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XXV. DE LUIT 
 

Na een verkenning van de in Duitsland gebruikte luiten en een aantal varianten daarvan 

worden tijdgenoten van Bach die over dit instrument schreven geraadpleegd. Daarna wordt 

onderzocht welke soorten luiten Bach gebruikte en wie deze bespeelde. Tot slot wordt be-

sproken hoe en wanneer Bach de luit in zijn kerkmuziek inzette. 

 

 

 
Fig. 1. Anna Rosina von Lisiewska, Allegorie van het gehoor, Berlin ca. 1750. 

Met dertienkorige Duitse barokluit; snaren in verschillende kleuren. 

Historisch Centrum Het Markiezenhof, Bergen op Zoom. 

 

1. Welke typen luiten zijn beschreven in Duitsland ten tijde van Bach?  

Soorten luiten 
De darmsnaren op de luit zijn geplaatst in ‘koren’, bestaande uit twee naast elkaar liggende 

darmsnaren die dezelfde toonhoogte hebben of een octaaf verschillen; ook wanneer een of 

meer snaren enkelvoudig zijn uitgevoerd spreekt men van ‘koren’.1 De luit was in de 16e 

                                                      
1 De informatie in deze paragraaf is, wanneer niet anders vermeld, ontleend aan The New Grove, se-

cond edition, Vol. 4, p. 833, Vol.15, p. 329f. en Vol. 25, p. 359f.; Jürgen Libbert, “Noch einmal: Galli-

chon – Calichon – Colascione”, Concerto 128, 1997, p. 16-19; David Van Edwards, An illustrated His-

tory of the Lute [www.vanedwards.co.uk/], vooral Part 4. 
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eeuw zes- en later zevenkorig. In de loop van de jaren 1600-1750 werd het aantal koren 

steeds groter. De koren met de laagste bassnaren (diapasons) waren alleen bedoeld om als 

‘losse snaren’ te worden aangeslagen. De tweede snaar van ieder diapason-koor was een oc-

taaf hoger gestemd. De zogenaamde Franse luit was vanaf ca. 1650 elfkorig, meestal waren 

twee koren enkel besnaard; de snaarlengte was 66 – 70 cm (afb. 2a). De meest gebruikte stem-

ming was C-D-E-F-G (diapasons) – A-d-f-a-d1-f1. Deze vorm van de luit was ook in Duitsland 

populair. De onderste snaren waren na ca. 1675 vaak omwoeld.  

 

 

 

 

Afb. 2a/b/c. (a) Elfkorige Franse luit;  

(b) Dertienkorige luit (1722) met een basruiter en een discantruiter;  

(c) Dertienkorige Duitse barokluit met zwanenhals.  
 

In de 18e eeuw werden nog grotere luiten gebouwd, soms met twaalf, maar meestal met der-

tien koren, en een snaarlengte van ca. 72 cm. De hoogste snaar (de chanterelle) bleef gestemd 

in f1, maar nu in kamertoon. De extra snaren waren bassnaren in B1 of Bes1 en bij een dertien-

korige luit bovendien A1. De laatste werd in 1718 in Dresden geïntroduceerd door de be-

roemde luitist Silvius Leopold Weiß.2 De dertienkorige luiten werden in Duitsland (18e 

eeuw) in twee soorten gebouwd:  

 

1. met een basruiter (Bassreiter), een op de schroevenkast gemonteerd hulpstuk, waar-

over de snaren van de laagste twee baskoren werden geleid, waardoor deze ca. 6 cm 

langer waren. Meestal werd ook de chanterelle, d.w.z. het uit een enkele snaar be-

staande hoogste koor, geleid over een aparte kleine ruiter (afb. 2b). Een basruiter 

werd o.a. toegepast bij het verbouwen van elfkorige luiten tot dertienkorige;  

2. met een ca. 25 à 30 cm doorlopende zwanenhals voor de vijf geoctaveerde laagste ko-

ren. De aparte schroevenkast voor deze laagste koren was excentrisch geplaatst (afb. 1 

                                                      
2 Weiß werkte in 1717-1750 in Dresden, waar Bach hem vermoedelijk meermalen heeft ontmoet. 
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en 2c). Op deze grote luiten liepen de laagste twee koren vaak niet over de toets, 

waardoor hun toon niet verhoogd kon worden. Nog later werden kennelijk luiten ge-

bouwd met veertien koren, waarop ook G1 gespeeld kon worden. 

 

 
Afb. 3. Calichon-achtige luit uit: Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktos, Erfurt 1738, p. 58a. 

 

Van de luit is een aantal varianten bekend die niet als luit bekend stonden. Zo’n variant is de 

calichon, ook wel genoemd colochon, calcedon, gallichon, caliciono, calizono etc. Een juiste be-

schrijving is moeilijk te geven: zoveel namen als het instrument had, zoveel verschillende 

soorten zijn er geweest. Bovendien zijn er geen (grote) calichons bewaard gebleven. De grote 

Duitse calichon was een basinstrument, had drie tot acht koren (meestal vijf of zes), maar 

geen diapasons (afb. 3). De chanterelle was meestal enkel, de overige koren dubbel. Alle ko-

ren konden echter ook enkel besnaard zijn. De stemming van de zessnarige calichon was 

veelal in C of D en vergelijkbaar met die van de viola da gamba, namelijk D-G-c-e/f-a-d1, of  

C- D-G-c-e-a. Achtkorige calichons konden volgens Tomáš Baltazar Janowka tot A1 gaan.3 De 

mandora, waarschijnlijk identiek met een kleinere calichon, was vaak in F gestemd en kon ook 

als solo-instrument fungeren (afb. 4a). De calichon is vaak verward met de Italiaanse colasci-

one. Dit basinstrument had slechts 2 of 3 snaren en een opvallend lange hals. Walther be-

schreef in 1732 de colascione, niet de calichon.G 

                                                      
3 Tomáš Baltazar Janowka, Clavis Ad Thesaurum magnae Artis Musicae, Praag 1701, p. 58. 
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Afb. 4a/b/c. (a) Zessnarige calichon (mandora); (b) arciliuto; (c) theorbe. 

 

 

 

 

De bekendste variant van de luit is de theorbe, tot ca. 1640 in Italië ook wel chitarrone ge-

noemd (afb. 4c). De hals en beide schroevenkasten zijn niet geknikt. Voor de hoogste twee ko-

ren was de lengte te groot; zij werden een octaaf lager gestemd. De standaardstemming van 

de veertien koren was: G1-A-B1-C-D-E-F-G (diapasons) – A-d-g-b-E-A, maar ook zestienkorige 

theorbes kwamen voor. De lengte van de speelbare snaren was 89 – 98 cm, die van de bassna-

ren 160 – 200 cm. De theorbe, meestal met drie rozetten, was vooral continuo-instrument; als 

zodanig werd het nog lang (soms tot ca. 1800) gebruikt in kerk en theater. Een veel kleinere 

variant van de theorbe was de arciliuto (aartsluit), met snaarlengtes resp. ca. 65 en 140 cm (afb. 

4b). Opvallend kenmerk van luitmuziek is de notatie ervan in tabulatuur (afb. 5).  

 

 
Afb. 5. Sylvius Leopold Weiß, Allemande, begin, tabulatuur 
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Luiten ten tijde van Bach in Duitsland 
De meeste Duitse schrijvers tijdens Bachs leven beschreven de luit niet: zij verklaarden 

slechts dat met de Italiaanse naam Liuto een luit werd bedoeld. Blijkbaar werd de bouw van 

de luit stilzwijgend bekend verondersteld. Wanneer varianten van de luit werden genoemd, 

zijn daarvan meestal wel de verschillen met de luit besproken. Georg Falck der Ältere 

(1688)A bijvoorbeeld noemde de luit slechts, maar beschreef de theorbe. Uit zijn beschrijving 

van de Basso continuo blijkt dat hij de luit zag als een generale-basinstrument, zoals het orgel. 

Martin Heinrich Fuhrmann (1706)B beschreef de luit als een rustgevend, ja zelfs slaapverwek-

kend instrument, dat vooral geschikt was om treurige muziek mee te spelen. De theorbe zou 

vooral bedoeld zijn om jezelf als zanger te begeleiden. Ook Johann Gottfried Walther 

noemde in 1708 slechts de luit,C maar beschreef de calichon (caliciono) en de theorbe.  

Johann Mattheson (1713)D was uitermate negatief over de luit: het instrument deugde 

niet en werd schromelijk overgewaardeerd. Het was veel te zacht van klank en altijd vals; 

spelers stemden meer dan ze speelden. Er mankeerde altijd wat aan: waren het de snaren 

niet, dan wel de fretten of de stemknoppen, zodat in Parijs gezegd werd dat het even duur 

was om een paard te onderhouden als een luit. Het instrument was vooral populair onder 

amateurs en die konden noch goed spelen noch goed stemmen. Slechts enkele spelers waren 

ondanks het instrument in staat de luit echt goed te bespelen; Sylvius Leopold Weiß (einem 

Weisen Lautenisten) was de bekendste. In de kerk was de luit ongeschikt; daar kon men beter 

een calichon (5-korig, stemming D-G-c-f-a; Mattheson noteerde D-G-c-f-a-d) inzetten. Zelfs in 

kamermuziek was de luit te zacht van klank. De Italianen zouden de luit daarom volgens 

Mattheson bij continuospel hebben vervangen door de theorbe, door hem kort beschreven, 

daarbij vermeldend dat alle acht diapasons alsmede de beide bovenste koren op de theorbe 

enkel waren besnaard. De theorbe was als generale-bas-instrument geschikter dan de luit, 

maar Mattheson prefereerde het klavecimbel. Het belangrijkste voordeel van de theorbe was 

dat men deze eenvoudiger vervoerde. 

Ernst Gottlieb Baron (1727; afb. 6) daarentegen was een warm pleitbezorger van de 

luit.E Hij schreef een tweedelige verhandeling die geheel aan de luit was gewijd, uitgegeven 

‘tot genoegen van de rechtschapen liefhebbers’. In het eerste deel ging hij vooral in op de ge-

schiedenis van ‘ons instrument’ en de beroemdste bespelers (van wie Weiß de grootste was) 

en luitbouwers (onder wie Hoffmann) van oudsher tot heden (1727 dus). Het tweede deel be-

gint met een 35 pagina’s lange weerlegging van de door Mattheson beschreven – maar ver-

meende – onvolkomenheden van de luit. Baron kenschetste diens negatieve commentaar als 

onkunde en vooroordeel: op goede instrumenten en met goede hedendaagse snaren vielen 

het stemmen en de kosten erg mee. Onbevredigende resultaten waren eerder het gevolg van 

slecht vakmanschap dan van een intrinsieke onvolkomenheid van het instrument. Mattheson 

was volgens Baron oneerlijk in zijn kritiek op de luit omdat deze te zacht klinkt voor gebruik 

in de kerk.4 Dat laatste was waar, maar de luit moest worden beoordeeld in kleine bezettin-

gen: daarin kwam de delicatesse tot zijn recht. In de kerk kon men beter een theorbe inzetten; 

wat stemming en omvang betreft ontliepen luit en theorbe elkaar niet veel. De calichon was 

volgens Baron ongeschikt: dit was een ‘gemankeerde luit’ (pars testudinis) met slechts drie, 

vier of zes bas-snarenkoren. Dan kon men beter een instrument met meer koren gebruiken, 

zoals de theorbe. Uit de grepentabel op p. 122 (afgedrukt in het citaat) kan worden afgeleid 

dat Barons luit elfkorig was; alleen de twee laagste koren (C, D) werden beschouwd als dia-

pasons; de twee hoogste koren (d1, f1) waren enkel besnaard. Verder beschreef Baron in deel 

                                                      
4 Mattheson 1713 (eindnoot D), p. 277. 
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II van zijn verhandeling o.a. de lichaamshouding, tabulatuur, vingerzetting, versieringen, 

goede smaak en tot slot de generale bas op de luit.  
 

 
Afb. 6. Ernst Gottlieb Baron, Untersuchung, Nürnberg 1727, Frontispice, detail. 

 

Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer (1732)F citeerde Mattheson uitgebreid, maar gaf 

daarna een goede beschrijving met een tekening van de elfkorige luit. Deze werd als volgt 

gestemd: C-D-E-F-G (diapasons) – A-d-f-a-d1-f1. In een N.B. merkte Majer op dat sommige 

koren soms anders gestemd moesten worden, afhankelijk van de toonsoort waarin de mu-

ziek was geschreven. Ook gaf hij een complete grepentabel, in normaal notenschrift en in ta-

bulatuur; voorts beschreef hij de houding van lichaam en vingers tijdens het spelen. Hij 

waarschuwde tegen de slechte gewoonte om overdreven gebaren te maken tijdens het luit-

spelen die afleidden van de muziek, en waarmee de speler zich belachelijk maakte. Tot slot 

citeerde hij Mattheson in zijn beschrijving van de calichon en de theorbe. 

Ook in 1732 werd de luit door Walther slechts genoemd; bij de theorbe citeerde hij 

Mattheson.G Verder beschreef hij de colascione (niet de calichon). Over de calichon voegde het 

Lexicon van Johann Christoph Barnickel (1737)H niets toe aan Matthesons beschrijvingen, 

maar bij het lemma over de luit is interessante informatie te lezen. Zo zou de luit maximaal 

twaalf koren hebben gehad, en waren het bovenste koor (Quinte) en vaak ook het tweede (Se-

cunde) enkel besnaard, maar alle andere dubbel. Vervolgens werd door Barnickel een reeks 

luiten van verschillende grootte beschreven, maar merkwaardigerwijze geen met als boven-

ste toon f1. De tenorluit met als hoogste snaar e1 kwam er nog het dichtste bij. De auteur 

noemde alleen het hoogste koor, niet het laagste. Ook over de theorbe bood hij interessante 

informatie: het aantal snaren kon veertien of zestien bedragen. De bassnaren waren te lang 

om coloraturen op te spelen: ze werden alleen als open snaren aangeslagen. De theorbe kon 

een sopraan of tenor begeleiden zoals ook een viola di bastarda deed: met akkoorden. Tot slot 

merkten Barnickel – als enige – op dat de snaren behalve van darm ook van staal of messing 

konden zijn. 

David Kellner (1737)I noemde naast het klavecimbel de luit, de theorbe en de calichon 

als instrumenten om de generale bas mee te spelen (het orgel vermeldde hij niet). Niettemin 

vond ook hij de luit en zijn varianten minder gelukkig: Weiß kon hierop goed begeleiden, al-

dus Kellner, maar dat was zijn verdienste, niet die van het instrument. Ook Johann Philipp 
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Eisel (1738)J was beïnvloed door Mattheson; hij gaf dezelfde informatie in andere bewoordin-

gen. Hij voegde daaraan toe dat het corpus van de luit was samengesteld uit ongeveer 10 rib-

ben; er waren 9 fretten aangebracht; verder noemde Eisel de houtsoorten en voegde hij een 

tekening en een stemtabel bij. Hieruit blijkt dat hij uitging van een dertienkorige luit (A1 tot 

f1). Ook hij merkte op dat het gebruikelijk was een aantal koren te verstemmen, afhankelijk 

van de toonsoort. De calichon beschreef hij als zeskorig en gestemd als een viola da gamba 

(D-G-c-e-a-d1). 

In zijn Universal-Lexicon (1731-1754) citeerde Johann Heinrich Zedler slechts vroegere 

auteurs.K De arciliuto zou vanwege zijn sterke bassen en “schnarrend” geluid vooral in Italië 

zijn gebruikt; het instrument had naast zeven dubbele snaren acht enkelvoudige bassnaren. 

Johann Joachim Quantz (1752) noemde de luit helemaal niet,L maar in het operaorkest kreeg 

wel de theorbe een plaats als continuo-instrument. Vanuit het publiek gezien zaten de strij-

kers rechts naast het centraal opgestelde eerste klavecimbel; dat is tegengesteld aan de op-

stellingen zoals beschreven in Hoofdstuk VIII. Helemaal links hadden de blazers een plek, 

daarachter een tweede klavecimbel, en daarachter cellisten en fagottisten. Pas daarachter was 

er voor de theorbe een ‘comfortabele’ (bequemen) plek. Dit geeft aan hoe weinig de theorbe bij 

Quantz op de voorgrond trad tijdens opera-uitvoeringen. 

De informatie uit de traktaten overziend, valt in de eerste plaats op dat in Duitsland 

varianten als de calichon en de theorbe nooit de naam ‘luit’ kregen. Daaruit mag voorzichtig 

de conclusie worden getrokken dat wanneer een luit werd voorgeschreven, daarmee over 

het algemeen niet een variant werd bedoeld. De luit was een instrument om treurige muziek 

op te spelen (Fuhrmann). Verder werd de luit zelf geschikt genoemd als generale bas-instru-

ment bij een kleine (Falck, Baron), maar niet bij een grote bezetting (Mattheson, Baron). De 

calichon daarentegen was een echt continuo-instrument (Mattheson), dat echter niet geschikt 

was om akkoorden op te spelen (Baron); het aantal koren bedroeg meestal zes (Mattheson, 

Baron, Eisel) en het laagste koor was vaak gestemd in D. Ook de theorbe was een continuo-

instrument (Mattheson, Fuhrmann, Baron) waarop een zanger zichzelf kon begeleiden (Fuhr-

mann, Stössel), hoewel een klavecimbel was te prefereren boven de theorbe (Mattheson, Kel-

lner). Een aantal koren op de luit moest bij verschillende toonsoorten steeds worden ver-

stemd (Majer, Eisel). 

Bekende bouwers waren Sebastian Schelle en Leopold Widhalm in Nürnberg, Johann 

Christian Hoffmann in Leipzig, Joachim Tielke in Hamburg en Thomas Edlinger in Augs-

burg en later in Praag.5  

 

                                                      
5 Ulrich Prinz, Johann Sebastian Bachs Instrumentarium, Kassel 2005, p. 640f. 
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Luiten in Bachs tijd en omgeving hadden over het algemeen elf tot dertien ‘ko-

ren’, elk bestaande uit twee snaren; alleen de laagste koren waren enkelsnarig. 

De tweede snaar van een koor was steeds een octaaf hoger gestemd. De onder-

ste koren werden vrijwel alleen als losse snaren bespeeld; voor andere toon-

soorten was vaak omstemmen nodig. De luit werd in Bachs tijd als generale- 

basinstrument alleen geschikt geacht bij een kleine bezetting. De calichon en 

de theorbe, beide varianten van de luit, konden bij grotere bezettingen worden 

ingezet als continuo-instrument, maar werden dan steeds met hun eigen naam 

aangeduid. Op de calichon werden geen akkoorden gespeeld. Een voordeel van 

deze instrumenten was dat zij gemakkelijker te transporten waren dan een 

klavecimbel; nadelen waren dat zij gauw ontstemden en voor verschillende 

toonsoorten steeds anders gestemd moesten worden. 
 

2. Wat was de rol van de luit in Bachs kerkelijke werken in Leipzig? 

Bachs luiten in Leipzig 
Kuhnau gebruikte twee calichons omdat die in tegenstelling tot luiten “penetriren”. Hij 

noemde deze instrumenten in 1704,M 1709,N en 1717.O Na 1717 werden ze echter niet meer ge-

noemd. Hoewel de oude calichons wel in Leipzig aanwezig waren, heeft Bach ze kennelijk 

nooit gebruikt. Mogelijk werden ze na 1709 in de Neue Kirche ingezet: in het repertoire zijn 

hier “Calcedon”-partijen overgeleverd van Georg Philipp Telemann en Melchior Hoffmann. 

Deze bevatten geen becijfering, terwijl andere continuopartijen wel zijn becijferd. Waar cello 

en orgel/klavecimbel uiteenlopen, gaat de “Calcedon” mee met de cello. Dit suggereert dat op 

de calichons geen akkoorden klonken. Bovendien doen ook Kuhnau’s notities over de cali-

chons (1717) vermoeden dat de bespelers deze baspartij uitvoerden zonder akkoorden: hij 

noemde “Bässen, als Violonen, Violoncellen, Calichonen, Bassonen”. Blijkbaar werd de cali-

chon gerekend tot het continuo, maar niet tot de akkoorden spelende generale bas.6 

Tijdens Bachs cantoraat werd nergens een luit, calichon of theorbe genoemd in docu-

menten met betrekking tot de twee hoofdkerken. Maar Stadtpfeiffer Johann Caspar Gleditsch 

liet bij zijn overlijden in 1747 een luit na, die als oud werd omschreven en een waarde had 

van vier Thaler, en Stadtpfeiffer Christian Rother bezat een luit die bij zijn dood in 1737 een 

halve Thaler waard was, zoals blijkt uit een lijst met zijn nagelaten instrumenten.7 Ook Bach 

had zelf een luit in bezit, die veel waard was (21 Reichs-Thaler).8 Bach componeerde voor 

Monsieur Schouster een luitsuite (BWV 995) met noten tot G1, wat betekent dat hiervoor een 

veertienkorige luit nodig was, hetgeen zeer uitzonderlijk was.9 Wanneer alleen de snaren van 

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

Cambridge 1995, p. 137-139. Zie ook Kuhnau 1717, in Spitta II, p. 861f.;. 
7 Hans-Joachim Schulze, “Besitzstand und Vermögensverhältnisse von Leipziger Ratsmusikern zur 

Zeit Johann Sebastian Bachs”, Beiträge zur Bachforschung, Heft 4, 1984, p. 39 resp. 43. 
8 Specificatio der Verlaßenschafft …, BD II, nr. 627, p. 493. 
9 Luiten waren volgens Jacob Adlung “mit 10, 12 bis 14 Seyten bezogen; zuweilen auch mit 11.“ (Jacob 

Adlung, Musica Mechanica Organoedi [1726], Berlin 1768, Zweyter Band, p. 133). David Ledbetter 

meent (in navolging van Robert Allen Grossman in 1986) dat Adlung een zinsnede van Athanasius 

Kircher uit 1650 citeerde en houdt de mogelijkheid open dat de laatste een theorbe bedoelde in plaats 
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het dertiende en veertiende koor niet over de toets liepen, kon – zij het met moeite – de toon-

hoogte van het elfde en twaalfde koor gewijzigd worden door het indrukken van de snaar.  

De luitisten Johann Christian Weyrauch en Adam Falkenhagen leefden in Leipzig; 

Weyrauch tot na Bachs dood.10 Luit spelende leerlingen van Bach waren Johann Ludwig 

Krebs, Maximilian Nagel en Rudolf Straube.11 Al deze musici konden ook andere instrumen-

ten bespelen.12 In een aanbeveling voor Krebs uit 1735 prijst Bach diens luitspel,13 maar on-

duidelijk is of Bach zelf Krebs daarin onderwees.14 Dat lijkt niet waarschijnlijk omdat Bachs 

composities voor luit niet idiomatisch zijn, en hij deze niet schreef in tabulatuur; anderen 

moesten zijn muziek kennelijk ‘intabuleren’. Dat neemt niet weg dat hij – zoals altijd – hoge 

eisen stelde: zo verlangde hij scordatura (verstemde snaren) en het indrukken van diapason-

snaren.15  

In Bachs kerkmuziek komt de luit zelden voor, en dan alleen in treurmuziek: in de 

eerste versie van de Johannes-Passion BWV 245.1 (1724), in de eerste dubbelkorige versie van 

de Matthäus-Passion BWV 244.1 en in de Trauerode BWV 198 (1727). Dit komt overeen met de 

bovengenoemde opmerkingen van Fuhrmann in 1706. Bach noemt het instrument steeds 

Liuto of Lieuto, een enkele keer ook Laute.16 Bij heruitvoeringen in latere jaren verving hij de 

luit steeds door andere instrumenten (zie onder). Verder wordt de luit in Leipzig noch in 

partijen, noch in partituren aangetroffen. 

In de Johannes-Passion is het vereiste bereik C – b1; een elfkorige luit volstond. In de 

Matthäus-Passion is het bereik Bes1-e2; hier was een twaalf- of dertienkorige luit nodig. In de 

Trauerode is het bereik van de eerste luit B1 tot b1, van de tweede luit B1 tot a1.17 Ook hier lijkt 

een twaalf- of dertienkorige luit voor de hand te liggen. Maar in één deel (deel 5) komt naast 

C ook Cis voor. Die was onspeelbaar wanneer het 11e koor niet op de toets lag. Dat duidt 

erop dat Bachs luiten hier dertien- of veertienkorig waren, tenzij calichons zijn gebruikt (zie 

onder). 18  

  

                                                      
van een luit (David Ledbetter, Unaccompanied Bach, New Haven / London 2009, voetnoot 7, p. 316). 

Een veertienkorige luit met zwanenhals van de hand van Johann Christian Hoffmann (JCH 6), op ver-

zoek aldus gemaakt voor de jurist Friedrich Adolph Warlitz in Halle, bevindt zich in het Grassi Mu-

seum für Musikinstrumenten in Leipzig; de snaarlengtes zijn ca. 78 cm voor de speelbare snaren en ca. 

116 cm voor de bassnaren. Het betreft kennelijk een Duitse barokluit, hoewel onderzoeker Klaus Mar-

tius het instrument een theorbe noemt, zoals hij alle luiten met zwanenhalzen theorbes lijkt te noemen 

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

tenmacher des Barock, Leipzig 2015, p. 298). 
10 Prinz 2005, p. 641. 
11 Ibid. 
12 Bernd Heyder, “Bachs Instrumentarium”, Das Bach-Handbuch 2, hrsg. v. Reimar Emans / Sven 

Hiemke, Laaber 2007, p. 149f. 
13 BD I, nr. 71, p. 139. 
14 Ulrich Matyl meent wel dat Bach zelf luit speelde (Ulrich Matyl, Die Choralbearbeitungen der Schüler 

Johann Sebastian Bachs, Kassel 2001, p. 97, met verwijzing naar Karl Tittel, Die musikalischen Vertreter der 

Familie Krebs (dissertatie), Marburg 1963, p. 99f.). 
15 Stefan Weiss, “Laute”, Das Bach-Lexikon, hrsg. v. Michael Heinemann, Laaber 2000, p. 339f. 
16 Prinz 2005, p. 642. 
17 Ibid., p. 644. 
18 Rifkin 1995, p. 133f.  



10 

 

Details over de inzet van de luit in Bachs kerkmuziek 
Bach gebruikte de luit meestal als obligaat instrument. 

 

1. In de eerste versie (1724) van de Johannes-Passion BWV 245.1 schreef Bach een luit 

voor in het arioso “Betrachte meine Seel”, naast viole d’amore en viola di gamba (afb. 6). 

De luitist speelde hier een solopartij, maar men zou deze ook kunnen opvatten als 

uitgewerkte continuopartij. In latere versies van BWV 245.2,3,5 werd de luit vervan-

gen door een orgel, resp. klavecimbel. Daarbij werden ook andere instrumenten ver-

vangen: de viole d’amore door violen met sourdine en de viola da gamba door conti-

nuo senza violone.  
 

 
Afb. 6. BWV 245.1,4/19, partituur, begin. 

Notenbalken Viola d’amore 1 resp. 2, vocale bas, luit (twee balken), continuo. 

 

2. In de Frühfassung van de dubbelkorige Matthäus-Passion BWV 244.1 speelde de luitist 

in de aria “Komm süsses Kreuz“ een solopartij met akkoorden; hij werd ondersteund 

door het continuo (afb. 7). In de latere versie van de Matthäus-Passion BWV 244.2 werd 

de luit vervangen door een gamba. 
 

 
Afb. 7. BWV 244.1/57. Balken luit (twee balken), vocale bas, continuo. 

 

3. In de Trauerode [Tombeau] BWV 198 (1727) werden twee luiten ingezet. BWV 198 

klonk in de Paulinerkirche, en niet in een gewone kerkdienst. Bach maakte daarnaast 

waarschijnlijk gebruik van musici uit kringen van de universiteit; de Trauerode is 
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voorts eerder een wereldlijk dan geestelijk werk. Vanwege deze feiten valt BWV 198 

buiten het kader van deze studie, maar de rol van de luiten erin kan wellicht enig 

licht kan werpen op hun functie als continuo-instrument. De luiten werden op de vol-

gende wijzen ingezet:19 

 

- als enige continuo-instrumenten (deel 5);  

- als extra continuo-instrumenten (deel 1, 10); 

- als solo-instrumenten (deel 4); 

- colla parte met de gambapartij (deel 8); 

- met een veelzijdige rol (deel 7; zie onder). 

 

Deze variatie is uniek in Bachs werk. De Trauerode is ook het enige werk van Bach met 

een continuo-rol voor de luitist. In het openings- en slotkoor bevat de partituur echter 

aparte balken voor de luiten; schijnbaar overbodig, omdat die balken identiek zijn 

met die voor het continuo. Daaruit volgen twee conclusies: Bach beschouwde de lui-

ten niet als gewone continuo-instrumenten, en wanneer de luit-balken ontbreken 

(deel 2, 3, 6, 9), zwegen de luiten dus. Opvallend is dat de luitisten volgens de parti-

tuur alleen tegelijk met de gambisten speelden. Ook de plaatsing van de balken in de 

partituur doet vermoeden dat Bach de luiten zag als specifieke begeleiders van de 

gamba’s. Dat komt in het bijzonder tot uiting in deel 5 (aria “Wie starb die Heldin”, 

afb. 8). In de luitpartij daarvan komt een B1 voor die onspeelbaar is voor de andere 

continuo-instrumenten; bovendien zou men (naar analogie met de beide hoekdelen) 

aparte balken voor luiten en continuo verwachten. De omschrijving in de partituur 

luidt: Aria 2 Viole da Gamb e 2 Liuti. Blijkbaar zweeg het continuo in dit deel en werden 

de gamba’s alleen begeleid door de luiten.  

 

 
Afb. 8. BWV 198/5, partituur, begin; balken gamba 1, gamba 2 en luiten. 

 

Of de luitisten echt akkoorden speelden, is twijfelachtig; Rifkin heeft hieraan uitge-

breid aandacht besteed.20 Het spelen van akkoorden boven de soms op luiten lastig 

speelbare continuolijn is vaak technisch zo moeilijk dat het resultaat tegenwoordig 

zelden echt bevredigt. In deel 7 (“An dir du Fürbild”) start de luitpartij pas bij de in-

zet van de vocale bas. Soms speelde de luitist mee met het continuo, soms met de vo-

cale bas, en soms hadden de luiten een eigen partij. De spelers wisten dus niet op 

                                                      
19 In vier delen (2, 3, 6 en 9) klonken zij niet. 
20 Rifkin 1995, p. 139f. 



12 

 

voorhand, wanneer zij met het continuo meespeelden. Hoe konden zij dan weten, 

wanneer akkoorden te spelen? Als Rifkins vermoeden klopt en er geen akkoorden 

werden gespeeld, kan het zijn dat hier de calichons zijn gebruikt die waarschijnlijk 

aanwezig waren in de Neue Kirche (als die ten minste 8-korig waren, anders konden 

zij de B1 niet produceren). Toch zou dat vreemd zijn: Bach gebruikte immers niet de 

naam Calichon of Calcedon, zoals Kuhnau, Telemann en Hoffmann deden, maar Liuto, 

en dat wijst op echte luiten. 

De (deels) verloren gegane Markus-Passion BWV 247 werd waarschijnlijk uit-

gevoerd in 1731 (BWV 247.1), zeker in 1744 (BWV 247.2) en mogelijk ook in andere 

jaren.21 Deze passie bevatte zeer waarschijnlijk muziek die afkomstig was uit de Trau-

erode.22 Gezien de vervanging van de luiten in Bachs latere passie-uitvoeringen ligt 

het voor de hand dat hij deze ook bij de Markus-Passion niet gebruikte. Bij een uitvoe-

ring door Bach in 1717 van een passie in Gotha, ruim voor Bachs intrede in Leizpig, 

deden waarschijnlijk wel luiten mee.23  

 

Het is niet bekend waarom Bach de luit zo weinig inzette, en later zelfs door andere instru-

menten verving. Afgaande op de opmerkingen uit de traktaten zijn de meest voor de hand 

liggende redenen dat het geluid in de grote kerken te weinig hoorbaar was en dat het instru-

ment voor andere toonsoorten steeds omgestemd moest worden. Wellicht ontstemde het ook 

te snel, zoals Mattheson opmerkte. Blijkbaar zette Bach de luit nooit in als continuo-instru-

ment in zijn kerkmuziek in Leipzig. Dit blijkt namelijk nergens uit Bachs partituren en conti-

nuopartijen en ook andere aanwijzingen ontbreken: 

 

- Er zijn geen aanbevelingen voor leerlingen die luit speelden in de kerkdiensten (wel 

voor het klavecimbel; in de aanbeveling voor Krebs is geen sprake van kerkdiensten);  

- in het memorandum uit 1730 werd de luit niet genoemd;24  

- in de blijkbaar complete lijst met continuo-instrumenten bij BWV 241 (orgel, klave-

cimbel, cello, violone, fagot) werd de luit eveneens niet genoemd;  

- de term tasto solo in sommige becijferde continuopartijen wijst op het klavecimbel, 

niet op een luit;  

- Mattheson D en Eisel J laten weten dat de luit als continuo-instrument in zijn alge-

meenheid niet geschikt was; theorbe en calichon zouden geschikter zijn, maar nog altijd 

minder dan het klavecimbel. 

 

 

                                                      
21 Tatjana Schabalina, “Texte zur Music‘ in Sankt Petersburg – Weitere Funde; IV. Die Markus-Passion 

von 1744”, BJ 95, 2009, p. 30-36. 
22 Zie hierover o.a Klaus Häfner, Aspekte des Parodieverfahrens bei Johann Sebastian Bach, Laaber 1987. 
23 Christian Ahrens, “Neue Quellen zu Bachs Beziehungen nach Gotha”, BJ 93, 2007, p. 54-58. 
24 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. 55-75. 

Het feit dat in beide hoofdkerken in Leipzig een organist in dienst was en Bach zijn musici kon leiden 

vanachter het klavecimbel is een verklaring voor het niet noemen van een organist en een klavecinist 

in het memorandum. Voor het inzetten van een luit in de continuogroep zou wel een extra musicus 

nodig zijn; opname in het memorandum was in dat geval te verwachten geweest. 
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In Leipzig gebruikte Bach de luit zelden, en dan alleen bij treurmuzie. Blijk-

baar was het gebruikte instrument twaalf- tot veertienkorig. Hoewel Kuhnau 

het gebruik van calichons in zijn kerkmuziek noemde zijn er geen aanwijzin-

gen dat Bach in de Thomas- of Nikolaikirche ooit een calichon of theorbe ge-

bruikte. Bach liet de luitist, voor zover bekend, in deze kerken nooit mee-musi-

ceren als continuospeler. Als solo-instrument verving Bach de luit bij latere 

uitvoeringen door andere instrumenten. 
 

 

 

Rens Bijma, versie 02-02-23 

Met dank aan Albert Clement, Jos van Velhoven en Fred Jacobs 

 

 

A Georg Falck, Idea bonis cantoris, Nürnberg 1688. 

p. 207. Liuto, Testudo ist eine Laute. 

p. 209. Theorba ist eine grosse Bass-Laute mit einem langen Hals. 

p. 204. Basso Continuo, Bassus Generalis, Bassus per Organo ist eine Neu erfundene Stimme / wel-

che durch das ganze Stück das Fundament führet / aus welcher die Organisten / Lautenisten 

etc. nach denen darüber gesetzten Numeris und Zahlen gar künstlich mit einschlagen können. 

[…] 
B Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Frankfurt n der Spree 1706, p. 90f. 

8. Liuto, eine Laute mit doppelten därmernen Seiten bezogen / gehet aber nicht laute / ist ein 

Instrument vor kluge Leute / so Audienz geben können / und gehen traurige Suiten ex Modo 

Dorio am besten darauff / […] ein hölzern Instrument, das ist aus dünnen / glatten und hohl 

ausgehobelten Brettern zusammen geleimet / worüber kleine Faden von Schaaffs Därmen ge-

spannet / […] daß man damit einen Menschen / in specie einen Melancholischen und Unruhi-

gen / als mit einer Wiege einwigen oder mit Opio einschläffern kan &c […] 

9. Theorba, eine grosse Bass-Laute mit einfachen Seiten bezogen / ist ein stattlich Instrument 

vor demjenigen insonderheit / so den General-Bass darauff schlagen und dabey lieblich singen 

kan […] 
C Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, Tome I, Weimar 1708. 

p. 105. Caliciono, Calizono, (ital:) ist ein Instrument fast einer Lauten gleich, u. wird auf Lauten 

oder Violdigamben Art gestimmet, u. mit den Fingern geschlagen. 

p. 131. Liuto (ital:) Lut (gall:) eine Laute. 

p. 155. Tiorba, ist einer großen Baß-Lauten nicht sehr ungleiches Instrument, hat über den rech-

ten Halß, darauf die Bünde liegen, noch einen andern längern, und 14 bis 16 Chöre Saiten. 
D Johann Mattheson, Das Neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713.  

p. 274ff. §. 14. Die schmeichlenden Lauten haben würcklich in der Welt mehr Partisans als sie 

meritiren […] Der insinuante Klang  dieses betriegerischen Instruments verspricht allezeit 

mehr als er hält […]; für das beste Lauten-Stück wird doppelt bezahlet / wenn man nur das 

dazu gehörige ewige Stimmen anhören soll. Denn wenn ein Lauteniste 80. Jahr alt wird / so 

hat er gewiß 60. Jahr gestimmet. Das ärgste ist / daß unter 100. […] kaum 2 capable sind / recht 

reine zu stimmen / und da fehlet es noch über dem bald an den Sayten / daß sie falsch oder 

angesponnen [sind] / absonderlich die Chanterelle; bald an den Bünden / bald an den Wirbeln 

/ so daß ich mir habe sagen lassen / es koste zu Paris einerley Geld / ein Pferd und Laute zu 
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unterhalten. […] Nebst einem, qui a son Logis à l‘Aigle, sagt man von einem Weisen Lautenis-

ten / daß er ein perfecter Musicus sey. Wenn dem also / so glaube ich / daß ein solcher Sachen 

auff der Lauten machen könne / davor der gantze Lautenschläger-Schwarm erstaunen möchte 

/ wie denn / daß solches nicht unmüglich / ein gewisses artiges hiesiges Frauenzimmer / mit 

Verwunderung und zur Gnüge beweisen kan.  Nichts destoweniger aber wird man solche 

Virtù nicht so wol dem / an sich mangelhaften / Instrument, als dem großen Fleiß / dem Juge-

ment und der Fertigkeit derjenigen Personen zuschreiben müssen, die so was extraordinaires 

darauff hervorbringen. Denn / wäre das Instrument vollenkommen / welch Wunder / daß 

man vollenkommene Sachen darauff spielte? nun es aber mangelhafft / wird eine solche Capa-

cité hoch gehalten. Vor diesem haben die Italiäner auff der Laute accompagniren oder den Ge-

neral-Bass spielen wollen; seitdem aber die Theorbe im Gebrauch kommen / haben sie der 

Lauten gerne ihren Abschied gegeben; In Kirchen und Opern ist das praetendirte Accompag-

nement der Laute gar zu lausicht und dienet mehr sich Airs, als dem Sänger Hülfe zu geben / 

wozu der Calichon geschickter ist. Was einer in Cammer-Music mit dem General-Bass auff 

der Laute praestiren kan, mag wol gut seyn, wenn mans nur hörete. 

p. 278f. §. 16. [abusievelijk gedrukt staat: 19] Die tieffe Theorbe, […] ist ein Instrument, […] um 

den General-Bass darauff zu spielen. […] Es ist der Lauten in vielen Stücken ähnlich / was 

sonderlich das Corpus und zum theil den Hals / der länger/  betrifft; allein es befinden sich 

darauff 8. große Sayten im Basse, die zweymal so lang und dicke sind / als die Lauten ihre 6. 

wodurch der Klang so geschmeidig und summend wird / daß viele die Theorbe dem Clavir 

vorziehen wollen / und zwar auch grossen theils / wie sie sagen / darum / weil man eine Theo-

rbe leichter mit sich führen und an andere Oerter bringen kan / als ein Clavicymbel. (denckt 

mir die schöne Frantzösische Raison.) Diese 8. Sayten sind nur einfach / die andern im Basse 

haben ein Octävchen / und die höhern den Unisonum bey sich / ausser der Chanterelle oder 

so genandten Quinte, eben wie bey den Lauten. Die Italiäner nennen dis Instrument nicht sel-

ten Archileuto oder Archiliuto, und die Frantzosen Archiluth. 

§. 17. Wir wollen dem prompten Calichon (welches ein kleines Lauten-mäßiges mit 5. einfachen 

Sayten bezogenes / und fast wie die Viola di Gamba gestimmtes Instrument / (D.G.c.f.a.d.) 

endlich permittiren / daß er dann und wann / doch in Gesellschafft des herrschenden Clavires 

/ ein Stimmchen accompagniren dürffe; […] 
E Ernst Gottlieb Baron, Historisch-Theoretisch und Practische Untersuchung des Instruments der Lauten, 

Nürnberg 1727. 

p. 113. Was die verdrüßliche und langwührige Stimmung anlanget, so ist solches gar im ge-

ringsten nicht wie es Herr Matheson vorgegeben. Ein Meister muß sein Instrument ganz ohne 

bruit, daß man es kaum vernimmt in einem Augenblick, auch wenn ein Saitgen nachgelassen, 

unter währenden Spielen mit der grösten Geschwindigkeit stimmen können. 

p. 114. Die Kostbarkeit solches Instrument mit Saiten zu unterhalten, ist gar nicht wahr, ge-

schweige dann so gefährlich, derowegen ich glaube daß die Parisischen Pferde, wenn man sie 

vor zwey Thaler das Jahr über mit Futter unterhalten wolte, in kurzer Zeit einer von denen 

sieben dürren magern Kühen die Pharao im Traum gesehen, gleich seyn müsten. 

p. 115. Dieses ist keine Kunst, gute, schöne und untadelhaffte Sachen ohne Bedacht und Ein-

sicht mit grossen und hochtrabenden Worten herunter zu machen. 

p. 119. Es wäre gar nicht nöthig gewesen, diejenigen welche solch Instrument lieben mit so 

schimpfflichen, fürchterlichen und barbarischen Terminis zu belegen, weilen doch dieses eine 

unschuldige Sache ist […] 

p. 127f. Es sollte dem Herrn Matheson ziemlich Mühe kosten, zu beweisen daß das Accompag-

nement der Lauten tout à fait von denen Intaliänern wäre abgeschafft worden; was aber die 

Theorba anlanget, so hat er davon nicht die geringste Erkänntnüß gehabt. 

p. 128f. Hier könnte man schon sagen, das die Theorba zwar stärcker, aber die Laute desto deli-

cater sey. Herr Matheson hat hier bey dieser Sache nicht erwogen, ob wohl von Raben könnten 

Adler gebohren werden? 
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p. 131. Heute zu Tage aber haben [die Theorben] gemeiniglich die neue Lauten-Stimmung, die 

unsre jetzige Laute noch hat [… und] haben die Theorben auch doppelte Chöre ausser die 

Bäße, welche von unten dem Steg-an biß auf den obersten Halß ganz frey bezogen seyn. Hie-

raus siehet erstlich Herr Matheson, daß die Theorba und Laute keineswegs iemahl als ratione 

der Grösse und Tieffe differirt haben, vors andere aber sich dieses imprimiren, daß bey Trios 

oder aus wenig Personen bestehenden Cammer-Musiquen, die Laute wegen ihrer Delicatesse 

und die Theorbe unter Musiquen von dreyssig biß viertzig Personen als in Kirchen und Opern 

wegen ihrer Force gute Dienste thue. 

p. 132. Es folget gar nicht, daß deswegen so ein schönes und liebliches Instrument verachtet 

werde, weil es in Kirchen und Opern keine sufficiente Dienste thut, weil Herr Matheson sonst 

sehr viel andere Dinge auch verwerffen müste. Er meinet auch daß der Calichon bey dem Ac-

compagnement weit nützlicher sey, erinnert sich aber nicht dabey, daß es pars testudinis und nur 

ein Lauten-Baß, pars aber nicht mehr seyn könnte als sein Totum, zumal es gar vernünfftig, 

daß man wo viel Saiten, mehr als auf drey, vier biß sechs Chören machen kan. 

p. 122 

 
F Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer, Museum musicum, Schwäbisch Hall 1732.   

p. 65f  §. 34. Nach dem Clavier, welches die Mutter aller Harmonie, folget die schmeichlende 

Laute […]  

p. 66. §. 35. Um aber hiervon etwas deutliches abzuhandeln / wird es nöthig seyn / die Laute 

nicht nur in einer Figur vorzustellen / sondern auch das Griff-Brett (welches die Franzosen La 

Manche nennen) zu examiniren / dabey zu zeigen / wie weit sich der Ambitus auf der Lauten 

erstrecke / wie die Saiten auf zerschiedene Arten benennet / und die Chöre voneinander distin-

guiret werden. 
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Nota.  

Es ist aber zu bemerken / daß die Lautenisten mit Stimmung derselben sehr unterschieden 

seyn / zumahlen einige Stücke / als ex d fis da die erste / vierte und achte Saiten / ins fis, die 

eilffte aber ins cis gestimmet wird; und a cis, da man das g ins gis, f ins fis, und c ins cis stim-

met / ohne merckliche Veränderung der Saiten nicht wohl können geschlagen werden; doch 

ist gegenwärtige die gemeineste Stimmung / und kann in diesem Accord ex a moll, c dur, d moll, 

und f dur gespielet werden. Einige Liebhaber diß Instruments haben so gar den 12. Chor da-

rauf, welcher ihnen besonders aus dem Buchstaben b wol zu statten komt. 

p. 67. 
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Nota: Die Zahlen über denen Systematibus stehenden Noten zeigen den Chor oder die Saite der 

Lauten; die Characteres über denen lateinischen Buchstaben aber die Griffe an / wie solche auf 

derselben müssen geschlagen und tractirt werden. 

p. 68. §. 36. 

Nun ist vor allem zu observiren, daß man sowohl bei diesem, als andern musicalischen Instru-

menten sich erstlich nicht unartig geberde; dann das Decorum muß bey allen Dingen beobach-

tet werden, vornehmlich aber bey diesem Instrument. […] Denn was die Kunst oder Geschick-

lichkeit gut machet / reissen die üblen und unanständige Geberden über einen Hauffen. […] 

[§. 39, 40: vrijwel letterlijke citaten van Mattheson over de de theorbe en de calichon] 
G Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732. 

p. 174. Colascione (ital.) Colachon (gall.) s.m. ein in Türckey, sonderlich beym Frauenzimmer, 

sehr gebräuchliches musicalisches Instrument von 2 bis 3 Saiten, dessen corpus rund, wie eine 

Laute, aber ganz klein ist; der Hals hingegen, welcher in 16 Griffe abgetheilet, hält 6 Schuh in 

die Länge. Die Araber nennen es Dambura. Die Neapolitaner brauchen es sehr starck, und 

tractiren die Saiten mit einem plectro, oder mit einer Feder […]. 

p. 367. Liuto [ital.] eine Laute. 

p. 604f. Theorba, Tiorba oder Thiorba [ital.] […] (volgt citaat Mattheson (eindnoot D), § 16) 
H Johann Christoph Barnickel, in Johann Christoph en Johann David Stößel (Barnickel), Kurtzgefaßtes 

Musicalisches Lexicon. Chemnitz, 1737 

p. 204f. Laute, ist ein sonderbares Kling-Spiel. Anfänglich hatte dieses Instrument nur 4. Chor-

doppelte Saiten, hernach hat man immer mehr und mehr darzu gethan, also daß derselben biß 

Zwölffe worden, darunter die oberste, so man die Quinte nennet, und die zu nächst derselben, 

so die Secunde heisset, einfach, die andern alle doppelt bezogen sind. Das Unterste oder den 

Bauch daran heisset man das Corpus; das Oberste oder den Sangboden, das Dach, wo die 

Bände drauff liegen den Griff, unten dran den Hals; und wo die Wirbel drinnen gehen wird 

der Kragen genannt. Der Stimmung nach bekommen die Lauten unterschiedliche Nahmen. In 

der kleinen Octav-Lauten muß die Quinte in das eingestrichene c1 [sic], oder das zweygestri-

chene d2 gestimmet werden. In den kleinen Discant-Laute, in das eingestrichene h1. In der Dis-

cant-Laute in das eingestrichene a1. In der Chorist- oder Alt-Laute in das eingestrichene g1. In 

der Tenor-Laute in das eingestrichene e1. In der Bass-Lau[t]e in das eingestrichene d1. In der 

Groß-Octav-Bass-Laute in das ungestrichene g. Der Meister, so dieses Instrument rühret, wird 

ein Lautenist oder Lautenschläger genennet.eind 

p. 385f. Theorbe, ist wie eine grosse Baß-Laute, jedoch daß sie mehr, nehmlich 14. oder 16. 

Chor-Saiten, und über den rechten Hals, darauf sonsten die Bände liegen, welches an den 

Lauten der Griff genennet wird, noch einen andern längern Hals hat. Ist allein dahin gerichtet, 

dieweil wegen der Grösse und wegen des weiten Greiffens keine Coloraturen, oder Dimuniti-

ones darauf gemacht werden köñen, sondern nur schlecht hin gegriffen werden muß, daß ein 

Discant oder Tenor, viva voce, gleich wie zu der Viol di Bastarda darein gesungen werde. Kan 

auch sonst neben dem Baß zu andern Instrumenten gebrauchet werden. Es sind der Theorben 

zweyerley, die eine mit Geigen-Saiten, die andere mit stählernen und meßingen Saiten. 
I David Kellner, Treulicher Unterricht im General-Baß, zweyte und vermehrte Auflage, Hamburg 1737, p. 

1. 

Der General-Bass, so auch Bassus continuus genannt wird, […] wird gespielet auf viel oder voll-

stimmigen Instrumenten, als da sind Clavir / Laute / Theorbe / Calichon / Panbor / auch wohl 

Viola di gamba; ja man tractiret ihn gar auf der Guitarre, so gut sichs thun läßt. […] Daß aber 

der berühmte Sylvius Leopold Weiss auf seiner Laute was rechtschaffenes accompagniren und 

auf demselben das praestiren kann / was andere müssen bleiben lassen, solches ist mehr sei-

ner Geschicklichkeit als dem Instrument zuzuschreiben. 
J Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktos , Erfurt 1738,  

p. 51f. Von der Laute, Angeliqve, Theorbe, Calichon, Pantalon. 
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1. [Man wirfft so viel Instrumente in eine Brühe] / weil wir dieselbe nur summarisch betrach-

ten wollen / indem sie so bekannt nicht sind wie die vorigen [= strijkinstrumenten] / auch we-

gen ihrer Kostbarkeit nicht jedermannes Kauffs und Erlernung sind. 

2. […] Die kostbahre Laute ist eines der theuresten Instrumenten unter allen / und ihr 

schmeichlender Klang hat ihr in der Welt nicht wenige Partisans zuwege gebracht. Vor diesem 

haben sie die Italiäner zum Accompagnement gebraucht / und den General-Bass darauf gespielet 

/ welches in der That ein sehr habiles das Clavier ex fundamento verstehendes Subjectum erfor-

dern will; Nachdem aber die Theorbe aufkommen, haben sie ihr den Abschied gegeben / doch 

gebraucht man sie noch heut zu tage bey Hof- und Cammer-Musiqve. Wer demnach solches 

erlernen will / muß zuförderst wegen des Uberlegens lange Finge haben. 

3. […] Dieses delicate Kling-Spiel / welches einen gewölbten Bauch hat / von etwa 10. dünnen 

Spänen zusammen gesetzt / und einen Resonanz-Boden von tännen Holz / in welchem einen 

Rosen-förmige Oeffnung / wie auch einen Hals / an welchem die Tone durch 9. Griffe mit so 

viel Bänden von Schaf-Saiten gezeichnet / und einen Kopff / daran die Saiten vermöge der 

Wirbel aufgezogen werden / hat / wird ganz allein mit Menschen-Händen tractiret / da denn 

die lincke Hand auf dem sogenannten Griff-Brete die Tone hält / wenn die rechte Hand diesel-

ben anschlägt. […] 

p. 58. 4. […] Ordinair wird die Laute folgendermasen gestimmet, deren Saiten heissen also: 

 
Hierbey ist zu bemercken, daß nach der lauten Tabulatur jede Saite A heisset, der erste Band b. 

der 2te c. der 3te d. der 4te e. der 5te f. der 6te g. der 7te. H der 8te i. der 9te k. 

Wer aber will aus andern Tonis spielen lernen, der hat die blosse Vorzeichnung zu regardiren, 

nach welcher einige von denen 7. Baß-Chören verstimmet werden, die andern 6. Chöre blei-

ben in einerley Etendüe. v.g. Die Partie gienge aus F dur: so wird das H ins B gestimmet, weil 

bloß B vorgezeichnet ist. […] 

Obgleich diese Figur einem Calichon als Laute ähnlicher, so hat man solche dennoch bloß we-

gen der abgezeichneten Bände beybehalten müssen, weil die Vielheit der lauten-Chöre in ei-

nen solchen engen Raum proportionate schwerlich zu bringen gewesen. 

p. 59. 

. 
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Der Calichon ist auch ein mit 6. Saiten bezogenes Instrument, welches der Lauten ziemlich nahe 

kommt, und mit 6. einfachen Saiten bezogen ist, welche ins D. G. C. E. A. D. wie auf der Viola 

di Gamba gestimmet werden: Doch gebrauchet man dieselben gar selten. […]  

[Informatie over de theorbe ontbreekt.] 
K Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Univeral Lexicon, Anderer Band, Halle und Leipzig 1732, 

p. 1256. 

Arcileuto, Arciliuto, Archileuto […] Es brauchen die Italiäner dieses Instrument, und tractiren da-

rauf den grossen General-Bass wegen derer starcken Bässe und Grösse, die dieses Instrument 

hat, und weil es einen scharffen Laut von sich giebt. Es hat, […] acht einfache, und sieben dop-

pelte Darm-Saiten, nebst der feinsten und höchsten, Cantino genannt.  

Calichon, Caliciono (Supplement Vierter Band 1754, p. 1251), [citeert Walther]. 

Laute (Sechszehenter Band 1737, p. 1198), [citeert Stößel en Eisel]. 

Liuto, siehe Laute (Siebenzehenter Band 1738, p. 1738).  

Theorba (Drey und Viertzigster Band 1745, p. 1099); [citeert Walther en Mattheson]. 
L Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752. 

p. 184. Die Theorbe findet hinter dem zweyten Clavicymbal, und den ihm zogeordneten Vio-

loncellisten, bequemen Platz. 
M Johann Kuhnau, An S. Magnificenz, den regierenden Herrn, Bürgermeister zu Leipzig, und getreüen Vor-

steher der Kirchen zu St. Thomae […] Dienstgehorsamstes Memorial, 1704, geciteerd uit Philipp Spitta, 

Johann Sebastian Bach, Zweiter Band, Leipzig 21916 (Spitta II), p. 854. 

Die weil wir auch bey unsrer Kirchen Music die sogenannten Colochonen (eine Art von Lauten, 

die aber penetriren, und bey allen izigen Musiquen nöthig sind), immer von andern borgen 

müßen, sie aber nicht allemahl geliehen bekommen können; So ist zum wenigsten ein gut Stü-

cke von solcher Art mit einem Futterale vor beyde Kirchen nöthig […]. 
N Johann Kuhnau, An E. Hoch Edlen und Hochweisen Rath zu Leipzigunterdienstliches Memoraial. Erinne-

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

[…] und folgentlich zu denen gedoppelt besetzten Braccien, zu Violonen, Violoncellen, Coloscio-

nen, Paucken und andern Instrumenten mehr, […] 
O Johann Kuhnau, An die Hochlöbliche Universität zu Leipzig unterdienstliches Memorial, 1717, geciteerd 

uit Spitta II. 

p. 862. […] da ich (1) in meinem ersten Chore bey der heutiges Tages gewöhnlichen starcken 

Music von viel Sing- als Concert- und Capell-Stimmen, oder den so genannten Ripieno, und In-

strumenten, als viel Violinen, Violen, Bässen, als Violonen, Violoncellen, Calichonen, Bassonen, 

wozu die wenigsten von den Kunst-Pfeiffern kommen, weil sie andere blasende Instrumenta, 

als Trompete, Posaune, Hautbois und dergleichen mehr immer zu tractiren haben […] 


