stelle überhaupt eine Octave tiefer spielen, als die Melodie auf eine ungeschikte Art zer-

trennen. 
R Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, p. 212ff. 

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: 

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. 
S Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augsburg 1756, p. 3. 

Der grosse Baß, oder Violon von dem italiänischen Violone ist die achte Gattung der Geigin-

strumente. Dieser Violon wird ebenfalls von verschiedener Grösse verfertiget: allein es bleibt 

allezeit die nämliche Stimmung; nur daß man bey der Beseytung den nöthigen Unterschied 

beobachtet. Weil der Violon viel grösser als das Violoncell ist; so ist auch dessen Stimmung 

um eine ganze Octav tiefer. Er wird am gewöhnlichsten mit 4, der grössere aber mit 5. Seyten 

bezogen. 
T Johann Caspar Ferdinand Fischer, Le Journal du Printemps op. 1, Augsburg 1695; heruitgegeven in 

Band 10 van de Denkmäler Deutscher Tonkunst, Wiesbaden 1958. 

Admonitio ad Philomusum 

[…] Cave praeterea volens ludere Passum ne vulgo Violonem, sed satage acquirere tale instru-

mentum, in quo omnes claves naturaliter habendae sunt.  

[Vertaling van Alfred Planyavsky (Planyavski 1984, p. 167):] 

Nimm dich außerdem in Acht, wenn du den Baß spielen willst, nicht den üblichen Violone zu 

verwenden, sondern bemühe dich, ein solches Instrument zu bekommen, auf dem alle Griffe 

natürlich zu handhaben sind. 
U Christian Friedrich Daniel Schubart, Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, geschreven 1784, uitgegeven 

Wenen 1806, p. 301 

Der Violon. Die eigentliche Bassgeige von gewaltigem durchschlagenden Tone. Er hatte ehe-

mals 4 bis 5 Saiten, nun aber braucht er zur Begleitung nicht mehr als drey, die um so mehr 

hinreichend sind, als der Violon sich nie mit hohen Tönen verträgt. […] Ein Violon von der 

grössten Art ist so schwer zu spielen, dass eine Riesenfaust dazu gehört; und selbst diese Rie-

senfaust muss mit Hirschleder gewaffnet sein. […] Wer diesen Geigenriesen mit Nachdruck in 

einem Orchester spielen will, muß bei vieler Theorie und Uebung ein ungemein gutes Gesicht 

haben; ein Miops taugt ganz und gar nicht dafür. 
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V 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 Philipp Spitta, Johann 

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

1. Ist der Schul Violon sehr in Stücken, und durch den täglichen Gebrauch in denen zum Exer-

citio Musico gewidmeten Stunden übel zugerichtet, daß die bißhero […] zu kleinen Ausbeße-

rungen [...] zur völligen Reparatur und zum Bezuge besagten Violons nicht zu reichen können. 

[...] 
W Quantz 1752, p. 214f. 

Alle Noten müssen in der Lage, so sie gesetzt sind, gespielet, und nicht einige bald eine 

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

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

einer förmliche Baßmelodie: und diese kann und darf auf keine Art verändert werden. Wür-

den dergleichen Noten auf dem Violoncell eine Octave tiefer gespielet, als sie gesetzet 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, verlieren. 

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: doch 

müssen es nicht melodische, sondern nur die harmonische […] seyn, welche […] nur zum 

Grunde der obersten Melodieen dienen. 

Johann Nikolaus Forkel, “Erfindungen, die Music betreffend” I.15, Musikalischer Almanach für Deutsch-

land auf das Jahr, Leipzig 1782, p. 349. 


