Muziek kan zowel de vrome verering van het hemelse in de kerk als de
ontspanning der menselijke geest buiten de kerk dienen
Vrij naar: J.H. Schmelzer, voorwoord tot Sacro-Profanus Concentus Musicus (1662)

Sonatas for violin and continuo from the
Kroměříž Music collection

Furor Musicus
Antoinette Lohmann, violin
Jörn Boysen, harpsichord
1 Heinrich Döbel: Sonata (A 637/IV:216) 09:19
2 Anonymous: (A 572/IV:136) * 04:37
3 Anonymous: (A 572/IV:136) * 06:12
4 Johann Heinrich Schmelzer): Sonata tertia from Sonatae Unarum Fidium, seu a violino
solo 08:45
5 Anonymous: (A 572/IV:136) * 07:16
6 Anonymous: (A 572/IV:136) * 09:54
7 Anonymous: Sonatina â Viola da Gamba aut Violino Solo (A 891/XIV: 190) (attrib.
Augustinus Kertzinger) * 13:56
Track 3 & 5 mmv María Sánchez Ramírez, cello
* World premiere recordings. Track 7 is a world premiere recording of the version for violin

In zowel het Di Martinelli Archief als in de muziekcollectie van Karl Liechtenstein Kastelkorn (de
Kromeriz-collectie) bevindt zich verbazingwekkend veel 17e-eeuws repertoire voor viool en continuo,
dat thans nog steeds deels onontgonnen is. Beide collecties zijn vanuit een heel andere achtergrond tot
stand gekomen, maar toch zijn er meer interessante overlappingen.
De totstandkoming van de Kromeriz-collectie maakte deel uit van het streven de autoriteit en status van
het Bisdom van Olomouc en Kromeriz, dat erg onder de 30-jarig Oorlog (1618-1648) had geleden, te
versterken en de macht en waardigheid van het Bisdom uiterlijk te representeren. De Di Martinelli’s,
een familie die behoorde tot de gegoede burgerij in de Belgische stad Diest, waren feitelijk
stadsmuzikanten die in nauwe verbinding met de kerk stonden en die voornamelijk lokaal actief waren.
Hun muziekverzameling diende vooral lokale, praktische doeleinden, in de kerk en daarbuiten.

Beide collecties bevatten veel werk van componisten uit de naaste omgeving, maar bieden ons ook
inzicht in de verspreiding van repertoire en internationale bekendheid van musici. Zo bevindt zich in
beide collecties werk van Schmelzer en Biber, twee van de meest toonaangevende en invloedrijke
violisten uit de 17e eeuw, die zonder twijfel ook van invloed zijn geweest op beide collecties.

Karl II. Liechtenstein Kastelkorn
De muziekcollectie van Kromeriz is ontstaan tussen 1664 en 1695, de jaren waarin Karl II
Liechtenstein-Kastelkorn (Silezië 1624-1695) de Prins-Bischop van Olomouc (Moravië, thans Tjechië)
was. De 30-jarige Oorlog (1618-1648), een uitvloeisel van de contrareformatie, begon feitelijk op het
moment waarop Boheemse protestanten een paar vertegenwoordigers van de net verkozen Habsburgse
keizer Ferdinand II uit het raam van het kasteel in Praag gooiden. Na een lange aanloop vol
godsdienstige spanningen was dit het feitelijke startschot tot een jarenlange strijd tussen de katholieke
Habsburgers en het protestantse Bohemen en Moravië. Laatstgenoemden werden begin 1621
geconfisqueerd door de Weense Habsburgers en geherkatholiseerd. Protestantse leiders werden
geëxecuteerd of verbannen, een proces dat nagenoeg het hele culturele leven in Bohemen en Moravië
doofde.

De vernieuwde Landsverordening die in 1627 door Ferdinand II werd uitgevaardigd en waardoor
genoemde gebieden bij Oostenrijk werden ingelijfd, vestigde het katholicisme als het enig wettelijke
geloof in genoemde gebieden en zou nog lang van invloed blijven. De ontwikkeling van de identiteit
van deze gebieden kwam onder streng toezicht van katholieke geestelijken te staan, een pijnlijke en
gecompliceerde geschiedenis, in de nasleep waarvan Karl Liechtenstein-Kastelkorn een van deze
geestelijken werd. Onder zijn bewind vond een aantal van de grootste heksenjachten plaats die deel
uitmaakten van de herkatholisering van het land.
Karl Liechtenstein-Kastelkorn
Liechtenstein-Kastelkorn, die eerder al
kanunnik (in Salzburg, Olomouc en Passau
was, werd in 1665 tot priester van de
kathedraal van Salzburg benoemd. In 1664
werd hij verkozen tot Prins-Bisschop van
Olomouc. Hij resideerde vooral in Kromeriz,
een stad die ernstig beschadigd was geraakt
tegen het einde van de oorlog. De PrinsBisschop instigeerde niet alleen de restauratie
van de stad, maar liet er ook een kasteel
bouwen. Hij had de beschikking over een al
sinds de 14e-eeuw bestaande Musikkapelle, die
uit zowel musici in bisschoppelijke dienst als
musici van de St. Moritz-kerk in Kromeriz
bestond, een situatie die zich laat vergelijken
met die van de Di Martinelli’s in Diest.

De Kromeriz muziekcollectie
Liechtenstein-Kastelkorn bouwde in Olomouc een grote kunst- en in Kromeriz een omvangrijke
muziekcollectie op. Deze verzameling kon, mede dankzij de sterke banden tussen Kromeriz, Salzburg
en Wenen, uitgroeien tot een van de grootste 17e-eeuwse muziekcollecties van Midden-Europa. Een
aantal van de belangrijkste componisten van de tweede helft van de 17e eeuw is vertegenwoordigd in de
collectie, waaronder Bertali, Poglietti, Biber, Schmelzer, Muffat, Kerll, Capricornus, Vejvanovský, J.K.F.
Fischer en Rittler. Ca. 100 verschillende componisten konden worden geïdentificeerd, waaronder ook
Moravische en Boheemse componisten. Het betreft voornamelijk manuscripten, waaronder een aantal
unica. Een belangrijk deel van de werken in de verzameling was voor katholieke diensten bedoeld, de
instrumentale muziek was vooral voor sociaal vermaak. In de collectie zijn ongeveer 50 werken voor
viool en continuo bewaard gebleven.

Kasteel en kasteeltuin
na de reconstructie door
de bisschop in 1691

Pavel Josef Vejvanovský
Pavel Josef Vejvanovský (1639-1693) werd in 1661 als trompettist aangesteld aan het hof van de
Prins-Bischop van Olomouc, Leopold Wilhelm (een zoon van Keizer Ferdinand II). In 1664 trad hij in
dienst van Karl Liechtenstein-Kastelkorn, als eerste trompettist en als Kapellmeister. Bij gebrek aan
muzikale kennis vertrouwde Liechtenstein-Kastelkorn vermoedelijk op de mening van zijn musici, en in
het bijzonder op die van Vejvanovský, die naar het schijnt op goede voet stond met de bischop en een
van diens best betaalde dienaars was. Hij was tevens de belangrijkste kopiist van de bisschop; tenminste
⅓ van de kopieën is van zijn hand. Het is aannemelijk dat van grote invloed op samenstelling van de
collectie, zowel waar het de kwaliteit als de kwantiteit betreft. Vejvanovský leidde vermoedelijk ook het
koor van de St. Moritz, dat vele religieuze werken uitvoerde, waaronder die van hem. Hij bouwde ook
een eigen muziekverzameling op die later is opgegaan in de Kromeriz-collectie. Laatstgenoemde
collectie omvat ca. 130 composities van zijn hand.
De totstandkoming van de muziekcollectie
Het Weense keizerlijke hof, het centrum van het Habsburgse Rijk, werd vanaf 1654 geregeerd door
Leopold I, een gepassioneerd muziekliefhebber die veel geld over had voor de muziek. Het hof
beschikte over de beste Hofkapelle van Europa en diende gedurende de tweede helft van de17e-eeuw

vele kleinere provinciale hoven tot voorbeeld, zo ook Olomouc en Kromeriz, al was er ruimte voor
persoonlijke smaak en een meer lokale invulling.
Vanaf 1667 onderhield Liechtenstein-Kastelkorn contact met Graf Johann Kunibert von Wenzelsberg,
kwartiermeester (intendant, een soort hoofd operationele dienst) aan het Weense Hof, die hem op zijn
verzoek op hoogte hield van de nieuwste ontwikkelingen aldaar, ook op muzikaal gebied. Hierdoor
ontstond ook contact met componisten in dienst van Leopold, waaronder Schmelzer en Poglietti, die
hem waarschijnlijk ook behulpzaam waren bij het verkrijgen van werk van andere componisten die
actief waren aan het Weense hof. Vejvanovský werd verschillende malen naar Wenen gestuurd om
kopieën te maken van de meest recente muzikale aanwinsten, al dan niet met medeweten van de
componisten. Thans is de Kromeriz-collectie onze belangrijkste bron van informatie betreffende het
repertoire dat werd uitgevoerd aan het hof van Leopold I.
In 1668 werd H.I.F. Biber kamerdienaar van de Bischop en speelde in de kapel die in die tijd onder
leiding van Vejvanovský stond. Wellicht mogen we Biber dankbaar zijn voor een faux pas: in 1670 werd
Biber naar de vioolbouwer Jacob Stainer in Absam gestuurd, om te onderhandelen over de aanschaf
van nieuwe instrumenten voor de kapel. Toen Liechtenstein-Kastelkorn er lucht van kreeg dat Biber
niet van plan was naar Kromeriz terug te keren, wilde hij Biber in Absam op laten pakken, maar deze
kwam nooit in Absam aan. Blijkbaar trad hij in plaats daarvan in dienst van de Aartsbisschop van
Salzburg, Max Gandolph von Künburg, waar hij een veel betere functie kon krijgen. LiechtensteinKastelkorn, die vermoedelijk niet besefte dat hij niet de minste verloor, zag af van represailles uit
hoofde van diens vriendschap met de aartsbisschop, maar stelde zichzelf tevreden door Biber pas in
1676 van zijn verplichtingen aan het hof te ontheffen. Biber stuurde regelmatig werk naar Liechtenstein
Kastelkorn, vermoedelijk om weer bij hem in de gunst te komen.
Alessandro Poglietti, de organist aan het keizerlijke hof, had weer een andere reden om composities te
sturen: hij had de hulp van de bisschop nodig om een erfenis geregeld te krijgen en stuurde hem in ruil
daarvoor met regelmaat werk toe.
Omdat de Liechtensteinse Kapelle wijd en zijt bekendheid genoot, kreeg de bisschop ook veel
composities toegestuurd van componisten die poogden bij hem in de gunst komen. In de Kromerizcollectie bevinden zich 49 handschriften die waarschijnlijk uit een onbekende Salzburgse verzameling
afkomstig zijn, wellicht houdt dit verband met het feit dat Liechtenstein-Kastelkorn nog nauwe banden
onderhield met Salzburg. Tot slot bevindt zich in de verzameling ook een aantal in druk verschenen
werken.
Behoud van de collectie
Uit een inventarisatie die na het overlijden van de Prince-Bischof in 1695 werd opgemaakt bleek de
collectie uit 1397 werken te bestaan. Een klein deel hiervan bestaat uit werken die voor of na
Liechtenstein-Kastelkorn’s episcopaat zijn toegevoegd. Aangekochte drukken waren hierin niet
opgenomen. Musicologen kregen begin 20e-eeuw voor het eerst weer interesse in de collectie ten
behoeve van de serie Denkmäler der Tonkunst in Österreich. Helaas heeft een aantal onderzoekers misbruik
gemaakt van het vertrouwen waarmee toegang tot de archieven werd verleend: meer muziek werd
geleend dan teruggebracht.
In 1927 ontfermde de Tsjechische historicus, archivaris en priester Antonin Breitenbacher (1874-1937)
zich over de verzameling en kwam tot de conclusie dat ten opzichte van de inventaris van 1695 meer
dan een kwart van de collectie verloren was gegaan of gestolen. Hieronder bevinden zich werken van
Biber, Schmelzer, Vejvanovský en Rittler. Sommige verloren gewaande manuscripten doken op in de
orgelgallerij in de toren van de St. Moritz, waar een deel van de collectie vermoedelijk begin 18e eeuw
was ondergebracht. In 1998 werd de verzameling opnieuw gecatalogiseerd door Jiří Sehnal. Thans vindt
nog steeds onderzoek naar de omvang van de collectie plaats.

Al de werken op deze CD tonen aan dat het repertoire voor de viool als solo-instrument een enorme
bloei doormaakte, waarin de bijzondere kwaliteit van de werken van Schmelzer, Walther en Biber geen
op zichzelf staand fenomeen was.
Stylus Phantasticus
De stijl van de hier opgenomen werken wordt vaak in verband gebracht met de term Stylus Phantasticus,
die tegenwoordig geassocieerd wordt met vrijheid van uitvoering, maar oorspronkelijk betrekking had
op de compositiemethode bij instrumentale (dus niet door tekst ingegeven) polyfone muziek, die
normaal gesproken sterk aan regels gebonden was. In de Stylus Phantasticus was de componist niet
gebonden aan vastgelegd muzikaal materiaal en was diens fantasie de bron voor een compositie. Pas in
de achttiende eeuw kwam bij deze term de nadruk op de vrijheid in de uitvoering te liggen, zoals
bijvoorbeeld Mattheson beschrijft in Der volkommene Capellmeister (1739). (Zie ook onze CD Phantasia
Musica).

Heinrich Döbel (1650 - 1693) werd geboren in Danzig (thans Gdańsk) en was de kleinzoon van
organist en componist Paul Siefert (1586-1666). Siefert studeerde samen met Samuel Scheidt bij
Sweelinck in Amsterdam en was organist van de Marienkirche in Gdańsk, een stad met een rijk
muziekleven in de 16e en 17e eeuw. De Stadsraad van Gdańsk beschikte over een Kappelle waarvan de
vier vaste instrumentalisten samenwerkten met de zangers en instrumentalisten van de S. Marienkirche,
een constructie die we wel vaker tegenkomen, bijvoorbeeld ook bij de Di Martinelli’s in het Belgische
Diest (zie andere deel van dit boekje). Een belangrijk deel van het muzikale leven in Gdańsk was dan
ook rond deze kerk geconcentreerd. Er waren vele bekende Europese musici aan deze kerk verbonden,
als kapelmeester (waaronder Johann Valentin Meder en Kaspar Förster jr., een student van Carissimi),
organist, zanger of instrumentalist. Onder hen waren velen die ook aan andere hoven werkzaams waren
of waren geweest.
Döbel leerde de muzikale Fundamenta van zijn grootvader, en blijkbaar naar tevredenheid, want Döbel
was al op zijn 15e zijn assistent-(Amanuensis)organist en vervanger (Substitut) bij de Gdańsk City
Council. Klaarblijkelijk wel op eigen kosten, want in een brief van 1665 meldde Siefert dat het hem
zwaar viel de jongen op eigen kosten te moeten kleden en te voeden. Of hij hier ooit in tegemoet is
gekomen is onbekend. Een half jaar later overleed Siefert, waarna Döbel Gdańsk verliet en 12 jaar
rondreisde alvorens terug te keren naar zijn geboorteplaats.
Dankzij een levensbeschrijving in een sollicitatiebrief die Döbel in 1679 schreef aan de Stadsraad van
Gdańsk, waarin hij solliciteerde naar de functie van organist van de S. Marienkirche, weten we vrij veel
over zijn leven. Döbel vertelt hierin dat hij ‘de nobele kunst der muziek’ deels van zijn grootvader,
leerde, maar dat hij zich voor zijn zwerftochten ook op ander instrumenten had bekwaamd, “alleen en
zonder hulp”. Het begin van zijn reis bracht hem naar Krakau, waar hij drie jaar aan het hof van
Koning Jan Casimir (wiens moeder een Habsburgse was) verbleef en waar the Maestro di Cappella ter
plaatse, the Poolse componist Jacek Różycki (ca.1635-ca. 1703), zijn compositieleraar was. Hierna
verbleef Döbel tot 1675 in Kiev, waar hij Kapellmeister werd van de 20-koppige Cappella van de Poolse
voivode (krijgsheer of legerleider) van Kiev, Andrzej Potocki’s. Hij kreeg de gelegenheid te reizen en
bezocht vele steden, zoals Wroclaw, Leipzig, Praag, Augsburg, Nürnberg, Parijs, Londen, Wenen, Rome,
Padua, Milaan and Venetië. In zijn brief schreef hij dat hij tijdens zijn reizen niet alleen de kans had
gekregen vele beroemde musici te beluisteren, maar dat hij, daar waar de mogelijkheden zich
voordeden, ook in de gelegenheid was geweest voor anderen te spelen.
The Stadsraad van Gdańsk rapporteerde in een reactie op Döbel’s sollicitatie dat de Raad tot het besluit
was gekomen Hinrich Döbell aan te stellen als organist van de S. Marienkirche, als opvolger van de
overleden Thomas Strutius (Strutz). Aldus keerde Döbel, na jarenlang te hebben rondgereisd, in 1679
terug naar Gdańsk, alwaar hij opnieuw in de voetsporen van zijn grootvader trad: hij werd de opvolger
van Strutius, die in 1668 zijn grootvader had opgevolgd. Döbel overleed in Gdańsk in 1693, slechts 42
oud.

Over een connectie met of een bezoek aan Kromeriz is niets bekend, maar de bezoeken van beiden aan
Wenen en het feit dat Kromeriz op de route Vienna-Kraków ligt, maakt verschillende scenario’s
denkbaar.
In de Kromerizcollectie bevinden zich 4 sonates voor viool en continuo en een aantal Gzyga’s van
Henrici Dobelij (A 637/IV:216). Het zijn de enige composities die van Döbel bekend zijn en ook de enig
bekende kopieën. De manuscripten zijn vermoedelijk autografen. Het zijn ook zeldzame voorbeelden
van 17e -eeuws Pools repertoire voor soloviool.
Anonieme werken
De 4 sonates met de signatuur A 572/IV: 136 (track 2, 3, 5, 6) zijn allen anoniem. Er zijn duidelijke
stilistische overeenkomsten tussen de 1e, de 3e en de 4e sonate (track 2, 5 en 6), hier echoën de
stemmen van Schmelzer en Biber in door, al kunnen wij slecht raden naar de componisten. Nummer 2
(track 3) valt zowel technisch als stilistisch een beetje uit de toon, het hele werk is in dubbelgrepen en
de muziek is veel minder grillig dan de andere sonates.
In de vierde sonate gebeurt iets ongewoons, iets wat echter ook bij Biber voorkomt: het werk begint in
scordatura (een anders dan gewoonlijk gestemde viool, zie het deel van dit boekje over Di Martinelli),
voorgeschreven met de woorden Discordata E in d solum (stem alleen de E naar d). Na 38 maten krijgt de
violist 2 maten de tijd om terug te stemmen: concordare oportet (het is nodig om te stemmen).
Liechtenstein-Kastelkorn was blijkbaar erg geïnteresseerd in scordatura, zo verzocht hij Schmelzer
meerdere malen hem wat composities voor strijkinstrumenten in alternatieve stemmingen te sturen en
ook dat hij het van belang achtte dat Heger (een voormalig kamerdienaar, die in 1673 ontslag nam om
bij Schmelzer viool te gaan studeren) zichzelf meer zou bekwamen in het spelen in scordatura.
Johann Heinrich Schmelzer
Johann Heinrich Schmelzer (c1620/23-1680) was een van de belangrijkste Oostenrijkse componisten
van instrumentale muziek en ook een van de meest invloedrijke violisten vóór Biber. Er is niets bekend
over zijn muzikale opleiding. In een document van 1643 wordt aan hem gerefereerd als cornettospeler
verbonden aan de Stephansdom in Wenen. Volgens een keizerlijk besluit van1674, trad hij rond 1635 in
dienst van de Hofkapel, eerst in dienst van Ferdinand II en na 1637 van Ferdinand III, waarschijnlijk als
violist. Antonio Bertali was op dat moment de Kapellmeister.
In 1649 werd hij hier officieel tot hofviolist benoemd, maar er is verder weinig bekend over zijn positie
en de daarmee gepaard gaande verplichtingen. Uit de weinige informatie die bekend is blijkt wel dat hij
veel gecomponeerd moet hebben en dat zijn faam als violist en componist groeiende was. In 1658
leidde hij het instrumentaal ensemble in het gevolg van Leopold I, de opvolger van Ferdinand III, bij
diens kroning. Schmelzer onderhield nauwe banden met Leopold I, die ook componist was en
Schmelzer om hulp vroeg bij het toonzetten van zijn melodieën.
In 1671 werd Schmelzer hier tot Vize-Hofkapellmeister benoemd, waar Giovanni Felice Sances op dat
moment de Kapellmeister was. De keizer verhief Schmelzer tot de adelstand 1673, in die tijd het bewijs
dat iemand over alle morele en muzikale kwaliteiten beschikte die iemand tot een virtuoos (virtus =
virtue or kwaliteit in Latin) maakten.
De hele hofhouding, inclusief Schmelzer, verhuisde in 1679 naar Praag om aan een pestepidemie te
ontsnappen die over Wenen raasde. Schmelzer solliciteerde naar de functie van Kapellmeister na het
overlijden van Sances en kreeg de post. Daarmee was hij de eerste niet-Italiaan die in Wenen tot
Kapellmeister werd benoemd. Echter, lang kon hij niet van zijn nieuwe functie genieten daar hij in 1680
zelf aan de plaag ten prooi viel.

Schmelzer werd in zijn tijd al gezien ‘als den berühmten und fast vornehmsten Violisten in ganz
Europa’. Zijn composities zijn in meerdere collecties bewaard gebleven, waaronder ook in het Di
Martinelli Archief.
Johann Heinrich Schmelzer (Neurenberg, Germanisches
Nationalmuseu (ca. 1680)

Unarum Fidium
Liechtenstein-Kastelkorn begon in the late 1660’s met Schmelzer
te corresponderen, nadat hij geïnteresseerd was geraakt in diens
balletti. Schmelzer stuurde ontelbare werken naar de bisschop,
maar hem werd nooit gevraagd een geestelijk werk te sturen. Er
bevinden zich meer dan 120 werken van Schmelzer in de collectie,
waaronder
een uitgave van diens Unarum Fidium (1664).
Schmelzer’s Sonatae Unarum Fidium, seu a violino solo werden in 1664
gepubliceerd Nürnberg. Als gevolg van de 30-jarige oorlog
(1618-1648) was in Duitsland nauwelijks muziek gedrukt
gedurende de eerste helft van de 17e eeuw. In vergelijking met de
sonates voor viool en continuo van Bödecker (1651) en
Kindermann (1653), de eerste publicaties in Duitsland voor deze
bezetting na de oorlog, markeerde Unarum Fidium een grote stap
in de ontwikkeling van de viooltechniek en het vioolrepertoire.
De sonates zijn opgedragen aan kardinaal Carlo Carafa (1611-1680), die tot 1664 nuntius (pauselijk
gezand) in Wenen was geweest en die net tot kardinaal was benoemd en in wie Schmelzer, blijkens het
voorwoord tot de sonates, . 1664 was ook het jaar waarin de Oostenrijks-Turkse Oorlog (1663-1664)
werd beëindigd en Leopold I vrede sloot met de Turken.
Unarum Fidium is een woordspeling, fides betekent zowel geloof als viool/lyra, of een strijkinstrument
in het algemeen, de titel refereert dan ook aan ‘eenheid van geloof ’ en aan ‘één viool’, en aldus ook aan
zowel politieke als culturele eenwording, hetgeen volgens Schmelzer bij Carafa in goede handen was.
De term komt ook voor in de Kromeriz-collectie; bij Döbel’s eerste sonate staat ‘Solo pro fidis’
geschreven.
Sonatina â Viola da Gamba aut Violino Solo
De anoniem overgeleverde Sonatina â Viola da Gamba aut [of] Violino Solo (A 891/XIV: 190) wordt in een
aantal bronnen aan Augustinus Kertzinger ( 1622? - 1678) toegeschreven, omdat dit werk vergezeld
werd van de titelpagina van een sonate voor Violino Solo, Gamba solo, con Violone A: R: D Augustino
Kertzinger, A 1676 in Februario. Aan wie dit werk toegeschreven zou kunnen worden valt op dit moment
helaas niet vast te stellen.
De gambaversie moet haast wel de eerste versie zijn geweest, de volle omvang van het instrument
wordt in dit werk gebruikt. In de vioolversie wordt duidelijk dat het noodzakelijk was sommige
passages om te schrijven, omdat de 4-snarige viool een kleinere omvang heeft dan de voor dit werk
benodigde 6-snarige gamba. De vioolversie is in scordatura geschreven, vermoedelijk in een poging
dichter bij het timbre van de gamba te komen. De stemming wordt niet speciaal aangegeven, maar valt
grotendeels af te leiden uit de notatie en een vergelijking met de gambaversie.
Het lijkt het meest aannemelijk en logisch dat de viool moet worden gestemd zoals de bovenste vier
snaren van de gamba, namelijk a-e’-a’-d”. Deze stemming bleek logisch voor bijna het hele werk, maar
voor een paar passages viel überhaupt geen passende stemming te bedenken. De theorie dat dit werk

van Biber zou zijn is dan ook niet erg aannemelijk, aangezien we weten dan Biber als geen ander wist
hoe hij voor de viool, én voor de verstemde viool moest schrijven. Het lijkt er überhaupt zelfs niet op
dat de vioolversie door een violist is gemaakt, ik heb een aantal technisch onmogelijke, muzikaal
onlogische en violistisch onhandige passages dan ook enigszins aangepast.
Antoinette Lohmann, May 2021
Biografieëen: zie Di Martinelli-boekje

