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XXVI. DE VIOOL EN DE ALTVIOOL 
 

De viool en de altviool ontbreken in bijna geen enkele cantate van Bach. Voor beide instru-

menten zal in dit hoofdstuk eerst worden ingegaan op de fysieke bouw in de eerste helft van 

de 18e eeuw. Vervolgens zal onderzocht worden hoeveel instrumenten op verschillende tijd-

stippen in de beide hoofdkerken van Leipzig aanwezig waren, of in bezit van personen die 

aan de kerken verbonden waren, en wat over deze instrumenten bekend is. Ook wordt aan-

dacht geschonken aan mogelijke bespelers van deze strijkinstrumenten. Hoe Bach deze in-

strumenten inzette in zijn cantates en passies, en wat hij daarbij van de spelers verwachtte 

vormt het besluit van de beide paragrafen. 

 

 
Afb. 1. Cristofori Munari, Stilleven met muziekinstrumenten, 1710-1715 

The Museum of Fine Arts, Houston, Nr. 61.60 

https://static.mfah.com/collection/46589.jpg?maxWidth=550&maxHeight=550&format=jpg&quality=90
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1. Wat is bekend over de bouw, eigenschappen, bespelers en inzet van 

de viool in Bachs cantates en passies in Leipzig? 

De viool in Duitsland in de 18e eeuw 
De viool (Violine, violino) is het kleinste standaard-instrument uit de braccio-familie, waartoe 

ook de altviool en de cello behoren. Deze instrumenten kwamen in Italië tot ontwikkeling in 

de 16e eeuw. Halverwege deze eeuw werden zij geïntroduceerd in Duitsland; rond 1600 wa-

ren braccio-consorts daar populair, vooral voor het spelen van dansmuziek en canzona’s. 

Vanaf deze tijd ontwikkelde de viool zich daarnaast verder als solo-instrument.1 Meervou-

dige bezetting met ripiënostrijkers kwam, in navolging van Lully in Frankrijk, in Duitsland 

in de tweede helft van de 17e eeuw geleidelijk in zwang.2  

De toon van de viool werd omschreven als doordringend, mogelijk in tegenstelling 

tot de gamba.A De leden van de braccio-familie bezaten over het algemeen vier snaren, ge-

stemd in kwinten; sinds ongeveer 1600 waren de snaren van de viool vrijwel steeds gestemd 

als g-d1-a1-e2, hoewel soms verstemming (scordatura) werd toegepast. Vanaf halverwege de 

17e eeuw werden in Italië de onderste snaren in toenemende mate omwonden met zilver-

draad, waardoor de kwaliteit van de bastonen aanzienlijk toenam (zie voor details over om-

woelde snaren Hoofdstuk XXI, De violoncello); deze praktijk vond in Duitsland ingang vanaf 

omstreeks 1700. Tot die tijd werden de laagste snaren minder gebruikt vanwege de matige 

kwaliteit van deze tamelijk dikke snaren.3 De eerste auteur in Duitsland die omwoelde sna-

ren op de viool noemde was Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majer in 1732;B niet-om-

woelde snaren bleven na 1700 nog lang in gebruik.4  

 Violen zoals die in de 18e eeuw werden gebruikt, weken in een aantal opzichten af 

van de latere instrumenten. Veel dimensies (kamhoogte, de hoek tussen hals en corpus, 

lengte, inwendige balken) waren kleiner dan bij de huidige viool. De hals (inclusief toets) 

was minder lang, dikker en minder achterover staand gemonteerd; de toets was meestal met 

ebbenhout bekleed. De schapendarmsnaren hadden een grotere diameter en waren over het 

algemeen minder strak gespannen dan de huidige staal- of kunststofsnaren. Alleen de onder-

ste (laagste) snaar was veelal met zilver- of koperdraad omsponnen. De geprofileerde bodem 

werd vervaardigd van ahornhout, en het dek van naaldhout. Georg Falck en Daniel Merck 

adviseerden het plaatsen van de viool op de linkerborst. Kinhouders en schoudersteunen 

waren onbekend; de violen werden zelden gesteund met de kin, hoewel Johann Jacob Prin-

ner al in 1677 adviseerde om dat wel te doen.C  

De corpuslengte was 34-37 cm, de halslengte 11,5-13 cm. De strijkstok was korter en 

naar buiten gebogen. De paardenharen waren rechtstreeks vastgemaakt aan de stok zelf, of 

                                                      
1 David D. Boyden c.s., ‘Violin, § 1’, The New Gove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, 

Vol. 26, p. 702ff.  
2 John Spitzer en Neal Zaslaw, The Birth of the Orchestra, History of an Institution, 1650-1815, Oxford 

2004, p. 213 ff. 
3 Stephen Bonta, ‘From Violone to Violoncello: A Question of Strings?’, Journal of the American Musical 

Instrument Society 3, 1977, p. 64-99; 
4 Op grotere strijkinstrumenten werden omwoelde snaren al voor 1700 genoemd:  

Daniel Speer, Grund-richtiger/kurz/leicht und nöthiger Unterricht der Musicalischen Kunst, Göppingen 

1687, p. 91;  

Daniel Merck, Compendium musicae instrumentalis chelicae, Augspurg 1695, s.p., Cap. VIII. 
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aan een los gemonteerde slof; schroeven bestonden nog niet.5 In 1688, maar ook nog in 1732 

werd geschreven dat de stok werd gehanteerd met de duim op het haar vlak naast de slof, 

zodat dit steeds op de gewenst spanning kon worden gehouden.D Prinner merkte in 1677 op 

dat hij in Italië meermalen violisten had gezien die de stok in het midden hanteerden, waar-

bij ze de stang (het hout) tussen de duim en een andere vinger klemden, maar dat ‘echte kun-

stenaars’ (rechten Khünstler) deze manier afwezen.E 

 Volgens Eisel (1738) werden de beste violen gemaakt door Antonio Stratifario (sic) in 

Cremona en Jacob Stainer in Absam (tegenwoordig in Oostenrijk). De kwaliteit van deze in-

strumenten kwam vooral tot uiting in hun luide toon, die een compleet muziekensemble kon 

overstemmen. Goedkopere goede instrumenten werden volgens Eisel in Duitsland gemaakt 

door o.a. Johann Christian Hoffmann (1683-1750) in Leipzig.F Bach was bevriend met Hoff-

mann; in hun families waren zij onderling peetoom. In 1729 werden onder verantwoordelijk-

heid van Bach Hoffmann-strijkkwartetten aangeschaft voor de Thomaskirche en de Nikolai-

kirche; in 1732 droeg Bach aan Hoffmann het onderhoud van de strijkinstrumenten van de 

beide hoofdkerken op, en in Hoffmanns testament uit 1748 (waarin hij Bach een van meine 

lieben Freunde noemde) liet hij aan Bach een door loting aan te wijzen instrument na.6 Eisel 

noemde niet de evenzeer beroemde instrumentmaker Joachim Tielke, die in Hamburg 

werkte. Belangrijke Duitse centra van vioolbouw waren verder Mittenwald in Beieren en 

Neukirchen (nu Markneukirchen) in het Vogtland. De violen van Stainer en Hoffmann had-

den een meer gewelfd corpus, en daarmee een mildere toon dan de instrumenten met vlak-

kere vormen, zoals van Stradivari.  

Van violisten werd verwacht dat ze het positiespel beheersten, waarbij o.a. de hand 

op de bovenste snaar verschoven diende te worden om hogere tonen dan een kwint boven e2 

te bereiken. Volgens Daniel Speer (1687) en Daniel Merck (1695) kon de violist de e3 vertol-

ken,G maar Georg Falck (1688) noemde f3 en g3 .H Componisten als Johann Heinrich Schmel-

zer (ca. 1620-1680) en Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) schreven eveneens tonen voor 

tot g3. Ook Johann Mattheson (1713) gaf een maximaal bereik van tweeënhalf octaaf voor Ge-

sellen en voor beroepsviolisten drie octaven aan, dus eveneens tot g3 .I Eisel noemde e3 als ge-

bruikelijke hoogste toon voor leerlingen, maar hogere tonen waren haalbaar voor ‘Meister’ 

op het instrument.7 

De violen in de beide hoofdkerken in Leipzig 
Bach trof in Weimar een rijk bestand aan violen aan, met instrumenten van Stainer, en niet 

met name genoemde violen uit o.a. Cremona en Mittenwald. In Köthen waren violen van 

o.a. Stainer, Hoffmann, Johann Hasert, Johann Heinrich Ruppert en Balthasar Paulus (uit 

Neukirchen) aanwezig.8 

In vergelijking met deze rijkdom aan goede violen moet het voor Bach in Leipzig be-

helpen zijn geweest. In 1701 had Johann Kuhnau voor elk der beide hoofdkerken twee violen 

aangeschaft van de Stadtpfeiffer Marcus Buchner.J Kuhnaus inventarislijst uit 1701 voor de Ni-

                                                      
5 O.a. Bernd Heyder, ‘Bachs Instrumentarium‘, in Reinmar Emans en Sven Hiemke (red.), Das Bach-

Handbuch Band 2, Laaber 2007, p. 159; Kai Köpp, ‘Violine‘, in Siegbert Rampe en Dominik Sackman, 

Bachs Orchestermusik, Kassel 2000, p. 292-296. 
6 Herbert Heyde, ‘Johann Christian Hoffmann’, in Eszter Fontana, Veit Heller, Klaus Martius, Martin 

und Johann Christian Hoffmann, Geigen- und Lautenmacher des Barock, Leipzig 2015, p. 69-74. 
7 Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktikos, Erfurt 1738, p. 27. 
8 Ulrich Prinz, Johann Sebastian Bachs Instrumentarium, Stuttgart/Kassel 2005, p. 428. 
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kolaikirche noemt daarnaast twee oude violen.K Bij een inventarisatie in 1712 bleken de instru-

menten van Buchner in de Thomaskirche (tijdelijk?) niet aanwezig te zijn. Wel werd een viool 

uit Neukirchen aangetroffen, waarvan de aanschafrekening ontbreekt.L Om de door Bach bij 

grote werken gewenste bezetting met zes violen te bereiken moet dus in de periode tussen 

1723 en 1729 gebruik zijn gemaakt van violen die niet standaard tot de uitrusting van de spe-

cifieke kerk behoorden. Zo werden de violen van beide kerken mogelijk steeds versleept 

naar de kerk waarin een cantate werd uitgevoerd, maar er waren nog andere mogelijkheden. 

De stadsmusici speelden waarschijnlijk op hun eigen instrumenten.9 Verder waren nog twee 

in 1678 door Martin Hoffmann (de vader van Johann Christian) gebouwde en in 1706 gerepa-

reerde violen aanwezig in de Thomasschule,M en bezat Bach (in 1750) zelf twee violen, waar-

onder één (uit de school?) van Stainer.N Tot de inventaris van Zimmermans koffiehuis be-

hoorden ook twee violen.10 

In 1729 werd voor zowel de Thomaskirche als de Nikolaikirche een strijkkwartet van 

Hoffmann aangeschaft.O In een inventarislijst van de Thomaskirche uit 1789 staan beide Hoff-

mann-violen nog vermeld, en daarnaast vier violen uit de tijd na 1750; eenzelfde instrumen-

tenbestand blijkt uit de inventarislijst uit 1784 van de Nikolaikirche. De Thomasschule bezat in 

1795 maar liefst dertien violen, genummerd 1-13.P Inventarislijsten uit 1823 laten zien dat de 

instrumenten van een nummer waren voorzien: drie violen in de Thomaskirche en zes in de 

Nikolaikirche. In de Thomasschule waren in 1823 nog slechts twee violen, genummerd 1 en 2 

aanwezig.Q Een rekening voor de reparatie in 1801 van een Hoffmannische Geige uit de Tho-

masschule laat zien dat toen de hals is verplaatst, en stemkast, greep, staartstuk en kam zijn 

vervangen.11 Uit overgeleverde violen blijkt dat de inventarisnummers werden voorafgegaan 

door de codes TK, NK resp. TS. 

Twee in 1729 door Hoffmann gebouwde violen uit het bezit van de Thomaskirche be-

staan nog. Zij dragen de signaturen TK1 en NK5 (afb. 2a/b) en hebben een corpuslengte van 

ongeveer 35,5 cm.  

 

Afb. 2a/b. Signaturen TK1 en NK5. Bron: Fontana c.s. 2015, p. 80. 

 

                                                      
9 Hans-Joachim Schulze, ‚Besitzstand und Vermögensverhältnisse von Leipziger Ratsmusikern zur 

Zeit Johann Sebastian Bachs‘, Beiträge zur Bachforschung, Heft 4, Leipzig 1984, p. 33-46. 

Violen zijn genoemd in de nalatenschappen van  

p. 34ff. Kunstgeiger Johann Friedrich Caroli (1730-1738; drie violen) 

p. 36f. Kunstgeiger Johann Christian Oschatz (1738-1762 (vanaf 1747 Stadtpfeiffer); twee violen) 

p. 38ff. Kunstgeiger (vanaf 1708 Stadtpfeiffer) Christian Rother (tot 1737; één viool) 

p. 41ff. Stadtpfeiffer Johann Caspar Gleditsch (tot 1747; drie violen) 
10 Arnold Schering, Musikgeschichte Leipzigs, dritter Band (1723 bis 1800), Leipzig 1941, p. 135. 
11 Heyde 2015, p. 69. 
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Dat een viool uit de Nikolaikirche terecht is gekomen in het bestand van de Thomaskirche kan 

het gevolg zijn van de omstandigheid dat instrumenten uit de ene kerk steeds zo nodig ook 

in de andere gebruikt werden; Christine Kröhner meent dat de muziekinstrumenten van 

beide kerken meermalen van plaats wisselden.12  

 

 
Afb. 3a/b/c. Viool TK1 (JCH 17). Bron: Fontana c.s. 2015, p. 383. 

 

Het dek, de hals en stemkast van de TK1 (JCH 17) zijn van later datum (afb. 3a/b/c). In 1811 

werd een Hoffmannische Geige uit de Thomaskirche gerepareerd en van een nieuw dek voor-

zien; Veit Heller neemt aan dat de betreffende viool de TK1 was.13 De hals en stemkast en 

mogelijk ook de zijwanden van de NK5 (JCH 18) zijn eveneens van later datum. (afb. 4a/b/c). 

De NK 5 is in 1853 gerepareerd, getuige een vermelding binnen in de kast; Heller denkt dat 

toen pas de hals en de stemkast zijn vervangen.14  
 

                                                      
12 Christine Kröhner, 'Die Streichinstrumente der Leipziger Thomaskirche aus Bachs Amtszeit - Zum 

Problem der Erfassung des Bestandes zwischen1723 und 1750 und Untersuchung der überlieferten 

Instrumente', in Winfried Hoffmann und Armin Schneiderheinze (ed.), Bericht über die Wissenschaftli-

che Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR 1985, Leipzig 1988, p. 164, n. 17.  

Een andere mogelijkheid is de volgende. In 1789 zijn alle instrumenten wegens verbouwing van de 

Nikolaikirche opgeslagen in ‘een aparte kast’ (einem besonderen Schranke) in de Thomasschule; wellicht 

hebben alle instrumenten toen hun stempel gekregen, en heeft de viool NK5 toen per ongeluk een ver-

keerd stempel gekregen. Ibid, p. 157. 
13 Ibid. p. 159;  

Veit Heller, ‘Die Viola-da-Baraccio-instrumente von Johann Christian Hoffmann‘, in Fontana c.s. 2015, 

p. 120, 382f. 
14 Kröhner 1988, p. 158f; Heller 2015, p. 120, 384f. 
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Afb. 4a/b/c. Viool NK5 (JCH 18). Bron: Fontana c.s. 2015, p. 385. 

De violisten in de beide hoofdkerken in Leipzig 
In zijn memorandum van 1730 (Entwurff) vroeg Bach twee à drie eerste en evenzoveel 

tweede violisten.R Meestal zullen de drie Kunstgeiger viool hebben gespeeld. Bij een kleine 

bezetting van 2 x 2 violen moet daarnaast Stadtpfeiffer (wanneer bijvoorbeeld hobo’s de enige 

blaasinstrumenten waren), een student en/of leerling zijn ingeschakeld, bij een grotere bezet-

ting van 3 x 2 violen drie studenten of leerlingen. Bach gaf aan dat hij meestal de tweede vio-

len door leerlingen liet bespelen.S In 1736 schreef rector Johann August Ernesti van de Tho-

masschule dat de vorige prefect Maximilian Nagel steeds viool speelde.15 Ook zijn getuig-

schriften van Bach voor leerlingen overgeleverd, waaruit blijkt dat zij viool speelden.16  

Bach liet standaard twee partijen maken van de eerste en tweede vioolpartijen, ook 

wanneer maar twee spelers per partij nodig waren. In Hoofdstuk V (De bezetting van de in-

strumentale partijen) is gesuggereerd dat de reden een kwestie van status kan zijn geweest. 

Stadsmusici hadden recht op een eigen partij; wellicht zaten leerlingen om die reden ook op 

andere plaatsen dan de stadsmusici. Maar dan is het onlogisch dat Bach ook voor de tweede 

viool twee partijen liet schrijven: twee leerlingen konden immers samen uit één partij spelen, 

zoals ook bij de altviolen gebeurde. Dat suggereert dat een van de drie Kunstgeiger ook 

tweede viool speelde. In hetzelfde hoofdstuk V is betoogd dat de uitspraak van Carl Philipp 

Emanuel Bach dat Bach zelf liever viool (of altviool) speelde als leider van een orkest waar-

schijnlijk niet van toepassing was op de uitvoeringen van cantates in beide hoofdkerken; een 

plaats aan het klavecimbel ligt meer voor de hand (zie Hoofdstuk XIX (Het klavecimbel). In de 

                                                      
15 BD II, nr. 383, p. 275. 
16 In veel getuigschriften werd vermeld dat de desbetreffende leerlingen verschillende instrumenten 

bespeelden. In de volgende bronnen wordt de viool expliciet genoemd. BD I, nr. 15, p. 48; I, nr 68, p. 

136; I, nr. 71, p. 139 en I, nr. 81, p. 148. Uit het getuigschrift voor Carl Friedrich Pfaffe uit 1745 blijkt dat 

deze als Stadtpfeiffer ook viool speelde: BD I, nr. 80, p. 147. 
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Thomaskirche was de positie van de violisten in een hooggeplaatst ‘zijkoor’ ook niet goed ver-

enigbaar met de lager gelegen centrale plaats van de Director (zie hoofdstuk De opstelling).  

Bachs violisten speelden niet alleen maar viool. In de Matthäus-Passion speelden zij bijvoor-

beeld blokfluit in het accompagnato-recitatief ‘O Schmerz, hier zittert das gequälte Herz’ (afb. 

5), waarschijnlijk zelfs in meervoudige bezetting, omdat de muziek ook is opgenomen in de 

doubletten (zie hoofdstuk V). Evenzo speelden zij violoncello piccolo in BWV 6/3 en 41/4, en 

viola d’amore in deel 19 en 20 van de eerste versie (1724) van de Johannes-Passion BWV 245.1 

(zie Hoofdstuk XXVII (Bijzondere strijkinstrumenten).17  

 

 

 
Afb. 5. BWV 244.2/19, partij Violino 2, doublet (koor I). 

Vioolpartijen in Bachs cantates en passies in Leipzig 
De vioolpartijen zijn standaard genoteerd in de vioolsleutel (g1 op de tweede lijn), maar Ul-

rich Prinz bespreekt uitgebreid gevallen waarin zij geschreven zijn in de altsleutel. Dat ge-

beurde vooral wanneer violen en altviolen unisono spelen, bijvoorbeeld bij een bassetto. Dan 

werd soms ook het bereik van de viool in de diepte overschreden (Umfangsunterscheitung);18 

blijkbaar moesten de violisten dit probleem zelf ter plaatse oplossen.19 Ook de sopraansleutel 

(c1 op eerste lijn) komt een aantal keren voor; soms als er plaatsgebrek was tussen twee bal-

ken.20 Scordatura (verstemming) komt in Bachs werken niet voor. 

In Bachs cantates en passies is een volledig chromatisch bereik tot e3 vereist, maar ook 

hogere tonen, tot a3, werden af en toe voorgeschreven.21 In de lagere regionen komt in 70% 

van door Prinz onderzochte solovioolpartijen de laagst speelbare tonen g of gis voor.22 

 Bach maakte kennelijk onderscheid tussen de aanduidingen Violino solo en Violino con-

certato. In het eerste geval gaat het om enkel bezette vioolpartijen, in de tweede om concerte-

rende solovioolpartijen. Voor de laatste maakte hij vaak aparte partijen, zodat de ripiënisten 

gewoon uit hun partijen konden blijven spelen. Ripiënistenpartijen kregen geen bijzondere 

aanduiding; zij werden als alle normale vioolpartijen gewoonlijk van termen als Violino 1mo 

en Violino 2do voorzien. Uit de partituren wordt niet altijd duidelijk of violisten solistisch 

speelden; soms blijkt dat alleen uit de partijen. In de partituur en de partij voor viool 1 van 

BWV 59/4 bijvoorbeeld heeft de aria alleen het opschrift ‘Aria’, maar in de partij voor viool 2 

staat Aria con Violino solo | tacet. En in de aria ‘Jesus ist ein Schild der Seinen’ BWV 42/6 blijkt 

                                                      
17 Prinz 2005, p. 455. 
18 f in BWV 118, 243.1/10, e in 170/3, d in 234/4. Ibid., p. 465.  
19 Ibid., p. 437ff. 
20 Ibid., p. 440ff. 
21 De volgende lijst met werken waarin voor de viool noten hoger dan e3 voorkomen, is ontleend aan 

Prinz 2005, p. 463f. Daar worden ook partijen en maatcijfers vermeld. 

Tot f3  BWV 41/1, 74/5, 243.1/1; 

Tot fis3 BWV 67/1, 103/1, 171/4, 172.2/1, 190/1; 

Tot g3  BWV 61/6, 101/2, 158/2; 

Tot a3  BWV 66/1, 232.2/6. 
22 Ibid., p. 465. 
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uit de partituur niet welke instrumenten bedoeld zijn voor de bovenste twee balken (afb. 6a). 

De bovenste balk uit de partituur is terug te vinden in de partij voor viool 1 (afb. 6b) en de 

onderste in het doublet van deze partij (afb. 6c). In de partij voor viool 2 staat vermeld Aria 

Basso tacet. Hieruit blijkt dat beide partijen solistisch werden gespeeld door Kunstgeiger, tenzij 

Bach afweek van zijn eigen memorandum waarin hij 2 auch wohl 3 violisten per partij vroeg; 

dat lijkt onwaarschijnlijk.23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 6a. BWV 42/6, partituur, m. 1; b. idem partij viool 1; c. idem doublet viool 1. 

 

De tenoraria ‘Wir waren schon zu tief gesunken’ BWV 9/3 heeft in de autografe partituur als 

bezettingsvoorschrift Violino solo, maar oorspronkelijk lijkt er Violini unis. of Violini unisoni te 

hebben gestaan (afb. 7). Die oorspronkelijke bedoeling blijkt ook uit de partijen: in de partij 

voor viool 1 staat geen solo, en de aria is zonder een tacet-vermelding ook opgenomen in het 

doublet voor viool 1 (niet in de partijen voor viool 2).24 Blijkbaar heeft Bach zich bedacht, mo-

gelijk bij een heruitvoering. Hans-Joachim Schulze meent dat Bach dit noodgedwongen 

deed, omdat hij de volgens Johann Kirnberger vereiste spanningsloze luchtigheid bij een -

maat niet zou hebben kunnen realiseren bij een unisono-uitvoering.25 

 

 
Afb. 7. BWV 9/3, partituur, begin. 

 

Men mag vermoedelijk aannemen dat vioolpartijen die niet in de doubletten zijn opgenomen 

solistisch werden uitgevoerd. In hoofdstuk V (De bezetting van de instrumentale partijen, § 2, 

                                                      
23 Ibid., p. 453. 
24 Reinmar Emans, KB bij NBA I.17.2, Kassel 1993, p. 124 en 134. 
25 Hans Joachim Schulze, ‘Bach Stilgerecht aufführen - Wunschbild und Wirklichkeit‘, 1984, rev. 1991, 

in Joachim Lüdtke, Bach und die Nachwelt, Band IV, Laaber 2005, p. 188. 
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Bachs wensen) zijn de bijzondere condities besproken in verband met de solovioolpartijen in 

de Mis in b BWV 232.2 en de Matthäus-Passion BWV 244.2. 

 Bach schreef een aantal malen het gebruik van een sourdine voor, zowel in partituren 

als in partijen.26 In achttiende-eeuws Duisland werden sourdines voor strijkinstrumentenvol-

gens Johann Gottfried Walther en Johann Joachim Quantz meestal van een metaal gemaakt, 

zoals messing, lood of staal.27, T Meermalen werd door Bach bij vioolpartijen het woord piz-

ziccato genoteerd (met de vingers getokkeld), en col arco om deze speelwijze binnen een deel 

te beëindigen.28 Naast de punt op individuele noten om deze staccato te spelen schreef Bach 

ook de term staccato wanneer gedurende langere tijd alle noten los van elkaar gespeeld dien-

den te worden.29 Soms gebruikte Bach de term spiccato; er schijnt geen duidelijk verschil te 

bestaan met staccato (al komt de eerstgenoemde term uitsluitend voor bij strijkers). Zo werd 

de ene term gebruikt bij de eerste vioolpartij van ‘Ehre sei Gott’ BWV 248.2/21 en de andere 

term bij de tweede vioolpartij.30 

 Tweemaal heeft Bach in zijn cantates in Leipzig arpeggio te spelen noten als akkoor-

den genoteerd, nadat hij de wijze waarop het arpeggio gerealiseerd moest worden eerst gede-

tailleerd had uitgeschreven (afb. 8).31 

 

 
Afb. 8. ‘Nichts kann mich erretten von höllischen Ketten‘ BWV 74/7, partij viool 1, begin. 

 

In een aantal gevallen is de partij van een niet nader genoemd solo-instrument niet overgele-

verd. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het dan meestal om vioolpartijen.32 Verder heeft Bach 

                                                      
26 Prinz 2005, p. 457: BWV 8/1, 30.1,2/5, 33/3, 34.2/3, 36.5/7, 107/6, 197.2/2, 232.2/8, 243.2/6, 249.4/6. 
27 De eerste sourdines werden genoemd in 1636 in Frankrijk; zij waren drietandig en gemaakt van eb-

benhout of ivoor. Fred J. Lindeman, The rebirth of the Baroque Violin, Amsterdam 2011, p. 111. 

Walther: zie T. 

Zedler citeert Walther: Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon, Band 38, 

Leipzig und Halle 1742, kolom 1022. De sourdine wordt verder in de traktaten weinig genoemd. In 

Stössels Kurzgefaßtes musicalisches Lexicon (Barnickel, 1737, p. 354f.) wordt alleen de sourdine bij de 

trompet besproken. 

Volgens Johann Joachim Quantz (1752) kon de Dämpfer gemaakt zijn van hout, lood, messing, ijzer of 

staal gemaakt zijn; de beste zouden van staal zijn. Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung 

[…],  Berlin 1752, p. 203. 
28 Prinz 2005, p. 457: BWV 8.2/1, 30.1,2/5, 33/3, 61/4, 73/4, 92/8, 95/4, 127/3, 161/4, 182/1, 198/4.  
29 Ibid., p. 457: BWV 1/5, 8.1/1, 32/5, 73/1, 88/3, 94/1, 108/1, 124/1, 151/1, 173/3, 248.2/21. 
30 Spiccato: Ibid., p. 458: BWV 32/1, 174/1, 248.2/21. Staccato: Zie Walther.T 
31 Prinz 2005, p. 459: BWV 74/7, 86/2. 
32 Ibid., p. 468: BWV 37/2, 139/2, 166/2 en 181/3.  
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blaasinstrumenten of orgel in solopartijen vaak bij heruitvoeringen vervangen door een vi-

ool.33 Ook heeft hij meer dan eens blazerspartijen later versterkt met violen.34 

 Bach heeft de viool op zeer verscheidene manieren ingezet in zijn cantates en passies. 

De meest voorkomende vormen zijn: in tutti-ensembles, in vierstemmige strijkersensembles, 

beide vioolpartijen unisono met de altviolen, unisono met andere instrumenten of zangstem-

men en als solo-instrument. Bach heeft zeer vaak de violisten obligate partijen gegeven; vaak 

als enige solo-instrument, maar ook vaak samen met andere instrumenten.35 Aria’s voor vier-

stemmig strijkersensemble komen veel voor en hebben opvallend vaak een danskarakter. 

Dezelfde bezetting komt eveneens vaak voor in accompagnato-(delen in) recitatieven. 

Aan de eerste violisten werden vaak hogere eisen gesteld dan aan de tweede violisten 

en ripiënisten in het algemeen. In zijn memorandum (1730) noteerde Bach dat hij de tweede 

violen vaak bij gebrek aan goede spelers aan leerlingen van de Thomasschule toewees; de eer-

ste violisten zullen vooral stadsmusici zijn geweest. Deze beroepsviolisten werden soms ge-

confronteerd met bijzondere technieken als de bariolage, waarbij dezelfde toon afwisselend 

op twee verschillende snaren wordt gespeeld (afb. 9).36 
 

 
Afb. 9. ‘Wie lieblich klingt es in den Ohren‘, BWV 133/4, partij viool 1, m. 17-19. 

 

 
Afb. 10. BWV 188/5, partituur, begin, editie BG. 

 

 

                                                      
33 Ibid., p. 469: BWV 8.1,2/1,2, 17/3, 43/7, 47/2, 69.1,2/3, 101/2, 103/1,3, 130.1,2/3, 151/1, 156/2, 197.2/6,8, 

234/5, 245.2,5/35. Datzelfde gebeurde bij hergebruik in een ander werk: BWV 36.1/7 -36.5/7, 79/2 - 

234/5, 197.1/4 - 197.2/6, 184.2/6a -213/13a, 102/5 - 233/5, 179/5 - 234/4, 213/7 - 248.2/41. 
34 Ibid., p. 470: BWV 161/1, 182/1, 185.1,2/5, 186/3-5, 245.2,5/35, 245.2,5/21b, 25b. 
35 Ibid., p. 470f. 
36 Ibid., BWV 83/1, 133/4. Bariolage-achtige effecten komen voor in BWV 84/3 en 178/3. 



11 

 

Ook dubbelgrepen vroeg Bach van zijn soloviolisten; soms ook op drie of zelfs vier snaren.37 

Twee- tot vierstemmige slotakkoorden zijn enkele malen voorgeschreven voor de eerste vio-

listen samen.38 Alleen in BWV 188/5 werden dubbelgrepen van alle strijkers gevraagd in de 

eerste maat van een recitatief (afb. 10), hoewel het mogelijk is dat Bach bedoelde dat de par-

tijen verdeeld werden over de twee (of drie) spelers van deze partijen. 

Violen hadden in Bachs tijd een afwijkende bouw in vergelijking met moderne 

instrumenten; dat gold ook voor de strijkstokken. Tussen 1723 en 1729 waren 

in beide hoofdkerken waarschijnlijk te weinig violen aanwezig voor de door 

Bach gewenste bezetting van vier à zes violen; dit aantal kon bereikt worden 

door instrumenten uit de andere hoofdkerk of de Thomasschule te lenen, of 

wanneer de stadsmusici hun eigen violen meenamen. In 1729 werd voor beide 

kerken een nieuw strijkkwartet aangeschaft van Johann Christian Hoffmann; 

twee van de violen hieruit bestaan nog, zij het in omgebouwde vorm. De 

stadsmusici, in het bijzonder de drie Kunstgeiger, speelden viool; voor het 

door Bach gewenst aantal violisten van 4 à 6 waren daarnaast leerlingen of 

studenten nodig.  

In Bachs cantates en passies is een volledig chromatisch bereik tot e3 vereist, 

maar ook hogere tonen, tot a3, komen af en toe voor. Soms schreef hij (meta-

len?) sourdines voor, of aanwijzingen als pizziccato. De partijen voor eerste 

violisten zijn vaak moeilijker dan die voor de tweede. Dubbelgrepen kwamen 

bijna uitsluitend voor in solo-vioolpartijen.  

 
 

2. Wat is bekend over de bouw, eigenschappen, bespelers en inzet van 

de altviool in Bachs cantates en passies in Leipzig? 

De altviool in Duitsland in de 18e eeuw. 
De altviool (viola) is een grotere versie van de viool. De snaren zijn gestemd c – g – d1 – a1. De 

altviool nam (en neemt) in het vierstemmige strijkersensemble een bijzondere plaats in. Een 

zangersensemble bestaat uit een bas, een tenor, een alt en een sopraan. Het strijkersensemble 

bestaat echter uit twee sopraan-instrumenten, een alt-instrument en een bas-instrument. De 

tweede viool speelt dus de altpartij en de altviool de tenorpartij. Tenorviolen, met een laagste 

snaar in G, bestonden in de 17e eeuw wel degelijk, en werden ook in de 18e eeuw nog wel ge-

bruikt. 

De belangrijkste bijzonderheden van de altviool wijken niet af van die van de viool; 

ook bij de altviool was alleen de onderste snaar omwoeld met metaaldraad. De corpuslengte 

was 38 – 43 cm (de variatie hierin kon dus groot zijn, terwijl de hals verhoudingsgewijs kort 

was. Het is niet bekend van welke bouwers altviolen aanwezig waren in Weimar ten tijde 

                                                      
37 Ibid. p. 479, BWV 32/3, 47/2, 74/7, 86/2, 97/4. 
38 Ibid., BWV 111/4, 194.2/5, 195.3/3 (ook tweede violen). 
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van Bach. In Köthen waren instrumenten aanwezig van Jacob Stainer, (Johann Heinrich?) 

Eichentopf en Hans Andreas Dörffler.39 

Speer (1687) noemt voor een Braz (notatie in de altsleutel) de c2 als gebruikelijke hoog-

ste noot, maar noteert in de notenbalk met mogelijke tonen de d2 als hoogste. Voor een lage 

Braz (tenorsleutel) noemt Speer als hoogste toon een a1 op de (losse) hoogste snaar, maar de 

laagste toon blijft c.U Falck (1688), Merck (1695) en Mattheson (1713) bespreken de hoogst be-

reikbare tonen alleen bij de viool; niet bij de altviool. Eisel (1738) gaf evenals Speer als hoog-

ste te spelen toon de d2, met de aantekening dat hogere tonen haalbaar waren door het over-

zetten van de vingers, zoals bij de viool. Bij Eisel was het normale bereik bij notatie in alt- en 

tenorsleutel hetzelfde.40 

De altviolen in de beide hoofdkerken in Leipzig 
In 1672 zijn voor zowel de Thomaskirche als voor de Nikolaikirche drie door Leonhardt Pradter 

in Praag gebouwde altviolen aangeschaft.V In 1701 meldt Johann Kuhnau de aanwezigheid 

van ‘2 Violen’ in de Nikolaikirche.41 Als onderdeel van de beide door Johann Christian Hoff-

mann gebouwde strijkkwartetten in 1729 kwamen beide hoofdkerken in het bezit van een 

nieuwe altviool. In 1789 waren in de Thomaskirche nog steeds een altviool van Pradter en die 

van Hoffmann aanwezig, en in 1784 in de Nikolaikirche de altviool van Hoffmann en een van 

diens opvolger.W  

Twee altviolen van een Saksisch-Boheemse bouwer, mogelijk van Leonhardt Pradter, 

bestaan nog steeds; zij zijn voorzien van de signaturen TK2 (afb. 11) en NK1. Kröhner meent 

echter dat deze instrumenten 18e-eeuws zijn, en afkomstig uit Sachsen-Böhmen; als bouwer 

is wel Joseph Pradter (1714-1736) genoemd.42 

 

 
Afb. 11. Altviool TK2. Bron: Prinz 2005, p. 499. 

 

                                                      
39 Köpp 2000, p. 298f.; Prinz 2005, p. 497. 
40 Eisel 1738, p. 38f. 
41 Arnold Schering, Musikgeschichte Leipzigs, zweiter Band (1650 bis 1723), Leipzig 1926, p. 114. 
42 Kröhner 1988, p. 162.; Rampe 2000, p. 299. 
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Van beide altviolen van Hoffmann uit 1729 is er nog een aanwezig in de Thomaskirche, hoe-

wel een signatuur op een benen plaatje inmiddels ontbreekt (afb. 12a/b/c). De corpuslengte 

van deze altviool is nu 40,2 cm, maar is oorspronkelijk groter geweest; het instrument moet 

toen meer het karakter van een tenorviool hebben gehad. Mogelijk werd het in 1881 aange-

past aan de toen gebruikelijke afmetingen van een altviool. Daarbij ging dan het signatuur-

plaatje verloren. Ook de hals is niet origineel.43 

 

 
Afb. 12a/b/c. Altviool J.C. Hoffmann, Thomaskirche, s.S. (JCH 19). Bron: Fontana c.s. 2015, p. 387. 

 

De Thomasschule bezat tijdens Bachs cantoraat ook twee altviolen (‘Violons de Braz’),44 evenals 

Zimmermanns koffiehuis.45 In de nalatenschap van Johann Friedrich Caroli (Kunstgeiger 

1730-1738) waren drie altviolen aanwezig,46 en in die van Bach eveneens drie.X 

De altviolisten in de beide hoofdkerken in Leipzig 
In zijn memorandum van 1730 (Entwurff) vroeg Bach twee altviolisten (dus geen variabel 

aantal, zoals bij de violen) voor de uitvoering van zijn cantates. Hij vroeg ook nog twee spe-

lers voor een tweede altvioolpartij, die echter in Leipzig alleen voorkwam bij heruitvoerin-

gen van de in Mühlhausen of Weimar geschreven cantates BWV 4, 12, 31.2, 61, 172.2,3 en 182 

(zie hoofdstuk V. De bezetting van de instrumentale partijen).Y Daarbij vermeldde hij ook dat hij 

de altviolen bijna altijd had moeten laten bespelen door leerlingen (zie S). Dit verklaart 

waarom Bach normaliter geen doubletten liet maken voor de altviolisten: zij konden samen 

uit één partij lezen. In zijn getuigschrift voor Johann Christoph Altnickol schreef Bach in 1747 

dat deze onder andere als altviolist zijn medewerking verleende in het Choro Musico.Z Bach 

                                                      
43 Heller 2015, p. 386. 
44 Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach II, Leipzig2 1920, p. 774; Dokumente GLT VIII/C9, p. 44. 
45 Schering 1941, p. 135.  
46 Schulze 1984, p. 36. 
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zelf speelde volgens Carl Philipp Emanuel (1774) rein u. durchdringend viool, maar als kenner 

van de harmonie het liefst altviool.AA Beide kunnen echter nauwelijks van toepassing zijn ge-

weest in de Thomaskirche, omdat de strijkers daar in een hoger gelegen zijkoor speelden. Van 

daaruit was leiding geven aan het ensemble minder goed mogelijk. Bovendien waren de 

steeds aanwezige partijen overbodig geweest: Bach gebruikte immers zijn partituur. 

Altvioolpartijen in Bachs cantates en passies in Leipzig 
Doubletten van de altvioolpartijen werden in Leipzig voor zover bekend nooit gemaakt. De 

partijen zijn gewoonlijk genoteerd in de altsleutel. In cantates uit Weimar met twee altviool-

partijen is de tweede altvioolpartij vaak in de tenorsleutel genoteerd.47 Ook in die gevallen 

zijn de laagste te spelen tonen nooit lager dan c; een tenorviool met G als laagste snaar was 

dus nooit nodig; wel kan die tweede altviool een groter formaat hebben gehad. Wanneer de 

altviolisten unisono met de violisten speelden, kan een gezamenlijke partij in de partituur in 

de vioolsleutel genoteerd zijn,48 maar het omgekeerde (notatie voor de violen in de altsleutel) 

kwam ook voor. 

 Bach vroeg als hoogste noot meermalen een f2, en enkele malen zelfs een fis2 of g2; dit 

doet zich vooral voor bij partijen die unisono werden gespeeld met de violen.49 Bijzondere 

aanwijzingen in Bachs kerkmuziek als con sordino, pizzicato, staccato en spiccato gaan meestal 

samen met die voor de viool (zie boven). Arpeggio en bariolage komen bij altviolen niet voor; 

dubbelgrepen bij grote uitzondering.50  

 In BWV 18, een cantate uit Weimar die in Leipzig opnieuw werd uitgevoerd, schreef 

Bach vier altviolen voor, maar geen violen. Zelden zag Bach af van het inzetten van altvio-

len.51 Zij komen voor in vierstemmige strijkersensembles, tutti-ensembles en unisono met vi-

olen. Solopartijen voor de altviool komen weinig voor, en zijn dan meestal blijkbaar toege-

wezen aan de stadsmusici, omdat hun partij bijvoorbeeld is genoteerd in de partij voor de 

eerste violist (BWV 5/3), of in een partij voor Violoncello è Hautbois (BWV 199.2/6). In BWV 6/2 

is de partij voor violoncello piccolo later toegewezen aan de altviool. 

 

                                                      
47 Prinz 2005, p. 504: BWV 4, 12, 18, 31.2, 172.3, 182, 241. 
48 Ibid., p. 506: BWV 61/3, 85/5, 154/4, 170/3, 174/4, 243.1/8. 
49 Ibid., p. 511: 

 f2: BWV 52/1, 61/1, 70/11, 140/4, 166/3, 174/1, 4, 187/1, 199.1/6, 235/6, 243.1/8 

 fis2: BWV 21.2/11, 234/5 

 g2: BWV 18/1, 66/3. 
50 Ibid., p. 515: BWV 74/7, 188/5.  
51 Ibid., p. 512: BWV 118.1 (eerste versie), 152, 158.  
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De afwijkende bouw van altviolen en strijkstokken in de tijd van Bach is ver-

gelijkbaar met die van violen. Er zijn mogelijk in Bachs tijd steeds twee altvi-

olen beschikbaar geweest in beide hoofdkerken. In 1729 werd voor beide ker-

ken een nieuwe altviool aangeschaft van Johann Christian Hoffmann; een van 

deze instrumenten bestaat nog, zij het in verkleinde en aangepaste vorm. Bach 

liet steeds twee leerlingen van de Thomasschule samen uit één partij altviool 

spelen. In Bachs cantates en passies is een volledig chromatisch bereik tot d2 

vereist, maar ook hogere tonen, tot g2, worden af en toe aangetroffen. Solo-alt-

vioolpartijen komen weinig voor, en werden dan waarschijnlijk gespeeld door 

een stadsmusicus die normaliter viool speelde. Dubbelgrepen eiste Bach zel-

den.  

 

 

 

Rens Bijma, versie 02-02-23 

Met dank aan Jos van Veldhoven en Antoinette Lohmann. 

 

A Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majer, Museum musicum theoretico practicum, Schwäbisch Hall, 1732, 

p. 75. 

Unter solchen Instrumenten ist die Complaisante und durchdringende Violine […] die erste und 

vornehmste. […]  

Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktikos, Erfurt 1738, p. 24. 

Die durchdringende und künstliche Violine ist das gemeineste unter allen Instrumenten, so mit 

Saiten bezogen sind, […] 
B Majer 1732, p. 75. 

[…] Die gröbste oder stärkeste Saite / so zur linken Hand ligt / und meistens mit Silber um-

sponnen ist […] 
C Johann Jakob Prinner, Musicalischer Schlissl, 1677 s.p., Cap. XIII, [p. 95]. 

[…] Wan man aber dise Violin recht beherschen will, so mueß man solche unter die khay fas-

sen, damit man den linkhen arm holl gebogen als wie ein röff  auch mit hollgebogener Handt 

den hals oben bey den schrauffen zwischen den Daum lege, und mit der khay die geigen so-

vill fest halte, daß man nicht ursach hat mit der linken Handt solche zuhalten, weillen es sunst 

Unmeiglich währe, daß ich darmit balt hoch balt nider lauffen und rein greiffen khundte, es 

seye dan, daß man mit der rechten handt die geigen Halten müsse, damit sie nicht entfalle, 

und dadurch etliche notten zu streichen verobsaumen wurde, Unangesehen ich ansehliche 

Virtuosen gekhennet, welche solches nicht geachtet und die Violin nur auf die brust gesezet 

Vermeinendt es seye schenn und zierlich, weillen sie es etwan Von einem gemähl abgenom-

men, da der Engel dem heyligen Francisco Vorgegeigt, also gemallener gefunden, sie hetten 

aber wissen sollen daß derselbige maller Villeicht woll khünstlich mit dem bembsel, aber nicht 

mit dem geigen bogen gewesen seye. 

Georg Falck, Idea Boni Cantoris, Nürnberg 1688, p. 190. 

[…] 2. Darnach / daß er die Violin auf der lincken Brust ansetze / doch also daß sie ein wenig 

gegen der Rechten abwerts sehe. […]  

Daniel Merck, Compendium musicae instrumentalis chelicae, Augspurg 1695, s.p., Cap. VIII. 
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[…] Anmerckungen. 

2. Die Geige solle man hübsch gerad unter der lincken Brust halten‚ den Arm nicht auf den 

Leib setzen / sondern frey halten […] 

Majer 1732, p. 76. 

[…] alsdann wird die Violin auf der linken Brust angesetzet / doch also / daß sie ein wenig ge-

gen der rechten Seiten abwärts sehe. 
D Falck 1688, p. 190f. 

Vor allen Dingen muß der Incipient den Bogen recht fassen und halten lernen / solcher massen 

/ daß der rechte Daum die Haar nächst bey dem Härpflein etwas eindrücke / damit selbige 

wol angezogen / einen satten Strich und Klang von den Saiten zu wegen bringen / darnach 

muß er das Holz des Bogens zwischen die zwey vordere Geleich der Finger fassen […]  

Majer 1732, p. 76. 

Soll der Bogen also gefaßt / und beede Arme vom Leib gehalten werden / daß der rechte 

Daum die Haar nechst bey dem Härpflein etwas eindrucke / damit die Haar an selbigem wohl 

angezogen bleiben und man einen langen Strich und Klang von denen Saiten zuwegen brin-

gen könne. […] 
E Prinner 1677, Cap. XIII, [p. 96]. 

Den Geigenbogen aber in der rechten Hand zu führen, sein wiederumb unterschiedliche Ma-

nieren, weillen ich sonderbar in Wälschlandt die meisten gesehen, so den Bogen nur zwischen 

den Daumen und ander Finger, also mit zweyen allein bey dem Holz in der Mitte des Bogens 

also gleichsamb in ebenen Gewicht gefasst und damit gestrichen, welche Weis und Manier die 

rechten Khünstler nicht approbiren, sondern sagen, dass man den Bogen mehr bey dem Un-

tersatz mit dem Daumen an den Haaren und die anderen Finger auf das Holz legen solle, da-

mit man mit dem Daum zuzeitten das Haar des Bogens anstrekhen und durch einen Drukh 

den Bogen die Khrafft geben khönne, damit einen stätten langen Strich führen, und die Ge-

schwindigkeit der Fuseln mit der Buls und nicht mit den ganzen Arm wüettendt sich selbst 

abmatten solle. 
F Eisel 1738, p. 30. 

Die besten Violinen werden von Antonio Stratifario zu Cremona im Staat von Mayland, inglei-

chen von Jacob Stainern in Absom prope Oenipontum gemachet, und überschreien dieselben ei-

nen gantzen musicalischen Chor: Wiewohl, weil sie sehr kostbar zustehen kommen, so sind sie 

auch nicht jedermanns Kauff, und muß man sich mitlerweile mit dem Teutschen als: Hoff-

manns in Leipzig, Haserts in Eisenach, und Rupperts Violinen in Erffurth behelffen, davon 

manche auch angenehm und starck genung klingen. 
G Speer 1687, p. 82f. 
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Merck 1695, s.p., Cap. XIII. 

 

 
 

H Falck 1688, p. 190. 

[…] Solten sich aber die Noten finden / die über das d3 / biß etwan in das f3 oder g3 hinauf stei-

gen / so muß man die Hand noch weiter inein rucken / und den vorderen Finger auf das d3 

setzen […] 
I Johann Mattheson, Das neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 281. 

Seine Etenduë ist drittehalb [= tweeënhalf] Octaven, etliche wenige Fälle ausgenommen / wo 

man wol gar ins g3 hinauffsteiget / und also 3. Octaven macht / welches aber / wie man sagt / 

den Gesellen nicht zukommt.  
J Christine Kröhner, ‘Die Streichinstrumente der Leipziger Thomaskirche aus Bachs Amtszeit – Zum 

Problem der Erfassung des Bestandes zwischen1723 und 1750 und Untersuchung der überlieferten 

Instrumente‘,  in Winfried Hoffmann und Armin Schneiderheinze (red.), Bericht über die Wissenschaftli-

che  Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR 1985, Leipzig 1988, p. 157ff. 

Rekening Thomaskirche 1702:  

11 Gld. 9 Gr. -. Marco Buchnern, vor 2. gute Violinen nebst den Bögen, dergl. auch 2. 

In die Kirche zu St. Nicolai angeschaffet, bezahlet den 31. Januar 1702. 

Rekening Nikolaikirche 1702:  

11 Gld. 9 Gr. -. Marco Buchnern, vor 2. neue Violinen nebst den Bögen, am 31. Januar 

1702.    
K Arnold Schering, Musikgeschichte Leipzigs, zweiter Band (1650 bis 1723), Leipzig 1926, p. 114. 

Inventarislijst Thomaskirche 1701: 

 […] Hierzu sind neulichst kommen:  

2 neue Buchnersche Violinen. 

Inventarislijst Nikolaikirche 1701 

 […] 2 alte violinen […] 

 Hierzu sind neulichst geschaffet worden:  

2 neue Buchnersche Violinen‘. 
L Kröhner 1988, p. 156. 

Inventarislijst 1712 Thomaskirche: 

[…] NB. Diese 2. Violinen [Buchner} sind bey Abgang des Hrn. Cantoris Kuhnaus 

nicht vorhanden gewesen, hingegen haben sich dafür gefunden […] 

 1. Violin von Neukirchen […] 
M Heyde 2015, p. 69. 

Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach II, Leipzig 21920, p. 774; Dokumente GLT, VIII/C 9, p. 44, IX.C 2, 

p. 238. 

 Inventarislijsten Thomasschule 1723-1750: 
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  »An Musicalischen Instrumenten […] 

2  Violinen ao 1706. repariret. 
N ‘Specificatio der Verlaßenschaft des am 28. July 1750 seelig verstorbenen Herrn Johann Sebastian 

Bachs, […]‘,  BD II. Nr. 627, p. 492. 

 Cap. VI. An Instrumenten. 

 […]  

 1. Stainerische Violine 8   -   - 

1. schlechtere Violine 2   -   -  […] 
O Kröhner 1988, p. 163, n. 9; p. 156; 

Manuel Berwald, Eszter Fontana, Klaus Martius, ‘Ausgewählte Dokumente zu Leben und Werk von 

Martin und Johann Christian Hoffmann‘, in Fontana c.s. 2015, p. 118f.; Dokumente GLT VIII/C 53, 54, p. 

73f. 

 Rekening Thomaskirche 1729: 

Dem Instrument-Macher, 36 [thlr] Johann Christian Hoffmannen vor 2. neue feiner 

violinen, […] mit zubehörigen Bögen. 

 Rekening Nikolaikirche 1729: 

  36 [thlr]. Dem Geigen macher Johann Christian Hoffmannen vor 2. feine Violinen à 

  6 r. […] mit Bögen […] 

 Inventarislijst Thomaskirche 1729 (zie ook BD II, nr. 272, p. 199). 

  2. Neue feine eingelegte inwendig gefütterte Violinen […] 

Diese 4. Stücke sind ao. 1729 angeschafft sind in der Köthe auf den Chor, worzu der 

Cantor den Schlüßel hat […] 

 Inventarislijst Nikolaikirche 1729: 

  2. Neue feine eingelegte inwendig gefütterte Violinen […]  

ao. 1729 angeschafft, sind in der Kirche zum Gebrauch in einer Köthe. 
P Kröhner Ibid.; Berwald c.s., Ibid.; Dokumente GLT X/C 45, p. 348; XI/C 4A, 4B, 44, p. 528ff., 570. 

Inventarislijst 1789 Thomaskirche: 

Habe zu Folge erhaltenen Auftrags, in der Kirche zu St: Thomas die zur sothaner Kir-

che gehörigen, und daselbst, auf dem sogenannten Schüler-Chor, stehenden musikali-

schen Instrumente, als […] 

6. ausgelegte Violinen, mit 6. Schraubenbogen; zweye davon sind von [Hoffmanni-

scher, und viere von] Glandenbergischer Arbeit; die Bögen sind an jedem Frosche mit 

T. bezeichnet. […] 

 Inventarislijst 1784 Nikolaikirche: 

Auf dem Schüler-Chor so der Hr. Cantor laut seines Verzeichnißes in Verwarung hat. 

sind in dem auf dem musikal. Chore stehenden Schranke verschlossen: 

Sechs. ausgelegte Violinen, mit 6. Schrauben-Bogen. 2. Violinen sind von Hoffmanni-

scher, und 4. von Glandenbergischer Arbeit. Die Bogen sind an iedem Frosche mit N. 

bezeichnet. […] 

Inventarislijst 1795 Thomasschule 

 6. An Musicalischen Instrumenten 

Wie solche dem jetzigen Cantori H. Johann Adam Hiller am 3ten Julӳ 17689. laut Regist-

ratur beӳ der Rechnung Lichtmeße 1790. beschloßen […] 

Sechs ausgelegte Violinen mit i. Schrauben Bogen und mit 1.2.3.4.5.6: numerieret […] 

Vier alte Violinen  mit 4. Schrauben Bogen und mit Noris 7.8.9. und 10. nummeriert. 

Dreӳ alte Violinen worunter zweӳ alte gute ausgeleget sind, alle mit Schrauben Bogen 

mit 11.12.13 nummerirt. 

[Vioolbouwer Heinrich Wilhelm Glandenberg was verantwoordelijk voor de strijkinstrumen-

ten van 1750-1794.] 
Q Kröhner 1988, p. 156f. 

Inventarislijst 1823 Thomaskirche: 
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[…] drei Violinen desgleichen [= nebst Bogen] no. 1. 2. und 3.   

Inventarislijst 1823 Nikolaikirche: 

 […] sechs Violinen desgleichen  
Inventarislijst 1823 Thomasschule: 

 […] zwei Violinen nebst Bogen no. 1. u. 2 
R Johann Sebastian Bach, Kurtzer, iedoch höchstnöthiger Entwurff einer wohlbestallten Kirchen Music; nebst 

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

1730  (‘Memorandum 1730’), BD I, nr. 22, p. 60ff., r. 34f. 

[…] 

- 2 auch wohl 3 zur  - Violino 1 

- 2 biß 3 zur   - Violino 2. 

[…] 
S Ibid., r. 84f. 

Fernerhin zu gedencken, daß da die 2de Violin meistens, die Viola, Violoncello und Violon aber 

allezeit (in Ermangelung tüchtigerer subjectorum) mit Schülern habe bestellen müßen […] 
T Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 572, 573, 575 

(Sordino […] (1. Eine kleine Tanz-Meister-Geige […], (2. Ein kleines ausgehöltes Hölzgen, so 

unten in die Trompeten gesteckt wird […])  

Sourdine […] s. sordino, nach der zweyten Bedeutung. Man nennet auch andere aus Meßing 

oder Bley gemachte kleine Instrumente, so auf den Geigen-Steg, und andere Instrum. gesetzt 

werden, um sie zu dämpfen, also. 

Staccato […] ist mit spiccato fast einerley, daß nemlich die Bogen-Striche kurtz, ohne Ziehen, 

und wohl von einander abgesondert werden müssen. 
U Speer 1697, p. 198f. 

 
Und ob man wohl manchen nidrigen Discant oder hohen Alt auf der Braz tractiren kan / gehen 

doch selten die natürlichen Griffe in einem Alt höher als bis im c. […] Ein Tenor gehet selten in 

Griffen biß ins a, oder in die vierdte Saiten. 
V Kröhner 1988, p. 163 (n. 4), 156. 

Rekening Thomaskirche 1672: 

 10 Gld. 6 gr. – Vor 3 Violen da braccio […] 

Rekening Nikolaikirche 1672: 

 10 Gld. 6.gr. – drey Viole da braccio […] 

Inventarislijst Thomaskirche 1712: 

 2. Viole da Braccio von Leonhardt Prathern in Prag verfertiget 
W Ibid., p. 163 (n.9), 156f.; BD II, nr. 272, p. 199; Dokumente GLT VIII/C53, 54, p. 73f, XI/C 4A en B, p. 

528f. 

 Rekening Thomaskirche 1729 

[…] Dem Instrument-Macher, 36 Thlr. Johann Christian Hoffmannen vor 2. neue fei-

ner Violinen, 1. Dergl. Viola und 1. Violon Cello zubehörigen Bögen. 

 Rekening en Inventarislijst Thomaskirche 1729 

  […] 1. dergl. [= neue] feine Viola mit Bogen von Indian Holz 

 Rekening en Inventarislijst Nikolaikirche 1729 

  […] 1. dergl. [= neue] feine Viola mit Bogen von Indian Holz 

Inventarislijst Thomaskirche 1789 
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[…] 2. Violen, oder Bratschen, mit zwey Schraubenbögen, am Frosche mit T bezeich-

net, die eine von Hoffmannischer, die andere von Pradterischer Prager Arbeit. 

Inventarislijst Nikolaikirche 1784 

[…] 2. Violen mit 2 Schraubogen am Frosche mit N bezeichnet, die eine ist vom ältern, 

die andere vom jüngern Hoffmann. [resp. Johann Christian en Christian Gottlieb] 

 Inventarislijst Thomaskirche 1823 

  […] 3. zwei Bratschen desgleichen [= nebst Bogen] no. 1. und 2. 

 Inventarislijst Nikolaikirche 1823 

  […] 3. zwei Bratschen desgleichen [= nebst Bogen] 
X Specificatio der Verlaßenschaft 1750, p. 492. 

Cap. VI. An Instrumenten. 

 […]  

 1. Braccie 5   -   - 

 1. dito  5   -   - 

 1. dito  -  16  - […] 
Y Bach, Memorandum 1730, r. 36f. 

[…] 

- 2 zur    - Viola 1. 

- 2 zur    - Viola 2. 

[…] 
Z J.S. Bach, getuigschrift voor Johann Christoph Altnickol, 1747, BD I, nr. 81, p. 148f. 

[…] dem Choro Musico unausgesetztet assistiret, indem Er bald als Violiste, bald als Violoncel-

liste, meistens aber als Vocal-Bassiste sich exhibiret, […] 
AA C.P.E. Bach, brief aan Johann Nikolaus Forkel, Hamburg 1774, BD III nr. 801, p. 285. 

[…] Als der größte Kenner u. Beurtheiler der Harmonie spielte er am liebsten die Bratsche mit 

angepaßter Stärcke u. Schwäche. […] 


