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XXIX. DE HOBO’S 

In dit hoofdstuk worden de hobo en twee – mogelijk zelfs drie – varianten daarvan bespro-

ken, namelijk de oboe d’amore, de oboe da caccia en de taille. Daarbij wordt ook overwogen of 

het laatstgenoemde instrument slechts een andere naam was voor de oboe da caccia of dat het 

een andere vorm van de tenorhobo was. Aan de orde komen de geschiedenis en de bouw 

van de instrumenten, hun bouwers en bespelers, hun bereik en hun inzet in de werken van 

Bach. Daarbij zullen ook traktaten uit de tijd en omgeving van Bach worden geraadpleegd. 

 

 
Afb. 1. Anoniem, portret van een hoboïst, Duitsland ca. 1725-1732. 

Staatliches Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, Berlin. 

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

de hobo in Bachs cantates en passies in Leipzig? 

De hobo in Duitsland in de zeventiende en achttiende eeuw. 
De hobo is rond 1660 in Frankrijk ontstaan uit de schalmei,A waarschijnlijk mede door het 

werk van de Franse musici Jean Hotteterre en Michel Philidor. Beide instrumenten werden 

bespeeld met behulp van een dubbelriet. Wellicht is de ontwikkeling van de hobo te zien als 

een geslaagde poging om de schalmei met zijn luidere toon en beperkte ambitus te tempe-
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ren.1 De klank van het nieuwe instrument werd al snel zeer geliefd.B Volgens Martin Hein-

rich Fuhrmann (1706) was de afname van de interesse in de gamba gedurende laatste de-

cennia van de zeventiende eeuw zelfs de schuld van de Franse Hautbois.C  

 

Afb. 2a, b, c. Hobo’s. 

a. Buxushout, Jacob Denner, Nürnberg, voor 1735,  

Metmuseum New York, nr. 89.4.893. 

b. Buxushout, Johann Heinrich Eichentopf, Leipzig, 1725-1750, 

Museu Nacional da Música Lisboa, nr. MM 106. 

c. Ahornhout, toegeschreven aan Johann Gottfried Sattler, Leipzig, 1725-1740,  

Rijksmuseum Amsterdam, nr. BK-2018-13 

 

De hobo werd meestal van het lichte buxushout vervaardigd en daarna vaak donker gebeitst, 

maar ook pruimenhout, het zware zwarte tropische ebbenhout en ivoor werden wel toege-

past. Het instrument werd op de draaibank veelal voorzien van sierringen, maar deze kon-

den ook gemaakt zijn van ivoor, messing of zilver. Het instrument bestond uit drie delen: 

1. het boven- of kopstuk met het riet en de gaten voor één van beide handen, 2. het midden-

stuk met de gaten en kleppen voor de andere hand, en 3. het voetstuk met de wijder uitlo-

pende (klank-)beker. Van de drie gaten in het bovenstuk is het derde dubbel uitgevoerd, om 

zowel g1 als gis1 te kunnen spelen. Het vierde gat (het eerste gat in het middenstuk dus) 

werd vaak eveneens dubbel uitgevoerd teneinde de fis1 zuiverder te kunnen intoneren. Bene-

den het zesde gat was een zevende gat te sluiten met behulp van een meestal van messing 

vervaardigde klep, zodat de c1 kon worden gerealiseerd. Deze klep had aan beide kanten een 

                                                      
1 Lucas van Helsdingen, https://lucasmefecit.nl/bouwer/instrumenten/hobo-soorten. 
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vleugeltje, opdat het instrument zowel links- als rechtshandig was te bespelen. Aan een zij-

kant (of aan weerszijden) was een klep aangebracht waarmee een gat werd geopend waar-

mee d1 werd verhoogd tot es1 (afb. 2); men spreekt van driekleppige hobo’s indien deze klep 

dubbel was uitgevoerd. Na 1730 werden meer tweekleppige hobo’s gebouwd, waarbij een 

es1-klep alleen aan de rechterzijde was aangebracht; blijkbaar was het inmiddels gebruikelijk 

om de linkerhand bovenaan te plaatsen.2 Bruce Haynes merkt op dat een kenmerkend onder-

scheid tussen de barokhobo (die hij systematisch Hautboy noemt) en de moderne hobo (na 

1860) is gelegen in de wijze waarop chromatische tonen worden gerealiseerd. Op de barok-

hobo geschiedde dit enerzijds door gaten half te bedekken, anderzijds vooral met vorkvin-

gerzettingen, waarbij een toon een halve toon werd verlaagd door een lager gelegen gat te 

sluiten.3 Binnen in de beker werd een rand aangebracht. Daarnaast werden vaak boven in het 

voetstuk dwars door de wand (meestal twee) gaten aangebracht. Zowel rand als gaten dien-

den ter bevordering van de resonantie (afb. 3). Boven in het kopstuk kon het dubbelriet wor-

den gestoken in een meestal van messing gemaakt buisje dat in het hout was bevestigd.  

 

 
Afb. 3. Voetstuk van de Sattler(?)-hobo in afb. 2c, bestaande uit twee delen.  

Mogelijk was dit bedoeld om een cis1 te kunnen spelen, door het kleine tussendeel weg te laten.4 In het 

onderste deel is rechts een resonantiegat zichtbaar. Foto Marcel Ponseele. 

 

In orkesten werden hobo’s aanvankelijk aan strijkersgroepen toegevoegd om een voller ge-

luid te verkrijgen; daarbij speelden ze colla parte mee met de violen.5 De klank van de hobo 

was luider dan die van de viool; in Duitse orkesten werden per hobo meestal ongeveer drie 

violen ingezet;6 zo ook bij Bach. 

                                                      
2 Ulrich Prinz, J.S. Bachs Instrumentarium, Kassel 2005, p. 275. 
3 Bruce Haynes, The Eloquent Oboe. A History of the Hautboy 1640-1760, Oxford 2001, p. 6f. 
4 Stefaan Verdegem en Marcel Ponseele, ‘Fourteen Leipzig Oboes from the time of J.S. Bach’, The Gal-

pin Society Journal LXXIV, 2021, p. 70-102, op p. 90. 
5 Haynes 2001, p. 280. 
6 Ibid., p. 192. 
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Duitse traktaten uit de eerste helft van de achttiende eeuw 
Aan het einde van de zeventiende eeuw werd de hobo nog niet genoemd in de traktaten als 

die van Daniel Speer (1687 en 1697) en Georg Falck (1688). Vroeg in de achttiende eeuw wis-

ten de schrijvers Johann Samuel Beyer (1703),D Friederich Erhard Niedt (1706),E Martin Hein-

rich Fuhrmann (1706),F en Johann Gottfried Walther (1708)G nog niet veel meer te melden 

dan dat de hobo een Franse schalmei was; alleen Niedt en Walther vermeldden ook het be-

reik c1-c3.  

Johann Mattheson gaf in 1713 zoals gebruikelijk meer informatie. Het geluid van de 

hobo leek op dat van de menselijke stem, en het instrument diende delicaat en cantabile (= op 

de manier waarop wordt gezongen) te worden bespeeld. Het bereik kon ook tot d3 zijn.H 

Uit de jaren 20 van de achttiende eeuw ontbreken traktaten, maar in het volgende decen-

nium beschreven meer auteurs het instrument. Zo meldde Walther in 1732 dat hobo’s (in-

middels) algemeen bekend waren, dat zij werden gemaakt van buxushout, en dat de Franse 

naam ‘hoog hout’ betekent.I Overigens is niet zeker of haut in dit verband niet ‘luid’ zou be-

tekenen. Dat de hobo van oorsprong een Frans instrument was vindt zijn weerslag in de 

naam: die is steevast Hautbois, en niet het Italiaanse Oboe. Dat de hoboïst in Frankrijk ook 

Hautbois zou hebben geheten, zoals Walther schreef, lijkt niet juist. In hetzelfde jaar nam Jo-

seph Friedrich Bernhard Caspar Majer elementen uit de traktaten van Mattheson en Walther 

op, maar voegde daaraan toe dat ook andere houtsoorten werden gebruikt, en dat de ambi-

tus en de grepen leken op die van de traverso.J Volgens Barnickel (1737) had het instrument 

een harde toon, en was er veel lucht nodig. De term haut zou volgens hem te maken hebben 

met de toonhoogte in Frankrijk t.o.v. andere instrumenten. Hij corrigeerde de kennelijk foute 

naam die Walther aan de hoboïst gaf.K 

Johann Philipp Eisel gaf in 1738 de meeste informatie, hoewel hij zoals altijd putte uit 

de traktaten van Mattheson en Walther. Hij noemde de toon van de hobo ‘aangenaam’, op 

voorwaarde dat het instrument goed werd bespeeld, en dat het brede toepassing vond, 

waaronder in de kerkmuziek. Verder beschreef hij de bouw van de hobo, met de gaten en 

kleppen van een tweekleppige hobo. Ten slotte beschreef hij alle vijfentwintig grepen, en 

vatte die samen in een grepentabel. Daarin valt op dat de derde en vierde gaten dubbel wa-

ren uitgevoerd, maar dat van half gesloten gaten geen gebruik werd gemaakt. Een aantal 

grepen in de tabel lijkt bovendien onjuist te zijn; zij lijken op die van de dwars- of blokfluit.L 

In Johann Heinrich Zedlers grote lexicon is geen nieuwe informatie meer te vinden over de 

hobo.7 

Instrumentenbouwers 
Ongeveer 37% van de overgeleverde hobo’s uit de periode 1710-1730 is afkomstig uit Duits-

land; meer dan 80% daarvan was gebouwd in Nürnberg en Leipzig.8 De bekendste Duitse 

bouwers van hobo’s, oboi d’amore en oboi da caccia waren te vinden in Nürnberg, onder wie 

Jacob Denner en Johann Wilhelm Oberlender; nieuw gebouwde barokhobo’s in onze tijd zijn 

vaak gebaseerd op overgeleverde instrumenten van Denner. Maar het ligt meer voor de 

hand dat de hobo’s in Bachs cantates werden gebouwd in Leipzig. Het grote aantal bouwers 

(twintig) in Leipzig is te verklaren doordat daar het gilden-systeem hier niet van toepassing 

                                                      
7 Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon, Halle und Leipzig 1731-1754, Band 12, 

kolom 927. 
8 Haynes 2001, p. 313. 
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was.9 Vooral Johann Heinrich Eichentopf was bekend, maar er zijn ook instrumenten overge-

leverd van o.a. Johann Gottfried en Johann Gottlob Bauer(mann), Johann Poerschmann, Jo-

hann Cornelius en Johann Gottfried Sattler, Christian Noack en Gottlieb Crone. Eichentopf, 

die een vriendschappelijke relatie had met Bach, verkocht niet alleen houten, maar ook kope-

ren blaasinstrumenten en strijkinstrumenten. Dat doet vermoeden dat hij wellicht meer han-

delaar was dan instrumentenbouwer. Het is dus heel goed mogelijk dat Eichentopfs instru-

menten niet door hem zelf werden gemaakt, maar mogelijk wel onder zijn supervisie.10 

Hobo’s en hun bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 
In 1709 vermeldde Johann Kuhnau het gebruik van hobo’s in de kerken in Leipzig.M Dat be-

tekent dat op dat moment hobo’s en hoboïsten beschikbaar waren. Vanaf het eerste moment 

dat Bach in 1723 in Leipzig cantates uitvoerde schreef hij de hobo voor (in tutti’s in nieuw ge-

componeerde cantates meestal paarsgewijs), waarbij hij de hobopartijen kon toevertrouwen 

aan stadsmusici. Als hoboïsten werden de Stadtpfeiffer Johann Caspar Gleditsch en de Kunst-

geiger Johann Gottfried Kornagel ingezet.11 Gleditsch was nog onder Johann Kuhnau in 1719 

bevorderd van Kunstgeiger tot Stadtpfeiffer; in hetzelfde jaar werd Kornagel aangenomen als 

Kunstgeiger. Gleditsch moet een eersteklas hoboïst zijn geweest, want Bach schreef meer 

solo’s voor de hobo dan voor enig ander instrument. In bijna alle overgeleverde cantates uit 

Leipzig speelde hij mee. In zijn partijen staan opvallend weinig interpretatietekens; blijkbaar 

vertrouwde Bach het zijn eerste hoboïst wel toe deze zelf te kiezen. Maar ook Kornagel, mo-

gelijk een leerling van Gleditsch, was duidelijk in staat Bachs vaak even moeilijke partijen 

voor de tweede hobo te spelen, hoewel hij nooit tot Stadtpfeiffer werd bevorderd.12 Gleditsch 

overleed in 1747, Kornagel in 1753. 

In 1745 werd Geselle Carl Friedrich Pfaffe tijdens een auditie geschikt bevonden als 

adjunct van Stadtpfeiffer Johann Cornelius Gentzmer; daarbij speelde hij o.a. hobo. In 1746/8 

werden Stadtpfeiffer Johann Friedrich Kirchhoff en Kunstgeiger (na 1747 Stadtpfeiffer) Johann 

Christian Oschatz als hoboïst genoemd bij de Große Concert-Gesellschafft;13 andere stadsmusici 

kunnen vanzelfsprekend tijdens Bachs directoraat ook hobo hebben gespeeld. 

In de catalogi van instrumenten in de kerken en school worden hobo’s nergens ge-

noemd; blijkbaar waren deze in bezit van de stadsmusici.14 Dat blijkt ook uit de overgele-

verde nalatenschappen van de stadsmusici Johann Friedrich Caroli, Christian Rother, Johann 

Caspar Gleditsch en Johann Christian Oschatz. Pas in 1795 werden voor de Thomasschule drie 

hobo’s aangeschaft.15 

                                                      
9 Ibid., p. 362f.; Verdegem en Ponseele 2021 p. 71-76. 
10 Christian Ahrens, ‘J. S. Bach, J. H. Eichentopf und die Hautbois d’amour in Leipzig‘, BJ 100, 2014, p. 

48f.; Verdegem en Ponseele 2021, p. 76f. 
11 Dokumente GLT 1723: VIII/C 1,2, p. 39, 1730: 56, p. 76. 
12 Haynes 2001, p. 364ff.; Ibid., ‘The sprightly hautboy, 1680-1760‘ in Geoffrey Burgess and Bruce 

Haynes, The Oboe, New Haven and London 2004, p. 40 ff, op p. 72f.  
13 Zie o.a. Hans-Joachim Schulze, ‘Das große Concert, die Freimaurer und Johann Sebastian Bach, BJ 

104, 2018, p. 11ff., op p. 31f. 
14 Dokumente GLT VIII/C 9 (p. 44), 20 (p. 51), 53, 54 (p. 73f.). 
15 Ibid., XI/C39, 44, p. 566, 570f.; Hans-Joachim Schulze, ‘Besitzstand und Vermögensverhältnisse von 

Leipziger Rathsmusikern zur Zeit Johann Sebastian Bachs‘, Beiträge zur Bachforschung, Heft 4, Leipzig 

1985, p. 33ff. Gleditsch bezat, getuige de lijst instrumenten die hij bij zijn dood naliet, naast drie hobo’s 

een keur aan andere instrumenten.  
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Hobopartijen in Bachs cantates in Leipzig: benaming. 
In vrijwel alle in Leipzig geschreven cantates en passies heeft Bach naast strijkers ook hobo’s 

(of oboi d’amore) voorgeschreven. De hobo mag daarmee in Bachs kerkelijk oeuvre in Leipzig 

een standaardinstrument genoemd worden, op één lijn met viool, altviool, cello, klavecimbel 

en orgel. Bach is zich duidelijk bewust van de Franse oorsprong van de hobo: hij noemt het 

instrument vrijwel altijd Hautbois of een variant daarvan. De Italiaanse naam Oboe en varian-

ten daarvan komen veel minder voor; in werken die eerder zijn ontstaan of juist na 1730 ech-

ter relatief vaak.16 De term Hautbois (à) l’ordinaire noteerde Bach soms om aan te geven dat 

hier een oboe d’amore of da caccia moest worden verruild voor een gewone hobo.17 

Hobopartijen in Bachs cantates in Leipzig: sleutels, notatie en ambitus 
 

  
Afb. 4. BWV 16/3, ‘Laßt uns jauchzen’, m. 1-5a, partituur. 

Geen instrumentatie aangegeven. Uit de partijen blijkt dat de bovenste beide balken voor viool en 

hobo 1 en 2 zijn bedoeld; de derde voor de altviool.  

 

Hobopartijen zijn vrijwel zonder uitzondering geschreven met de vioolsleutel aan de kant-

lijn. Bach liet de hobo’s vaak colla parte meespelen met de violen. In de partituur noteerde hij 

                                                      
16 Volgens Prinz 2005, p. 278ff: 

Pre-Leipzig: BWV 12, 21.1, 71, 131, 185.1, 199.1 

Leipzig voor 1730: BWV 24, 34, 44, 47, 75, 130, 167, 176. 

Leipzig na 1730: BWV 11, 14, 30.2, 118.2, 195.3, 232.4, 237, 240, 248.2. 

Het eveneens genoemde titelblad van de partijen van BWV 82.1 is na Bachs dood geschreven 

door C.P.E. Bach. 
17 Ibid., p. 278, 281: BWV 24, 87, 95, 125, 244.2, 245.2, 
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dan meestal geen aparte hobo-balken, en zette hij aan het begin soms aanwijzingen als Vio-

lino 1 è Hautbois 1, maar meestal ontbreekt elke aanwijzing dat hobo’s meespeelden; dat blijkt 

dan pas uit de partijen (afb. 4; in dit geval blijkt ook pas uit de partijen dat in BWV 16 een 

hoorn een obligate partij had, wellicht als second thought).18 Als alleen de partituur is overge-

leverd, terwijl daarin de hobo’s niet zijn genoemd, is de deelname hiervan weliswaar niet ze-

ker, maar wel waarschijnlijk. Soms kan op latere afschriften worden teruggevallen voor de 

instrumentatie, maar ook dan is deze niet zeker.19  

Vrijwel altijd is bij colle parte gespeelde hobopartijen de ambitus gebaseerd op die van 

de viool, en niet op de kleinere van de hobo. De partijen bevatten daardoor vaak voor de 

hobo niet-speelbare noten. In het Duits spreekt men van Umfangsüberschreitungen, wanneer 

de noten voor de hobo boven d3 komen, en van Umfangsunterschreitungen wanneer zij lager 

dan c1 zijn. Wanneer de hoboïst colla parte een vioolpartij meespeelt, en de hobopartij daaruit 

onnadenkend is gekopieerd (en slordig is gecorrigeerd), komen daarin vaak noten voor die 

lager zijn dan c1; dat betreft dan meestal de partij voor hobo 2. Soms bevatten de gemeen-

schappelijke balken voor viool en hobo aanwijzingen voor differentiatie tussen de noten voor 

viool en hobo. Dat kan zijn in de vorm van twee partijen op dezelfde balk, dubbele stokken, 

rusten en bijschriften (afb 5).20 

 

 
Afb. 5. BWV 28/1, Gottlob! Nun geht das Jahr zu Ende, m. 1-7, partituur, notenbalken v1/ob1, v2/ob2, 

va/taille. De inzet van blazers en strijkers is verduidelijkt met bijschriften, rusten en dubbele stokken. 

 

Bach maakte in zijn hobopartijen gebruik van alle tonen van c1-d3. In vier gevallen lijkt hij 

aan de hoboïst te hebben gevraagd om een e3 te spelen. In al die gevallen gaat het echter om 

partijen waarin hobo 1 colla parte gaat met viool 1 (afb. 6). Daarbij is de hobopartij weer – 

blijkbaar enigszins achteloos – gekopieerd uit de vioolpartij.21  

                                                      
18 Ibid., p, 286: Prinz noemt als voorbeelden BWV 10/2, 16/1,3, 43/1, 48/6, 87/1, 122/1, 128/1, 187/3. 
19 Bijvoorbeeld BWV 144. 
20 Prinz 2005, p. 286. 
21 Ibid., p. 291: Het betreft BWV 43/1 (m. 39), 128/1 (m.78), 186/5 (m.12), 192/2 (m. 106). In het geval van 

BWV 186 is de partituur overigens niet autografisch, terwijl in BWV 192 de partituur verloren is ge-

raakt. 
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Afb. 6. BWV 43/1, Gott fähret auf mit Jauchzen, m. 38-39. 

Links de gemeenschappelijke notenbalk voor v1/ob1 en v2/ob2 in de partituur,  

rechts partij ob1, met e3. 

 

In andere gevalleen heeft Bach voor de hobo een aanpassing verzorgd die wel speelbaar is 

(afb. 7).22 

Afb. 7. ’Gloria’ uit Mis in b, BWV 232.2/4, m. 51-53, partituur, notenbalken ob1, ob2, v1 

Partij v1 met cis3-e3-d3 in m. 52, partij ob1 colla parte, maar hier met cis3-b2. 

 

Zoals hier boven al is opgemerkt komen ook Umfangsunterschreitungen vaak voor. Vermoede-

lijk zullen de hoboïsten in zulke gevallen de betreffende noten ofwel geoctaveerd hebben, of 

weggelaten. Bach heeft soms weer, meestal achteraf, voor aanpassingen in de partij gezorgd, 

waardoor deze speelbaar was (afb. 8).23 

 
Afb. 8. ‘Alles nun daß ihr wollet‘ BWV 24/3, m. 14. 

Links notenbalk v2/ob2 in partituur, midden partij v2, rechts partij ob2 met correctie bes  f1. 

 

                                                      
22 Ibid., p. 291f.: Prinz geeft als voorbeelden naast BWV 232.2 ook BWV 110/1, 172.2/1, 147/1. 
23 Ibid., p. 293f.: Correcties worden aangetroffen in BWV 2/5, 20/8, 24/3, 6, 25/5, 28/2, 41/1,6, 44/6, 57/1, 

58/1, 5, 62/2, 68/1, 5, 70/8, 87/1, 94/1, 97/1, 119/1, 7, 122/1, 130.2/6, 147/1, 166/1, 167/5, 176/1, 226, 232.4, 

(240), 244.2, 245.5, 248.2/54, 249.5/1. 

In de partij voor ob2 van BWV 2/5 bracht Bach de nodige correcties aan, maar in de partij voor ob1 liet 

hij die achterwege. 
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Ulrich Prinz neemt aan dat wanneer een partij voor hobo 2 de noten a, b en cis1 bevat, en 

geen noten hoger dan b2 bevat, deze op oboe d’amore moet zijn gespeeld.24 Het is de vraag of 

het inderdaad juist was om beide instrumenten te combineren. Zij hebben immers een ver-

schillend klankkarakter, en Bach schreef deze combinatie nooit expliciet voor,  

Hobopartijen in Bachs cantates in Leipzig: c1 en cis1 
De laagste toon op de barokhobo is de c1, die gespeeld kan worden door alle gaten te sluiten, 

inclusief de c-klep (de es-klep is in ruststand al gesloten). Op veel overgeleverde instrumen-

ten is c1 echter te hoog. Om dan een c1 te kunnen spelen moest de hoboïst de lipspanning 

aanpassen teneinde de toon te verlagen. Door het dichtstoppen van een of beide resonantie-

gaten met een plugje of met was kon eveneens een zuiverder c1 gerealiseerd worden; dit ging 

echter weer ten koste van de zuiverheid van de f1 en fis1.25 

Voor de cis1 (of des1) was op de hobo’s in Bachs tijd geen klep aanwezig. In de tabel 

van Eisel is de toon overgeslagen (zie boven). Bach trachtte de cis1 meestal te vermijden (afb. 

9), maar lang niet altijd.  

 

Afb. 9. BWV 62/2, ‘Bewundert, O Menschen’, m. 52c – 56. 

Links partij v2, rechts ob2. 

Hobo’s grotendeels colla parte met violen, in deze maten echter niet, om cis1 en a te vermijden 

 

Meermalen is de oorzaak dit fenomeen weer een slecht gecorrigeerde hobopartij wanneer die 

is gekopieerd van de colla parte gespeelde vioolpartij, maar de cis1 is soms ook blijven staan 

in obligate hobopartijen. Vermoedelijk moet dit worden toegeschreven aan onachtzaamheid; 

Bach zal niet bewust noten hebben geschreven, waarvan hij wist dat die onspeelbaar waren.26 

Door de c-klep half te sluiten is een cis1 met veel oefening en moeite wel te realiseren, 

maar het resultaat is onbetrouwbaar. Op hobo’s met een te hoge c1 (zie boven) kon deze door 

het aanpassen van de lipspanning soms worden verhoogd in de richting van een cis1. Van-

zelfsprekend moesten de resonantiegaten dan niet afgesloten zijn. Het hangt van de speler en 

zijn instrument af in hoeverre beide tonen konden worden gerealiseerd. Vermoedelijk kon-

den Bachs hoboïsten een c1 zonder veel moeite spelen, en een cis1 praktisch niet. Slechts zel-

den kwamen beide tonen voor binnen één deel, mogelijk onopzettelijk.27 Zoals hier boven is 

opgemerkt kan een cis1 in een partij er ook op wijzen dat hier een oboe d’amore is bedoeld. 

                                                      
24 Ibid., p. 294, 296: BWV 17/1, 45/1, 94/3,8, 104/1, 113/1, 128/1, 129/1, 5, 148/4, 169/1, 193.2/5, 244.2. 
25 Haynes 2001, p. 202ff. 
26 Prinz 2005, p. 295f: Niet gecorrigeerde cis1 in obligate partijen: BWV 44/1 (m. 43), 149/1 (m. 97), 

157.2/1 (m. 18) en 244.2/1 (m. 20, Ob.2). De hobopartij in BWV 157.2/1 (alleen afschriften bekend) bevat 

niet alleen een cis1 (m. 18), maar ook een b (m. 33), en is vermoedelijk voor oboe d’amore bestemd. De 

hobosolo in deel 3 is specifiek voor een Grand Oboe genoteerd. 

In colla parte-partijen: BWV 2/5, 16/6, 24/3, 25/1, 26/6, 28/1, 29/1,2,5, 30.2/1, 33/6, 34.2/1, 35/1, 2, 5, 40/6, 

43/5, 50, 57/1, 68/1, 69.1/6, 70/8, 74/8, 83/5, 94/1, 101/7, 110/6, 136/1, 144/1, 146/1, 171/1, 174/1, 244.2/45, 

245.2/14, 15, 16, 17, 23, 248.2/1. 
27 Dit betreft BWV 245.2/15,16b, 6/2 (voor oboe da caccia). 
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Hobopartijen in Bachs cantates in Leipzig: toonhoogte en toonsoorten 
Uit een opmerking van Kuhnau in 1717 blijkt dat deze reeds snel na zijn aantreden in 1701 

koortoon als standaard toonhoogte verving door kamertoon. Dat kon volgens zijn eigen zeg-

gen de normale (a1 = ca. 415 Hz) en de lage kamertoon (a1 = ca. 392 Hz) zijn, waarbij hij koos 

wat het beste uitkwam. Dat betekent dat hobo’s in beide kamertoonhoogten beschikbaar 

moeten zijn geweest.N Gedurende het eerste jaar waarin Bach in Leipzig cantates schreef had 

hij dus mogelijk ook de beschikking over hobo’s in lage kamertoon. Haynes meent dat hij 

hiervoor koos in een vijftal werken tijdens de eerste cantate-jaargang.28 Prinz laat echter zien 

dat dit in geen van de genoemde werken uit de partijen van de houtblazers is af te leiden; het 

lijkt waarschijnlijker dat Bach zijn hoboïsten alleen liet spelen in normale kamertoon.29 Dat 

de informatie van Prinz m.b.t. Du wahrer Gott und Davids Sohn BWV 23 waarschijnlijk niet 

klopt doet aan de conclusie niets af.30 Terwijl Kuhnau nog hobo’s in lage kamertoon ge-

bruikte, deed Bach dat kennelijk niet meer. Dat wijst er volgens Stefaan Verdegem en Marcel 

Ponseele op dat de hobo’s tijdens Bachs directoraat dateren van na ca. 1720. Zij onderzochten 

alle bekende overgeleverde hobo’s die in Leipzig zijn gebouwd in de periode 1720-1750. 

Deze blijken alle in normale kamertoon te staan.31 

Op het eerste gezicht lijkt Bach geen voorkeur te hebben gehad voor een bepaalde 

toonsoort. Dat is niet vreemd, omdat de hobo in het overgrote deel van de in Leipzig ge-

schreven cantates van Bach is ingezet. Maar wanneer hij de hobo als solo-instrument in aria’s 

inzette, lijkt hij een voorkeur te hebben gehad voor toonsoorten met 0 tot 2 mollen. Het aan-

tal composities met drie mollen is ruwweg even groot als die voor 1 en 2 kruisen samen. Vio-

len (met hun losse snaren GDAE) worden echter bij voorkeur bespeeld in toonsoorten met 

kruisen, evenals de zacht klinkende traverso’s, die van nature in D zijn geïntoneerd. Voor 

hobo’s is D eveneens de natuurlijke toonsoort, dat wil zeggen de toonsoort met zo weinig 

mogelijk toepassing van half bedekte gaten, vorkgrepen en kleppen. Echter, hoe meer vork-

grepen nodig zijn, hoe minder helder en gedempter de klank wordt. Het is dit klankkarakter 

dat de populariteit van de moltoonsoorten in hobo-muziek verklaart: de luide klank van de 

hobo wordt hiermee gedempt.32 Bovendien was intonatie ten gevolge van de gebruikelijke 

boringen in kruistoonsoorten problematisch. 

 Volgens Haynes maakt ieder extra kruis of mol de techniek ingewikkelder en de be-

trouwbaarheid kleiner. Zodra er vier of meer kruisen of mollen aan de kantlijn staan hebben 

veel tonen een sterk verschillend klankkarakter.33 De as1/gis1 was in snelle stukken een lastige 

toon, omdat hiervoor het derde gat half gesloten diende te worden. Bovendien zijn er over-

gangen die niet eenvoudig te realiseren waren met standaardgrepen, zoals des2-es2 (ofwel 

cis2-dis2). Deze grepen lieten een legato-overgang niet toe; ook trillers waren hiermee vaak 

                                                      
28 Haynes 2001, p. 387: BWV 22, 23.1, 63, 194.2 en 243.1 (Magnificat, versie in Es). 
29 Prinz 2005, p. 14ff.  
30 Haynes 2001, p. 386f.; Prinz 2005, p. 16. De informatie m.b.t. BWV 23 is echter achterhaald (ook in 

BWV3); een clarinopartij geschreven in 1723 in c maakt aannemelijk dat de cantate toen in c is uitge-

voerd, en het jaar daarna in b met zink en trombones; daartoe schreef hij de hobopartijen om naar oboi 

d’amore. 
31 Verdegem en Ponseele 2021, p. 72. 
32 Ibid., p. 215ff. i.h.b. p. 222. 
33 Haynes 2001., p. 213f. 
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moeilijk te realiseren. In de praktijk zullen in dit soort gevallen vaak hulpgrepen zijn toege-

past; de hiermee gespeelde tonen waren weliswaar niet zo zuiver als met standaardgrepen, 

maar veel eenvoudiger te realiseren.34 

 Hoewel Eisels tabel dat niet laat zien gebruikten goede hoboïsten ook verschillende 

grepen voor cis en des resp. dis en es etc. Zoals in Hoofdstuk X is besproken pasten zowel 

zangers als instrumentalisten de intonatie niet aan aan de stemming van het toetsinstrument, 

maar poogden ze de tonen zo ‘rein’ mogelijk te intoneren.35 

Hobopartijen in Bachs cantates in Leipzig: bezetting 
Bach schreef overwegend twee hobo’s voor in zijn kerkelijke werken in Leipzig, maar in pre-

Leipzig- en solocantates beperkte Bach het aantal hobo’s vaak tot één.36 In het bijzonder in 

cantates voor feestelijke gelegenheden daarentegen breidde de componist het aantal hobo’s 

soms uit tot drie.37 Daarnaast combineerde Bach, vooral in zijn derde en vierde jaargang can-

tates in Leipzig vaak twee hobo’s met een taille of oboe da caccia.38 Normaliter speelde de ho-

boïsten geen andere instrumenten dan hobo, oboe d’amore en oboe da caccia. Tussen deze in-

strumenten diende binnen een cantate of passie echter vaak gewisseld te worden. 

Bij heruitvoeringen veranderde Bach vaak de instrumentale bezetting. Daarbij werd 

de hobo soms vervangen door een ander instrument (viool, oboe d’amore, orgel, traverso), in 

andere gevallen werd juist een ander instrument (trompet, traverso, oboe d’amore) vervangen 

door een hobo. Soms werden ook strijkerspartijen bij heruitvoeringen versterkt met hobo’s.39 

De hobo werd in de zeventiende eeuw in Frankrijk ontwikkeld uit de schalmei; 

in het eerste decennium van de achttiende eeuw werd het instrument snel ook 

geliefd in Duitsland. De bekendste bouwers zetelden in Nürnberg en Leipzig. 

Vanaf zijn eerste optreden in Leipzig liet Bach in vrijwel alle cantates één of 

twee hoboïsten meespelen, veelal colla parte met de vioolpartijen. Daarbij 

kwamen in de partijen vaak noten voor die op de hobo’s met hun kleinere am-

bitus onspeelbaar waren; in lang niet alle gevallen corrigeerde Bach deze par-

tijen. Mogelijk om een mildere toon te bereiken schreef hij in solopartijen lie-

ver geen kruistoonsoorten voor. Bachs hoboïsten waren de stadsmusici Gle-

ditsch en Kornagel; vooral de eerstgenoemde moet een bijzondere goede hobo-

ist zijn geweest. 
 

 

                                                      
34 Peter Frankenberg (privécommunicatie 30 juli 2021). De problemen met veel kruisen zijn volgens 

Prinz in de praktijk soms op te lossen door gebruik te maken van een oboe d’amore. De greep voor 

een cis is op dat instrument dezelfde als voor een e op de gewone hobo. Prinz 2010, p. 214f. 
35 Ibid., p. 266ff. 
36 Prinz 2005, p. 296f.: Oude cantates: BWV 12, 21.3, 32, 70, 131, 132, 152, 172.2,3, 181 (Köthen). 

Solocantates: BWV 13, 55, 82.1, 84, 156, 157.2, 158, 159, 166, 167. Overige cantates: 22, 125, 180. 
37 Ibid., BWV 20, 26, 41, 52, 63, 69.1,2, 91, 110, 119, 130.2, 149, 190, 194.2, 232.4/III. In de Früh- en Spät-

fassung van de Matthäus-Passion BWV 244.1,2 zijn twee hobo’s voorgeschreven in beide koren. 
38 Ibid., Taille: BWV 19, 28, 35, 56, 57, 58, 68, 98, 101, 104, 118.2 (tweede versie), 122, 140, 146, 174, 176, 

186, 188, 226. Oboe da caccia: BWV 6, 74, 87, 110, 128. 
39 Ibid., p. 298f. 
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2. Wat is bekend over de bouw, eigenschappen, bespelers en inzet van 

de oboe d’amore in Bachs cantates en passies in Leipzig? 

De oboe d’amore in Duitsland in de achttiende eeuw. 
De oboe d’amore is volgens Michael Finkelman omstreeks 1715 in Zuid-Duitsland ontwikkeld 

uit de zogenaamde oboe grande, een normale hobo, maar met grotere maten en de grondtoon 

a. Deze oboe grande zou rond 1680 uit Frankrijk (Hautecontre de Hautbois) naar Duitsland zijn 

gekomen en is in kerkcantates van o.a. Carl Heinrich Graun, Johann Georg Hoffmann, Gott-

fried Heinrich Stölzel, Gottfried August Homilius en Georg Philipp Telemann voorgeschre-

ven. Of zij met deze term echt een ander instrument bedoelden dan de oboe d’amore is echter 

de vraag.40  

De oboe d’amore stond, evenals de oboe grande, in a, en klonk dus een kleine terts lager 

dan de gewone hobo, en had een andere voetstuk: in plaats van een wijder uitlopend was de 

beker bol- of peervormige, waarin resonansgaten ontbraken (afb. 10).41 De milde klank van de 

oboe d’amore was in de eerste plaats te danken aan de lagere grondtoon; volgens Haynes ook 

aan de relatief laag geplaatste gaten, en niet aan de bolvormige ‘Liebesfuß’.42  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afb. 10a, b. 

a. Johann Wilhelm Oberlender, oboe d’amore, Nürnberg ca. 1725 (?) 

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, nr. MI92_A.  

b. Johann Heinrich Eichentopf, oboe d’amore, Leipzig, tweede kwart achttiende eeuw. 

Muziekinstrumentenmuseum Brussel, nr. 971. 

                                                      
40 Michael Finkelman, ‘Die Oboeninstrumente in tieferer Stimmlage‘, Teil 1, Tibia 1998 Heft 4, p. 274ff 

(Finkelman I), op p. 279f.; Haynes 2001, p. 368, 373ff, 377f. 
41 Finkelman Teil 2, Tibia 1999 Heft 1 (Finkelman II), p. 364ff. 
42 Haynes 2004, p. 73. 
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Oboi d’amore werden vrijwel uitsluitend aangetroffen in Duitsland. Het oudste overgeleverde 

instrument werd in 1719 gebouwd door Johann Gottfried Bauer in Leipzig, maar alle grote 

bouwers van houten blaasinstrumenten namen de oboe d’amore rond deze tijd in productie. 

Van Eichentopf in Leipzig zijn, vergeleken met andere bouwers, bijzonder veel ‘liefdes-

hobo’s’ overgeleverd (namelijk twaalf). In advertenties van Eichentopf in Frankfurt (1722-

1724) noemde deze de instrumenten Hautbois de Lamur. Zij zijn steeds uitgevoerd met dub-

bele derde en vierde gaten, en twee of drie kleppen voor a en c1.43 De oudste overgeleverde 

muziek voor het instrument is in 1717 reeds geschreven door Christoph Graupner. Van 

Kuhnau zijn cantates met oboe d’amore bekend uit ca. 1721. Andere componisten, zoals Tele-

mann en Stölzel, schreven eveneens veel voor het instrument. Het was vooral Telemann die 

de oboe d’amore populair maakte in Duitsland, maar Bach schreef de meeste partijen voor het 

instrument. Deze maken maar liefst ca. 40% uit van de totale overgeleverde Duitse solomu-

ziek voor oboe d’amore.44 Vanaf ca. 1740 nam het aantal Duitse composities voor het instru-

ment af; na 1760 was het aantal praktisch verwaarloosbaar.45 

Duitse traktaten uit de eerste helft van de achttiende eeuw 
Vanzelfsprekend werd het instrument in traktaten pas na 1720 genoemd. Walther (1732) liet 

weten dat de oboe d’amore pas bekend werd na 1720. Hij maakte melding van de afwijkende 

voet en gaf als bereik a tot a2 of zelfs b2.O Majer (1732);46 Barnickel (1737), 47 en Zedler 48 we-

ken in hun beschrijvingen niet of nauwelijks af van Walther. Zelfs Eisel (1738) wist weinig 

meer te melden, zij het dat hij schreef dat oboe d’amore-partijen met de vioolsleutel werden 

genoteerd.P 

Oboi d’amore en hun bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 
Evenals voor gewone hobo’s waren het de stadsmusici die oboi d’amore bezaten. Bachs hobo-

isten Gleditsch en Kornagel hebben ook de oboi d’amore bespeeld. Zodra Bach aankwam in 

Leipzig zette hij het instrument in (BWV 75, 76, 24, 147, 136 e.v.), waarschijnlijk op instigatie 

van beide hoboïsten, die al sinds enige jaren met het instrument vertrouwd waren,49 maar 

mogelijk nadat hij al in november 1722 contact had gehad met Bauer of Eichentopf. 50 

Oboe d’amore-partijen in Bachs cantates in Leipzig: benaming.  
Evenals voor gewone hobo’s noemde Bach het instrument vrijwel steeds met zijn Franse 

naam Hautbois d’Amour of een variant daarvan. 51 Een aantal malen heeft Bach eenvoudig de 

naam Hautbois genoteerd, terwijl uit ambitus en toonsoort is af te leiden dat een instrument 

in a voor deze partij veel geschikter was; vooral de tweede hobo komt dan vaak te laag of 

moet meermalen een cis1 spelen. 52 Wanneer in een werk geen andere hobo’s voorkomen dan 

                                                      
43 Finkelman II, 1999/1, p. 363, Ahrens 2004, p. 48. 
44 Haynes 2001, p. 267. 
45 Ibid., p. 362, 369f. 
46 Majer 1732, p. 34. 
47 Barnickel 1737, p. 171. 
48 Zedler, Band 12, kolom 927. 
49 Haynes 2001, p. 370. 
50 Ahrens 2014, p. 58f. 
51 Prinz 2005, p. 325ff.  
52 Ibid., p. 294, 331; Haynes 2001, p. 369 (n. 54). O.a. in BWV 17, 45, 86, 88 (titelblad), 94, 113, 169, 193.2, 

198.  
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de oboe d’amore, herhaalde Bach de naam meestal verderop niet, maar volstond hij met Hautb. 

of iets dergelijks.53 

Oboe d’amore-partijen in Bachs cantates in Leipzig: sleutels en notatie  
Gedurende de eerste maanden waarin Bach in 1723 muziek voor de oboe d’amore schreef heeft 

hij verschillende notatiewijzen uitgeprobeerd. Soms schreef hij transponerend (greepnotatie, 

dus een kleine terts hoger), soms op klinkende toonhoogte (klanknotatie). Soms schreef hij 

de partijen in de vioolsleutel, in de Franse vioolsleutel (die precies een kleine terts lager was 

genoteerd) of in de sopraan-c- sleutel. In de partituur noteerde hij veelal in klanknotatie, in 

de partijen in greepnotatie. Vanaf 1724 heeft hij (voorlopig) definitief gekozen voor klankno-

tatie met vioolsleutel; blijkbaar waren Gleditsch en Kornagel in staat om zelf de genoteerde 

muziek om te zetten in de vereiste grepen.54 Later in zijn leven noteerde Bach de partijen ech-

ter vaker weer in greepnotatie.55 Mogelijk heeft Bach andere hoboïsten laten spelen, die de 

klanknotatie minder goed beheersten. Wanneer in de loop van een werk gewisseld werd tus-

sen verschillende hobo-typen kon dit onder andere door verschillende sleutels worden aan-

geduid. 

 Zoals dat ook is opgemerkt voor de gewone hobo, is de medewerking van een met de 

viool colla parte klinkende oboe d’amore uit de partituur soms niet direct duidelijk, omdat 

aparte notenbalken voor de hobo’s meestal ontbreken. De inzet daarvan blijkt dan ofwel pas 

uit de partijen (afb. 11a/b),56 ofwel uit een notitie (Hautbois d’Amour of Hautb.),57 of uit soli-

tutti-notities bij de vioolbalken.58  

 

 
Afb. 11a. Siehe, ich will viel Fischer senden, BWV 88/1, partituur, notenbalk viool 1 + oboe d’amore 1 

Bezetting niet vermeld. 

 

 
Afb. 11b. Ibid., partij oboe d’amore 1. 

 

Een bijzonder geval is de Sinfonia uit de cantate Gott soll allein mein Herze haben BWV 169/1. In 

de partituur is soms onder aan de bladzijde geen ruimte voor aparte notenbalken voor de 

drie hobo’s; zij zijn dan ondergebracht bij de balken van de strijkers, waarmee zij deels colla 

                                                      
53 Ibid., p. 331. 
54 Tot 1727 komt op deze gewoonte slechts één uitzondering voor, namelijk BWV 183. 
55 Prinz 2005, p. 328ff. Met vioolsleutel in BWV 8.2, 100 (heruitvoering), 157.2 (afschrift); Franse viool-

sleutel in BWV 145 (afschrift), 232.2, 243.2.  
56 Ibid., p. 332f.: BWV 88/1,5, 133/1, 170/1,5, 232.2/2, 248.2/26.  
57 Ibid., BWV 244.2/30, 248.2/4,19; 3/5, 103/5, 108/1, 232.2/1, 248.2/26.  
58 Ibid., BWV 232.4/II.3. 
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parte klinken. Met notaties als Hautbois, Violino, Hautb. è Viol. wordt verduidelijkt welke in-

strumentalisten de noten dienen te spelen (afb. 12).59 

 

 
Afb. 12. Sinfonia BWV 169/1, partituur, m. 24c-29b 

Taille in derde balk niet genoemd, maar blijkt uit overgeleverde partij. 

 

Maar ook partijen zijn soms niet duidelijk; dan moet bijvoorbeeld uit de toonsoort en de am-

bitus blijken dat een oboe d’amore is bedoeld (afb. 13).60 Zo moeten met de drie hobo’s die ge-

noemd zijn in de titel van de hierboven genoemde Sinfonia twee oboi d’amore en een taille zijn 

bedoeld: dat blijkt niet alleen uit het titelblad, maar ook uit de noten a en b in de beide bo-

venste hobopartijen (afb. 12, m. 28). In de Matthäus-Passion BWV 244.2 is uit de hobopartijen 

eveneens niet altijd zeker of soms geen oboe d’amore is bedoeld wanneer dat niet uit een bij-

schrift of de ambitus blijkt, omdat zij (zoals gebruikelijk) in klanknotatie zijn geschreven. 

Deze partijen zijn vaak op beide instrumenten te realiseren. Prinz beschrijft nog een aantal 

andere bijzondere gevallen waarin de oboe d’amore een rol speelt.61 In § 1 is al opgemerkt dat 

de combinatie hobo met oboe d’amore bij Bach niet voorkomt, en het spelen van alleen een 

tweede hobopartij op oboe d’amore vanwege Umfangsunterschreitungen was waarschijnlijk niet 

vanzelfsprekend (zeker in colla parte gevoerde partijen).  

 

 
Afb. 13. ‘Ich will dir mein Herze schenken‘ BWV 244.2/13, partij hobo 2, begin. 

Toonsoort met een kruis, te lage tonen a, b en cis1. 

                                                      
59 Ibid., p. 332f. 
60 Ibid., p. 233f.: BWV 30/6, 110/4, 244.2/13.  
61 Ibid., p. 335ff.: BWV 95, 136, 151, 170, 245.23,5, 249.3 en 250-252. 
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Oboe d’amore-partijen in Bachs cantates in Leipzig: toonhoogte, toonsoorten en 

ambitus 
De partijen voor de gewone hobo schreef Bach bij voorkeur in toonsoorten met 0, 1 of 2 mol-

len (zie 1). Omdat op de oboe d’amore met dezelfde grepen tonen klinken met drie kruisen ex-

tra (grondtoon A i.p.v. C) ligt het voor de hand dat Bach zijn oboe d’amore-partijen bij voor-

keur in schreef in toonsoorten met kruisen. 

Volgens Walther was het bereik van de oboe d’amore a-b2, dus evenals bij de gewone 

hobo twee octaven plus een secunde. Bach maakte van deze omvang rijkelijk gebruik in zijn 

partijen van zowel de eerste als de tweede oboe d’amore. In een aantal delen is de hoogste noot 

een c3, cis3 of d3 (afb. 14), maar hier is sprake van Umfangsüberschreitung in met viool en/of tra-

verso colla parte meegespeelde partijen. 62  

 

 
Afb. 14. ‘Ach, nun ist mein Jesus hin’ BWV 244.2/30, partituur, notenbalk oboe d’amore 1, m. 85. 

Met c3 en d3. 
 

Ook in ‘O Mensch bewein dein Sünde groß’ BWV 244.2/29 komt ook een d3 voor (m. 88). 

Deze koraalbewerking stond waarschijnlijk oorspronkelijk in D, met een omvang van b-b2 

voor de oboe d’amore-partij; pas bij de transpositie naar E werd het bereik cis1-cis3.63 Bach heeft 

oboi d’amore een aantal malen voorgeschreven, wanneer een hobo 2 te laag zou zijn om colla 

parte met viool 2 te klinken.64 Evenals bij de hobo komt Umfangsüberschreitung vaker voor in 

met de viool colla parte gevoerde partijen, maar evenals voor de gewone hobo heeft Bach een 

aantal partijen herschreven, zodat de noten c3, cis3 en d3 werden vermeden.65 Hetzelfde geldt 

voor gecorrigeerde Umfangsunterschreitungen (noten lager dan a).66  

Oboe d’amore-partijen in Bachs cantates in Leipzig: a en bes/ais 
De grondtoon a was op de oboe d’amore vaak zuiverder te intoneren dan de vaak te hoge 

grondtoon c1 op de gewone hobo. Het realiseren van de ais/bes (greepnotatie cis1) was hier-

door nu juist moeilijker; omdat resonantiegaten ontbraken was het dichtmaken hiervan geen 

optie, zoals bij de hobo. De enige mogelijkheden waren de onbetrouwbare half-bedekking 

van de a-klep en het verlagen van de b met de lipspanning, maar ook dat was nauwelijks 

haalbaar. In de praktijk zal hier geen gebruik van zijn gemaakt.67 De bes resp. ais komen des-

ondanks enkele malen voor in Bachs cantates en de Mis in b, en niet alleen in partijen die 

colla parte zijn gevoerd met andere instrumenten.68 

                                                      
62 Ibid., p. 339; Haynes 2001, p. 372. Bijvoorbeeld BWV 7/6, 103/5, 107/7, 115/2 en 244.2/30.  
63 Prinz 2005, p. 338f. c3 komt voor in Ich armer Mensch BWV 55/1; volgens het titelblad zou deze partij 

voor oboe d’amore zijn, maar zowel partituur als partij noemen een gewone hobo. De partij is niet ge-

transponeerd, en ook de toonsoort maakt een oboe d’amore onwaarschijnlijk. 
64 Prinz 2005, p. 350: BWV 136/1, 244.2/38b, 245.2,3,5/23f. 
65 Ibid., p. 339ff: BWV 107/1, 151/1, 3, 37/5, 80/5, 100/6, 189/1,10. 
66 Ibid., p. 342: BWV 133/1, 49/1, 100/6, 154/7, 169/1, 245.5 (versie IV)/34, 248.2/4. 
67 Haynes 2001, p. 205. 
68 Prinz 2005, p. 343: in obligate partijen in BWV 120.1/1 (m. 38) en 146/5 (m. 52, 54, 58, 62,69), 198/1 (m. 

47) en 232.2/1 (m. 27) (steeds oboe d’amore 2); colla parte in BWV 88/1, 104/5 en 151/3. 
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Oboe d’amore-partijen in Bachs cantates in Leipzig: bezetting 
De oboe d’amore was in eerste instantie een solo-instrument (zonder strijkers). Ongeveer de 

helft van Bachs solopartijen voor hobo was voor de oboe d’amore, en dan speciaal in stukken 

zonder mollen. Dat neemt niet weg dat het instrument ook vaak colla parte werd gevoerd met 

de vioolpartijen. Bach schreef ongeveer even vaak een enkele oboe d’amore voor als een paar.69 

 Combinaties van de oboe d’amore met andere hobo’s noteerde Bach weinig, maar uit 

de ambitus en toonsoorten volgt dat een aantal hobopartijen moet worden toegewezen aan 

de oboe d’amore.70 Bij heruitvoeringen is de oboe d’amore vaak weggelaten of vervangen door 

een ander instrument, of juist toegevoegd.71 

De oboe d’amore staat een kleine terts lager dan de gewone hobo; de gaten zijn 

lager geplaatst, en de beker is bol- of peervormig. Bij voorkeur in toonsoorten 

met kruisen zette Bach het instrument met zijn milde toon in. De klinkende 

toon bes/ais was vrijwel onspeelbaar, maar is toch een aantal malen voorge-

schreven in colla parte gevoerde partijen. Vroege en late partijen voor oboe 

d’amore werden vaak geschreven in greepnotatie (transpositie naar c1), overige 

partijen veelal in klanknotatie. 
 

 

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

de rechte tenorhobo en Bachs partijen voor de taille in zijn cantates en 

passies in Leipzig? 
 

De rechte tenorhobo in Duitsland in de achttiende eeuw.  
Zoals de Haute-contre de Hautbois waarschijnlijk in de laatste decennia van de zeventiende 

eeuw uit Frankrijk naar Duitsland kwam en daar als de Oboe grande in de achttiende eeuw in 

hobo-ensembles functioneerde, zo bereikte ook een tenorhobo, de Taille de Hautbois (kortweg 

taille), Duitsland. Met deze van oorsprong Franse taille (tenor) werd een grote hobo in f be-

doeld, die dus een kwint lager stond dan de gewone hobo (afb. 15). Omdat het begrip taille in 

dit verband ook een andere betekenis kon hebben (zie onder), en om hem te onderscheiden 

van de in § 4 besproken gebogen oboe da caccia (§ 4) zal dit instrument hier verder de ‘rechte 

tenorhobo’ worden genoemd.72 

                                                      
69 Haynes 2004, p. 73; Haynes 2001, p. 371; Prinz 2005, p. 346ff. 
70 Prinz 2005, p. 343f.: Twee hobo’s en oboe d’amore (BWV 50), hobo, oboe d’amore en oboe da caccia (BWV 

128), twee oboi d’amore met taille (BWV 8.2 (versie in D), 80, 88, 104, 148, 169, en twee oboi d’amore met 

twee oboi da caccia (BWV 183, 248.2/11).  
71 Ibid., p. 344f. 
72 Strikt genomen waren zowel de taille als de oboe da caccia t.o.v. de sopraanhobo geen tenor-, maar alt-

instrumenten, en de oboe d’amore een mezzosopraan-instrument.  
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De gaten waren op de rechte tenorhobo meer schuin naar beneden geboord, en de voet was 

na 1700 à 1720 meestal peervormig (zoals de Liebesfuß bij de oboe d’amore (afb. 15).73 De afstand 

tussen de gaten was zo groot dat daarvoor grote handen nodig waren.74 Overgeleverde in-

strumenten zijn gebouwd door o.a. Johann Jacob Lindner (afb. 15b), Jacob Denner, Johann 

Wolfgang Königsperger (afb. 15a), Johann Georg Eisenmenger, Carl August en Jacob Frie-

drich Grundmann en Johann en Georg Heinrich Scherer. Rond Leipzig werden rechte tenor-

hobo’s kennelijk minder vaak gebouwd dan oboi da caccia: van de twintig bekende bouwers 

uit Leipzig is geen enkele rechte tenorhobo overgeleverd.75 

Afb. 15a, b. Driekleppige rechte tenorhobo’s. 

a. Johann Wolfgang Königsperger, Roding, Oberpfalz ca. 1730. 

Metropolitan Museum of Art, New York, nr. 2011.416. 

b. (Johann Jacob?) Lindner, Zuid-Duitsland ca. 1750. 

Musée de la Musique, Philharmonie de Paris, nr. E.606. 

Duitse traktaten uit de eerste helft van de achttiende eeuw 
In geen enkel traktaat uit de tijd van Bach wordt de taille als hobo-instrument genoemd. Wel 

wordt het begrip als tenorsleutel of tenorpartij genoemd, zowel vocaal als instrumentaal.Q  

                                                      
73 Ondanks de bol- of peervormige voet konden deze instrumenten wel resonantiegaten hebben, zoals 

de taille van Johannes Scherer jr. (Staatliches Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 

Berlin, nr. 2959), afgebeeld in Prinz 2005, p. 363. 
74 Haynes 2001, p. 379. 
75 Michael Finkelman, ‘Die Oboeninstrumente in tieferer Stimmlage, Teil 3‘, in Tibia 1999, Heft 2, p. 

451f. (Finkelman III) 
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Overeenkomsten en verschillen tussen een taille, een rechte tenorhobo en een 

oboe da caccia 
Kan het zijn dat Bach met de taille geen rechte tenorhobo bedoelde maar de oboe da caccia? In 

zijn algemeenheid was een taille de derde partij, ofwel tenorpartij. Met een taille kon ook een 

strijkinstrument als de altviool bedoeld zijn. De definitie in de traktaten doet vermoeden dat 

in Duitsland met de taille als hobo eenvoudig de hobo werd bedoeld die de tenorpartij 

speelde; of dat de rechte tenorhobo was, of de gebogen oboe da caccia is niet op voorhand ze-

ker. De rechte tenorhobo is nooit een solo-instrument geweest, zoals de oboe da caccia dat kon 

zijn, maar functioneerde als tenorinstrument in hobo-ensembles.  

 Haynes en Prinz beschrijven het onderscheid tussen de partijen voor de taille en de 

oboe da caccia in Bachs cantates en passies o.a. door middel van de volgende constateringen:76 

 

1. De taille functioneerde uitsluitend als derde hobo in een driestemmig koor van hobo’s 

dat vaak, maar niet altijd, de strijkers- of zangerspartijen versterkte; alleen de oboe da 

caccia kon daarnaast in solopartijen worden ingezet. 

2. De taille is nergens in tweetallen voorgeschreven, de oboe da caccia wel. 

3. De taille werd nooit bespeeld door de eerste en tweede hoboïst; oboe da caccia’s in obli-

gate partijen daarentegen waarschijnlijk altijd.  

4. Taille-partijen zijn meestal minder moeilijk te spelen dan obligate oboe da caccia-par-

tijen. 

 

Dat de taille een tutti-instrument zou zijn geweest en de oboe da caccia een obligaat instru-

ment, zoals door sommige auteurs wordt beweerd,77 klopt vaak, maar niet altijd. Een oboe da 

caccia vervulde meer dan eens de rol van een taille,78 waarbij deze als derde hobo meermalen 

optrad in een obligaat blazerskoor, dat wil zeggen dat deze hobo’s de strijkers of zangers niet 

dupliceerden.79 Omdat een oboe da caccia de rol van een taille kon vervullen, kan men vermoe-

den dat een oboe da caccia altijd de rol van de taille op zich nam. Dat is echter niet zeker: de 

mogelijkheid bestaat dat Bach een taille-partij gewoonlijk liet vertolken op een rechte tenor-

hobo. Het is echter niet zeker dat in de kerken in Leipzig ooit een rechte tenorhobo heeft ge-

klonken.80 Met ‘tenorhobo’s‘ in het algemeen worden hieronder de instrumenten bedoeld die 

de taille-partij vertolkten; dat kunnen zowel rechte tenorhobo’s als oboi da caccia zijn geweest.  

De tenorhobo en haar bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 
Evenals andere hobo’s waren tenorhobo’s niet in bezit van de kerken, maar van de stadsmu-

sici. Omdat de taille bij Bach steeds de rol van derde hobo vervulde, moet dus een derde ho-

                                                      
76 Haynes 2001 p. 382; Prinz 2005, p. 385. 
77 Zie hiervoor Prinz 2005, p. 383f. 
78 Ibid., p. 384: BWV 13/3, 87/1, 110/6, 128/1, 244.2/65, 248.2/19 en in vierstemmige koralen.  

Ibid., p. 371: In BWV 176/1 staat in de partituur Hautb. da Caccia cum Tenore, maar in de partij en de 

beide titelmappen staat Taille. Dit doet vermoeden dat de taille-partij werd vertolkt op een oboe da cac-

cia. 
79 Ibid., p. 384f.: BWV 28/1, 35/1,2, 68/4, 101/4, 140/1, 146/1, 148/4.  
80 Haynes 2001, p. 382. 
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boïst aanwezig zijn geweest. In zijn memorandum uit 1730 (‘Entwurff’) beschreef Bach de po-

sitie van de derde hoboïst als vacant: Vacat – 3 Hautbois oder Taille.81 Het instrument kan nor-

maliter bespeeld zijn door een stadsmusicus of een Geselle, mogelijk soms een student of Tho-

masschule-leerling. 

Taille-partijen in Bachs cantates in Leipzig: inzet, bezetting, benaming, sleutels en 

notatie. 
De taille is door Bach in Leipzig voorgeschreven in 22 cantates en twee motetten, altijd samen 

met twee hobo’s.82 Dat de taille al in een aantal cantates van zijn eerste jaargang zou zijn 

voorgeschreven is onwaarschijnlijk.83 De taille die is voorgeschreven in de Weimar-versie van 

Der Himmel lacht BWV 31.1 heeft Bach voor de uitvoering tijdens de eerste jaargang in Leip-

zig geschrapt. In de tweede jaargang heeft Bach de taille een viertal malen voorgeschreven,84 

maar het overgrote deel van cantates met de taille-partijen is gecomponeerd vanaf december 

1725 (derde jaargang).  

Bach gebruikte slechts één naam voor het instrument: Taille. Alle taille-partijen zijn in 

klanknotatie geschreven in de altsleutel (en dus niet in de tegenwoordig gebruikelijke greep-

notatie in de vioolsleutel). Er is nooit meer dan één taille tegelijk voorgeschreven. In plaats 

van de combinatie twee hobo’s en taille komt ook de bezetting twee oboi d’amore met taille 

voor.85  

Taille-partijen die colla parte zijn gevoerd met de altviool zijn in partituren gewoonlijk 

niet van een eigen notenbalk voorzien. Soms is de inzet van de taille aangegeven bij de noten-

balk van de altviool, soms blijkt die inzet pas uit de partijen – voor zover die partijen tenmin-

ste bewaard zijn gebleven (afb. 12).86 Wanneer het koor met hobo’s en taille niet de strijkers-

partijen dupliceert, zijn zij vanzelfsprekend wel in de partituur met aparte notenbalken op-

genomen;87 waarschijnlijk ook wanneer die partituren niet bewaard zijn gebleven.  

Taille-partijen in Bachs cantates in Leipzig: toonhoogte en toonsoorten, ambitus 

en laagste tonen 
Meer nog dan bij de gewone hobo staan de partijen voor de taille overwegend in mol-toon-

soorten. Dat is niet vreemd: waar de gewone hobo de meeste natuurlijke grepen bereikt wor-

den in de toonsoort D (twee kruisen) is dat bij de tenorhobo G (één kruis).88 

Zowel de rechte tenorhobo als de oboe da caccia had als laagste toon een f. Dat neemt 

niet weg dat in colla parte gevoerde taille-partijen vaak lagere noten worden aangetroffen dan 

                                                      
81 Johann Sebastian Bach, Kurtzer, iedoch höchstnöthiger Entwurff einer wohlbestallten Kirchen 

Music; nebst einigem unvorgreiflichen Bedencken von dem Verfall derselben. Brief aan de 

Leipziger Raad, 23. August 1730, BD I, nr. 22, p. 60ff. 
82 Prinz 2005, p. 388f.: BWV 8.2 (versie in D), 19, 28, 35, 56, 57, 58, 68, 80, 88, 98, 101, 104, 122, 140, 146, 

148, 169, 174, 176, 186, 188, 118 en 226. 
83 BWV 148 en 186 zijn alleen in afschriften overgeleverd; de datering van BWV 148 is onzeker, evenals 

de medewerking van een taille in BWV 186. Het woord taille dat in de partituur van BWV 104 is geno-

teerd bij de altvioolpartij is pas later toegevoegd, mogelijk voor een heruitvoering. 
84 BWV 101, 122, 68 en 176. 
85 BWV 8.2 (heruitvoering in D), 80.3 (waarschijnlijk) en 88. Op grond van de vereiste ambitus kunnen 

hieraan nog worden toegevoegd BWV 148 en 169. 
86 Prinz 2005, p. 366f.: bijvoorbeeld BWV 57, 58, 88, 98, 122.  
87 Ibid., p. 368: BWV 35, 68, 101, 146, 148, 169, 140. 
88 Ibid., p. 376. 
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f. In alle gevallen betreft dat Umfangsunterschreitungen die te wijten zijn aan het klakkeloos 

overschrijven van altviool- of tenorpartijen en een gebrekkige controle. Evenals bij de hobo 

en de oboe d’amore heeft Bach echter ook meermalen aanpassingen gemaakt die de speelbaar-

heid garanderen.89 In obligate taille-partijen komt Umfangsunterschreitung niet voor. De hoog-

ste noot in Bachs taille-partijen is de f2. Daarbij is Bach bepaald mild voor de spelers; op de 

oboe da caccia is de hoogste noot een as2.  

De toon fis is, naar verwachting, nauwelijks te verwezenlijken op de tenorhobo’s (analoog 

aan de cis1 op de hobo en de ais1/bes1 op de oboe d’amore). Meer dan eens heeft Bach de partij 

voor de taille zo herschreven dat de fis wordt vermeden (afb. 16).90 Niettemin is de fis ook 

meer dan eens blijven staan, hetgeen de speler dwong om deze tonen te octaveren of weg te 

laten.91  

 

Afb. 16a/b. Liebster Gott, wann werd ich sterben BWV 8.2/1, versie in D, m. 64c-65. 

a. partij tenor (tenor-C-sleutel) b. partij taille (alt-C-sleutel, colla parte met tenor). 

Aanpassing lage noten, w.o. fis, aan de ambitus van de taille. 

 

Bach schreef in 22 cantates en 2 motetten een taille voor, vooral vanaf 1725. 

Hoewel in Frankrijk met dit instrument een rechte tenorhobo werd bedoeld, 

lijkt in Duitsland een tenorhobo in F in het algemeen te zijn bedoeld; als zoda-

nig kan ook de oboe da caccia zijn gebruikt. Bachs taille is steeds een derde 

hobo; de bespeler was daarom niet een van de twee vaste hoboïsten. Vaak, 

maar niet altijd, dupliceerde de taille de vocale tenor- of altvioolpartij; daar-

bij traden weer gemakkelijk overschrijdingen van het speelbare bereik plaats, 

zowel naar boven als naar beneden. De taille is vooral voorgeschreven in stuk-

ken die geschreven zijn in mol-toonsoorten. De partijen zijn altijd transpone-

rend in C geschreven en genoteerd met de altsleutel. 
 

 

  

                                                      
89 Ibid., p. 374f.: Bijvoorbeeld in BWV 35/1, 57/1, 58.2/5 (heruitvoering), 68/1,5, 146/1, 169/1, 176/1.  
90 Ibid., p. 376: BWV 8.2/6 (versie in D), 57/1, 68/5, 169/1, 174/5, 176/1.  
91 Ibid., p. 374: BWV 80.3/7, 146/1, 169/1.  
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4. Wat is bekend over de bouw, eigenschappen, bespelers en inzet van 

de Oboe da caccia in Bachs cantates en passies in Leipzig? 
 

Afb. 17a, b. Oboi da caccia. 

a. Johann Heinrich Eichentopf, Leipzig 1724. Scenkonst Museet, Stockholm, nr. M170. 

b. M. Deper, ca 1750. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, nr. MI 108. 

De oboe da caccia in Duitsland in de achttiende eeuw. 
De oboe da caccia werd in tamelijk weinig steden in Midden-Duitsland, Silezië en Polen be-

speeld, en voornamelijk in de periode 1720-1760 door slechts weinig bouwers vervaardigd. 

De ‘jachthobo’ was een gebogen variant van de tenorhobo, waarbij de beker wijd uitliep, zo-

als bij een hoorn. De vorm van de beker was waarschijnlijk de reden voor de aan het instru-

ment gegeven naam. De beker was meestal van hout (afb. 17b), maar Eichentopf in Leipzig 

vervaardigde deze (wellicht als enige) van messing (afb. 17a), getuige de beide overgeleverde 

oboi da caccia van zijn hand. Dat is niet vreemd: Eichentopf bouwde (of verkocht?) niet alleen 

houten, maar ook koperen blaasinstrumenten, en zal het wellicht eenvoudiger hebben ge-

vonden om een messing beker te (laten?) vervaardigen. De gebogen vorm werd bereikt door 

op regelmatige afstanden kleine keggen uit te zagen, de zaagsneden in te smeren met dikke 

lijm, het hout op de uitgezaagde plaatsen naar elkaar toe te buigen en het geheel tijdens het 

drogen te klemmen. Het instrument werd vervolgens met (meestal zwart) leer overtrokken, 

zoals bij de zink.92 Een andere overeenkomst met de zink was de vaak achthoekige door-

snee;93 een belangrijk verschil was de ronding: die was bij de oboe da caccia veel royaler, tot 

vrijwel een halve cirkel. De belangrijkste reden om het instrument te buigen is vermoedelijk 

geweest om de onderste gaten en kleppen op voor de handen kortere afstand te brengen, 

waarmee aan spelers met kortere armen tegemoet werd gekomen. Dat betekent niet dat de 

gaten op kortere afstand van elkaar te kwamen te liggen: grote handen bleven nodig. Het in-

strument werd, voor zover bekend, dicht tegen het lichaam gehouden, met de beker naar 

achteren.94 

                                                      
92 Michael Finkelman, ‘Die Oboeninstrumente in tieferer Stimmlage, Teil 4‘, Tibia 1999, Heft 3, p. 537f. 

(Finkelman IV) 
93 Haynes 2001, p. 380. 
94 Finkelman IV, 1999/3, p. 537; Haynes 2001, p. 380. 
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De weinige overgeleverde oboi da caccia zijn, voor zover de bouwer is te achterhalen, vervaar-

digd door Johann Gottfried en Johann Gottlob Bauer (1724) en Johann Heinrich Eichentopf 

(1724) in Leipzig, M. Deper (jaartal onbekend), mogelijk in Wenen, H.C. Strisce (1720-1740) in 

Duitsland of Polen, en J.I. Weigel (ca. 1735-1760) in Breslau (Wrocław).95 Van de twaalf over-

geleverde instrumenten van Weigel hebben negen de wijde beker die kenmerkend is voor de 

oboe da caccia. Twee instrumenten hebben echter een peervormige voet, zoals bij de rechte te-

norhobo; bij een ander instrument zijn beide soorten voeten aanwezig: blijkbaar konden 

beide soorten voetstukken naar keuze worden aangebracht. Weigels tenorhobo’s met peer-

vormige voet worden wel beschouwd als de belangrijkste voorlopers van de cor anglais.96 Uit 

een inventarisatie van muziek voor de tenorhobo door Katarzyna Pilipiuk komt naar voren 

dat de instrumenten vooral tussen 1730 en 1770 werden toegepast in Silezië en Polen. Daar 

droegen zij reeds de naam Cornu Anglois of een variant daarvan; mogelijk was dit een verbas-

tering van Corno anglico of angelico. Uit een bewaard gebleven catalogus is af te leiden dat 

deze naam niet exclusief voor de instrumenten met peervormige voet werd gebruikt, maar 

ook voor wat in Midden-Duitsland een oboe da caccia werd genoemd.97 

Duitse traktaten uit de eerste helft van de achttiende eeuw 
Tijdens Bachs leven werd de oboe da caccia alleen vermeld door Mattheson in 1722. Hij 

noemde de organist Johann Georg Gleichmann in Ilmenau bij Erfurth, die allerlei muziekin-

strumenten te koop aanbood, waaronder een Hautbois de Chasse.98 Verdere uitleg of toelich-

ting met betrekking tot dit instrument ontbreekt. Dat de oboe da caccia in onze tijd überhaupt 

nog steeds bekend is, is geheel te danken aan Bach en zijn eerste hoboïst Gleditsch. Bach is 

vrijwel de enige componist van wie muziek voor solo-oboe da caccia bekend is, en zeker de be-

roemdste.99 

De oboe da caccia en zijn bespelers in de beide hoofdkerken in Leipzig 
Zie hierboven bij de taille (§ 3). Dat Gleditsch ook hier een belangrijke rol speelde moge dui-

delijk worden uit de bemiddelende rol die deze in 1722 speelde bij de aanschaf van twee oboi 

da caccia bij Eichentopf voor de kapelmeester in Zerbst, Johann Friedrich Fasch. Deze noemde 

de instrumenten overigens Hautbois du Silve [sic] (woudhobo’s).100  

 Solopartijen werden over het algemeen toevertrouwd aan de eerste (of eerste en 

tweede) hoboïst, en niet aan een eventuele taille-speler. Zo is de taille-speler in Nimm von uns, 

Herr, du treuer Gott BWV 101 ingezet in de delen 1, 4 en 7; daarbij spelen de eerste en tweede 

hoboïsten hobo. In deel 6 echter is de partij van een solo-oboe da caccia opgenomen in de partij 

van de eerste hoboïst. Iets dergelijks doet zich eveneens voor in een aantal andere cantates.101 

                                                      
95 Finkelman IV, p. 537. 
96 Ibid., p. 539. 
97 Katarzyna Pilipik, ‘ The Origins of the English Horn in Light of the Instruments of J.I. Weigel and 

Early Repertoire for cornu anglois from Silesia and Poland‘, the double reed 43/4, 2020, o.a. p. 153ff. 
98 Johann Mattheson, Critica Musica Pars IV, Hamburg 1723, p. 254. 
99 Haynes 2001, p. 381f. Andere componisten van wie enkele solopartijen voor de oboe da caccia bekend 

zijn zijn Johann Friedrich Fasch uit Zerbst, Christoph Graupner in Darmstadt en Giovanni Battista Fer-

nandini in Dresden. 
100 Finkelman IV, 1999/3, p. 538, Haynes 2001, p. 381. Graupner sprak van een oboe da selva. 
101 Prinz 2005, p. 370f.: Naast BWV 101 BWV 16/5, 27/3, 74, 80.3, 87, 110/6, 7, 167/3, 177/3, 179/5.  
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Oboe da caccia-partijen in Bachs cantates in Leipzig: inzet, benaming, sleutels en 

notatie 
Binnen een maand na zijn aantreden in Leipzig zette Bach het instrument voor het eerst in, 

en wel in cantate BWV 167 (afb. 18). In de loop der jaren bleef hij het instrument voorschrij-

ven, en wel in 25 werken.102 In totaal 26 solopartijen zijn bekend, waarvan vijf in de Matthäus-

Passion. Hij gaf het instrument meestal de wat hybride naam Hautbois da Caccia, of een vari-

ant als Hautbois de chasse, soms ook Ob(b)oe da caccia. Vrijwel steeds noteerde hij de partijen in 

de alt-C-sleutel, evenals de taille-partijen.103 

 

 
Afb. 18. ‘Gottes Wort, das trüget nicht‘, BWV 167 /3, hobopartij, begin. 

 

Oboe da caccia-partijen in Bachs cantates in Leipzig: toonhoogte en toonsoorten, 

ambitus, laagste tonen 

Wat betreft toonhoogte en voorkeur voor toonsoorten geldt hetzelfde als bij de taille (§ 3). 

Hoewel beschrijvingen uit Bachs tijd ontbreken, kan men, analoog met andere hobotypen, 

verwachten dat de ambitus klinkend f-g2 was. In Bachs solopartijen was de hoogste noot een 

fis2 (‘Wie selig sind doch die’ BWV 80.3/7), en colla parte spelend een as2 (‘Mache dich mein 

Herze rein’ BWV 244.2/65). Umfangsunterschreitungen komen weer voornamelijk voor in met 

de altviool of tenor colla parte gevoerde partijen.104 

Bach schreef vaak de laagste toon f voor, en vanaf g alle tonen inclusief de chromati-

sche. De tamelijk onspeelbare toon fis trachtte hij te vermijden; soms is de toon blijven staan, 

en wel bijna steeds wanneer de partij een duplicerende functie had.105 In enkele andere geval-

len heeft hij alternatieven geschreven om de fis te omzeilen (afb. 19).106  

 

                                                      
102 Ibid., p. 386f.: BWV 1, 6, 13, 16, 27, 46, 65, 69.1, 74, 80.3, 82.1, 87, 101, 110, 119, 128, 147, 167, 177, 179, 

180, 183, 244.2, 245.1-5, 248.2II.  
103 Ibid., p. 365f.: Greepnotatie komt voor in partijen van BWV 6, voor late uitvoeringen van BWV 1 en 

82.1 en mogelijk 80.3 en 180. De vioolsleutel in de oboe da caccia-partij van BWV 13/6 moet vermoede-

lijk als aanduiding voor wisseling van de oboe da caccia naar de gewone hobo worden opgevat.  
104 Ibid., p. 373: Bijvoorbeeld e in BWV 74/8 en 110/6.  
105 Ibid., p. 375: De fis is blijven staan in de obligate partij in BWV 80.3/7 (m. 30) en in de colla parte ge-

voerde partijen BWV 65/1, BWV 110/6 en 7, 128/1 en 169/1. 
106 Ibid., p. 376: BWV 6/1, 46/1, 87/7, 248.2/12. 
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Afb. 19. Bleib bei uns BWV 6/1, m. 92d-94b, partituur. 

a. notenbalk altviool, b. notenbalk oboe da caccia; fis in m. 93d vermeden. 

Oboe da caccia-partijen in Bachs cantates in Leipzig: bezetting 
Eén oboe da caccia is samen met een of twee zangstemmen en eventueel andere instrumenten 

voorgeschreven in twaalf aria’s en één recitatief (arioso); 107 twee oboi da caccia’s in zes aria’s 

en acht recitatieven (arioso’s).108 Eventuele andere instrumenten zijn vaak andere hobo’s, 

blokfluiten en traverso’s.109 Twee oboi da caccia zijn zelden unisono ingezet.110 Enkele malen 

heeft Bach een oboe da caccia duplicerend ingezet, al dan niet met taille-functie.111 Schmücke 

dich o liebe Seele BWV 180 is de enige cantate, waarin een gewone hobo en een oboe da caccia 

tegelijkertijd zijn voorgeschreven (in deel 1 en 5; afb. 20). Ten slotte is het bijna vanzelfspre-

kend dat ook taille-partijen gerealiseerd konden worden op een oboe da caccia; wellicht was 

dit zelfs de standaardpraktijk (§ 3). Zesmaal is de oboe da caccia bij heruitvoeringen vervangen 

door een ander instrument;112 het omkeerde kwam slechts eenmaal voor.113 

  

 
Afb. 20. Schmücke dich o liebe Seele BWV 180/1, partituur, begin,  

notenbalken blokfluiten, hobo en oboe da caccia. 

 

                                                      
107 Ibid., p. 381: aria’s: BWV 1/3, 6/2, 13/1, 16/5, 27/3, 69.1/3, 74/2, 80.3/7, 101/6, 167/3, 177/3, 245.1-5/35; 

recitatief: 74/6.  
108 Ibid., aria’s: BWV 65/4, 87/3, 119/3, 179/5, 244.2/49, 60; recitatieven: 119/4, 147/4, 183/1, 244.2/19, 48, 

59, 248.2/14, 18.  
109 Ibid., p. 382: met blokfluit: BWV 13/1, 46/5, 69.1/3, 119/4, 244.2/19. Met traverso: BWV 101/6, 244.1/19 

(?), 244.2/49, 245.1-5/35.  
110 Ibid., BWV 46/5, 183/4 en 244.1/65.  
111 Ibid., p. 383.: BWV 82.1/3 (heruitvoering), 13/3, 87/1, 110/6, 128/1, 146/1 (deels), 180/5 (deels), 

244.1,2/65, 248.2/19 (deels), alsmede in vierstemmige koralen.  
112 Ibid., p. 377ff.: BWV 6, 16, 69a, 11 (nog voor de eerste uitvoering), 147, 245.5. 
113 Ibid., p. 379: BWV 82.1. 
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De oboe da caccia was een vooral rond Leipzig en in Silezië vervaardigde en 

bespeelde tenorhobo. In tegenstelling tot de rechte tenorhobo was het instru-

ment tot bijna een halve cirkel gebogen, meestal achthoekig van doorsnee, 

overtrokken met leer en voorzien van een wijd-uitlopende beker, die meestal 

van hout was, maar door (of voor) de bouwer Eichentopf uit Leipzig van mes-

sing werd gemaakt. 

Bach schreef de oboe da caccia niet alleen voor als derde hobo (taille), maar 

ook in solopartijen voor één of twee instrumenten. Evenals voor de taille wa-

ren mol-toonsoorten het meest geschikt. 
 

 

Rens Bijma, Versie 02-02-23 

Met dank aan Marcel Ponseele, Stefaan Verdegem, Alfredo Bernardini en Peter Frankenberg 

 

A Johann Christoph Weigel, Musicalisches Theatrum, Nürnberg ca. 1722, [Blatt 8]. 

 HAUTBOIST. Weg Bäurische Schallmeÿ: mein Klang muß dich vertreiben […]. 
B Johann Christoph Weigel, Abbildung der Gemein-Nützlichen Hauptstände, Regenspurg 1698, p. 237. 

 Der Pfeiffen-Macher. 

[…] Cornet oder Zincken / Fagott und so genannte Dulcian […] / Schalmeyen und Pombar-

den / wie auch die heut zu Tag fast am meinsten beliebteste Hautbois, […]: Absonderlich sind 

der Zeit in Nürnberg zwey berühmte Meister annoch im Leben / und aller Orten bekannt / so 

diese Instrumenten aus dermassen wohl verfertigen / davon der eine / alle jetzt-benannte / 

nicht nur zu machen / sondern mit accurater Beobachtung der Mensur / sehr schicklich zu bla-

sen weiß. 
C Martin Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Francfurt an der Spree 1706, p. 93. 

13. Viol di Gamba, […] und nur Schade / daß es itzt so wenig gebraucht wird / solches haben 

die Frantzöischen Hautbois so danieder gedruckt; denn anjetzo wird wol schwerlich jemand zu 

einem Kunst-Pfeiffer sagen: Herr / machet mir eine Sonate auff Violdigamben, (wie noch wol 

vor 20. oder 30. Jahren geschah) sondern: Blaset mir auff der Hautbois einem March oder Me-

nuet auff &c. […] 
D Johann Samuel Beyer, Anweisung zur Singe-Kunst, Freyberg 1703, Appendix [p. 117]. 

 Hautbois, eine Frantzosische Schallmey. 
E Friederich Erhard Niedt, Handleitung zur Variation, Hamburg 1706, s.p. 

 Hautbois, eine Frantzsche Schallmey / geht von c1 biß ordinair ins c3. 

   Ibid., Musicalische Handleitung Bd. 2, ed. Johann Mattheson, Hamburg 1721, p. 111. 

 Hautbois: eine Frantzösische Schallmey […]. 
F Fuhrmann 1706, p. 92. 

 8. Hautbois, eine Frantzöis. Schallmeye / klingt wol / wenn ein Künstler darüber kommt. 
G Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, Tome I [Weimar 1708, p. 130]. 

 Hautbois, eine Frantzösische Schallmey / gehet ordinair von c1 biß ins c3. 
H Johann Mattheson, Das neu-eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 268. 

Der gleichsam redende Hautbois, Ital. Oboe, ist bey den Frantzosen / und nunmehro auch bey 

uns / das / was vor diesem in Teutschland die Schalmeyen (von den alten Musicis Piffari ge-

nandt) gewesen sind / ob sie gleich etwas anders eingerichtet. Die Hautbois kommen / nach der 

Flute Allemande, der Menschen-Stimme wol am nähesten / wenn sie mannierlich und nach der 

Sing-Art tractirt werden / wozu ein großer Habitus und sonderlich die ganze Wissenschafft der 

Singe-Kunst gehöret. Werden aber die Hautbois nicht auff das aller delicateste angeblasen / (es 
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sey denn im Felde oder inter pocula, wo mans eben so genau nicht nimmt) so will ich lieber 

eine gute Maultrommel oder ein Kamm-Stückchen davor hören / und glaube / es werden ihrer 

mehr also verwehnet seyn. Die Etendüe hat 2. Octaven vom c1 bis c3. auch wol d3. 
I Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon, Leipzig 1732, p. 304. 

Hautbois (gall.) s.m. ist das überall bekannte, und aus Buchsbaum Holz verfertigte Blas-In-

strument, welches die sonst üblich gewesene Schallmey abgelöset, dessen ambitus vom c1 bis 

ins c3, auch wol ins d3, nach Cammer-Ton gerechnet, gehet. Heisset eigentlich ein Hohes Holz. 

Der dieses Instrument bläset, wird auf Frantzösisch auch also genennet. 
J Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majer, Museum Musicum Theoretico-Practicum, Schwäbisch Hall 

1732, p. 34. 

§ 8. Der gleichsam redende Hautbois, gall. ist bey den Frantzosen auch sonsten überall bekandt 

/ und ein aus Buchs-Baum / oder anderm guten Holz verfertigtes Blas-Instrument. Dergleichen 

vor diesem in Teutschland die Schallmeyen gewesen / ob sie gleich etwas anders eingerichtet; 

derselben Ambitus und die Application ist fast durchgehends / wie auf der Traversiere oder 

Quer-Flöte. 
K Barnickel (Johann Christoph & Johann David Stößel), Kurzgefaßtes musicalisches Lexicon, Chemnitz 

1737, p. 171. 

Hautbois, ist ein musicalisches Instrument oder Frantzösische Schallmey-Pfeiffe, welches ver-

mittelst eines aus Rohr gemachten Mundstückes geblasen wird, hat einen sehr durchdringen-

den harten Thon, erfordert aber viel Wind. Die Frantzosen nennen es das hohe Holz, oder eine 

hölzerne Pfeiffe, weil sie um einen Thon, oder einem Secundam höher gehen, als Zincken und 

Posaunen. Derjenige, so auf dergleichen Instrument spielen und blasen kann, wird ein Hautbo-

iste genennet. 
L Johann Philipp Eisel, Musicos autodidaktos, Erfurt 1738, p. 96ff. 

1. Was ist das Hautbois vor ein Instrument? 

Das Hautbois, Italiänisch Oboe, ist ein blasendes Instrument, welches von den Frantzo-

sen zu uns Teutschen kommen, und an statt der teutschen Schalmeyen getreten: Es ist 

dieses gleichsam redende Instrument, wenn es wohl tractiret wird, eines der angeneh-

mesten unter allen, und das der menschlichen Stimme wohl am nächsten tritt; aber es 

gehöret auch, wenn es recht manierlich und nach der Singe-Art soll tractiret werden, 

ein rechter Habitus und Fertigkeit darzu. Man bedienet sich dessen im Felde, in der 

Oper, in lustigen Compagnien und auch in der Kirchen. 

 2. Welches ist der Ambitus des Hautbois? 

Die Etendue dieses Instruments begreifft drey Octaven, nemlich von ein- biß drey-ge-

strichene C. auch wohl drey-gestrichene D. 

 3. Wie viel hat das Hautbois Löcher? 

Acht, nemlich sieben oben, und eines auf der Seite. Von den ersteren werden die drey 

vordersten schlechtweg mit den Fingern gedecket, da hingegen unter den 4. Untern 

das letzte durch eine Klappe gedecket ist, welches auch mit dem Seit-Loche geschie-

het. 

 4. Wie viel hat ein Hautbois Griffe? 

  Fünff und zwantzig inclusive der Semitonien. 

5. Wie heißen sie nach einander? 

[Hier volgen beschrijvingen van de grepen voor elke toon, die echter ook zijn samen-

gevat in onderstaande grepentabel.] 
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M Johann Kuhnau, An E. Hoch Edlen und Hochweisen Rath zu Leipzig unterdienstliches Memorial, 1709,  

   gepubliceerd in Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach, Zweiter Band, Leipzig 21916, p. 856ff,  

§ 12. […] 2. Hautbois, {…] 
N Johann Kuhnau (1717), in: Johann Mattheson, Critica Musica, Band II, Hamburg 1725, p. 235. 

[…] (ich habe aber fast von der ersten Zeit meiner Direction der Kirchen-Music den Cornet-Ton 

abgeschaffet, und den Kammer-Ton, der eine Secunda oder kleine Tertia, nachdem es sich schi-

cken will, tieffer ist, eingeführet, ungeachtet die transponirten Continui nicht allemahl mit willi-

gen Händen aufgenommen werden wollen) […] 
O Walther 1732, p. 304. 

Hautbois d’Amour (gall.) ein ohngefehr an. 1720 bekannt gewordenes Blas-Instrument, ist in al-

lem der ordinairen Hautbois gleich, ausser daß es eine andere unten zugemachte Stürtze, und in 

selbiger eines Fingers dicke Mundung hat; gehet von a bis ins a2, auch wol ins b2 und h2. 
P Eisel 1738, p. 99f. 

 6. Wie wird das Hautbois d’ Amour tractiret? 

Eben wie ein gemein Hautbois, darbey man nur dieses zu mercken hat: daß das Haut-

bois d‘ Amouir um eine Tertia tiefer, als die ordentliche stehet, und das es eine andere 

unten zugemachte Stürtze hat, in welcher die Mündung eines Fingers dicke ist. Dieses 

Instrument ist ohngefehr Anno 1720. bekannt worden. Von den Teutschen Schall-

meyen ist unnöthig etwas in diesen Bogen anzuführen, weil selbe nunmehr unter die 

verrottesten Instrumenta gediehen sind. 

 7. Welches ist des Hautbois ihr Clavis? 

  Der schon aus dem vorigen bekannte Clavis G. 
Q Als voorbeelden:  

Mattheson 1713, p. 69, bij de toelichting op de alt- en tenorsleutel. 

Selbige Claves sind so wol zum singen als zum spielen gebräuchlich / und hat sonderlich der 

letztere seine Französische Benennung [=taille] von der taille oder dem Wachsthum eines Men-

schen / weil fast eine jede erwachsene Manns-Person / die zu ihrer rechten taille kommen / 

eine solche Stimme / wie der Tenor ist / von Natur hat. 

Walther 1732, p. 594, spreekt van de Tenor-Stimme, en citeert verder Mattheson,  


