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XXVIII. DE FLUITEN 
 

Bach schreef in zijn kerkelijke werken in Leipzig verschillende soorten fluiten voor. In dit 

hoofdstuk wordt onderzocht welke typen blokfluiten (flauto), piccoloblokfluiten (flauto pic-

colo) en dwarsfluiten (flauto traverso) hij daarbij voor ogen had, wie deze instrumenten bouw-

den en bespeelden en wanneer en hoe hij gebruik maakte van fluiten in zijn kerkelijke wer-

ken in Leipzig.  

 

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

de blokfluit in Bachs cantates en passies in Leipzig? 
 

 
Afb. 1. Cristofori Munari, Stilleven (met o.a. een blokfluit), 1707. 

Florence, Galleria degli Uffizi, nr. 423. 

De blokfluit in Duitsland in de achttiende eeuw 
De blokfluit werd in Duitsland meestal aangeduid met een buitenlandse naam (Flauto dolce, 

Flûte à bec of kortweg Flauto). Terwijl zeventiende-eeuwse fluiten vaak uit twee delen beston-

den, zijn achttiende-eeuwse blokfluiten overwegend driedelig, te spelen met de linkerhand 

boven. Blokfluiten zijn overgeleverd in een scala aan toonhoogten. Geïmporteerde instru-

menten uit Frankrijk hadden een wijde mensuur, waardoor een donkere klankkleur werd ge-

realiseerd; hun toonhoogte varieerde van a1 = ca. 390-407 Hz (lage kamertoon of iets hoger). 

In Duitsland gebouwde instrumenten hadden een engere mensuur, en daardoor een helder-

der klankkleur, maar een zwakker eerste octaaf. Blokfluiten uit Leipzig hadden meestal een 
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toonhoogte van a = 410 à 412 Hz (iets onder normale kamertoon).1 Een kenmerk van de 

Duitse instrumenten was dat het vierde gat (gerekend van boven) breder was dan het vijfde 

gat, hetgeen een andere set grepen vereiste. Hoewel Hotteterre Le Romain in zijn boek over 

de fluiten en de hobo vermeldde dat er, teneinde de fis1 en gis1 gemakkelijker te kunnen spe-

len, ook blokfluiten bestonden met een dubbele onderste gaten (in Frankrijk?), hebben vrij-

wel alle overgeleverde instrumenten in het voetstuk steeds enkele gaten voor de ringvinger 

en pink.A,2 Het bereik van goede altblokfluiten was chromatisch vanaf f1 tot a3. Het kunnen 

spelen van de fis3 en a3 was problematisch (fis3 slecht aansprekend en te hoog, a3 te laag). 

Auteurs van rond 1700 (Johann Samuel Beyer, Martin Heinrich Fuhrmann, Johann 

Gottfried Walther) onderscheidden met de naam ‘Französische Flöte’ de blokfluit van de 

Duitse variant, ofwel de traverso.B Daniel Speer gaf in de editie uit 1697 van zijn Grund-richti-

ger Unterricht een grepentabel voor de Quart-flöte (sopraan- of tenorblokfluit) in c1 of c2. Het 

bereik was volgens hem twee octaven.C Johann Mattheson had in 1713 weinig goede woor-

den over voor de blokfluit, en vroeg zich af of deze inderdaad wel zo gemakkelijk te bespe-

len was.D Johann Philipp Eisel (1738) was enthousiaster. Veel kinderen hebben echter – ook 

toen al – het instrument tot hun verdriet moeten bespelen, aldus Eisel.E Walther beschreef in 

1732 evenals Speer de Quartflöte. Als bereik hiervan gaf hij c1 tot c3.F Joseph Friederich Bern-

hard Caspar Majer verschafte in 1732 een complete grepentabel in twee delen, waarin hij bo-

venaan een tenorsleutel noteerde (voor een tenorfluit in c1), en onderaan een Franse viool-

sleutel (g1 op de onderste lijn, voor een altblokfluit in f1). De tabel bevat grepen voor alle 

chromatische tonen van f1 tot b3, inclusief fis3.G Eisel nam in zijn traktaat eveneens een gre-

pentabel op; daarin zijn grepen genoteerd van f1-g3, zonder de fis3.H Hiermee vermeed hij de 

problematische tonen fis3 en a3. De overeenkomst met de tabel van Speer is treffend. 

De blokfluiten en blokfluitisten in de beide hoofdkerken in Leipzig 
Blokfluiten werden gebouwd in verschillende formaten, maar uit Bachs partijen blijkt dat hij 

gedurende heel zijn leven in vocale kerkelijke werken (afgezien van een Flauto piccolo, zie § 2) 

waarschijnlijk uitsluitend de altblokfluit in f1 gebruikte.3 Dit instrument bestond uit drie 

losse delen, meestal vervaardigd van buxushout of een andere inheemse houtsoort, en had 

acht gaten, waarvan alleen het gat voor de duim aan de onder-/achterkant was geboord (afb. 

1, 2). Bekende instrumentenmakers van houten blaasinstrumenten in Leipzig in de eerste 

helft van de 18e eeuw waren Johann Heinrich Eichentopf (afb. 2), Johann Poerschmann en Jo-

hann Cornelius Sattler. 

                                                      
1 Guido Klemisch, ‘Blockflöte’, in Siegbert Rampe en Dominik Sackmann, Bachs Orchestermusik, Kassel 

2000, p. 278f. 
2 In de 20e eeuw zijn opnieuw boringen ontwikkeld, waarbij de gaten voor deze vingers dubbel wer-

den uitgevoerd. De door Arnold Dolmetsch ontwikkelde boring leidde evenwel tot afwijkende grepen 

voor een aantal tonen (bijvoorbeeld bes1 en cis2). Bij een latere aanpassing, waarschijnlijk van Peter 

Harlan, werd het vijfde gat verkleind, waardoor de bes1 eenvoudiger was te realiseren (‘Duitse bo-

ring’, al dan niet met dubbele gaten), maar waardoor de zuiverheid van veel andere tonen werd aan-

getast, behalve in de toonsoort F.  
3 Manfred Ruëtz, ‘Die Blockflöte in der Kirchenmusik Johann Sebastian Bachs‘, Musik und Kirche  7, 

1935, p. 112-120, 170-86. 



3 

 

Afb. 2. Johann Heinrich Eichentopf, Altblokfluit, Leipzig ca. 1725, totale lengte 49 cm. 

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, inv.nr. MIR200. 

 

In inventarislijsten van de beide hoofdkerken en de Thomasschule in Leipzig zijn blaasin-

strumenten niet opgenomen.4 Ook Bachs erfenis omvatte geen fluiten. Alle stadsmusici moe-

ten in staat zijn geweest de blokfluit te bespelen, en zullen blokfluiten in hun bezit hebben 

gehad. In de nalatenschap van Johann Friedrich Caroli werd een blokfluit (‘flede’) vermeld, 

en in die van Christian Rother twee blokfluiten (‘Fleut-doucen’).5 Studenten en Bachs zoon 

Johann Gottfried Bernhard konden eveneens de blokfluit bespelen.6 Overgeleverde blokfluit-

partijen zijn meestal geschreven in de partijen van de hoboïsten (BWV 69.1/3, 46/6, 81/1, 

122/3), maar de veel latere partijen van ‘O Schmerz, hier zittert das gequälte Herz’ BWV 

244.2/19 (1737) zijn geschreven in de partijen van de violisten.7  

Blokfluitpartijen in Bachs cantates en passies in Leipzig 
Bach noemde de blokfluit in zijn partituren en partijen meestal flauto, fiauto, flaute of fiaute, in 

meervoud flauti of fiauti, en zette het instrument in vanaf 1708 (Mühlhausen, BWV 71 en 106), 

maar ook in Weimar (BWV 152, 161, 182) en Leipzig. Terwijl de blokfluit in Leipzig in vrijwel 

de hele eerste jaargang cantates nog de enige beschikbare soort fluit was, zette Bach vanaf de 

tweede jaargang steeds meer de traverso in. Na 1726 schreef hij, afgezien van heruitvoerin-

gen, alleen nog in de late versie van de Matthäus-Passion BWV 244.2 (1737 en 1743) blokflui-

ten voor: 

 

                                                      
4 Kerken: o.a. Arnold Schering, Musikgeschichte Leipzigs, zweiter Band (1650 bis 1723), Leipzig 1926, p. 

114; Dokumente GLT VIII/C20, p. 51f. 

School: Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach, Band II, Leipzig 21920, p. 774; Dokumente GLT  IX/C2, p. 

237f. 
5 Hans-Joachim Schulze, ‘Besitzstand und Vermögensverhätnisse von Leipziger Ratsmusikern zur Zeit 

Johann Sebastian Bachs‘, Beiträge zur Bachforschung 4, Leipzig 1985, p. 36, 39 

In de nalatenschap van Bach zelf is geen enkel blaasinstrument opgenomen. ‘Specificatio der Verlaßen-

schaft des am 28. July 1750 seelig verstorbenen Herrn Johann Sebastian Bachs, […]‘,  BD II. Nr. 627, p. 

492. 
6 Klemisch 2000, p. 279. Bachs derde zoon Johann Gottfried Bernhard was waarschijnlijk nog tot 1735 

woonachtig in Leipzig. BD I, nr. 30, p. 80. 
7 Ulrich Prinz, Johann Sebastian Bachs Instrumentarium, Kassel 2005, p. 213. 
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Eerste jaargang (1723/24)  

 BWV 18 (heruitvoering), 25, 46, 65, 69.1, 81, 119, 182 (heruitvoering), 243.1 

Tweede jaargang (1724/25) 

 BWV 122, 127, 175, 180, 249.1-5 

Derde jaargang (1725-1727) 

BWV 13, 39 (beide 1726). 

1737 

 BWV 244.2/19 

(voor de flauto piccolo zie § 2) 

 

Bachs toepassing van de blokfluit in zijn cantates is zeer veelzijdig: in trio-, kwartet- en kwin-

tetbezettingen, als obligaat instrument in recitatieven, aria’s, koorfuga’s en koralen, en als 

versterking van instrumentale of vocale partijen, in meer dan vijftig gevallen octaverend.8 De 

blokfluit werd in Leipzig meestal in tweetallen toegepast. Alleen in BWV 182 en 69.1 schreef 

Bach één fluit voor, en in BWV 25, 122 en 175 drie. Blokfluitpartijen in cantates die in Leipzig 

werden gecomponeerd zijn – afgezien van de flauto piccolo, zie § 2 – alle bestemd voor blok-

fluiten in f1, die, zoals de meeste instrumenten, in kamertoon stonden. 

In Weimar waren de blokfluiten gezien hun stemming in lage kamertoon van Franse 

makelij, of in ieder geval Frans georiënteerd, met een vergeleken met instrumenten in Leip-

zig, voller laag register. De strijkers speelden echter in koortoon, en daarmee een kleine terts 

hoger dan de blokfluiten. Dat blijkt ook steeds uit de authentieke blokfluitpartijen uit Wei-

mar, die een kleine terts hoger zijn genoteerd dan de strijkers. De daar gecomponeerde can-

tate Himmelskönig, sei willkommen BWV 182 staat bijvoorbeeld genoteerd in G (koortoon), en 

de blokfluitpartij in Bes; een op de blokfluit gespeelde bes1 klonk als g1 (koortoon). Deze can-

tate werd in Leipzig in 1724 opnieuw uitgevoerd, nog steeds in G, maar nu kamertoon. Een 

op de kamertoonblokfluit gespeelde g1 klonk daar dus ook als g1. 

 

 
Afb. 3. Komm, du süße Todesstunde BWV 161/1, partituurafschrift, begin. 

 

De cantate Komm du süße Todesstunde BWV 161 werd in Leipzig waarschijnlijk heruitgevoerd 

in 1725.9 Van deze cantate zijn alleen latere afschriften bekend. Van de versie uit Weimar 

                                                      
8 Ibid., p. 223. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in een tabel op p. 226f. 
9 Christine Blanken, ‘Christoph Birkmanns Kantatenzyklus „GOtt-geheiligte Sabbaths-Zehnden“ von 

1728 und die Leipziger Kirchenmusik unter J.S. Bach in den Jahren 1724-1727‘, BJ 101, 2015, p. 13ff., 

vooral p. 34.  
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(waarschijnlijk 1716) is een kopie van de partituur overgeleverd, geschreven ca. 1735. Ook 

hierin zijn de blokfluitpartijen een terts hoger genoteerd in de Franse vioolsleutel (afb. 3). 

De blokfluitpartijen in een uit de tweede helft van de 18e eeuw daterend afschrift van de par-

tijen uit Leipzig, genoteerd in gewone vioolsleutel, gaan uit van kamertooninstrumenten en 

zijn dus niet omhoog getransponeerd, zoals in Weimar. De blokfluitpartijen, oorspronkelijk 

geschreven voor instrumenten die een halve toon lager klonken dan de overige instrumen-

ten, bevatten daardoor soms de toon e1, die op kamertooninstrumenten niet speelbaar is (afb. 

4). 

 

 
Afb. 4. BWV 161/1, afschrift partij blokfluit 2, begin. 

 

De door Alfred Dürr gesuggereerde vervanging van de blokfluiten door traverso’s (in de 

NBA opgenomen als B-versie) is gebaseerd op deze onspeelbare noten. Zulke ‘Umfangsun-

terschreitungen’ komen bij Bach echter vaker voor bij transposities; de instrumenten zijn nog 

steeds Flauto genoemd, en niet bijvoorbeeld Flauto traverso.10 Lenz Meierott suggereert dat 

Bach naast altblokfluiten – eenmalig? – blokfluiten in d1 gebruikte, maar dan zouden de flui-

tisten hebben moeten transponeren. Zij waren gewend hun partij te lezen alsof de fluit in f of 

c stond; op een fluit in d1 klonken hun tonen als zij in f lazen een kleine terts lager, en als zij 

in c lazen een hele toon hoger.11 Hoe het probleem in Leipzig is opgelost is onbekend; de be-

trouwbaarheid van deze partijen is bovendien niet gegarandeerd. Tegenwoordig wordt vaak 

een tenorblokfluit in c1 gebruikt. 

 

 
Afb. 5. BWV 161/1, afschrift partij viool 2, begin. 

 

Blokfluitpartijen uit Weimar werden in Leipzig bij heruitvoeringen soms versterkt door vio-

len. Voor BWV 182 vond deze vioolversterking nog niet in 1724, maar pas vanaf 1728 plaats. 

                                                      
De meeste cantates uit Weimar werden opgenomen in de eerste jaargang in Leipzig, maar BWV 161 is 

vermoedelijk heruitgevoerd in 1725 als onderdeel van de derde jaargang. In 1726 werd overigens in 

het kader van dezelfde jaargang BWV 27 uitgevoerd. Of BWV 161 bij de verdeling van Bachs nalaten-

schap ook tot de derde jaargang werd gerekend is onbekend. 
10 Helmuth Osthoff en Rufus Hallmark, Kritischer Bericht zu NBA I.23, Kassel 1984, p. 31; Alfred Dürr, 

Studien über die frühen Kantaten Johann Sebastian Bachs, Leipzig 1951, p. 26. 
11 Lenz Meierott, Die Geschichtliche Entwicklung der kleinen Flötentypen und ihre Verwendung in der Musik 

des 17. Und 18. Jahrhunderts, Tutzing 1974, p. 239f. 



6 

 

12 De versterking met viool blijkt uit de vioolpartijen in de partijenset voor de betreffende uit-

voering (afb. 5). 

In Gleich wie der Regen und Schnee BWV 18 werden pas in Leipzig (octaverende) blok-

fluiten toegevoegd aan de partijen van de twee hoogste altviolen. Hier koos Bach ervoor om 

de klankhoogte (ruwweg) gelijk te houden: in plaats van de toonsoort g (koortoon) in Wei-

mar noteerde hij in Leipzig a (kamertoon), ook voor de blokfluiten. Hier treden weer ‘Um-

fangsunterschreitungen’ op in de sopraanaria; blijkbaar zijn de partijen uit de altvioolpartijen 

gekopieerd, zonder rekening te houden met het bereik van de blokfluit. Opnieuw is niet be-

kend hoe Bachs fluitisten dit oplosten. 

In de Matthäus-Passion BWV 244.2 werden in 1737 de blokfluitpartijen van deel 19 ‘O 

Schmerz’ geschreven in de partijen van de eerste en tweede violisten.13 Omdat deze blokfluit-

partijen ook zijn opgenomen in de viooldoubletten zullen de fluitpartijen toen zeer waar-

schijnlijk dubbel zijn bezet. Dubbele bezetting is verder alleen bekend van het slotkoraal ‘O 

großer Gott der Treu’ BWV 46/6: de muziek is genoteerd in zowel de aparte Flauto-, als in de 

hobopartijen.  

Uit Bachs partijen blijkt dat hij het volledige chromatische bereik van f1 tot a3 benutte, 

inclusief de fis3. De a3 komt in Leipzig alleen voor in de in Weimar gecomponeerde cantate 

BWV 18 (versie in a, fluit 1, Sinfonia, maat 35). Blokfluitpartijen zijn steeds genoteerd met de 

Franse vioolsleutel, d.w.z. met de g1 op de onderste lijn van de notenbalk, met uitzondering 

van BWV 122/3 (alleen in de partituur) en in het afschrift van de partijen van BWV 182 uit 

Leipzig. 

 

 
Afb. 6. BWV 65/7, partituur, begin. 

 

Wanneer alleen een partituur is overgeleverd is het niet altijd op voorhand duidelijk of de 

blokfluitisten een octaaf hoger speelden dan genoteerd. Als bijvoorbeeld de blokfluiten mee-

speelden met de violisten, is dat in de partituren vaak alleen aangegeven door opmerkingen 

                                                      
12 Christoph Wolff en Peter Wollny, Kritischer Bericht zu NBA I.8.1-2, Kassel 1998, p. 123. 

Voor zover bekend werd BWV 152 in Leipzig niet opnieuw uitgevoerd. 
13 In de Frühfassung BWV 244.1 lijkt uit het partituurafschrift te volgen dat de fluitpartijen aan tra-

verso’s waren toebedeeld, maar Klaus Hofmann laat zien dat Bach ook in de Frühfassung al rekening 

hield met het feit dat tonen beneden de f1 op de altblokfluit in f1 niet speelbaar waren, en concludeert 

dat de toewijzing aan traverso’s een keuze was van de kopiist Johann Christoph Farlau.  

Klaus Hofmann, ‘Die Frühfassung de Matthäus-Passion – ohne Blockföten?‘, BJ 106, 2020, p. 259f. 
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bij de viool-lijnen. Uit de partijen blijkt dan soms dat de blokfluiten octaveerden. Vaak ont-

breekt in de partituur überhaupt een indicatie dat de blokfluiten, al dan niet octaverend, 

meespeelden in het slotkoraal. Als partijen dan ontbreken is niet op voorhand duidelijk of zij 

überhaupt wel of niet meespeelden (BWV 65 (afb. 7), 119, 180).  

 

 
Afb. 7. Slotkoraal ‘So sei nun, Seele, deine’ BWV 13/6, partituur, begin. Geen bezetting genoteerd. 

 

 
Afb. 8. BWV 13/6, partij Flauto 1, begin. Blokfluit speelt octaverend mee. 

 

Uit soortgelijke cantates, waarbij zowel partituur als partijen zijn overgeleverd, blijkt dat 

Bach in zulke gevallen de blokfluiten steeds, en meest octaverend, liet meespelen (BWV 13, 

25, 39, 127; afb. 7, 8). Er mag daarom van worden uitgegaan dat dat ook zal zijn gebeurd bij 

de drie bovengenoemde cantates.14 

 

Bach schreef in zijn eerste jaar in Leipzig regelmatig blokfluiten voor, maar 

vanaf de tweede jaargang, toen traverso’s hun intrede deden, veel minder. Ge-

zien het vereiste bereik van f1 tot g3 (in een cantate uit Weimar eenmalig tot 

a3) gebruikte hij steeds altblokfluiten, veelal in tweetallen. De partijen werden 

blijkbaar voornamelijk gespeeld door hoboïsten, in de Matthäus-Passion door 

violisten. 

Hoewel uit partituren meestal niet blijkt dat blokfluitisten de sopraanpar-

tijen versterkten in slotkoralen, blijkt uit overgeleverde partijen van soortge-

lijke cantates dat zij dat, al dan niet octaverend, wel degelijk deden. 
 

 

 

                                                      
14 Prinz 2005, p. 220f. 



8 

 

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

de flauto piccolo in Bachs cantates en passies in Leipzig? 

De flauto piccolo in Duitsland in de achttiende eeuw 
De altblokfluit in f1 was weliswaar de meest gebruikte soort blokfluit, maar, zoals reeds is 

opgemerkt, de instrumenten werden gebouwd in veel formaten. Volgens Peter Thalheimer 

werd elke soort blokfluit hoger dan f1 in Duitsland Flauto piccolo (piccoloblokfluit) genoemd, 

dus ook de tegenwoordige sopraanblokfluit in c2.15 De traktaten van Beyer (1703) en Walther 

(1708) melden eenvoudig dat de flauto piccolo een kleine blokfluit was. Walther noemde daar-

naast, als een afzonderlijk instrument, de flageolet, die slechts 6 gaten bezat.I In 1732 be-

schouwde hij echter de flauto piccolo en de flageolet als identieke instrumenten, met een bereik 

van d1-c3.J Hiervan gaf hij tevens een overzicht van de speelbare tonen. Dit overzicht was – 

afgezien van de laagste toon – identiek aan dat voor de blokfluit in c1; omdat het een ‘klein 

ivoren fluitje’ betrof zal het een octaaf hoger hebben geklonken.F Eisel gaf in 1738 een gre-

pentabel voor de flageolet; een omschrijving ontbreekt.16  

Flauti piccoli en de bespelers daarvan in de beide hoofdkerken in Leipzig 
Bachs flauti piccoli zijn niet overgeleverd. Evenals de lagere blokfluiten werden zij niet ge-

noemd in overzichten van de instrumenten in de beide hoofdkerken en de Thomasschule (zie 

hierboven in § 1). Alle stadsmusici komen in aanmerking om de instrumenten te hebben be-

speeld. In de nalatenschap van Stadtpfeiffer Johann Christian Oschatz werd in 1762 ‘eine Pi-

colo Fleuto’ genoemd, maar Oschatz kwam pas in 1738 in dienst, en kan dus niet Bachs par-

tijen in 1724/25 hebben gespeeld (zie hieronder).17 Het is daarnaast goed mogelijk dat een 

student of wellicht een virtuoze leerling door Bach is verzocht te partijen voor zijn rekening 

te nemen.18 

De identificatie van Bachs Flauti piccoli en andere details 
Bach schreef een flauto piccolo slechts driemaal voor in een tijdsbestek van ruwweg een half-

jaar, tijdens de eerste uitvoering van zijn tweede jaargang cantates. Voor een identificatie van 

de door Bach gebruikte instrumenten moet de betreffende muziek nader worden bestudeerd. 

Omdat Bach zijn partijen voor blokfluiten, en ook voor de flauto piccolo vrijwel steeds heeft 

voorzien van de Franse vioolsleutel lijken alleen normale instrumenten met acht gaten in 

aanmerking te komen; in muziek voor de flageolet was deze sleutel ongebruikelijk; boven-

dien hebben Bachs partijen noten die te laag zijn voor een flageolet.19 Hieronder volgt een be-

spreking van deze partijen voor de instrumenten die Bach steeds aangaf als Flauto piccolo of 

Fiauto piccolo. 

  

1. BWV 8.1/1, 4, (6), Liebster Gott, wenn werd ich sterben, 24 september 1724. 

De originele partijenset uit 1724 bestaat nog. Deze laat zien dat het openings-

koor werd uitgevoerd in E (kamertoon). De partij voor Fiauto piccolo is geno-

teerd met gewone vioolsleutel in D, maar doorgekruist (afb. 8).  

                                                      
15 Peter Thalheimer,  ‘Der Flauto piccolo bei Johann Sebastian Bach‘, BJ 52, 1966, p. 140. 
16 Eisel 1738, naast p. 80. 
17 Schulze 1985, p. 37. 
18 Meierott 1974, p. 239. 
19 Thalheimer 1966, p. 143. 
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Afb. 8. BWV 8.1/1, versie in E, partij Fiauto Piccolo. 

 

De transpositie een toon lager doet vermoeden dat het instrument in koortoon 

was gebouwd. Welke soort blokfluit kan hier bedoeld zijn? Prinz meent dat de 

fluit niet octaveerde, en het bereik (a1-gis3) slechts een hele toon hoger was dan 

genoteerd (g1-fis3).20 De partij zou dan echter op een altblokfluit in f1-koortoon 

kunnen zijn uitgevoerd; een flauto piccolo was niet nodig geweest. Bovendien, 

in de beide andere cantates met flauto piccolo is steeds een octaverend instru-

ment bedoeld en het ligt voor de hand dat dat ook in BWV 8 het geval moet 

zijn geweest. Een koortoon-instrument in f2 (sopranino) zou geschikt zijn. 

Op de partij is bovenaan genoteerd: NB. Anstatt deßen im beyliegendem 

Blatt.  Dit toegevoegde blad bevat de partij genoteerd in E, maar deze is be-

doeld voor een traverso (afb. 9).  

 

 
Afb. 9. BWV 8.1/1, versie in E, toegevoegd blad voor een Travers. 

 

Deel 4 is in de partij voor flauto piccolo niet doorgestreept, maar ongetranspo-

neerd genoteerd in A (e1-a3). Vermoedelijk is ook deze partij bedoeld voor de 

traverso. In dezelfde partij zijn verbeteringen aangebracht door een andere ko-

piist, van wie Helmuth Osthoff, de uitgever van de NBA-partituur, vermoedt 

dat hij traversospeler was.21 Zijn verbeteringen zijn er o.a. op gericht om de 

moeilijke speelbare tonen fis3 en gis3 te vermijden. Zowel in de originele partij 

als in het toegevoegde blad ontbreekt het slotkoraal. De originele partituur 

van de eerste versie in E is verloren gegaan. Een afschrift uit ca. 1755 heeft een 

traversopartij op niet-octaverende toonhoogten (afb. 10, 11). Het slotkoraal 

heeft geen bezettingsaanduidingen. 

 

 
Afb. 10. BWV 8.1/1, versie in E, afschrift partituur, lijn traverso. 

 

                                                      
20 Prinz 2005, p. 241. g1 in maat 63, fis3 in maat 46-47.   
21 Osthoff und Hallmark 1984, p. 60. 
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Afb. 11. BWV 8.1/4, versie in E, afschrift partituur, lijn traverso. 

 

Bij het interpreteren van de handschriften en het partituurafschrift kan men 

speculeren over de reden van deze verwarring. Zo meent Osthoff dat de partij 

in eerste instantie voor flauto piccolo was bestemd, maar dat de realisatie te 

moeilijk bleek, of dat de speler (door ziekte?) niet beschikbaar bleek, en dat de 

partij daarom in tweede instantie aan de traversospeler werd toegewezen. Al 

vóór het noteren van deel 4 zou deze beslissing genomen zijn, vandaar dat al-

leen een invoegblad voor deel 1 nodig was. Toch waren nog nieuwe aanpas-

singen nodig aan deel 4, vanwege de zeer hoge ligging voor een traverso.22 

Klaus Hoffmann suggereert dat Bach de partij in eerste instantie had geschre-

ven voor een virtuoze traversospeler, maar dat die uitviel. Als noodoplossing 

zou Bach dan een blokfluitist hebben ingeschakeld, maar omdat hij over het 

resultaat niet tevreden was, of omdat de traversospeler alsnog beschikbaar 

was, zou hij de oorspronkelijke toewijzing aan de traverso hebben hersteld.23 

Beide verklaringen hebben gemeen dat in deze cantate de flauto piccolo nooit 

zou hebben geklonken. Voor een heruitvoering in 1746/47 heeft Bach de ge-

hele cantate een toon naar beneden getransponeerd; de traversopartij bevatte 

nu de muziek van de delen 1, 4 en 6 (afb. 12). Van een flauto piccolo was geen 

sprake meer. 

 

 
Afb. 12. BWV 8.2/1, versie in D, partij Traversa. 

 

2. BWV 96/1, Herr Christ, der einge Gottessohn, 8 oktober 1724.  

Het openingskoor is genoteerd in F gr.t. In de partituur zijn de namen van de 

instrumenten niet vermeld. De bovenste lijn is geschreven in de Franse viool-

sleutel en staat eveneens in F gr.t.; de partij bevat veel noten onder f1 (afb. 13).  

 

 
Afb. 13. BWV 96/1, partituur, bovenste lijn, begin. 

 

                                                      
22 Ibid., p. 76f. 
23 Klaus Hoffmann, ‚Die rätselhaften Flötenstimmen des Bach-Schreibers Anonymus Vn. Drei Stu-

dien‘, in Ulrich Konrad c.s. (Hersg.), Musicalische Quellen – Quellen zur Musikgeschichte. Festschrift für 

Martin Staehelin zum 65. Geburtstag, Göttingen 2002, p. 247ff. 
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Ook de partijen zijn overgeleverd. De bovenste lijn in de partituur komt over-

een met de partij voor flauto piccolo. Deze partij werd dus geoctaveerd, en is 

ongetransponeerd. Zij zal daarom bedoeld zijn geweest voor een blokfluit in f2 

(afb. 14), tegenwoordig sopranino genoemd. 

   

 
Afb. 14. BWV 96/1, partij Flauto piccolo, begin. 

 

 Bij een heruitvoering in 1734 heeft Bach de partij kennelijk toegewezen aan 

een violino piccolo, voor welk instrument hij een aparte partij heeft geschreven, 

genoteerd in d, een octaaf lager klinkend dan de flauto piccolo.24  

 

3. BWV 103/1, 3, Ihr werdet weinen und heulen, 22 april 1725. 

  De situatie is bij BWV 103 vergelijkbaar met die voor BWV 96. 

De partituur is opnieuw niet voorzien van de namen van de instrumenten (afb. 

15). 

 

 
Afb. 15. BWV 103/1, partituur, begin. 

 

  En ook bij deze cantate is een partij voor flauto piccolo overgeleverd (afb. 16). 

 

 
Afb. 16. BWV 103/1, partij flauto piccolo, begin. 

 

Het openingskoor is genoteerd in b kl.t., en de flauto-piccolo-partij met Franse 

vioolsleutel een kleine terts hoger in d. Kennelijk is hier een fluit in d2 (flauto 

sexto) bedoeld; mogelijk een sopraanblokfluit in c2-koortoon. Deel 3 van de 

cantate is een alt-aria voor flauto piccolo en continuo; de fluitpartij is evenals 

die voor het beginkoor een kleine terts omhoog getransponeerd. Uit een even-

eens overgeleverde partij voor Violino conc: ou Trav in gewone vioolsleutel 

                                                      
24 De aria nr. 3 is al in 1724 toegewezen aan de traverso. In 1734 is deze aria opgenomen in de partij 

voor violino piccolo, maar in een later stadium weer doorgekruist. Blijkbaar is de traverso bij een vol-

gende uitvoering in 1747 weer in ere hersteld, of mogelijk reeds in 1734. 
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blijkt dat Bach de flauto piccolo in beide delen in 1731 heeft vervangen door (of 

aangevuld met?) een ander instrument. Deze partij bevat tevens de muziek 

van de delen 5 (de aria ‘Erhohlet euch’) en 6 (het slotkoraal). Deel 5 is niet 

speelbaar op een traverso, wel op een viool. 

 

Blijkbaar gebruikte Bach iedere keer dat hij de flauto piccolo voorschreef een ander instru-

ment: 1. in g2 (BWV 8.1), 2. in f2, dus een octaaf hoger dan een altblokfluit (sopranino, flauto 

octavo, BWV 96), en 3. in d2, (flauto sexto, BWV 103). De beide laatstgenoemde formaten waren 

in de zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw wijd verbreid.25 Voor de flauto 

sexto zou wellicht een sopraanblokfluit in c2-koortoon dienst hebben kunnen doen, en voor 

de fluit in g2 een sopranino in f2-koortoon.26 

Alle drie de cantates werden later opnieuw uitgevoerd, en steeds werd de flauto pic-

colo vervangen door een traverso of ander instrument, dat meestal niet octaveerde. In de par-

tijen voor flauto piccolo komt het slotkoraal niet voor; in dat van vervangende instrumenten 

vaak wel. Anders dan in cantates waarin de altblokfluit is voorgeschreven zal de flauto piccolo 

mogelijk hebben gezwegen in de slotkoralen. 

 

Bach schreef de flauto piccolo slechts twee keer voor, in een derde cantate 

(BWV 8) verving hij het instrument waarschijnlijk al voor de eerste uitvoe-

ring. Drie verschillende formaten octaverende fluiten zijn waarschijnlijk inge-

zet als Bachs flauto piccolo: in f2, in d2 en in g2). In alle gevallen verving Bach 

deze instrumenten bij heruitvoeringen door een ander instrument. 
 

                                                      
25 Thalheimer 1966, p. 140. 
26 Ibid., p. 143f. 
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3. Wat is bekend over de bouw, eigenschappen, bespelers en inzet van 

de traverso in Bachs cantates en passies in Leipzig? 
 

Afb. 17. André Bouys, Le compositeur Michel de La Barre dirigeant Marin Marais et les flûtistes ordinaires  

de la Chambre du roi, ca. 1701. National Gallery, London.27 

De traverso in Duitsland in de 18e eeuw 
Traverso is de gebruikelijke benaming voor het type dwarsfluit dat in de barok werd be-

speeld. De term dwarsfluit (Querflöte) is algemeen in de Duitse traktaten, naast hun Franse 

(Flûte traversière) en Italiaanse (Flauto traverso) namen; musici en schrijvers waren uit status-

overwegingen gewend om zoveel mogelijk buitenlandse termen te noteren. Deze gewoonte 

is daarmee overgenomen door de huidige generatie. Reeds ver voor 1600 werden eenvou-

dige traverso’s in Europa in verschillende formaten gebouwd en bespeeld, waaronder in mi-

litaire ensembles. Consorts van traverso’s in verschillende formaten werden o.a. beschreven 

door Michael Praetorius in 1619.28 De renaissancefluit was meestal een- of tweedelig, cilin-

drisch geboord en had geen voet met een klep. De ontwikkeling hieruit tot de driedelige 

                                                      
27 De staande fluitist zou Michel De la Barre zijn, de ongenoemde fluitisten vermoedelijk Jacques Hot-

teterre ‘Le Romain’ en een lid van de families Hotteterre, Philibert of Descoteaux, en de gambist An-

toine Forqueray. De muziek is geïdentificeerd als een bundel triosonates van De la Barre.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_de_La_Barre.  
28 Michael Praetorius, Syntagma Musicum II, Wolffenbüttel 1719, Tabel IX (zie ook p. 35). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_de_La_Barre
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‘omgekeerd’ conisch geboorde barok-traverso met een klep rond 1660/1670 is vermoedelijk 

vooral te danken aan de familie Hotteterre in Frankrijk (afb. 18).29 

 

Afb. 18. Kopie door Claire Soubeyran van een traverso van Jacques Hotteterre ‘le Romain’ 

 

Afb. 19. Traverso van Richard Haka, ca. 1670. Privé-collectie. 

 

De boring was het breedst in de ‘kop’ met de ‘Ansatz’ (embouchure, rond blaasgat). In het 

middenstuk met zes gaten werd de boring naar beneden toe steeds smaller; dat gold ook 

voor de ‘voet’, waarin het enkelvoudige gat was voorzien van een klep, waarmee een dis1 

(es1) kon worden gespeeld. Door deze methode van boren konden de gaten op regelmatiger 

afstanden van elkaar worden aangebracht. Deze vernieuwingen aan het instrument zijn be-

schreven door Jacques-Martin Hotteterre ‘le Romain’ in zijn Principe de la flûte traversière, ou 

flûte d’Allemagne […] in 1707; in Frankrijk werd de traverso ook wel Flûte Allemand genoemd. 

De familie Hotteterre bereikte een heldere klank en een toonomvang van twee en een half oc-

taaf.30 Maar de fluiten die in de eerste helft van de achttiende eeuw werden gebouwd in 

Frankrijk, Engeland, Nederland en Duitsland waren zeer divers van bouw, toonhoogte, tim-

bre en intonatie. Een van de beroemdste bouwers van fluiten in Duitsland was Jacob Denner 

uit Nürnberg. Leipzig was een ander centrum voor de bouw van houten blaasinstrumenten, 

met bouwers als Johann Heinrich Eichentopf en Johann Poerschmann.31 

De instrumenten waren, evenals de blokfluit, zodanig gebouwd dat zo zuiver moge-

lijk kon worden geïntoneerd in de grondtoon; zo zuiver mogelijk betekende niet gelijkzwe-

vend (vaak zelfs middentoon; zie hoofdstuk X). Daarom kon op een blokfluit in f1 het zui-

verst worden gespeeld in F, C en Bes, terwijl een traverso in d1 meer geschikt was voor mu-

ziek in D en G, en bijbehorende kleine-tertstoonsoorten. Om tevens zuiver te kunnen spelen 

op andere toonhoogten kon een aangepast middenstuk worden gebruikt; volgens Johann 

Joachim Quantz kon sinds ca. 1722 ook het middenstuk in twee delen zijn gesplitst; het bo-

venste middenstuk kon dan gewisseld worden. De oudste overgeleverde vierdelige Duitse 

fluiten zijn mogelijk al gebouwd rond 1720.32 Franse instrumenten werden gebouwd in lage 

                                                      
29 Een overgeleverde traverso van Richard Haka uit Amsterdam is waarschijnlijk ook rond 1670 ge-

bouwd (afb. 19). 
30 Walter Kreyszig, ‘Querföte. III. Geschichte der Querflöte‘, MGG 8, Kassel 1998, p. 1ff. 
31 John Solum, The early Flute, Oxford 1992, p. 34-49; Ardal Powell, The Flute, New haven and London 

2002, p. 68-87; op p. 74. 
32 Een vierdelige fluit van Jacob Denner wordt gedateerd op 1715 à 1720: www.mdg.de/dennere.htm. 

http://www.mdg.de/dennere.htm
https://www.mimo-international.com/mimo/image.ashx?q=http://www.mimo-international.com/media/CM/IMAGE/CMIM000033293.jpg&_ga=2.159963709.189910211.1576577411-995937943.1576577411


15 

 

kamertoon (a = 392 Hz) of iets hoger, Duitse in normale kamertoon of iets lager. Duitse tra-

verso’s, normaliter in d1, zijn gemaakt van verschillende materialen, waaronder vooral 

buxushout (afb. 20, 21). Van Denner is een ivoren fluit overgeleverd met twee verschillende 

voeten: een in d1 en een in c1, beide, met een klep voor de dis1. 

  

 
Afb. 20. Traverso met gedeeld middenstuk. Georg Heinrich Scherer, Butzbach 1745. 

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, nr. MIR 284. 

 

 
Afb. 21. Traverso met gedeeld middenstuk. Ivoor. Johann Heinrich Eichentopf, Leipzig ca. 1730. 

Grassi Museum für Musikinstrumenten, Leipzig, nr. 1244. 

  

Rond 1700 was de traverso in Duitsland blijkbaar niet zo wijd verspreid als de blokfluit: 

Speer (1697), Beyer (1703) en Fuhrmann (1706) bespraken het instrument helemaal niet. Wal-

ther (1708) gaf slechts een verklaring van de Italiaanse naam: de Flauto traverso is een Quer-

Flöte. Mattheson (1713) was de eerste die iets uitgebreider op de fluit inging.K Walther ging in 

1732 nog verder, door ook het aantal gaten en het bereik van d1 tot g3 te noemen. Hij onder-

scheidde een Duitse en Franse variant; de laatste had geen kern in het mondgat, en kwam 

twee tonen hoger. Wat Walther bedoelde met een ‘kern’ is overigens onduidelijk; de mond-

gaten in beide varianten waren rond.L Eisel beschreef in 1738 een type met een enkelvoudig 

middenstuk. Hij gaf daarnaast een grepentabel met alle chromatische tonen van d1 tot g3, met 

uitzondering van f3. Geoefende spelers moesten volgens Eisel leren hoe ze ‘Cadences’ leer-

den spelen, dat wil zeggen naar beneden glijden van de ene naar de volgende toon, en hierop 

tremuleren.M Majer beschreef in 1732 het type met een extra klep op het voetstuk, waardoor 

tonen tot c1 bereikbaar waren (de zogenaamde c-voet). Hij gaf daarbij tevens een grepen-

tabel. Omdat dit type, dat in 1752 ook door Johann Joachim Quantz werd beschreven,33 wei-

nig weerklank vond in Duitsland, en Bach hem in Leipzig niet gebruikte, wordt er in deze 

studie verder geen aandacht aan gewijd. Overigens zal het gebruik van de traverso in de 

praktijk vaak gecompliceerder zijn geweest dan hier is beschreven, mede doordat het aanbod 

van verschillende fluiten en fluitisten zo divers en was dat er vaak plaatselijk heel pragma-

tisch oplossingen werden gezocht. 

De traverso’s en hun bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 
Uit Bachs partijen blijkt dat het instrument in de beide hoofdkerken van Leipzig niet eerder 

werd ingezet dan in 1724. In inventarissen van de kerken zijn nergens fluiten vermeld; een 

rekening en een inventarislijs uit 1795 laten  zien dat toen pas o.a. drie fluiten (Flöten) werden 

                                                      
Zie ook Solum 1992, p. 41ff.; Powell 2002, p. 80, en Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die 

Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, p. 25f. 
33 Majer 1732, p. 32; Quantz 1752, p. 28. Zie ook Powell 2001, p. 81. 
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aangeschaft voor de Thomasschule. Traverso’s waren zeer waarschijnlijk eigendom van de be-

spelers. De stadsmusici hadden in de eerste jaren na 1724 geen fluiten in hun bezit en konden 

deze nog niet bespelen. In later jaren kan dat veranderd zijn. In de nalatenschap van 

Oschatz, vanaf 1738 Kunstgeiger en vanaf 1747 tot aan zijn dood in 1762 Stadtpfeiffer, is bij-

voorbeeld een Fleute Traversie genoemd.34 In Bachs eigen nalatenschap zijn geen fluiten ver-

meld.35 Blijkbaar werden vooral universiteitsstudenten ingezet als fluitisten. Uit de beginpe-

riode is de naam van Friedrich Gottlieb Wild bekend; hij zou de soms virtuoze partijen kun-

nen hebben gespeeld in de jaren van april 1724 tot in 1727.N Een andere kandidaat uit deze 

tijd is Christoph Gottlob Wecker, die eveneens in april 1724, toen Bach voor het eerst de fluit 

inzette (zie onder), student was in Leipzig; hij was daarnaast lid van het Collegium Musicum 

van Johann Gottlieb Görner. In 1727 kreeg hij een getuigenis van Bach, en in 1729 een aan-

stelling in Schweidnitz.36 M.b.t. latere jaren zijn de namen van Johann Gottfried Bernhard 

Bach en Lorenz Christoph Mizler bekend,37 maar ook de stadsmusicus Carl Friedrich Pfaffe 

in 1745.38 Stadsmusicus Oschatz, speelde fluit volgens de bekende plattegrond van de Grosse 

Konzertgesellschaft 1746-1748 (zie § VIII.1, afb. 1.). Bach was bekend met de virtuoze fluitist 

Pierre-Gabriel Buffardin in Dresden maar er zijn geen aanwijzingen dat deze ooit in een 

kerkdienst in Leipzig speelde.39 

 Bach vroeg van zijn fluitisten in Leipzig tonen te spelen van d1 tot g3, hetgeen over-

eenkomt met het bereik genoemd door Walther, Eisel en Majer. De tonen boven e3 waren 

volgens hen alleen bereikbaar voor geoefende spelers; blijkbaar beschouwde Bach zijn musici 

als zodanig. Tonen lager dan d1 (Umfangsunterschreitungen) komen allen voor wanneer de 

fluit een ander instrument met een groter bereik versterkte.40  

Traversopartijen in Bachs cantates en passies in Leipzig 
Bach gaf het instrument aan met namen als Traversa, Flauto traverso, (Flute) Traversiere en ver-

schillende varianten daarvan (nooit Traverso).41 Waar blokfluitpartijen vrijwel steeds zijn ge-

schreven met een Franse vioolsleutel zijn traversopartijen zonder uitzondering met de nor-

male vioolsleutel genoteerd. 

In zijn eerste jaargang cantates in Leipzig (eerste zondag na Trinitatis 1723 – Trinitatis 

1724) komen tot april 1724 wel vaak blokfluiten voor, maar geen traverso’s.42 Dat Bach fluiten 

zou hebben laten meespelen in de eerste versie van de Johannes-Passion op 7 april 1724 lijkt 

onwaarschijnlijk. In de partituur uit 1739 worden de fluiten niet genoemd (afb. 22), ook niet 

in de aria Ich folge dir gleichfals. Deze partij lijkt bij uitstek geschikt om te worden gespeeld op 

een viool. 

 

                                                      
34 Dokumente GLT XI/C39, 44, p. 566, 570f.; Schulze 1985, p. 37. 
35 Specificatio 1750, p. 492. 
36 Johann Sebastian Bach, ‘Brief an den Rat der Stadt Chemnitz‘, Leipzig 1727, BD I nr. 18, p. 53; toe-

lichting op p. 54. 
37 Prinz 2005, p. 259. Dat Wecker een goede fluitist was blijkt uit BJ 31, 1934, p. 93, n. 4, aangehaald in 

Robert Marshall, KB bij NBA I/19, 1989, p. 183. 
38 Johann Sebastian Bach, Getuigschrift voor Carl Friedrich Pfaffe, BD I, nr. 80, p. 147. 
39 Powell 2002, p. 78. 
40 Prinz 2005, p. 254-257. 
41 Ibid., p. 245f. 
42 Fluitpartijen in de eerste jaargang: BWV 67, 172.2, 173.2 en 184.2. Deze en volgende opsommingen 

zijn opgesteld met dank aan Prinz 2005, p. 260-273. 
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Afb. 22. Johannes-Passion BWV 245.4/1, partituur, blazers en strijkers, begin. Geen traverso’s. 

 

Het gedeelte van de partituur waarin de aria ‘Zerfliesse mein Herze’ is opgenomen, is in 

1749 gekopieerd uit een oudere versie en gecorrigeerd; hier is de fluit wel genoteerd (zelfs 

dubbel bezet; afb. 23). De overgeleverde fluitpartijen dateren echter van de tweede versie 

(1725). De partijen voor de eerste versie zijn grotendeels verloren gegaan, zodat onzeker is 

welke instrumenten in beide aria’s in de eerste versie zijn bedoeld. 

 

 
Afb. 23. Aria ‘Zerfliesse’ BWV 245.4/35, partituur, begin. 

 

De partijen in beide genoemde aria’s lijken niet primair voor de fluit gecomponeerd: zuiver 

spelen in toonsoorten met veel kruisen of (vooral) mollen is voorbehouden aan zeer geoe-

fende spelers. Niettemin is het bijzonder dat in de partituur alleen bij de delen 34 (arioso 

‘Mein Herz’) en 35 (aria ‘Zerfliesse’) due Trav. worden gevraagd, in de aria unisono spelend. 

Mogelijk kwam de mogelijkheid om deze delen door studenten op traverso’s te laten spelen 

pas kort voor de uitvoering aan het licht, nadat Bach de aria al had geschreven voor een an-

der instrument. Slecht 9 dagen later schreef Bach immers zeker een traverso voor in cantate 

67 (zie onder). Christopher Addington geeft argumenten voor de stelling dat Bach de meeste 

van zijn fluitsonates niet schreef voor een ‘concertfluit’ in d1, maar voor een alttraverso in b 

of bes, dus een kleine of grote terts lager gestemd, hetgeen het spelen van de partijen in deze 
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aria aanzienlijk zou vereenvoudigen.43 De auteur van deze studie wijst de theorie van Ad-

dington met betrekking tot de Johannes-Passion echter af; in het algemeen deden andere on-

derzoekers dat ook.44  

Op 16 april 1724 voerde Bach de cantate Hält im Gedächtnis Jesum Christ BWV 67 uit. 

In de partituur is er alleen een partij voor de fluitist voorzien in deel 6, de aria ‘Friede sei mit 

euch’. Het lijkt zeker dat toen voor het eerst een traverso meewerkte in een cantate. De over-

geleverde, mogelijk later geschreven fluitpartij bevat echter ook de muziek van de delen 1 en 

4, en op een nog weer later toegevoegd blad, de muziek van deel 2.  

Aan het einde van de eerste jaargang trad een traversospeler opnieuw op in de drie 

pinkstercantates 172.2, 173.2 en 184.2. BWV 172 is een cantate uit Weimar (BWV 172.1); bij de 

heruitvoering voegde Bach de fluitpartij toe (BWV 172.2). BWV 173.2 en 184.2 zijn parodieën 

van wereldlijke felicitatiecantates uit Köthen (BWV 173.1 en 184.1), waarin Bach waarschijn-

lijk voor het eerst tijdens zijn leven traverso’s voorschreef. Daarentegen schrapte hij in Leip-

zig een week later in cantate BWV 194.3 de fluiten uit de eveneens in Köthen ontstane can-

tate BWV 194.1. 

In de tweede jaargang (1724-1725) zette Bach dan de traverso bijna wekelijks in vanaf 

de zevende tot en met de achttiende zondag na Trinitatis, en daarna ongeveer om de andere 

week.45 Vanaf advent nam de inzet tamelijk plotseling drastisch af.46 In de derde jaargang 

(1725-1727) schreef Bach de traverso nog slechts voor in acht werken, waaronder mogelijk de 

Matthäus-Passion en het Oster-Oratorium.47 De vierde of Picander-jaargang is zo onvolledig en 

onbetrouwbaar overgeleverd dat het moeilijk is iets zinnigs te zeggen over de inzet van de 

traverso.48 Wat de reden is van de plotseling dalende interesse in de traverso is onbekend. Bij 

latere heruitvoeringen heeft Bach echter meermalen andere instrumenten vervangen door de 

traverso.49 Anderzijds heeft ook de omgekeerde beweging een aantal keren plaatsgevonden.50 

Zo is de fluit in ‘Handle nicht nach deinen Rechten’ BWV 101/2 mogelijk nog vóór de eerste 

uitvoering vervangen door een viool, wellicht omdat de partij te moeilijk bleek.51 Verder 

                                                      
43 Christopher Addington, ‘The Bach Flute’, The Musical Quarterly, Vol. 71/3, 1985, p. 264-280. 

Addington beroept zich op Hotteterre voor de wijze waarop de altfluitist een transpositie zou hebben 

gerealiseerd: door de partij te lezen alsof er een Franse vioolsleutel was genoteerd met een afwijkend 

aantal kruisen of mollen, kon de speler rechtstreeks uit de partij lezen. Addington meent in Duitsland 

en Nederland overgeleverde altfluiten te hebben gevonden die uitstekend geschikt zijn voor Bachs 

fluitpartijen. Hij heeft het niet over cantates en passies, maar het lijkt op het eerste gezicht voorstelbaar 

dat Bach in Leipzig voor de eerste maal dat hij een fluitist kon inzetten zo’n altfluit in gedachten had. 

In ‘Zerfliesse’ kon de partij in f kl.t. op zo’n instrument gelezen worden in a kl.t.: door te lezen in de 

Franse vioolsleutel en de vier mollen (slechts drie genoteerd) te negeren kon de fluitist deze partij 

moeiteloos lezen.  
44 Addingtons theorie moet met betrekking tot de Johannes-Passion als ongeloofwaardig van de hand 

worden gewezen. Het direct voorafgaande arioso ‘Mein Herz’ start namelijk in G (één kruis) en ein-

digt in C (geen voortekens). De fluitist zou dan echter starten in B (vijf kruisen) en eindigen in E (vier 

kruisen). Zie ook Ardal Powell and David Lasocki, ‘Bach and the Flute: The Players, the Instruments, 

the Music’, Early Music Vol. 23/1, 1995, p. 9-29. 
45 BWV 107, 94, 101, 113, 78, 99, 8.1, 114, 10, 96, 180, 115, 26. 
46 BWV 123, 125, 245.2, 129. 
47 BWV 45, 102, 164, 55, 151, 244.1?, 249.4, 146. 
48 Van de acht overgeleverde cantates zijn er drie met fluit: BWV 197.1, 157.2, 145. 
49 BWV 82.1,2, 161, 234, 8.1,2, 67, 79, 103, 170, 249.4,5. 
50 BWV 96, 101, 102, 151, 194.1,2, 197.1,2, 244.1,2/19. 
51 Marshall 1989, p. 183. 
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heeft Bach diverse malen in later jaren een partij versterkt door een traverso unisono of octa-

verend mee te laten spelen.52 

Traversopartijen zijn blijkbaar steeds vertolkt door aparte instrumentalisten: zij zijn 

nooit opgenomen in de partij voor een ander instrument, zoals te verwachten zou zijn wan-

neer de partijen voor stadsmusici bestemd waren. Uitzonderingen treden op wanneer Bach 

een Flauto piccolo of zink bij een heruitvoering verving door een traverso; in dat geval konden 

beide versies in dezelfde partij zijn opgenomen.53 Meermalen ontbrak de naam van de tra-

verso in de partituren; dat fluitisten speelden wordt pas duidelijk uit de specifiek voor dit 

instrument geschreven partijen. Veelal vroeg Bach om slechts één traversospeler, maar ook 

meermalen twee.54 Hij schreef de fluit voor in allerlei bezettingen: als obligaat instrument in 

aria’s, al dan niet samen met een of meer andere instrumenten, als obligaat instrument in re-

citatieven en in koordelen en koralen ter versterking van andere instrumentale en vocale par-

tijen. In koralen speelden traverso-spelers vrijwel zonder uitzondering mee met de sopraan-

partijen, ook wanneer hun partijen meervoudig waren bezet, al dan niet octaverend (Weih-

nachtsoratorium!). Alleen in beide overgeleverde passies versterkten de fluiten vaak de tenor-

partij in het hogere octaaf (niet in de koralen), kennelijk om ook deze partij te versterken met 

een blaasinstrument, zoals hij dat in latere cantates soms deed door een taille mee te laten 

spelen.  

 

 

De traverso’s in Bachs tijd hadden meestal d1 als laagste toon, bestonden uit 

drie of vier delen, waren conisch geboord en hadden een klep om het laagste 

gat te kunnen openen voor de dis1. Bach schreef het instrument vooral voor in 

de eerste helft van zijn tweede jaargang cantates, en schreef daarbij alle chro-

matische tonen van d1 tot g3 voor. In de eerste jaren in Leipzig werden de fluit-

partijen waarschijnlijk vertolkt door universiteitsstudenten. Bach zette de 

fluit op allerlei manieren in, veelal als obligaat instrument in aria’s en koren. 

Daarnaast versterkte hij andere instrumentale partijen meermalen unisono of 

octaverend met traverso’s. 
 

 

Rens Bijma, Versie 02-02-23 

Met dank aan Sascha Mommertz, Gerdien Tanja, Anneke Boeke, Doretthe Janssens en Marten Root. 

 

 

 

 

                                                      
52 BWV 79, 100, 110, 172.1,2, 181, 245.2,5/35, geoctaveerd 8.1,2, 172.1,2/4. 
53 Flauto piccolo BWV 8.1, 96; zink 101. In het laatste geval is voor deel 6 een fluitpartij toegevoegd en 

voor deel 7 een hobopartij. 
54 BWV 11, 30.2, 34.1,2, 45, 79, 107, 110, 117, 123, 161, 164, 173.2, 184.2, 191, 192, 195.3, 232.4, 234, 243.2, 

244.2 (x 2), 245.2-5, (247), 248.2. 
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A Hotteterre Le Romain, Principes de la Flute Traversiere, ou Flute d’Allemagne. De la Flute a Bec, ou Flute 

Douce, et du Hautbois, Amsterdam 1707, p. 37f. 

[…] je parleray du Fa Diézis ; il se fait en débouchant la moitié du huitiéme trou, sur les Flutes 

qui n’ont point ce trou doubles: mais sur celles qui l’ont, on débouche le plus eloigné des deux 

trous, ce qui ce fait on retirant de Doigt sans le lever. 
B Johann Samuel Beyer, Primae lineae musicae vocalis, Freyberg 1703, Appendix p. [4]  

Flutte douce, eine Französische Flöte. Flauto, eine gemeine Flöte. 

Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Franckfurt an der Spree 1706, p. 92. 

6. Flauto, Flöte. Flaute douze, Französiche Flöte. Eine Flöthe klingt schlecht als ein Solicinium 

vocale; wenn aber ein voll Chor Flöten bey einander / so höret man erst etwas kluges und liebli-

ches. 

Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, [Weimar 1708], p. 122. 

Flauto, eine gemeine Flöte […] 

Flutte douce (gall:) oder wie es andere schreiben Fletuse ist eine Französische Flöte, vom f1 bis 

ins f3, und g3, gehend. 
C Daniel Speer, Grund-richtiger […] Unterricht, Ulm 21797, p. 257. 

 
D Johann Mattheson, Das neu-eröffnetes Orchestre, Hamburg 1713, p. 271f. 

 […]Flutes douces, Ital. Flauti […] 

Die Zunge thut wol das beste bey diesen Instrumenten, wenn sie sehr fertig und flexible ist / 

denn sie muß alle tohne marquiren. […] Ob nun gleich eine solche Flute douce das allerleich-

teste Instrument ist und scheinet / so fatiguiret es doch den Spieler so wol als den Zuhörer / 

wenn es sich zu lange hören läst. Denn dem ersten kostet eine Flöte vielmehr Wind als ein 

Basson, Hautbois, oder Traversiere; und der andere kann ihrer / wegen sanfften und kriechen-

den Eigenschafft leicht müde und überdrüßig werden. 
E Johann Philipp Eisel, Musicus autodidaktos, Erfurt 1738, p. 78ff. 

 Von der Fleute Douce. 

 1. Was ist dieses für ein Instrument? 

Eines der angenehmsten und modestesten unter allen Instrumenten, so geblasen werden. Von 

seiner übrigen Beschaffenheit ist unnöthig viel Worte zu verlieren, weil solche, an denen Kin-

dern in unsern gegenwärtigen Musicalischen Seculo bis zum Eckel bekannt ist. 

3. Wie viel hat sie Octaven? 

Ordentlich zwey, nemlich von f1 bis ins f3 wiewohl man auch höher hinauf steigen kann. 

4. [Bereik f1-g3, zonder fis3]. 

5. Was observiret man vor einen Clavem? 

Den Clavem G. entweder auf gewöhnliche Violinen-Art, oder nach der Französischen Manier, 

also daß das G. auf der unterste Linie stehet. Welche letztere Art am gebräuchlichsten ist. 
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F Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 249. 

Flauto (ital.), Flûte (gall.) eine gemeine oder Quart-Flöte mit sieben Ober-Löchern, und einem 

Daumen-Loche; gehet vom c1 bis c3 durch diejenigen Tone, so Tab.XI.F.4 zu finden. 

 
 
G Joseph Friederich Bernhard Caspar Majer, Museum Musicorum, Schwäbisch Hall 1732, p. 29ff. 

grepentabel uit editie Nürnberg 1741, p. 30f. 

 Grepentabel blokfluit. Bereik f1-b3, inclusief fis3.   

Deel 1: met bedekt duimgat. ’Bis hieher wird die Flöthe im Blasen mit subcilem Wind tractiret‘. 

 
Deel 2: met halfbedekt duimgat. ‘Alhier aber wird auf diesen Flöthen das Daumen-Loch nur 

halb geöffnet / und etwas stärcker in dieselbige geblasen‘. 
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Zoals al eerder gemeld leidt de hier vermelde greep voor de fis3 op overgeleverde instrumen-

ten niet tot een zuivere toon. Deze is in de praktijk alleen zuiver te bereiken door bij het spelen 

van de g3 het onderste uiteinde van de fluit af te dekken met het bovenbeen. Dit is bij virtuoos 

spel niet haalbaar, en deze greep valt dan ook buiten het kader van een normale grepentabel. 
H Eisel 1738, p. 78ff. 

  
I Beyer 1703, Appendix p. [4]:  

Flauto piccolo, eine kleine Flöte. 

Walther 1708, p. 122.  

Flauto piccolo, eine kleine Flöte. 

Flagolet, ist ein kleines Flötlein mit 4 Ober- und 2 Daumen-Löchern, gehet vom d1 biß ins c4. 

Flautino. 
J Walther 1732, p. 247. 
 Flautino, Flauto piccolo (Ital.), Petite Flûte (Gall.) ist eben was Flageolet.  
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Flageolet […] sind kleine helffenbeinerne Pfeiffgen, […] gehen von d1 bis ins c3, durch die Tab. 

XI.F.3. befindlichen Tone. 
K Mattheson 1713, p. 270f., § 11. 

[…] die Flute Allemande, oder Traversiere, Teutsche oder Quer-Flöte / welches einerley […] ist 

das Instrument, welches / verständigem Ausspruch nach / einer moderirten Menschen-Stimme 

(nicht aber eines bölckenden Küsters seiner) am allernähesten kommen will / und folglich / 

wenn es mit Jugement gespielet wird /hoch zu estimiren ist. Der Ansatz wird was difficiles ha-

ben / ehe man ihn erlanget; die Etendüe ist wie auf dem Hautbois, ausser dem c1. welches die 

Flute Allemande unten nicht hat. Die Tohne g. dur. a. dur. d. dur. e. moll. &c. favorisiren demsel-

ben Instrument insonderheit. […] 
L Walther 1732, p. 248. 

 Flauto traverso (ital.) Flûte Allemande oder d’Allemagne, traversière (gall.) tibia transversa (lat.) eine 

Queer-Flöte […], Teutsche Flöte […]. Es giebt deren zweyerley Gattungen: Fistula minor Hel-

vetica, die gemeine vor die Soldaten hat 6 Löcher; und gehet von d1 bis ins d3; die zweyte aber, 

die Musici zu excoliren pflegen, hat 7 Löcher, inclusive der meßingen Klappe, so durch eine 

Feder regiret wird, und gehet vom d1 bis ins g3, nach Cammer-Thon gerechnet, durch die Tab. 

XI. Fig. 5. [zie hieronder] angezeigte Tone. Die Flûte Allemande hat im Loche, wo der Ansatz ist 

einen Kern; die Flûte traversière aber hat keinen Kern, und gehet bis ins a3 b3. 

 
M Eisel 1738, p. 83f. 

 Von der Fleute traversière oder sogenannten Quer-Pfeiffe. […] 

 Wird sie nicht auch eine teutsche Flöthe geheissen? Ja. […] 

Sie hat 2. Octaven, von dem grossen D. biß auf das einzelgestrichene, und noch drey Buchsta-

ben drüber vor [zie grepentabel]. 

Wenn aber ein Liebhaber dieses Instruments in allen recensirten Stücken sich so weit perfectio-

niret hat, was muß er noch lernen?  

Er muß alsdenn anfangen die Cadences zu erlernen, wobey sonderlich die Schwebung des 

Windes muß observiret werden. […] Eine Cadence ist nichts anders als eine Schleiffung ein 

gantzen Tones in einen andern gantzen, oder auch in einen halben, oder Semitonium, welche 

anfänget von dem höhern, und sich in dem niedrigen endiget. Ein deutliches Exempel davon 

ist in beygestzter Figur an denen beyden Noten E. und D. enthalten. Wobey zu mercken, daß 

bey D. ein Creutzgen stehet, dieses zeiget einen Vorschlag an, da die Flöthe in etwas tremu-

liret.  

[Zie tweede tabel. Er volgt nog een beschrijving hoe men het tremuleren kan leren.] […] 
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In bovenstaand deel van de tabel ontbreekt de f3, niet de fis3, zoals blijkt uit de notenbalk. 

Daaronder is ten onrechte f afgedrukt; in de hele reeks is de notennaam fis steeds weggelaten.  

Tremulieren: 

 
N Johann Sebastian Bach, ‘Zeugnis für Friedrich Gottlob Wild‘, Leipzig 1727, BD I nr. 57, p. 127. 

[…] daß wohlgedachter Mons: Wild in die vier Jahre so er auf hiesiger Vniversitaet  gelebet sich 

allezeit fleißig und emsig erwießen, solchergestallt, daß er nicht allein unsere Kirchen Music 

durch seine wohlerlernte Flaute-traversiere und Clavecin zieren helffen, sondern […] 


