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XXVII. BIJZONDERE STRIJKINSTRUMENTEN 
 

Terwijl de viool en de altviool in vrijwel elke cantate van Bach zijn voorgeschreven, komen 

in dit hoofdstuk vier strijkinstrumenten aan bod, die slechts enkele keren in Bachs partituren 

en partijen voorkomen: de violino piccolo, de violetta, de viola d’amore en de violoncello piccolo. 

Alleen het laatstgenoemde instrument heeft Bach meer dan slechts af en toe ingezet. Onder-

zocht wordt, wat de bijzondere kenmerken waren van deze instrumenten en hoe zij in Leip-

zig werden ingezet. 

 

 
Afb. 1. Andrea Celesti, Papa Benedetto III  fa visita alla chiesa,  

Chiesa di San Zaccariaca, Venezia. 1684.  

Met midden-rechts vijfsnarige violoncello, da spalla bespeeld, zoals de violoncello piccolo. 

 

1. Wat werd in Bachs tijd verstaan onder een Violino piccolo, en wan-

neer maakte Bach van dit instrument gebruik in Leipzig? 

De Violino piccolo in Duitsland in de 18e eeuw 
Dit van oorsprong Italiaanse instrument was in de eerste helft van de 18e eeuw in Duitsland 

geen bijzonderheid.1 Het betreft een kleine viool, zoals de naam al aangeeft, met eveneens 

vier in kwinten gestemde snaren. De violino piccolo werd reeds beschreven door Michael 

Praetorius in 1619.2  

                                                      
1 Informatie in deze paragraaf is, voor zover niet anders vermeld, ontleend aan Ulrich Prinz, Johann 

Sebastian Bachs Instrumentarium, Kassel 2005, p. 484-495, en aan Daniel S. Lee, The Violino Piccolo in the 

Leipzig Orbit, 1650-1750 (dissertatie), Storrs 2017.  
2 Michael Praetorius, Syntagma musicum II, Wolffenbüttel 1619, p. 48. De stemming van de snaren van 

de ‘Klein Discant Geig’ is genoteerd in tabel 22 op p. 26. 
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Later schonken Daniel Speer (1687/1697)A en Johann Gottfried Walther (1708 en 1732)B aan-

dacht aan het instrument. In inventarissen werd het vaak genoemd, maar er zijn maar weinig 

violini piccoli overgeleverd; de oorzaak daarvan kan zijn dat het instrument, in tegenstelling 

tot de gewone viool, na 1750 nauwelijks meer werd gebruikt.3 Afmetingen van overgele-

verde violini piccoli zijn zeer verscheiden. De totale lengte is echter minder interessant, omdat 

oude violen vaak na 1750 zijn omgebouwd, waarbij vooral de hals werd gewijzigd (zie 

hoofdstuk De viool en de altviool). De corpusgrootte is wat dat betreft een bruikbaarder maat. 

Deze is bij aan Antonio Stradivari toegeschreven instrumenten ca. 26,5 cm (afb. 2);4 instru-

menten van Girolamo Amati en navolgers hadden meestal een corpuslengte van ongeveer 28 

cm.  

 

 
Afb. 2. Antonio Stradivari, violino piccolo, ca. 1730 

Grassi Museum Leipzig, inventarisnummer 755. 

 

Violini piccoli met een corpuslengte van 26-28 cm komen overeen met Praetorius’ Quart-

geiglein (kwartviool); zij zijn klein genoeg om een duidelijk ander timbre te hebben dan ge-

wone violen. In tegenstelling tot het corpus weken de lengte, breedte en dikte van de hals 

van de violino piccolo weinig af van die van een gewone viool. De tegenwoordig als kwartvi-

ool bekend staande violen (‘kinderviolen’) hebben weliswaar het formaat van Praetorius’ 

                                                      
3 In de MIMO-cataogus (inventaris van Europese muziekinstrumentenmusea, www.mimo-internatio-

nal.com) staan slechts 9 violini piccoli vermeld, waarvan zes in Duitsland. De meeste werden in Italië 

gebouwd. Andere instrumenten zijn o.a. te vinden in Amerikaanse musea. Zie o.a. Lee 2017, p. 21, n. 

42. 
4 MIMO-catalogus; Stewart Pollens, Stradivari, Cambridge 2010, p. 69, 71. 

http://www.mimo-international.com/
http://www.mimo-international.com/
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Quartgeiglein, maar de maten van de hals zijn navenant kleiner dan die van een gewone vi-

ool.5 Claudio Monteverdi schreef in 1589 een sopranino di viola voor in zijn Intermedi, die een 

pastoraal karakter hebben. Dat lijkt in overeenstemming te zijn met het timbre van de violino 

piccolo, dat in de laagste registers wel is omschreven als gelijkend op de toon van blaasinstru-

menten als traverso en hobo.6 

Er worden twee stemmingen genoemd in de traktaten: Praetorius en Walther gaven c1 

– g1 – d2 – a2, dus een kwart hoger dan de gewone viool (‘kwartviool’, Quartgeige), Speer no-

teerde bes – f1 – c2 – g2, ofwel een kleine terts hoger (Terzgeige). In 1737 nam Barnickel de be-

schrijving van Speer A vrijwel letterlijk over; elders ontleende hij zijn informatie blijkbaar aan 

Walther,B maar noemde hij niet diens stemming.C David Lee meent dat de stemming van een 

kwart hoger het meest voorkwam in de 17e eeuw, en die van een terts hoger vooral in de 18e 

eeuw.7 Leopold Mozart verklaarde in 1756 de violino piccolo overbodig: alles wat men daarop 

speelde, kon volgens deze auteur ook op een gewone viool worden gespeeld. Hij be-

schouwde het instrument ten onrechte als een kinderviool. Voor het spelen van hoge tonen 

kan men op een violino piccolo tot d2 in de eerste positie blijven.; door de stemming zijn min-

der positiewisselingen nodig.D 

Bachs voorganger Sebastian Knüpfer (cantor 1657-1676) schreef een Violino Piccolo 

voor in zijn 19-stemmig motet Christ lag in Todesbanden, terwijl diens opvolger Johann Schelle 

(cantor 1677-1701) twee Violini picoli (sic) voorschreef in zijn vijftienstemmige Schaffe in mir, 

Gott, ein reines Herz. Kennelijk waren deze instrumenten destijds in de hoofdkerken in Leip-

zig aanwezig. Knüpfer liet de violino piccolo veelal unisono of een octaaf hoger meespelen 

met de violen,8 terwijl Schelle de beide instrumenten inzette als onafhankelijk deel van het 

strijkersensemble. In beide gevallen zijn de violini piccoli een kwart lager genoteerd (bij 

Knüpfer klinkend d, genoteerd in a, bij Schelle klinkend in D, genoteerd in A). Bij Schelle be-

tekende dat geen technische vereenvoudiging: de partijen zijn zelfs eenvoudiger speelbaar 

op gewone violen. Blijkbaar was het doel dus niet een handreiking aan de spelers, maar het 

bereiken van een ander timbre.9 Na Bach schreven diens opvolgers in Leipzig Johann Gottlob 

Harrer and Johann Friedrich Doles nog steeds violini piccoli voor.10 

De Violino piccolo in de beide hoofdkerken in Leipzig 
In Weimar werden in een inventaris uit 1735 drie violini piccoli genoemd; minstens twee daar-

van zijn echter aangeschaft na Bachs vertrek aldaar. Voor een in Köthen genoemd instrument 

geldt hetzelfde. Inventarissen van de instrumenten in beide hoofdkerken in Leipzig vermel-

den geen violino piccolo, hoewel in de 17e eeuw twee instrumenten beschikbaar moeten zijn 

geweest. In de catalogus van Bachs nalatenschap is één violino piccolo opgenomen.E 

Bespelers van de Violino piccolo in de beide hoofdkerken in Leipzig 
Bach zette het instrument pas na 1730 in in een drietal cantates (zie hieronder). Omdat de 

partijen, voor zover authentiek en overgeleverd, op aparte bladen werden genoteerd, is niet 

na te gaan door wie ze werden gespeeld. Het meest voor de hand ligt natuurlijk dat een 

Kunstgeiger de partijen voor zijn rekening nam. Het is echter niet uitgesloten dat Bach zelf 

                                                      
5 Lee 2017, p. 14. 
6 Ibid., p. 37. 
7 Ibid., p. 11. 
8 Ibid., p. 47ff. 
9 Ibid., p. 102ff. 
10 Ibid., voorwoord. 
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zo’n partij vertolkte: hij bezat immers een violino piccolo. Maar het is de vraag waarom hij dan 

een speciale partij zou hebben laten maken: hij zou immers uit zijn partituur hebben kunnen 

spelen. 

Partijen voor de Violino piccolo in Bachs cantates in Leipzig 
Uit de partijen blijkt dat Bach de violino piccolo een kleine terts hoger liet spelen dan geno-

teerd. Zo is de aria BWV 140/3 genoteerd in c, maar de violino-piccolo-partij in a. De violino 

piccolo is daarmee een van de weinige strijkinstrumenten in Bachs muziek in Leipzig die in 

greepnotatie zijn genoteerd. Bach schreef de violino piccolo niet alleen voor in het eerste Bran-

denburgse concert, maar ook in drie cantates, namelijk:  

 

1. In Wachet auf ruft uns die Stimme BWV 140 uit 1731 heeft Bach een violino piccolo voorge-

schreven als solo-instrument in de het duet ‘Wenn kömmst du, mein Heil’ (afb. 3).  

Afb. 3. BWV 140/2 en 3 (begin). Partij violino piccolo. 

 

In de delen 1 en 5 speelde de violino piccolo colla parte mee met de eerste violen, en in het 

slotkoraal octaverend (afb. 4, 5). 

 

 
Afb. 4. BWV 140/1, begin. Partij violino piccolo. 

 

 
Afb. 5. BWV 140/5, 6 en 7. Partij violino piccolo. 
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2. In Herr Christ der einge Gottes Sohn BWV 96 uit 1724 verving Bach bij een heruitvoering in 

1734 de flauto piccolo in deel 1 door een violino piccolo. Hiervoor werd een aparte partij ge-

maakt (afb. 6).  

 

 
Afb. 6. BWV 96/1, begin. Partij violino piccolo. 

 

De partij voor violino piccolo bevat ook de aria ‘Ach ziehe die Seele’ (deel 3), in 1724 aan een 

traverso toegewezen. De muziek voor dit deel is echter doorgestreept. Het is niet duidelijk 

wanneer en door wie dit is gebeurd, en dus ook niet welk instrument in 1734 is gebruikt. 

Hoewel de partij bij deze aria het opschrift Violino solo draagt, is hij nog steeds voor violino 

piccolo bedoeld: de aria staat in C, maar de partij is genoteerd in A (afb. 7) 
 

 
Afb. 7. BWV 96/3, begin. Partij violino piccolo. 

 

3. De cantate Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben BWV 102 is gecomponeerd in 1726. 

Voor een heruitvoering in 1737 werd de traversopartij voor deel 5, de aria ‘Erschrekke doch’, 

blijkbaar vervangen door een violino piccolo. De oorspronkelijke partijen zijn grotendeels ver-

loren geraakt, maar in een na 1750 vervaardigd afschrift is deze aria toegewezen aan een vio-

lino piccolo, inclusief het slotkoraal. De articulatie lijkt authentiek en is uitgebreider genoteerd 

dan in de oorspronkelijke traversopartij, vandaar dat de partij apart is afgedrukt in de NBA.  

Opvallend is dat Bach in al deze gevallen de violino piccolo inzette als solo-instrument, 

al laat hij de bespeler soms in overige delen colla parte meespelen met de violen. Daarmee 

week hij af van de praktijk van zijn voorgangers Knüpfer en Schelle, die de violino piccolo 

voornamelijk beschouwden als het hoogste instrument van strijkersensembles. 

 

 

Het corpus van Bachs violino piccolo had waarschijnlijk het formaat van een 

moderne kwartviool, maar de hals was relatief lang, breed en dik. Bach 

schreef het instrument na 1730 minstens driemaal voor in cantates, deels als 

vervanging van een traversopartij. De partijen zijn transponerend: zij zijn een 

kleine terts lager genoteerd dan dat zij klinken. 
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2. Wat werd in Bachs tijd verstaan onder een violetta, en wanneer 

maakte Bach van dit instrument gebruik in Leipzig? 

De violetta in Duitsland 
De naam Violetta komt bij Bach enkele malen voor op partijen, waarvan één of twee keer bij 

kerkelijke werken in Leipzig. De naam Violetta was in Duitsland niet onbekend; veel auteurs 

noemden hem. Bachs voorgangers Sebastian Knüpfer, Johann Schelle en Johann Kuhnau 

schreven het instrument ook voor. Nog in de tweede helft van de 18e eeuw werd de naam ge-

bruikt in Duitsland.11 

Volgens Daniel Merck (1695) was de violetta een hoge altviool in sopraansleutel (so-

praanviola).12 Martin Heinrich Fuhrmann (1706) maakte onderscheid tussen een violetta, of-

wel een altviool en een Viola di Braccio, ofwel een tenorviool.13 Walther (1708) omschreef de 

violetta als een discant-Viola di gamba (bereik c-g2 of a2), en een Viola da braccio als een alt- of 

tenorviool.14 Friederich Erhard Niedt (1706) gaf als omschrijving voor de violetta een altviool 

of kleine viola da gamba.15 Voor Johann Mattheson (1713, p. 283) was een violetta identiek met 

de altviool en met de viola da braccio.16 In 1732 definieerde Walther de violetta als een altviool 

of discant- of alt-viola da gamba.17 Barnickel ten slotte (1737) noemde de violetta een kleine alt-

viool of 6-snarige alt- viola da gamba ‘pro complemento’, dus een ripiëno-instrument.18 

De violetta bij Bach 
Bach heeft de violetta in een of twee gevallen voorgeschreven in zijn kerkmuziek in Leipzig. 

In de aria ‘Geliebter Jesu’ BWV 16/5 heeft hij de oorspronkelijke partij voor Oboe da caccia 

(1726) in 1731 toegewezen aan een violetta (afb. 8), waarvoor een apart inlegvel werd ge-

maakt. Beide partijen zijn vrijwel identiek; in de partij voor oboe da caccia is de aria niet door-

gestreept. In de reguliere altvioolpartij (geschreven voor een uitvoering rond 1749, blijkbaar 

als vervanging voor de zoekgeraakte partij uit 1726) staat voor deze aria tacet. Mogelijk was 

in 1731 geen speler beschikbaar voor de oboe da caccia. De aanduiding violetta is autografisch. 

Of de partij in 1749 door een oboe da caccia of violetta is gespeeld is onbekend. In het laatste 

geval (en waarschijnlijk ook in 1731) werd die violetta-partij waarschijnlijk niet door een altvi-

olist (een leerling) gespeeld, maar door een stadsmusicus, omdat de muziek niet is opgeno-

men in de reguliere altvioolpartij.  

 

 
Afb. 8. BWV 16/5, begin, partij Violetta voor een heruitvoering in 1731. 

                                                      
11 Informatie in deze paragraaf is veelal ontleend aan Prinz 2005, p. 517-519. 
12 Daniel Merck, Compendium musicæ instrumentalis chelicæ, Augspurg 1695, s.p., Cap. XIII, [p. 4, 6].  
13 Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer-Trichter, Franckfurt an der Spree 1706,  p. 93. 
14 Walther 1708, p. 159. 
15 Friederich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung II, 1706/1721, p. 115. 
16 Johann Mattheson, Das Neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 283. 
17 Walther 1732, p. 637. 
18 Barnickel 1737, p. 417. 
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Van BWV 157, een cantate voor een begrafenisdienst in 1727 (BWV 157.1) is alleen afschriften 

overgeleverd van de partituur (1755) en partijen (ca. 1765) voor een of meer latere uitvoerin-

gen (BWV 157.2). Het kreeg toen als bestemming Maria Lichtmis (Mariae Reinigung). In de 

oorspronkelijke versie ontbreekt een strijkersensemble; naast fluit en hobo (d’amore) was een 

viola d’amore voorgeschreven. In de latere partituur ontbreekt een nauwkeurige bezettingsno-

tatie. Er is geen reguliere altvioolpartij overgeleverd, maar wel een partij voor violetta voor de 

delen 3 (afb. 9) en 5, blijkbaar ter vervanging van de viola d’amore uit de eerdere versie. 

 

 
Afb. 9. BWV 157.2/1-3 (begin), partij violetta, afschrift ca. 1765.  

 

Klaus Hofmann laat zien dat deze partij later moet zijn toegevoegd, en niet door Bach zelf is 

verzorgd. Of de autografische partij ook violetta genoemd werd is niet meer na te gaan.19  

Bachs violetta-partijen wijken niet af van gewone altvioolpartijen. Zij staan in altsleu-

tels genoteerd, en de omvang is e-e2. Mogelijk gaf Bach hiermee aan dat hij geen grote altvi-

ool wenste, maar een instrument met een kleine corpuslengte, wellicht als onderscheid met 

de altviool van Hoffmann uit 1729 (in de oorspronkelijke staat; zie hoofdstuk XXVI. De viool 

en de altviool). Het is echter niet uitgesloten dat met een violetta een sopraan- of altgamba 

werd bedoeld, een instrument dat Bach als zodanig nooit voorschreef. Frances William Gal-

pin suggereert dat Bach met de violetta een viola pomposa bedoelde (zie § 4); een bewijs ont-

breekt.20 

 

Bach schreef bij hoge uitzondering een partij voor een violetta. Vermoedelijk 

werd hiermee een altviool bedoeld met een kleine corpuslengte, of misschien 

een sopraan- of altgamba. 
 

 

3. Wat werd in Bachs tijd verstaan onder een Viola d’amore en wanneer 

maakte Bach van dit instrument gebruik in Leipzig? 

De viola d’amore in Duitsland in de 18e eeuw. 
Dit instrument werd in Duitsland voor het eerst genoemd in de tweede helft van de 17e 

eeuw. Kenmerkend zijn een kast als van een gamba, maar met vlamvormige klankgaten en 

metalen snaren; de corpuslengte was ca. 40 cm. In de zeventiende eeuw is beschreven dat 

een metalen besnaring leidt tot een ‘zoete’ klank; vandaar de naam viola d’amore.21 Een ander 

                                                      
19 Klaus Hofmann, Bachs Kantate ‘Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn‘ BWV 157. Überlegungen 

zu Entstehung und originaler Werkgestallt‘, BJ 68, 1982, p. 51-80; i.h.b. 69f. 
20 Francis William Galpin, ‘Viola Pomposa and Violoncello Piccolo’, Music and Letters XII/4, 1931.   
21 Heinz Berck, Die Viola d’amore, Selbstverlag Magdeburg [2008], p. 39f., 41, 44; Praetorius II 1619, p. 

47, 48.  
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kernmerk van de viola d’amore is dat deze blijkbaar steeds verstemd moest worden om ge-

bruikt te kunnen worden in verschillende toonsoorten. Het doel daarvan was om ten be-

hoeve van de resonans zoveel mogelijk op losse snaren te kunnen spelen.22 

 

Afb. 10. Viole d’amore. 

a. Johann Georg Skotschofsky, Darmstadt 1767, zeven snaren (type 1) 

b/c. Matthias Klotz, Mittenwald 1725, twee keer zes snaren (type 2) 

d. Johann Christian Hoffmann, Leipzig ca. 1741, twee keer zeven snaren (type 2) 

Bron: MIMO. 

Er kunnen twee vormen worden onderscheiden. De oudste vorm kwam in ieder geval sinds 

1649 voor in Noord-Duitsland (Kopenhagen, Hamburg, Danzig) en had vijf of zes groten-

deels metalen snaren; alleen de hoogste snaar was van darm, en resonanssnaren ontbraken 

(afb. 10a). De tweede vorm, die vanaf ca. 1700 vooral in Zuid-Duitsland in gebruik was (voor 

het eerst rond Salzburg; Wenen, Praag, München), kende zes of zeven (darm-)snaren en even 

zoveel metalen resonanssnaren (afb. 10b).23 De resonanssnaren liepen onder door de kam 

heen, zoals is te zien in afb. 10c. 

                                                      
Praetorius noemt wel de zoete klank, maar niet de naam Viola d’amore. Overgeleverde zeventiende-

eeuwse Duitse instrumenten droegen tot 1694 voor zover bekend deze naam nog niet. Overigens zijn 

in de negentiende eeuw ook andere verklaringen van de naam gegeven, zoals Viol da More (viool van 

de moren); een van de argumenten was gebaseerd op de vorm van de vlamgaten. Heinz Berck wijst er 

echter op dat een overgeleverde zeventiende-eeuwse viola d’amore nog niet zulke vlamgaten had, maar 

wel een ivoren roset met een liefdespaar. Op p. 47 beschrijft Praetorius een Violbastarda met metalen 

resonanssnaren.  
22 O.a. Kai Köpp ‘Die Viola d'amore ohne Resonanzsaiten und ihre Verwendung in Bachs Werken‘ BJ 

86, Leipzig 2000, p. 139-165, op p. 140; Klaus Martius, ‘Die Viole d’Amore bei Johann Christian Hoff-

mann‘, in Eszter Fontana, Veit Heller, Klaus Martius, Martin und Johann Christian Hoffmann: Geigen- 

und Lautenmacher des Barock, Leipzig 2015, p. 185-187. 
23 Martius, in Fontana c.s. 2015, p. 185f.; Berck [2008], p. 19, 41ff., 46ff.; Bernd Heyder, ‘Bachs Instru-

mentarium‘, in Reinmar Emans, Sven Hiemke, Klaus Hofmann, Das Bach-Handbuch, Band II, Laaber 

2007, p. 159ff. 
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Er zijn veel viole d’amore overgeleverd (hoewel vaak later verbouwd), maar groten-

deels van type 2.24 Van Stradivari zijn geen originele instrumenten bewaard gebleven; wel is 

er een ontwerp van zijn hand voor de bouw van een viola d’amore uit 1727 met twee keer zes 

snaren, dus van het tweede type. Op de tekening staat vermeld dat de bouwer deze instru-

menten in minstens drie formaten verkocht.25 Ook Johann Christian Hoffmann bouwde in-

strumenten met resonanssnaren. Een overgeleverde viola d’amore uit 1741 (JCH 44) heeft een 

corpuslengte van 41 cm (afb. 9c). Een ander ongedateerd instrument (JCH 45) is tijdens de 

tweede wereldoorlog verloren gegaan, maar een foto is bewaard gebleven; de corpuslengte 

was 40 cm. Beide instrumenten hadden twee keer zeven snaren.26 

De meeste Duitse auteurs uit de eerste helft van de 18e eeuw bespraken alleen type 1, onder 

wie Niedt (1706/1721),F (Fuhrmann (1706)G en Walther (1708);H volgens de laatste bezat het 

instrument niet alleen stalen, maar deels ook darmsnaren.27 Mattheson (1713) was nauwkeu-

riger in zijn beschrijving. Van de vijf snaren waren alleen de onderste vier van staal of mes-

sing. De stemming was g – c1 – e1/es1 – g1 – c2, hoewel de auteur een stemming in kwinten 

prefereerde, als op een viool; dit was eenvoudiger voor violisten.I Walther citeerde in 1732 

Mattheson in zijn Lexicon.28 Johann Philipp Eisel besprak in 1738 in navolging van Matthe-

son het eerste type met vijf snaren. Ook hij beval een stemming in kwinten aan, teneinde in 

meer toonaarden te kunnen spelen, tenzij in de toonaard C of c werd gemusiceerd. Nieuwere 

instrumenten hadden volgens hem zeven snaren, gestemd f – bes – d1 – g1 – c2 – f2 – bes2. Als 

alternatief noemde Eisel een stemming als van een gamba.J Ook Jacob Adlung K noemde in 

1758 geen resonanssnaren. Leopold Mozart (1756) beschreef voor het eerst het instrument 

type 2 met resonanssnaren.L 

 

                                                      
24 MIMO-catalogus; blijkbaar werden viole d’amore nog in de 19e en 20e eeuw gebouwd. Van de 134 als 

viola d’amore beschreven instrumenten zijn er slechts ca. 30 zeker van voor 1730; een groot deel daar-

van is van Duitse makelij. Van deze ca. 30 instrumenten zijn slechts 3 van type 1, waarbij een daarvan 

mogelijk geen viola d’amore maar tenorviool was, en een ander later is omgebouwd tot viola da gamba; 

daarbij zal ook de besnaring zijn aangepast. Ook van instrumenten die na 1730 zijn gebouwd is het 

aandeel instrumenten van type 1 zeer klein. 
25 Stewart Pollens, Stradivari, Cambridge 2010, p. 160ff. 
26 Martius, in Fontana c.s. 2015, p. 376-379. 
27 Berck meent, dat het destijds nog niet mogelijk was zulke dunne stalen snaren te vervaardigen die 

de vereiste druk konden doorstaan. Berck [2008], p. 27. 
28 Walther Leipzig 1732, p. 636. 
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Afb. 11. Johann Christoph Weigel, Musicalisches Theatrum, Nürnberg ca. 1722, p. [22]. 

 

Viole d’amore van type 2 mogen dan veel vaker zijn overgeleverd, dit type is veel minder be-

schreven dan type 1. Speer beschreef type 2 van de Viol de l. Amor in 1687 en 1697,M (al be-

strijdt Kai Köpp deze interpretatie),22 en Johann Christoph Weigel toonde het in een afbeel-

ding in zijn Musicalisches Theater (ca. 1722), gelet op het aantal van twaalf stemknoppen (afb. 

11). Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majer ten slotte beschreef type 2 in 1732.N Volgens 

hem waren er twee formaten in omloop, namelijk ter grootte van een altviool en van een vi-

ool. De beide onderste snaren waren omwoeld, de volgende drie van staal of messing en de 

bovenste van darm. Het bereik was f-f2; wanneer de quinte (bovenste snaar) hoger was ge-

stemd was a2 haalbaar. In een opmerking (nota) vermeldde hij dat er nog zes andere stalen of 

messing-snaren waren, die onder de andere snaren lagen, maar niet gestreken werden: zij 

zorgden slechts voor de Nachklang. Majers wat amateuristisch aandoende afbeelding van een 

viola d’amore laat echter slechts zes stemknoppen zien. Het is verwarrend dat Majer de reso-

nanssnaren slechts als een blijkbaar niet zo belangrijke toevoeging noemt, op het eind en in 

een kleinere lettergrootte. Dat roept de vraag op of anderen deze resonanssnaren in hun be-

schrijving wellicht weglieten omdat zij die niet als essentieel beschouwden.  
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De viola d’amore en zijn bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 
In inventarislijsten van zowel de Thomaskirche als de Nikolaikirche komen Viole d’Amore niet 

voor; hetzelfde geldt voor de nalatenschappen van een aantal stadsmusici en voor de nala-

tenschap van Bach zelf.29  

Onbekend is wie de weinige Viola d’amore-partijen in Leipzig voor hun rekening na-

men. In de Tabula Musicorum der löbl. großen Concert-Gesellschafft 1746. 47. 48 (zie hoofdstuk 

De bezetting van de instrumentale partijen) is bij de namen van de violisten genoteerd dat Carl 

Gotthelf Gerlach en Johann Gottfried Fulde zich ‘op de Viola d’amoure kunnen laten horen’.30 

De laatste kwam pas in 1743 naar Leipzig, en kan dus niet betrokken zijn geweest bij de uit-

voering van de Johannes-Passion in 1724.31 

Welk type viola d’amore in Leipzig werd gebruikt laat zich niet eenvoudig vaststellen. 

Köpp gaat ervan uit dat het instrumenten waren van type 1. Zijn belangrijkste argumenten 

zijn: 32 

 

1. In de traktaten werd vrijwel alleen type 1 beschreven. Speers traktaat zou parallel 

naast elkaar geplaatste snaren betreffen; pas Majer noemt (slechts in een opmerking) 

de resonanssnaren. In diens verdere beschrijving en tekening ontbreken deze echter.  

2. Midden-Duitsland was geen gebied van waaruit in het bijzonder type-2-instrumenten 

werden verspreid. 

3. Dat overgeleverde instrumenten vooral van type 2 zijn, zegt niet alles. Instrumenten 

van type 1 kunnen later zijn aangepast, en worden verward met kleine viole da gamba, 

die echter over het algemeen een dieper corpus hadden. Kenmerkend zouden ook 

vlamgaten en een smallere hals zijn, alsmede een (doorboorde) snarenhouder die ge-

schikt is voor metaaldraad, en die in overleverde instrumenten meermalen wordt 

aangetroffen. Op grond van o.a. deze criteria herkent Köpp Viole d’amore van type 1 in 

verschillende overgeleverde instrumenten, waaronder vier ter grootte van een viool 

van Joachim Tielke uit Hamburg.  

 

Ook Heinz Berck komt tot de conclusie dat Bachs viola d’amore een type-1-instrument moet 

zijn geweest. Als extra argumenten noemt hij o.a.:33 

 

1. De instrumenten van type 2 ontstonden eerst omstreeks 1700 rond Salzburg; in Mid-

den-Duitsland werden zij in de eerste decennia van de achttiende eeuw door geen en-

kele auteur beschreven.  

2. Bachs enige overgeleverde kerkelijke werk met viole d’amore in Leipzig is reeds ge-

schreven in 1724. 

3. De enige gedateerde viola d’amore van Hoffmann is van 1741. 

 

                                                      
29 Hans-Joachim Schulze, ‘Besitzstand und Vermögensverhältnisse von Leipziger Ratsmusikern zur 

Zeit Johann Sebastian Bachs‘, BJ 1985, p. 33-46; Specificatio der Verlassenschafft, Leipzig, p. 492. 
30 Prinz 2005, p. 525. 
31 Köpp 2000, p. 159. 
32 Ibid., p. 141f. Köpp meent dat Speers beschrijving een met de viola d’amore verwant soort cister zou 

betreffen.  
33 Berck [2008], p. 191-194. 
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Ulrich Prinz meent echter dat het waarschijnlijker is dat Bach instrumenten van type 2 ge-

bruikte. Zijn argumenten zijn niet alle even sterk; de belangrijkste zijn:34 

 

1. Bach was vertrouwd met ontwikkelingen op het gebied van de bouw van instrumen-

ten (hetgeen niet betekent dat hij type-2-instrumenten in de praktijk kende, bezat of 

liet bouwen). 

2. Hij kende uit Italië afkomstige instrumenten uit zijn periode aan het hof van Weimar 

(maar van een Italiaanse viola d’amore in Weimar is geen sprake). 

3. In Leipzig bouwde Hoffman zevensnarige instrumenten van type 2 (echter in veel la-

tere jaren). 

4. Het grote aantal overgeleverde instrumenten van type 2 uit de tijd dat Bach zijn can-

tates schreef; instrumenten van type 1 ontbreken vrijwel (zie tegenargument van 

Köpp). 

 

Bachs partijen voor viola d’amore zijn geschreven in de tijd dat instrumenten van type 1 al 

lang bestonden, terwijl instrumenten van type 2 met een opmars bezig waren. De resonans-

snaren op type-2-instrumenten kunnen een continu geluid produceren dat in het klankbeeld 

niet als aangenaam wordt ervaren. Antoinette Lohmann meent dan ook dat viole d’amore type 

2 voornamelijk geschikt zijn voor muziek in kleine bezetting, en alleen in muziek met weinig 

akkoordwisselingen. Daartoe kunnen Bachs cantates en passies in Leipzig niet worden gere-

kend.35 Alles overziende lijkt het inderdaad waarschijnlijker dat Bach viole d’amore gebruikte 

zonder resonanssnaren. 

De viola d’amore in partituren en partijen in Bachs cantates en passies in Leipzig 
Cantate BWV 152 (Tritt auf die Glaubensbahn) is in Weimar in 1714 geschreven voor kleine be-

zetting met een viola d’amore (Bach: Viola d‘Amour). Alleen de autografische partituur is over-

geleverd. Gezien de kleine bezetting is heruitvoering in Leipzig niet erg waarschijnlijk; aan-

wijzingen voor zo’n heruitvoering ontbreken.  

Hofmann meent dat de viool solo en violetta-partijen in cantate BWV 157 (Ich lasse 

dich nicht) in de verloren gegane oervorm, een cantate voor de gedachtenisdienst bij het over-

lijden van Johann Christoph von Ponickau in 1727, door een viola d’amore moeten zijn ge-

speeld (BWV 157.1).36 De bezetting van deze oervorm zou dan vergelijkbaar zijn met die van 

BWV 152.  

Bach schreef de viola d’amore in zijn kerkelijke werken in Leipzig verder alleen voor in 

1724, in de eerste versie van de Johannes-Passion BWV 245.1, en wel in de delen 19 en 20, het 

bas-arioso ‘Betrachte meine Seel’ en de tenoraria ‘Erwäge’. De originele partituur is verloren 

gegaan. De herziene partituur uit 1739, die halverwege deel 10 is afgebroken, is later kenne-

lijk aangevuld met een gecorrigeerde kopie van de partituur voor de eerste versie, waarin de 

viole d’amour nog zijn vermeld (afb. 12a en b). 

 

                                                      
34 Prinz 2005, p. 522-525. 
35 Antoinette Lohmann, mondelinge communicatie, 27 december 2019. 
36 Hofmann 1982; Ryuichi Higuchi, KB bij NBA I/34, p. 33. De door Hofmann gereconstrueerde versie 

is uitgegeven in de reeks Bach-cantates bij uitgeverij Carus. 
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Afb. 12a. Arioso ‘Betrachte meine Seel‘ BWV 245.1/19, partituur, eerste systeem. 

 

 
Afb. 12b. Aria ‘Erwäge‘ BWV 245.1/20, partituur, eerste systeem. 

 

In de tweede versie van de passie (BWV 245.2, 1725) werden deze delen vervangen door een 

andere tenoraria zonder viole d’amore. In de derde (BWV 245.3, 1732) en vierde versie (BWV 

245.5, 1749?) werden het arioso en de aria uit versie 1 in ere hersteld, maar de viole d’amore 

vervangen door gewone violen met sourdine. Waarschijnlijk heeft de muziek voor beide viola 

d’amore-partijen in de beide oorspronkelijke partijen voor viool 1 en viool 2 gestaan. Deze 

partijen zijn, evenals de meeste andere partijen voor versie 1, verloren gegaan. Maar o.a. de 

doubletten van deze vioolpartijen zijn opnieuw ingezet voor de volgende versies, en bestaan 

daardoor nog. In het doublet van de eerste vioolpartij kan (met moeite) voor de delen 19 en 

20 worden gelezen: Arioso tacet, en Aria viole d’amor 2 tacet. Deze notities, die bedoeld waren 

voor versie 1 zijn voor versie 2 doorgekrast; (afb. 13, onderaan). Dat is logisch, omdat in ver-

sie 2 geen aria voor viola d’amore meer voorkwam.  
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Afb. 13. BWV 245.1,4/18-20, partij doublet viool 1; oude notities op derde regel. 

 

Merkwaardig is dat de muziek van het arioso (maar niet die van de aria) wel is opgenomen 

in het doublet voor de tweede viool (dat dus oorspronkelijk eveneens is geschreven voor ver-

sie 1). Naar verwachting is het arioso doorgekrast toen de partij werd aangepast voor versie 

2; genoteerd is toen Arioso et Aria tacet (afb. 13). Arthur Mendel, de uitgever van de Johannes-

Passion in de NBA veronderstelt dat de opname van het arioso in het tweede doublet een ver-

gissing was.37 

 

 
Afb. 14. BWV 245.1,4/19, 20, partij doublet viool 2. 

 

In de waarschijnlijk voor versie 3 geschreven andere vioolpartijen zijn deze beide delen weer 

ingevoegd met de aanduiding con surdino (afb. 15), dus voor gewone violen met sourdine.  

 

 
Afb. 15. BWV 245.3/19, begin, partij viool 1. 

                                                      
37 Arthur Mendel, KB bij NBA II/4, Kassel 1974, p. 92. 
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Meestal wordt verondersteld dat Bach geen goede spelers voor de viola d’amore meer beschik-

baar had. In het doublet van viool 1 (afb. 13) is voor versie 3 nu (midden rechts) genoteerd 

Arioso (slecht leesbaar) et Aria tacent.  

De viola d’amore-partijen in de Johannes-Passion zijn genoteerd in de vioolsleutel op de 

klinkende toonhoogte. Het bereik is g-bes2 resp. f-c3, hetgeen redelijk overeenkomt met het 

door Majer genoemde bereik f-a2. Ulrich Prinz komt tot de conclusie dat in deze delen ge-

bruik kan zijn gemaakt van instrumenten met Majers zessnarige stemmingen met als laagste 

snaar c of d, of een door Eisel genoemde stemming in F voor zevensnarige viole d’amore. 

Wanneer instrumenten van type 2 zijn gebruikt, kan echter zoveel mogelijk van vrije snaren 

gebruik worden gemaakt bij een stemming in Es of c: dat zou de meeste klank van de reso-

nanssnaren opleveren.38 

 

Viole d’amore werden gekenmerkt door een vorm als van een gamba, een 

grootte als van een viool of altviool, vlamgaten en snaren die minstens deels 

van staal of messing waren. Het is niet duidelijk welke van de beide mogelijke 

typen viola d’amore door Bach werd gebuikt in de eerste versie van zijn Jo-

hannes-Passion: een type met vijf of zes grotendeels metalen snaren, of een 

type met zes of zeven deels omwoelde, deels metalen en deels darm-snaren, en 

evenveel geheel metalen resonanssnaren. 

 

 

4. Wat werd in Bachs tijd verstaan onder een Violoncello piccolo, en 

wanneer maakte Bach van dit instrument gebruik in Leipzig? 

De violoncello piccolo in Duitsland in de 18e eeuw. 
De violoncello piccolo was in Duitsland in het begin van de achttiende eeuw vermoedelijk pre-

cies wat de naam aangeeft: een kleine cello. Dat nergens in de Duitse traktaten van de late 

zeventiende en vroege achttiende eeuw het instrument wordt genoemd, mag niet verbazen. 

De cello was hier immers een nieuw uit Italië geïmporteerd instrument, en een onderscheid 

tussen grote en kleine varianten was nog niet direct aan de orde. In hoofdstuk XXI (De violon-

cello) is beschreven dat violoncello genoemde instrumenten in het begin van de achttiende 

eeuw waarschijnlijk vooral ‘horizontaal’ werden bespeeld, voor de borst hangend, meestal 

aan een band om de hals (viola of violoncello da spalla). Het hoeft geen betoog dat een horizon-

tale speelwijze eenvoudiger is bij kleine dan bij grote instrumenten. Er is een aanzienlijk aan-

tal instrumenten overgeleverd die kunnen worden beschouwd als violoncello da spalla; de cor-

pushoogte en de aanwezigheid van knoppen waaraan de band kon worden bevestigd zijn 

aanwijzingen. Duitse afbeeldingen van de horizontale speelwijze zijn niet bekend; Italiaanse, 

Frans en Nederlandse wel (afb. 1 en afbeeldingen in hoofdstuk XXI). Met de in de eerste de-

caden van de achttiende eeuw groeiende populariteit van grotere celli ging ook een toename 

van de ‘verticale’ speelwijze gepaard. Het ligt in de rede dat de oudere kleine celli, om ze te 

                                                      
38 Prinz 2005, p. 534. 
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onderscheiden van de latere grote instrumenten, kleine celli werden genoemd (violoncelli pic-

coli), die steeds horizontaal werden bespeeld, maar zulke kleine instrumenten werden ook 

later in de eeuw nog ruimschoots gebouwd. 

De violoncello piccolo had een aantal voordelen ten opzichte van de grotere celli. Hij 

was eenvoudiger te transporteren, de klank was doordringender vanwege de positie voor de 

borst in plaats van – in kerken vaak achter een balustrade – op de grond, en hoge tonen wa-

ren hierop gemakkelijker te realiseren, vooral wanneer een vijfde (hoge) snaar was aange-

bracht. Het belangrijkste nadeel was dat lage tonen minder kwaliteit hadden, zowel wat vo-

lume als sonoriteit betreft. De lage tonen worden tegenwoordig vaak verbeterd door de laag-

ste snaren in plaats van eenmaal tweemaal te omwoelen met metaaldraad; of dat ook reeds 

in de achttiende eeuw werd toegepast is niet bekend.39 Dubbel omwoelde snaren leiden in de 

praktijk tot een klank die te vergelijken is met die van de fagot, aldus Dmitry Badiarov, 

waarmee de naam Fagottgeige (zoals genoemd door Speer, Eisel en Mozart) is te verklaren.40 

De corpuslengte moet groter zijn geweest dan die van de altviool (ca. 40 cm) en kleiner dan 

die van de ‘normale’ verticaal bespeelde modellen (ca. 75 cm). Violoncelli piccoli hadden vrij-

wel steeds vier of vijf snaren, gestemd (C)–G –d–a–(e1). Viersnarige instrumenten hadden 

dus ofwel geen C-snaar, ofwel geen e1-snaar. Wanneer de C-snaar werd weggelaten komt de 

stemming overeen met die van een tenorviool, een octaaf lager dan die van de viool. 

De violoncello piccolo en zijn bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 

Voor het eerst in 1709 noemde Johann Kuhnau de inzet van celli in de kerkmuziek in Leip-

zig; dit zouden, gezien het vroege jaartal, horizontaal bespeelde celli kunnen zijn geweest.O 

In de inventarislijsten van de hoofdkerken in Leipzig zijn geen violoncelli piccoli genoemd.41 

In de lijst van Bachs nalatenschap is tussen drie Braccie (altviolen) en twee celli een (zeer 

goedkoop) Bassetgen genoemd; hiermee zal vermoedelijk een violoncello piccolo zijn bedoeld.42 

In de lijst met instrumenten in de Thomasschule zijn twee Violons de Braz opgenomen.P Waar-

schijnlijk werden hiermee altviolen bedoeld, maar mogelijk violoncelli piccoli.  

Bach schreef voornamelijk in de jaren 1724 en 1725 (zie hieronder) partijen voor het in-

strument. Men kan veronderstellen dat hij hiervoor de door Kuhnau genoemde celli ge-

bruikte, hoewel deze niet zijn vermeld op inventarislijsten. Dat kunnen dus kleine celli zijn 

geweest, maar dan moeten vanaf 1723 toch ook grotere celli aanwezig zijn geweest, anders 

was de term violoncello piccolo in 1724 zinloos. In Hoofdstuk XXI is betoogd, dat deze grotere 

celli (vermoedelijk) horizontaal bespeelde instrumenten met een corpuslengte van ca. 55 cm 

kunnen zijn geweest (zie afb. 1), of verticaal bespeelde instrumenten met een corpuslengte 

van ca. 75 cm. Het kan zijn dat als ‘kleine celli’ instrumenten uit de school of uit het privébe-

zit van stadsmusici of van Bach zelf werden gebruikt. Het waren in ieder geval niet de celli 

die Hoffmann pas leverde in 1729, die naar alle waarschijnlijkheid ‘normale’ verticaal be-

speelde instrumenten waren met een corpuslengte van ca. 75 cm.  

                                                      
39 Dmitry Badiarov, ’The Violoncello, Viola da Spalla and Viola Pomposa in Theory and Practice. Gal-

pin Society Journal 60, 2007, p. 127, n. 21. 
40 Ibid., p. 131. Zie ook Hoofdstuk XXI, § 2. 
41 Christine Kröhner, ‘Die Streichinstrumente der Leipziger Thomaskirche aus Bachs Amtszeit – Zum 

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

Instrumente ‘, Bericht über die Wissenschaftliche  Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR, 1985 , 

Leipzig 1988, p. 155-166. 
42 BD II, nr. 627, p. 493. 



17 

 

Sinds het begin van de negentiende eeus hebben auteurs een link gelegd tussen de vio-

loncello piccolo en de viola pomposa, waarvan Johann Adam Hiller de eerste was het instrument 

beschreef, naar aanleiding van het gebruik tijdens een bezoek van Franz Benda aan Johann 

Georg Pisendel. Daarbij vermeldde hij dat het instrument horizontaal werd bespeeld, en dat 

het zou zijn uitgevonden door Bach.Q  

Dieses Instrument wird wie ein Violoncell gestimmt, hat aber in der Höhe eine Saite mehr, ist etwas größer 

als eine Bratsche, und wird mit einem Bande so befestiget, daß man es vor der Brust und auf dem Arme 

halten kann. Der seel. Kapellmeister Herr Bach in Leipzig hat es erfunden. 

Opvallend is dat deze beschrijving van de viola pomposa zeer verwant is met de beschrijving 

van de violoncello van Walther in 1708 (Hoofdstuk XXI, eindnoot D), en met de Fagottgeige van 

Speer en Majer (idem, eindnoot G en H). Blijkbaar meende Hiller (of Benda?) dat Bach het in-

strument had uitgevonden en dat Hoffmann een aantal hiervan had vervaardigd op aanwij-

zing van Bach.R Het is zeker dat Bach en Hoffmann bevriend waren. Ze waren in 1743 samen 

peetvader van Johann Sebastian Weyrauch, zoon van luitist Johann Christian Weyrauch. 

Hoffmann had de zorg over de instrumenten in de Thomaskirche na 1734 en hij liet enkele in-

strumenten na aan Bach.  

Als onderscheid tussen de violoncello piccolo en de viola pomposa worden tegenwoordig 

wel lengte en/of hoogte van het corpus gebruikt (de wanden van de kast van de viola pomposa 

zouden ongeveer dezelfde hoogte hebben gehad als die van de altviool, terwijl de violoncello 

piccolo een hogere kast bezat),43 maar dat is speculatie: identificatie van Hoffmanns overgele-

verde instrumenten als violoncello piccolo of viola pomposa dateren alle uit de tijd na Bachs 

dood. Veel auteurs zijn er vanuit gegaan dat beide namen inderdaad verschillende instru-

menten betroffen,44 maar onder anderen Hugo Riemann, Badiarov en Veit Heller menen dat 

met beide namen dezelfde instrumenten werden bedoeld; Bach en Hoffmann zouden de 

naam viola pomposa ook nooit hebben gebruikt. Heller noemt alle zes overgeleverde kleine 

celli van Hoffmann daarom violoncelli piccoli.45 Overigens is ook muziek van andere compo-

nisten voor de viola pomposa bekend.46 

Vaak wordt verondersteld dat Bach in 1724 een violoncello piccolo of viola pomposa liet 

bouwen door Hoffmann. Het contact tussen Bach en Hoffmann lijkt echter vooral te dateren 

uit de jaren vanaf ca. 1729;47 de oudste bekende violoncello piccolo van Hoffmann dateert bo-

vendien van 1731. Het is daarom geenszins zeker dat Bachs violoncello piccolo in 1724 een 

nieuw instrument van Hoffmann was. Dat sluit echter niet uit dat een van de stadsmusici 

een violoncello piccolo, al dan niet van Hoffmann, toen al in zijn bezit had. 

 

                                                      
43 Onder wie Laurence Dreyfus, Bach’s Continuo Group, Cambridge (Massachusetts) 1987, p. 172.   
44 Voor een overzicht zie Agnes Kory, Tenor Violin or Tenor Cello? Problems of Identification and Reper-

toire, Manchester 2018 (proefschrift), p. 50 – 68. 
45 Hugo Riemann, Musik Lexikon, Mainz, 1967, p. 1047;  Badiarov 2007, p. 132; Veit Heller, ‘Die Viola-

da-Braccio-Instrumente von Johann Christian Hoffmann‘, in Fontana c.s. 2015, p. 216.  
46 Onder wie Georg Philipp Telemann (1728) en Johann Gottlieb Graun (ca. 1760). 
47 Herbert Heyde, ‘Johann Christian Hoffmann‘, in Fontana c.s. 2015, p. 69-74. 
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Afb. 16. Johann Christian Hoffmann, Violoncello piccolo JCH 30, 1732.  

Hals niet origineel, stemknoppenkast wel. 

Grassi-Museum für Musikinstrumente Leipzig, nr. 918. Fontana c.s. 2015, p. 395. 

 

De corpuslengte van Hoffmann’s violoncelli piccoli (afb. 16) was ongeveer 45,5 cm. Deze in-

strumenten zijn slechts 5 cm langer dan altviolen, en zijn daarmee kleiner dan zowel 55 als 

75 cm (zie boven), en verdienen daarom in ieder geval de naam Violoncello piccolo.  Op de on-

derkant van alle drie nu nog bestaande violoncelli piccoli van Hoffmann (twee instrumenten 

zijn in de oorlog verloren gegaan, en van een derde ontbreekt sindsdien ieder spoor) bevin-

den zich aan het ‘onderste’ uiteinde van de kast knoppen die waarschijnlijk bedoeld zijn ge-

weest voor het ophangen van het instrument voor de borst met een band; sporen in het hout 

zijn hiermee in overeenstemming. Daarnaast zijn in twee gevallen later gaten gemaakt voor 

de bevestiging van een staartpen (afb. 17). Ook beide overgeleverde grote Hoffmann-celli 

hebben degelijke knoppen en sporen van ophangbanden. Hoffmanns violoncelli piccoli heb-

ben hogere kasten dan altviolen; het volume van de kast kan daardoor ca. twee maal zo 

groot zijn als dat van altviolen, hetgeen de laagste tonen gunstig beïnvloedt.48 

                                                      
48 Heller, in Fontana 2015, p. 380-405. Zes violoncelli piccoli van Hoffmann zijn overgeleverd. Het me-

rendeel is gebouwd in de periode 1731-1741 (JCH 27, 30, 31, 35, 46); JCH 42 is waarschijnlijk van later 

datum. Vijf daarvan hebben vijf snaren en een corpuslengte van ca. 45,5 cm en een corpusdiepte van 

ca. 8 cm; de meeste daarvan zijn ooit ook als Viola Pomposa beschouwd. Alleen JCH 35 had vier snaren 

en een corpuslengte van slechts 34 cm en werd ook wel Viola da spalla genoemd, hoewel het mogelijk is 

dat dit instrument oorspronkelijk dezelfde maten had. 

JCH 31 is sinds 1939 onvindbaar, terwijl JCH 35 en 46 in 1945 tijdens een bombardement verloren zijn 

gegaan. 

Twee ‘normale’ celli hebben een corpuslengte van 69 cm (JCH 7, 1720) resp. 75 cm (JCH 20, 1729).  
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Afb. 17. Knoppen t.b.v. ophanging aan een band onder aan de kast van JCH 27, 30 en 42. 

Fontana c.s. 2015, p. 216. 

 

Lambert Smit heeft betoogd dat niet alleen partijen die specifiek voor violoncello piccolo zijn 

bedoeld, maar ook andere solopartijen voor cello gemakkelijker zijn te realiseren op horizon-

taal bespeelde instrumenten dan op verticaal bespeelde celli, waarbij zij gebruik maken van 

viooltechnieken.49 Marc Vanscheeuwijck neemt ook aan dat Bachs partijen voor violoncello 

piccolo da spalla werden gespeeld, althans voor zover zijn genoteerd waren in de vioolsleutel. 

Andere sleutels zouden mogelijk een speelwijze da gamba suggereren.50 

Namen van bespelers van de violoncello piccolo in de kerken in Leipzig zijn niet be-

kend. Walter Hindermann suggereert dat Christian Ferdinand Abel uit Köthen het instru-

ment mogelijk bespeelde, maar een bezoek van deze gambist aan Leipzig is speculatief.51 

Omdat de muziek soms werd opgetekend in partijen van andere instrumentalisten, zullen 

deze spelers de partijen voor hun rekening hebben genomen. Het is niet uit te sluiten dat ook 

Bach zelf soms violoncello piccolo speelde, maar dan zou een partij overbodig zijn geweest: hij 

had immers zijn partituur. 

De violoncello piccolo in Bachs cantates en passies in Leipzig 
Bach schreef een violoncello piccolo expliciet voor in de volgende negen werken die in Leipzig 

werden uitgevoerd. Zij zijn chronologisch gerangschikt. Achtereenvolgens worden onder de 

deeltitel en de cantatetitel genoemd: BWV-nummer, datum van uitvoering, klinkende om-

vang, genoteerde sleutels, en – voor zover overgeleverd – de partij waarin de violoncello-pic-

colo-partij is opgenomen. Ten slotte wordt dit zo mogelijk geïllustreerd met een reproductie 

van het begin van de betreffende (autografische) partij. Wanneer zowel partituur als partij 

zijn overgeleverd, kunnen daarin verschillende sleutels zijn gebruikt. Over het algemeen 

geldt dat opname in een vioolpartij en notatie in de vioolsleutel betekent dat de partij een oc-

taaf lager klonk dan genoteerd, hetgeen kan blijken uit een afwisseling van viool- en bassleu-

tel, en uit de notatie in de partituur. Notatie in de vioolsleutel vergemakkelijkte het lezen van 

                                                      
Zie ook Mark M. Smith, ”Joh. Seb. Bachs Violoncello Piccolo: Neue Aspekte - Offene Fragen”, BJ 84, 

1998, p. 63-81, p. 78. 
49 Lambert Smit, ‘Towards a More Consistent and More Historical View of Bach’s Violoncello’, Chelys, 

XXXII, 2004, p. 45-58.  Zie ook Kory 2018, p. 59. 
50 Marc Vanscheeuwijck, ‘Recent Re-evaluations of the Baroque Cello and what they might mean for 

Performing the Music of J. S. Bach’, Early Music XXXVIII/2, 2010, p. 187f.   
51 Walter F. Hindermann, Die nachösterlichen Kantaten des Bachschen Choralkantaten-Jahrgangs, Hofheim 

am Taunus 1975, p. 28f. 
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de partij door violisten. De NBA heeft niet consequent de sleutels uit de partijen en partitu-

ren overgenomen. 

 

1. Arioso ‘Ach wie hungert mein Gemüthe‘, uit Schmücke dich o meine Seele, 

    BWV 180/3  22-10-1724 c-b1 Alt-, vioolsleutel (onbekend) 

 

De NBA is gebaseerd op de originele partituur (niet beschikbaar via Bach Digital); 

hierin is de violoncello piccolo-partij genoteerd in de altsleutel. Partijen zijn niet overge-

leverd. Volgens Ulrich Bartels, de uitgever van de NBA, zijn de meeste overgeleverde 

afschriften van de partituur echter gebaseerd op de verloren gegane partijen; hierin is 

de partij voor de violoncello piccolo geoctaveerd genoteerd in de vioolsleutel.52  

Gezien de toonomvang waren een C-snaar en een e1-snaar niet nodig. De partij is 

waarschijnlijk gespeeld door een violist. 

 

Afb. 18. BWV 180/3, begin, afschrift partituur door Christoph Nichelmann, ca. 1732.  

 

2. Aria ‘Bete aber auch dabei‘, uit Mache dich mein Geist bereit, 

    BWV 115/4  05-11-1724 Cis-c2 Alt-, Bassleutel.  Onbekend 
 

Via Bach-Digital is geen enkele handschrift van dit cantatedeel in te zien. 

Alle vijf snaren zijn nodig. Het is niet duidelijk welke instrumentalist deze partij 

speelde. 

 

3. Aria ‘Woferne du den edlen Frieden‘, uit Jesu nun sei gepreiset, 

    BWV 41/4  01-01-1725 C-b1 Viool-, Alt- Tenor-, Bassleutel. Viool 
 

 De bovenste snaar is niet nodig. De partij werd gespeeld door een violist. 

 

                                                      
52 Ulrich Bartels, Kritischer Bericht bij NBA I/25, Kassel 1997, p.48f. 
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Afb. 19. BWV 41/4, begin, partij Viool 1 (doublet). Vioolsleutel, met af en toe bassleutel. 

 

4. Koraal ‘Ach bleib bei uns’, uit Bleib bei uns, denn es will Abend werden, 

    BWV 6/3  02-04-1725 G-c2 Viool-, Altsleutel.    Inlegblad 

  

Het inlegblad bevat ook de altvioolpartij voor deel 2 (heruitvoering ca. 1730). 

De laagste snaar is niet nodig, de hoogste eventueel ook niet. De partij is waarschijn-

lijk gespeeld door een violist. 

 

Afb. 20. BWB 6/3, begin, inlegblad met partij. 

 

5. Aria ‘Jesus ist ein guter Hirt‘, uit Ich bin ein guter Hirt, 

    BWV 85/2  14-04-1725 G-bes1 Vioolsleutel.    Inlegblad 
 

De onderste snaar is niet nodig, de hoogste ook niet. De partij is gespeeld door een 

violist. 
 

Afb. 21. BWV 85/3, begin, inlegblad met partij. 

 

6. Aria ‘Ich fürchte nicht des Todes Schrecken‘, uit cantate Sie werden euch in den Bann tun, 

    BWV 183/2  13-05-1725 G-c2 Tenorsleutel.    Inlegblad 
 

 De onderste snaar is niet nodig. Het is niet duidelijk wie deze partij speelde. 
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Afb. 22. BWV 183/2, begin, inlegblad met partij in tenorsleutel. 

 

7. Aria ‘Mein gläubiges Herze’, uit Also hat Gott die Welt geliebt, 

    BWV 68/2  21-05-1725 C-bes1 Tenor-, Bassleutel.   Inlegblad 

 

 Alle snaren zijn nodig. Het is niet duidelijk wie de partij speelde. 

 

Afb. 23. BWV 68/2, inlegblad met partij in bas- en tenorsleutel. 

 

8. Aria ‘Es dünket mich, ich seh dich kommen‘, uit Er rufet seinen Schafen mit Namen 

    BWV 175/4  22-05-1725 Fis-a1 Tenor-, Bassleutel.   Inlegblad 

 

 Alle snaren zijn nodig. Wie deze partij speelde is niet duidelijk. 

 

Afb. 24. BWV 175/4, begin, inlegblad met partij in tenorsleutel 

 

9. Aria ‘Ich bin herrlich, ich bin schön‘, uit Ich geh und suche mit Verlangen 

    BWV 49/4  13-11-1726 d-b1 Vioolsleutel.    Inlegblad 

 

 Zowel de C- als de G-snaar is niet nodig. De partij is gespeeld door een violist. 
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Afb. 25. BWV 49/4, begin, inlegblad met partij in vioolsleutel 

 

De eerste acht hierboven genoemde cantates zijn voor het eerst uitgevoerd in de periode ok-

tober 1724 tot mei 1725. Zij maken deel uit van de tweede jaargang cantates in Leipzig. De als 

negende genoemde cantate ontstond meer dan een jaar later.  

In veel (maar niet alle) partijen voor de violoncello piccolo treft men snelle gebroken ak-

koorden aan en grote sprongen. Dit kenmerk kan bijdragen aan het herkennen van andere 

niet als zodanig gespecificeerde partijen. Naast bovengenoemde negen delen waarin een 

(meestal autografische) toewijzing aan de violoncello piccolo zekerheid geeft, is in de literatuur 

gesuggereerd dat de volgende delen mogelijk eveneens voor violoncello piccolo zijn bedoeld.  

 

10. Koraal ‘Ich dein betrübtes Kind’, uit Mein Herze schwimmt im Blut 

      BWV 199.3/6 08-08-1723?  D-g1 Viool- en Bassleutel  Inlegblad Solo 

 

Ongespecificeerde partij. De datum van uitvoering valt ruim vóór die van de negen 

hierboven genoemde werken. Dat maakt de toewijzing minder betrouwbaar, vandaar 

dat Alfred Dürr denkt aan een heruitvoering ‘frühestens 1725’. Peter Wollny denkt de 

partij te identificeren als geschreven voor een uitvoering in Halle in 1747 onder lei-

ding van Wilhelm Friedemann Bach (en met een andere tekst). Of een gamba, een vio-

loncello piccolo of nog een ander instrument is ingezet zou niet meer te achterhalen 

zijn.53 

Alle snaren zijn nodig. De partij is vermoedelijk gespeeld door een violist. 

 

 
Afb. 26. BWV 199.3/6, begin, Inlegblad Solo. 

 

11. Aria ‘Ergieße dich reichlich, du göttliche Quelle‘, uit Wo soll ich fliehe hin, 

      BWV 5/3   15-10-1724 G-e1 Altsleutel    Viool 

 

                                                      
53 Klaus Hofmann, KB bij NBA I/20, p. 35; Alfred Dürr, Studien über die frühen Kantaten Johann Sebastian 

Bachs, Verbeterde en uitgebreide uitgave, Wiesbaden 1977, p. 30; Peter Wollny, ‘Eine unbekannte Wie-

deraufführung der Kantate „Mein Herze schwimmt im Blut“ BWV 199/BC A 120‘, BJ 99, Leipzig 2013, 

p. 304. 
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In de partituur is geen instrument genoemd; de muziek is opgenomen in de partij 

voor viool 1. De altsleutel suggereert een lager instrument dan de viool. Een toewij-

zing aan de altviool is echter niet waarschijnlijk: Bach schreef nauwelijks soli voor dit 

instrument, dat hij naar eigen zeggen steeds liet bespelen door leerlingen van de Tho-

masschule.54 De uitvoeringsdatum valt binnen de hierboven genoemde reeks, en de 

partij bevat gebroken akkoorden, hetgeen de betrouwbaarheid van de toewijzing aan 

de violoncello piccolo vergroot. 

 De onderste snaar is niet nodig; de partij werd gespeeld door een violist. 
 

Afb. 27. BWV 5/3, begin, partij viool 1. Altsleutel. 

 

12. Aria ‘Das Unglück schlägt auf allen Seiten‘, uit Wohl dem der sich auf seinem Gott 

      BWV 139/4  12-11-1724 A-d2 Onbekend   Onbekend 

 

De oorspronkelijke partij (1724) voor het tweede solo-instrument ontbreekt (1724). De 

muziek voor een eerste solo-instrument is overgeleverd in zowel de eerste als de 

tweede partij voor Oboe d’amore; mogelijk is dat een kopieerfout, en is slechts één oboe 

d’amore bedoeld. Bij een heruitvoering omstreeks 1748 is de tweede partij toegewezen 

aan de viool (in de oorspronkelijke vioolpartijen ontbreekt deze aria). Uitvoering met 

viool is mogelijk, maar Dürr suggereert dat misschien oorspronkelijk een (octave-

rende) violoncello piccolo is gebruikt.55 De uitvoeringsdatum van deze cantate en de ge-

broken akkoorden maken deze aanname plausibel. 

De onderste en de bovenste snaren zijn niet nodig; de partij is blijkbaar gespeeld door 

een violist. 
 

Afb. 28. BWV 139/4, begin, inlegblad voor viool 

 

13. Aria ‘O du angenehmer Schatz‘, uit Ehre sei Gott in der Höhe        

     BWV 197.1/4  25-12-1728 D-e1 Vioolsleutel?   Onbekend 

  

                                                      
54 Alfred Dürr, Die Kantaten von Johann Sebastian Bach, Band 2, Kassel 1971, p. 644, n. 1;  
55 Ibid., p. 512. 
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Deze cantate is onvolledig overgeleverd. Toewijzing van de continuopartij van deze 

aria aan de violoncello piccolo zou mogelijk zijn volgens Dürr.56 Maar omdat de uitvoe-

ringsdatum losstaat van de bovengenoemde negen cantates is deze toewijzing niet 

voor de hand liggend. 

 De bovenste snaar is niet nodig. Het is niet duidelijk wie deze partij heeft gespeeld. 
 

Afb. 29. BWV 197.1/4, onvolledig, partituur.  

 

14. Mis in A BWV 234/4.  

De in de orgelpartij (zoals meestal gewoon Continuo genoemd), later geplaatste aante-

kening pro Violincello piccolo is verwarrend. Het betreft namelijk geen obligate partij, 

maar continuo-versterking (afb. 30), en zoals alle orgelpartijen is ook deze een se-

cunde lager genoteerd. Sowieso zou toewijzing van het instrument aan bijna alle de-

len van een werk eenmalig zijn. Men zou kunnen denken dat een violoncello piccolo de 

basset-partij in deel 4 versterkte. Immers, de partij staat in de altsleutel, en komt voor 

de violen eigenlijk vaak te laag. Maar dan is het vreemd dat nu juist deze aria in de 

orgelpartij ontbreekt (‘soprano solo tacet’). In de volgende aria ‘Quoniam tu solus 

santus’ wordt de melodie unisono door violen en altviool gespeeld; de partij is op-

nieuw genoteerd in de altsleutel. Maar de orgelpartij bevat hier vanzelfsprekend de 

continuopartij, niet de strijkerspartij. Emil Platen, de uitgever van de NBA, weet geen 

oplossing, en raadt uitvoerders aan deze aantekening te negeren.57 Bovendien betreft 

het een uitvoering rond 1745. Dat Bach toen nog muziek schreef voor violoncello pic-

colo lijkt niet erg waarschijnlijk. 

 

 
Afb. 30. BWV 234, orgelpartij, begin. 

 

                                                      
56 Ibid., KB bij NBA I/2, p. 46. 
57 Emil Platen, KB bij NBA II/2, p. 64. 
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Kennelijk heeft Bach nogal geëxperimenteerd met de sleutels in de violoncello-piccolo-partijen. 

Soms is duidelijk dat een violist (Kunstgeiger) de partij moet hebben gespeeld. In andere ge-

vallen is dat niet bekend, maar blijft de mogelijkheid open dat ook hier een violist de partij 

voor zijn rekening nam. De toonomvang van de delen voor violoncello piccolo is C tot c2; dit 

duidt op instrumenten met vijf snaren, die alle werden gebruikt. Voor de delen uit de canta-

tes BWV 180, 6, 49, 85, 5, 139 en 197.1) was de hoogste snaar niet strikt vereist. Dat betekent 

echter niet dat deze snaar ontbrak: daarop konden wellicht hoge noten met minder moeite 

worden gerealiseerd. De laagste snaar werd niet gebruikt in de cantates BWV 180, 6, 85, 183, 

41 en 5. Ook hier geldt dat dat niet betekent dat die snaren ontbraken.  

 Men zou kunnen veronderstellen dat Bach, gezien de grote verschillen in het bereik 

van de partijen, verschillende soorten violoncelli piccoli gebruikte. Hoewel dat niet valt uit te 

sluiten, is het niet logisch: één instrument met vijf snaren (een gebruikelijke besnaring voor 

de violoncello piccolo) voldeed immers aan de eisen in al de genoemde cantates. 

  

Vooral in de periode 1724-1725 heeft Bach minstens acht keer een instrumen-

tale solopartij toegewezen aan de violoncello piccolo. Of deze kleine celli, die 

waarschijnlijk horizontaal voor de borst werden bespeeld, bestaande instru-

menten waren uit de tijd van Kuhnau of nieuw waren gebouwd is niet bekend. 

Zij hadden vrijwel zeker een vijfde snaar in e1. Vaak bevatten Bachs partijen 

voor het instrument gebroken akkoorden en sprongen. 

 
 

Rens Bijma, Versie 02-02-23 

Met dank aan Jos van Veldhoven, Antoinette Lohmann en Sigiswald Kuijken. 

 

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

1687, p. 91, en Ulm 21697, p. 207. 

Sonsten seynd auch noch bekandtliche Violen: […]  

Viola Picola hat ein kleiner Corpus als eine Violin, und wird die Quint [= de hoogste snaar] ins g. 

gestimmt [i.p.v. e]/ worauf man hohe Sachen / oder Sachen in der Octav zu tractiren pflegt. 
B Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Cmposition, [Weimar 1708], Tome 1, p. [159]. 

 Violino piccolo, ein Quart-Geigelchen, wird ins c1, g1, d2, a2 gestimmet. 

Ibid., Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 637, 

Violino piccolo […], ein Quart-Geiglein, wird ins c1, g1, d2, a2 gestimmt. 
C [Barnickel] (Johann Christoph en Johann David Stößel), Kurzgefaßtes Musicalisches Lexicon, Chemnitz 

1737, p. 149, 417. 

p. 149. Quart-Geiglein, welche kleiner sind als die Violinen, und weit höher als selbige ge-

stimmet werden können. 

p. 417. Viola Piccola, hat ein kleiner Corpus als eine Violin, und wird die Quinte ins g gestim-

met, worauf man hohe Sachen, oder in der Octave, zu tractiren pfleget. 
D Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augsburg 1756, p. 2. 

Die dritte Art sind die Quart- oder Halbgeiglein. Sie sind kleiner als die gemeinen Violinen, 

und werden für gar kleinen Knaben gebraucht. Doch ist es allezeit besser, wenn es die Finger 

eines Knaben zulassen, ihn an eine rechte Violin zu gewöhnen […]. Vor einigen Jahren hat 

man noch so gar Concerte auf diese von den Italiänern sogenannte kleine Violin (Violino pic-
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colo) gesetzet; und da es sich weit höher als eine andere Violin stimmen läßt; so würde es son-

derbar bey Musikalischen Nachtstücken mit einer Zwerchflaute, Harfe, oder mit einer andern 

solchen Instrumente vergesellschaftet, öfters gehöret. Itzt ist man der kleinen Geiglein nimmer 

benöthiget. Man spielet alles auf der gewöhnlichen Violin in der Höhe. 
E Specificatio der Verlassenschafft, Leipzig 1750, BD II, nr. 627, p. 492. 

 1. dito [=Violine] Piccolo . . . 1   8   - 
F Niedt 1706/21721, p. 115. 

Viole d’Amour: eine mit stähglerne Saiten bezogene Violine, von besonderer Form und Stim-

mung […]. 
G Fuhrmann 1706, p. 93. 

Viol di Lamour, ist eine Geige mit dräternen Seiten / wird verstimmt gespielt / und klingt in der 

Abend-Stille am lieblichsten. 
H Walther 1708, [p. 160]. 

Viola d’amour ist eine mit 6. Theils Darm und Stahl-Saiten bezogene Violino, wird verstimmt 

gespielet. 
I Mattheson 1713, p. 282f. 

Die verliebte Viola d‘ Amore, Gall. Viole d‘ Amour, führet den verliebten Nahmen mit der That / 

und will viel languissantes und tendres ausdrücken. Sie hat 4. Sayten von Stahl oder Messing / 

und eine / nemlich die Quinte, von Därmen. Ihre Stimmung ist der Accord c. moll. Oder auch c. 

dur c2.g1.e/es1.c1.g. wiewol es fast besser Art hat / und nicht so gezwungen ist / wenn sie wie 

eine ordinaire Violine gestimmet wird […]. Ihr Klang ist argentin oder silbern / dabey überaus 

angenehm und lieblich. Nur ist Schade / daß ihr Gebrauch nicht grösser seyn soll. 
J Johann Philipp Eisel, Musicos Autodidaktikos, Erfurt 1738, p. 31ff. 

1. Wieviel hat die Viola d’Amour Saiten?  

Ordentlich fünffte, nehmlich 4. von Stahl oder Messing, und die Fünffte oder Qvinte von Där-

men. […] 

2. Wie werden diese Saiten gestimmet? 

Ihr eigener Accord ist C. moll, oder auch wohl C. Dur. Also wird die oberste ins C. die andere 

ins G. die dritte ins E. oder Dis, die vierte ins C. und die fünffte ins G. gestimmet. Wiewohl es 

kommt besser und nicht so gezwungen heraus wenn sie ordentlich wie auf einer gemeinen 

Violine gestimmet werden, weil man solchergestalt allerhand Sachen darauf spielen kan. Und 

in solchem letztern Falle hiesse die unterste Saite C. die andere D. die dritte G. die vierte A. 

und endlich die oberste oder Qvinte E. wie auf einer ordentlichen Violine. Ist aber der Accord C. 

moll oder C. dur, so bleibts beym vorigen. 

 […] 

 
[…]10.  Gibt es denn nicht noch eine neuere Art der Viole d‘ Amour. 

Ja die Herren Italiäner haben nach ihrer angebohrnen musicalischen Invention das Werck so 

hoch hinauf getrieben, daß sie vor kurzer Zeit gar die Viole d’Amour von 7. Saiten heraus ge-

bracht. […] 
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K Jacob Adlung, Anleitung zu der Musicalischen Gelahrtheit, Erfurt 1758, p. 599. 

 Viola d‘ amore […] hat mehrentheils Drahtsaiten. 
L Mozart 1756, p. 4. 

Eine eilfte Art mag die Viola d‘Amor sein […]. Es ist eine besondere Art der Geigen, die, son-

derheitlich bey der Abendstille, recht lieblich klinget. Oben ist sie mit 6. Darmseyten, davon 

die tiefern übersponnen sind, und unter dem Griffe mit 6. stählernen Seyten bezogen; welche 

letztere weder gegriffen, noch gegeigt werden, sondern nur, den Klang der obern Seyten zu 

verdoppeln und fortzupflanzen, sind erdacht worden. Dieses Instrument leidet viele Verstim-

mung. 
M Speer 1697, p. 207. 

Sonsten seynd noch bekandtliche Violen: Viol de l. Amor, welche theils mit stählernen Saiten 

doppelt in unisono bezogen wird, theis (sic) auch därmerne Saiten hat / und in viel verstimm-

ten Sachen gebraucht wird / dessen Corpus wie eine Braz, doch nicht so lang / aber der Boden 

und Decke drey quer Finger in der Höhe zu stehen kommt.  

[Aan het eind van zijn boek geeft Speer in een glossarium echter kennelijk een beschrijving van het 

instrument type 1 (p. 286). Mogelijk is deze ontleend aan een oudere bron, waarnaar ook boven-

staande definities van Fuhrmann en Niedt teruggrijpen.] 

Viola di lamor, eine Viol mit erhabenem corpore, und mit stählernen oder silbernen Saiten bezo-

gen / und hat auch einen besondere Verstimmung / wie eine Gamb. 
N Josef Friedrich Bernhard Caspar Majer, Neu-eröffnter Theoretisch- und Practischer Music-Saal, Schwä-

bisch Hall 1732, p. 83. 

Die verliebte Viola d‘ Amore, Gall. Viola d‘ Amour, hat in allem sechs Saiten / davon die 2. Un-

terste mit Silber übersponnen / die 3. folgende von Stahl oder Meßing zusammen gedrehet 

werden / die letzte und zarteste ist eine subtile Quint- und Darm-Saite. Ihr Klang ist sonsten 

argentin oder silbern / dabey überaus annehmlich und lieblich. Es gibt deren zweyerley / 

grosse und kleine: die erstern sind theils von grösserer Structur als die Brazzen oder Violen, die 

kleinen aber wie die Violinen / nur daß das Corpus um ein merkliches volkommener ist / als 

jener. Man hat auf dieses Instrument zerschiedene Parthien / mit neun auch mit fünff Linien. 

Die Verstimmung der Saiten is mancherley / […] 

Hierna volgen na een uitgebreide weergave van de standaard-stemming zestien (!) voorbeelden van 

deze verstemmingen. De standaard-stemming was volgens Majer f-a-c1-f1-a1-c2; de notatie over de no-

tenbalken is enigszins verwarrend. Het bereik was f-f2; wanneer de quinte hoger was gestemd was a2 

haalbaar. 

Nota. Es sind aber auf diesem Instrument noch sechs andere messing- oder stählerne Saiten be-

findlich, welche unter dem hohlen Griff-Blatt hervor reichen, und unten an dem ordentlichem 

Steg in die quer über befestigten eisernen Draht, überlegen, auch in den oberen Accord können 

gestimmet, aber nicht gestrichen werden; daher sie weiter zu nichts dienen, als zum Nach-

klang. 
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O Johann Kuhnau, An E. Hoch Edlen und Hochweisen Rath zu Leipzigunterdienstliches Memoraial. Erinne-

rung des Cantoris die Schul und Kirchen Music betreffend, 1709, gepubliceerd in Philipp Spitta, Johann Se-

bastian Bach, Band II, Leipzig 21916, p. 856ff. 

12. […] und man nicht sehen kan, wo zu der übrigen Geigen Music, welche die angenehmste 

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

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

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

[…] 
P Rechnung der Schulen zu St. Thomae in Leipzig. Von Lichtmeße Anno 1723 bis Lichtmeße Anno 1724, 

p.60; Dokumente GLT, VIII/C9, p. 44; Spitta II 21916, p. 774. 

[…] 

1 Violin ao. 1711 angeschafft. 

2 Violons de Braz. 

2 Violinen ao 1706 repariret  

[…] 
Q Johann Adam Hiller, Wöchentliche Nachrichten, Leipzig 1766: BD III, nr. 731, p. 186. 

[Over Franz Benda’s bezoek aan Johann Georg Pisendel in Dresden in 1738, waarbij Pisendel Benda 

begeleidde op de viola pomposa:] 

Dieses Instrument ist wie ein Violoncell gestimmt, hat aber in der Höhe eine Sayte mehr, ist 

etwas größer als eine Bratsche, und wird mit einem Bande so befestiget, daß man es vor der 

Brust und auf dem Arme halten kann. Der seel. Kapellmeister Herr Bach in Leipzig hat es er-

funden. 

Hillers tekst uit 1766 werd in 1782 herhaald door Johann Nikolaus Forkel (BD III, nr. 856, p. 349).  

Volgens Johann Friedrich Köhler werd het instrument gebruikt om de viool te begeleiden (Johann 

Friedrich Köhler, „Bach“, Historia Scholarum Lips. Collecta, Leipzig na 1776; BD III, nr. 820, p. 312f.): 

[...] erfand ein Instrument das er Viola pomposa nante, das bey dem Violinsolospielen ge-

braucht werden sollte. Es ist das Mittel zwischen Violine und Violoncell. 

Ernst Ludwig Gerber noemde de vijfde snaar in e1 (Ernst Ludwig Gerber, “Bach“, Historisch-Biographi-

sches Lexikon der Tonkünstler, Leipzig 1790, BD III, nr. 948, p. 469): 

Die steife Art womit zu seiner Zeit die Violonzells behandelt wurden, nöthigten ihn, bey den 

lebhaften Bässen in seinen Werken, zu der Erfindung, der von ihm sogenannten Viola pom-

posa, welche bey etwas mehr Länge und Höhe als eine Bratsche, zu der Tiefe und den vier Sai-

ten des Violonzells, noch eine Quint, e, hatte, und an den Arm gesetzt wurde; dies bequeme 

Instrument setzte den Spieler in Stand, die vorhabenden hohen und geschwinden Paßagien, 

leichter auszuführen. 
R Franz Benda, Autobiografie, heruitgave Berlijn 1784, BD III, nr. 731/II, p. 187. 

Der ehemahliger Geigenmacher in Leipzig Hofmann hat deren [= viola pomposa] verschie-

dene, auf Angeben Joh. Seb. Bachs, verfertigt. 


