XI.1 TEMPO 1:
HET BASISTEMPO EN DE FACTOREN DIE HET TEMPO
KONDEN BEÏNVLOEDEN
Hoofdstuk XI is een groot hoofdstuk. Het gaat dan ook over weerbarstige materie. Om het
onderwerp beter te kunnen vatten is het in drieën gedeeld; dit is het eerste deel, dat vooral
algemene informatie ontleent aan traktaten uit de tijd van Bach en aan de handschriften van
zijn muziek.
Het is waarschijnlijk onmogelijk om zeker te zijn van de tempi die Bach koos, maar het is wel
degelijk mogelijk iets te zeggen over zijn tempi met een (on)zekere mate van waarschijnlijkheid. Daartoe moet kennis worden genomen van het maatsysteem dat aan het begin van de
18e eeuw nog in ontwikkeling was, van de betekenis van de maatsoorten, van het begrippen
tempo ordinario en tempo giusto, en van de mogelijke redenen om van zo’n tempo af te wijken
(§ 1). In § 2 is onderzocht in hoeverre al deze kennis relevant is voor de kerkmuziek van Bach
in Leipzig.

Afb. 1. Johann Christoff Weigel, ‘Music-Director’, Musicalisches Theatrum (Nürnberg 1723).
De ‘Music-Director’ geeft de maat aan met rollen papier in beide handen. Zie ook Hoofdstuk VII.
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1. Welke factoren bepaalden het tempo in Bachs tijd?
Het begrip tempo
Het moderne begrip tempo kan verwarring zaaien. De volgende voorbeelden mogen dat verhelderen.
In afb. 2 is de slag (puls) gelijk aan de kwartnoot. Deze episode wordt met een tempo
van  = 60 ervaren als tamelijk langzaam.

= 60

Afb. 2.

In afb. 3 is de kwartnoot met  = 60 ( = 120) twee maal zo snel als in voorbeeld 1. Maar de slag
(hier de halve noot) is beide voorbeelden even langzaam, en beide episodes klinken identiek.
Hoe moet dit tempo worden beschreven? Moet men zeggen dat het tempo gelijk is, omdat de
slag even snel is? Of is het tempo twee maal zo hoog, omdat de (kwart)-noten twee maal zo
snel klinken?

= 60

Afb. 3.

In afb. 4 zijn de tempi van zowel de slag (de kwart) als van de noten even hoog als in voorbeeld 1, maar de melodie klinkt twee maal zo langzaam. Is het tempo in voorbeeld 3 nu even
hoog als in voorbeeld 1, of twee maal zo laag?

= 60

Afb. 4.

Met = 60 klinkt de kwartnoot in afb. 5a even snel als in voorbeeld 1, maar de slag (bestaande
uit 3 achtsten) en daarmee de melodie zijn langzamer. Is afb 5a nu langzamer dan afb. 1?
Als . = 60 (afb. 5b) is de kwartnoot sneller dan in voorbeeld 1, maar de slag en de melodie
zijn even snel. Heeft afb. 5b nu een sneller tempo dan afb. 1?
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a. = 60
b. . = 60

Afb. 5a/b.

In afb. 6 zijn zowel de kwartnoot als de slag even snel als in voorbeeld 1. Ook de melodie
klinkt even snel. Maar door de opsplitsing van de baspartij wordt de episode mogelijk toch
als sneller ervaren.
 = 60

Afb. 6.

Concluderend moet worden vastgesteld dat er niet een eenduidige definitie bestaat van het
begrip tempo. Als gekeken wordt naar de duur van bepaalde notensoorten, bijvoorbeeld de
kwartnoot, zou men kunnen spreken van het notentempo. Kijkt men echter naar de duur van
de slag (de tijdsafstand tussen twee ervaren pulsen), dan kan dat een ander tempo opleveren
(afb. 3 en 5a); dit zou het slagtempo genoemd kunnen worden. Verder kan de melodie een ander tempo hebben dan het noten- of slagtempo (afb. 4 en 5), waardoor het tempo anders
wordt ervaren. Ook bij een opsplitsing in kleinere noten kan het tempo anders ervaren worden dan het noten- of slagtempo (afb. 6). Men zou kunnen spreken van het belevingstempo.
In Bachs tijd werden de begrippen maat, slag en tempo vaak op een naar moderne
maatstaven verwarrende manier gebruikt. Zo schreef Johann Gottfried Walther in 1732 nog
dat onder Tempo verstaan kan worden: 1. twee maten, 2. de onderverdeling van een maat, en
3. sommige maatsoorttekens. Ons moderne begrip tempo, ofwel de snelheid waarmee noten
of maten worden uitgevoerd, noemde hij niet.A Volgens Walther werden hiervoor de begrippen Mensura, Zeit-maaß en Tact gebruikt,B terwijl het oude begrip Tactus ongeveer overeen
kwam met het latere begrip maat.1 Het moderne begrip ‘tempo’ werd door diverse schrijvers
met verschillende benamingen weergegeven, zoals Mouvement, Bewegung of Geschwindigkeit.
Jakob Adlung, gebruikte het woord Mensura of Mensur voor het tempo.C Voor Walther en Johann Mattheson was Mensur(a) identiek met Tact, terwijl Bewegung bij de laatste ongeveer de
betekenis van ontroering had.B, D Anderen, onder wie Johann Joachim Quantz, gebruikten

Onder het in de 18e eeuw reeds verouderde begrip tactus werd een met de hand (of in gedachten) gevormde regelmatige langzame beweging verstaan. De tactus bestond uit een neerslag en een opslag; in
driedelige maatsoorten duurde de neerslag twee maal zo lang als de opslag. De tactus kwam over het
algemeen overeen met het huidige begrip maat. Binnen de tactus konden sinds de 17e eeuw verschillende slagen of pulsen gevoeld worden (zoals 4 slagen in een -maat). In de 18e eeuw werd deze slag in
Duitsland vaak Tact genoemd. De Tact dus was vaak korter dan de oude Tactus; in de 16e eeuw waren
tactus en Tact nog identiek.
George Houle, Meter in Music, 1600-1800, Bloomington 1987, p. 35-61.
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het woord Zeitmaß;E strikt genomen is Zeitmaß echter het omgekeerde van tempo. Immers,
tempo zou men kunnen beschouwen als het aantal noten per tijdseenheid, en Zeitmaß als de
tijdsduur per noot.
Vaak moet de lezer van traktaten uit de context opmaken welke soort tempo wordt bedoeld. Als voorbeeld moge onderstaand citaat van Quantz dienen (hier vereenvoudigd vertaald):F
Een langzaam stuk in -maat speelt men iets sneller dan een stuk in -maat, en een stuk in maat langzamer.
(Ein langsames Stück in […] Sechsachtheiltacte, spielet man etwas geschwinder, und eines in
[…] Dreyzweytheiltacte, langsamer, als im […] Dreyviertheiltacte.)

Blijkbaar bedoelde Quantz hier het slagtempo: het is niet de kwartnoot die sneller resp. langzamer was: de achtste in  en de halve noot in  werden vergeleken met de kwartnoot in ,
omdat deze noten steeds de slag vormen.2 In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer de
maatsoort  sneller werd genoemd dan , kon een auteur het notentempo bedoelen (vgl. afb.
2 en 4).
In de praktijk heeft men over het algemeen voldoende aan het onderscheiden van het
noten- en het slagtempo. Tegenwoordig wordt met het begrip tempo gewoonlijk het slagtempo bedoeld. Daarom zal het begrip tempo zoveel mogelijk in deze betekenis worden gebruikt. Wanneer specifiek het notentempo is bedoeld wordt het tempo met dit woord aangeduid.

Het metrische maatsysteem
In 1723 deed Johann Sebastian Bach zijn intrede in Leipzig. Het oude mensurale maatsysteem was toen vrijwel geheel verdrongen door het modernere metrische systeem. Omdat het
mensurale systeem voor Bachs muziek nauwelijks van betekenis is zal het hier niet worden
besproken.
Aan het eind van de 17e eeuw kwam het concept van langzame en snelle delen op.
Naast de mensurale tekens zoals  en  werden steeds meer nieuwe ‘metrische’ maatsoorten
gebruikt, zoals , , ,  en . Daarin werd de noemer beschouwd als de standaard-noot,
waarvan er evenveel in een maat gingen als de teller aangaf. De oude mensurale maatsoorten zoals  en  (beide op te vatten als  of ) bleven alleen van toepassing voor muziek in de
oude stijl (stile antico). In het nieuwe systeem bleven deze symbolen wel in gebruik, maar nu
in de betekenis  resp. . De vooral in Frankrijk gebruikte maatsoort  had ongeveer dezelfde
betekenis als , maar had een langzamer tempo, terwijl de maatsoort die aangeduid werd
met  sneller was dan .
De auteurs rond 1700 leefden in een overgangsfase: ze beschreven zowel de oude
mensurale als de nieuwere metrische maatsoorten. Vooral langzame muziek werd nu vaak
uitgedrukt in kleinere noten dan vroeger, terwijl nieuwe maatsoorten vaak werden geassocieerd met dansritmen.3 In 1713 toonde Mattheson in zijn Neu-eröffnetes Orchestre dat hij begreep dat er een nieuwe wind was gaan waaien. Hij beschreef de belangrijkste (nieuwe)
maatsoorten, maar vermeldde daarbij weinig over hun tempo. Mattheson verwachtte dat er
nog wel meer nieuwe maatsoorten ontwikkeld zouden worden, en hij raadde componisten
Quantz beschouwde blijkbaar de achtste als slag in de langzaam uitgevoerde -maat. Kennelijk sloeg
hij deze maatsoort vooral in een langzaam tempo liever in zessen dan in tweeën.
3 Houle 1987, p. 35-61.
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aan zich daarbij niet teveel van de regels aan te trekken, maar die slechts als uitgangspunt
voor de eigen inventiviteit te gebruiken. Uit Matthesons traktaat komt een beeld van onduidelijkheid over de nieuwe maatsoorten naar voren.4
Maar een tiental jaren later, toen Bach zijn cantates in Leipzig begon te componeren,
hadden de nieuwe maatsoorten blijkbaar vastere vorm aangenomen. Mattheson waarschuwde er in 1734 tegen dat soms , ,  en  eveneens tot de oneven (driedelige) maatsoorten werden gerekend (bijvoorbeeld door Johann David Heinichen).5 In dit verband beargumenteerde hij uitgebreid dat de oude proportieleer vergeten moest worden: de nieuwe maatsoorten zouden voldoende duidelijke informatie geven. Zo zouden  en  in de plaats zijn
gekomen van de oude sesquialtera en de tripla. Het verschil tussen beide was niet een kwestie
van tempo, maar van het aantal slagen per maat (2 resp. 3), aldus Mattheson.

De begrippen tempo ordinario en tempo giusto ten tijde van Bach; het ‘basistempo’
In de 17e en 18e eeuw was tempo minder een kwestie van persoonlijke keuze, dan van vaste
conventies. Pas laat in de 19e eeuw werd de uitvoerder volkomen vrij gelaten in het kiezen
van het tempo.6 Volgens Mattheson was het tempo in eerste instantie afhankelijk van de bedoeling van de componist, en pas daarna van het gevoel van de vertolker.D En nog Quantz
vond het nodig om:G
[…] een idee te geven, hoe men, voor elk stuk afzonderlijk, het daarbij behorende tempo ongeveer
kan raden. Dit raden van het juiste tempo is echter niet een van de eenvoudigste dingen in de
muziek: daarom is het des te meer nodig om, voor zover dat mogelijk is, een aantal regels vast te
stellen. […]
([…] eine Idee zu geben, wie man, bey einem jeden Stücke insbesondere, das ihm eigen Tempo
ohngefähr errathen könne. Es ist zwar dieses Errathen des Zeitmaaßes nicht eines der leichtetsten
Dinge in der Musik: desto nöthiger aber wäre es, deswegen, so viel als möglich ist, einige gewissen Regeln fest zu setzen.)

De traktaten uit de 17e en 18e eeuw doen veronderstellen dat de oude en nieuwe maatsoorten
hun eigen ‘standaardtempi’ hadden, binnen een (on)zekere bandbreedte. Deze standaardtempi konden niet exact worden gemeten, zoals tegenwoordig met een metronoom kan worden gedaan, maar moesten – meestal zonder hulpmiddelen – aangeleerd worden. Zij zaten
door de ervaring in het geheugen van de musici gegrift. Zo’n standaardtempo werd soms
tempo ordinario (het normale tempo) genoemd. Bijna steeds slaat deze term op het standaardtempo van de maatsoort  (Schlechter Tact, Ordinar Tact; in de betekenis ). Er bestond maar
één tempo ordinario, hoewel vanzelfsprekend zowel lokaal als bij verschillende musici afwijkingen voorkwamen. De term tempo ordinario is afkomstig uit Italië (Lorenzo Penna, 1684),
maar werd ook gebruikt in Frankrijk (Sébastien de Brossard 1703) en Engeland (George Frederic Handel, o.a. in zijn Messiah). In Duitsland nam Walther het in 1732 op in zijn Lexicon
onder het lemma .H Na Bachs dood werd het begrip tempo ordinario zelden nog gebruikt. In
1826 noemde Ludwig van Beethoven het nog om aan te geven dat het ‘niet meer’ van toepassing was; dit suggereert echter dat dat mogelijk rond 1750 nog wel het geval was.I

Johann Mattheson, Das neu-eröffnete Orcheste, Hamburg 1713, p. 76-89.
Ibid., Kleine General-Bass-Schule, Hamburg 1734, p. 94ff.
6 Hans van Nieuwkoop, “Tempo and Time Signatures in the 17th and 18th Centuries”, in Goart Research Reports, Volume 1, Göteborg 1999, p. 201.
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Naast het tempo ordinario werd de term tempo giusto gebruikt. Dit was tevens van toepassing
op andere maatsoorten, en betekende volgens Walther (1708)J
niet te snel, en ook niet te langzaam, maar precies goed. […]
(nicht zu geschwind, und auch nicht zu langsam, sondern eben recht […]).

Dat werd bevestigd door Johann Philipp Eisel in 1738; hij sprak van een ‘rechtmäßige
Mensur’.K Walther gebruikte in 1732 het woord ‘gebührend’, ofwel fatsoenlijk, passend.L En
Georg Philipp Telemann noteerde in 1725:M
Aangaande het tempo in elke aria, hebben die [aria’s], waarbij aan het begin geen aanduiding als
presto, allegro […] te vinden is een middelmatige zwaarte.
(Betreffend die Bewegung des Tactes in einer jeglichen Arie, so haben diejenigen ein mittelmäßiges Gewicht, bey welchen am Anfange kein andeutendes Wort als Presto, allegro, […] zu
finden ist.)

Een tempoaanduiding als moderato was dan ook alleen nodig als correctie op een ander
tempo, bijvoorbeeld na een voorafgaand allegro.N De 17e-eeuwse Italiaanse term tempo giusto
werd eveneens o.a. gebruikt in Frankrijk door Brossard (1703), in Engeland door Handel (in
Israel in Egypt), en in Duitsland door Walther in 1708,J Eisel,K en Bach zelf (§ 2).
In de eerste vijfentwintig jaar na Bachs dood werd vaker over het tempo giusto geschreven, al werd het niet altijd expliciet met die term aangeduid. Het tempo giusto lijkt echter
een andere betekenis te hebben gekregen. In de traktaten van Quantz (1752)O, Friedrich Wilhelm Marpurg (1755)P, Leopold Mozart (1756)Q, Adlung (1758),C Johann Philipp Kirnberger
(1776),R en Johann Abraham Schulz (1774)S kan worden gelezen dat niet elke maatsoort of
elke notenwaarde zijn eigen tempo giusto had, maar elk muziekstuk. 7 Het tempo giusto in deze
zin hoefde toen dus niet meer een gemiddeld tempo te zijn: het kon zelfs zeer snel of zeer
langzaam zijn. In hedendaagse literatuur wordt veelal deze na-Bachse betekenis gebruikt.
De auteur van deze studie kiest er voor om deze verwarring te voorkomen: hij zal de
term tempo giusto zo weinig mogelijk gebruiken. Voor de oudere betekenis die van toepassing was tijdens Bachs leven: een bij de maatsoort passend gemiddeld tempo, zal hier verder
de term ‘basistempo’ worden gebruikt. Het tempo ordinario kan worden weergegeven als het
basistempo van de maatsoort , weer te geven als ‘basistempo ()’.

Afwijkende tempi
Het tempo kon van het basistempo van de maatsoort afwijken, maar daar moest wel een reden voor zijn. Als zodanig werden genoemd 1. de muziekstijl, 2. tempoaanduidingen, 3. de
kleinste in het stuk vaker voorkomende notenwaarden en 4. de tekst en het affect; bovendien
kon 5. in bijzondere gevallen impliciet een ander tempo dan het basistempo gewenst zijn.

David Fallows, “Tempo giusto / Tempo ordinario”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
Vol. 25, London 2001, p. 279.
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1. De muziekstijl.
Kerkmuziek werd om akoestische en vooral religieuze redenen altijd langzamer uitgevoerd
dan kamermuziek en muziek voor het theater.8 In de traktaten van rond 1700 was dit nog
nauwelijks een item, omdat deze bijna alle uitsluitend geschreven werden met het oog op de
kerkmuziek; wel werd regelmatig opgeroepen tot eerbied bij de muziek in de kerk. Zo vroeg
Wolfgang Caspar Printz in 1678 om wereldse melodieën en dansen in de kerk te mijden en
het tempo niet te hoog te nemen.T Maar het tij keerde toen predikant-theoloog Erdmann
Neumeister in 1705 zijn cantateteksten publiceerde.9 De nieuwe stijl was meer gericht op toepassing van de affectenleer uit de opera. Er werden drie verschillende muziekstijlen onderscheiden: de kerkstijl, de kamerstijl en de opera- of theaterstijl. In het voorwoord van
Neumeisters Fünffache Kirch-Andachten uit 1716 verdedigde Gottfried Tilgner de theaterstijl
in de kerk, maar met een aantal restricties.10 Niet alles was gepast of acceptabel. Het gebruik
van wereldse melodieën of dansen bij verheven Christelijke teksten over bijvoorbeeld het lijden of opstaan van Christus werd zelfs godslasterlijk genoemd. Recitatieven waren verdedigbaar: het liturgisch reciteren door de geestelijken was immers eveneens een vorm van recitatief. Wat betreft de vele herhalingen in aria’s: dat kwam ook voor in de psalmen. Herhaling zou bovendien een positief effect hebben op het gemoed van de luisteraar.11
Gottfried Ephraim Scheibel verdedigde in 1721 eveneens de theaterstijl in de kerk: de
onderwerpen mochten verschillend zijn, de affecten niet.12 De theaterstijl was heel geschikt
om Luthers idee te verwezenlijken dat tekst moet worden overgebracht door de muziek. Het
is goed mogelijk dat Bach beïnvloed is door Scheibel. Mattheson noemde Bach in 1728 als
voorbeeld van componisten die het hart door middel van muziek wisten te bewegen.13 Pier
Francesco Tosi schreef in 1723 (door Johann Friedrich Agricola in 1757 in het Duits vertaald)
dat recitatieven in de kerk met een ‘onwankelbaar volgehouden edele ernst’ gezongen moesten worden.U In 1728 constateerde Heinichen dat er nog steeds kerken waren, waar alleen in
oude stijl werd gemusiceerd, en hij vroeg zich af, waarom men in de kerk niet ter afwisseling
en ter ere van God iets opgewekts en spiritueels zou mogen laten horen, wanneer de tekst
daarom vroeg.V Mattheson ging in 1737 uitgebreid op dit thema in. Instrumentalisten,
schreef hij, moesten tijdens hun ritornelli en sinfonia’s in de kerk de daar gebruikelijke ‘degelijkheid, met een vast en stevig gefundeerd tempo’ nastreven. In de kerk moest de stijl ‘ernstig en ingetogen’ zijn, niet ‘losbandig, dartel, kaal en mat’. Dat zou echter niet betekenen dat
er in de kerk geen plaats was voor vrolijkheid, wanneer de omstandigheden daarom vroegen. Bescheiden vreugde staat niet haaks op ernst; luisterrijk, plechtig en verheven waren
woorden die bij de kerkelijke stijl zouden passen, aldus Mattheson. Hij vatte samen: ‘Wees
vrolijk, maar godvrezend’.W

Van Nieuwkoop 1999, p. 202; Frederick Neumann, Performance Practices of the Seventeenth and
Eighteenth Centuries, New York 1993, p. 49.
9 Erdmann Neumeister, Geistliche Cantaten: Uber alle Sonn- Fest- und Apostel-Tage, Zu beförderung Gott
geheiligter Hauß- Und Kirchen-Andacht, Halle in Magdeburg 1705.
10 Gottfried Tilgner, Vorrede, in Erdmann Neumeisters Fünffache Kirch-Andachten, Leipzig 1717, s.p.
11 Joyce Irwin, ‘Bach in the Midst of Religious Transition’, in Carol K. Baron (ed.), Bach’s Changing
World: Voices in the Community, Rochester 2006, p. 108-126.
12 Gottfried Ephraim Scheibel (Breslau), Zufällige Gedancken von der Kirchen-Music, Frankfurt en Leipzig
1721; Engelse vertaling: Irwin, ‘Random Thoughts About Church Music in Our Day’, in Baron 2006, p.
227-249.
13 Irwin 2006, p. 115-119.
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Johann Adolph Scheibe kwam in hetzelfde jaar tot vergelijkbare gedachten toen hij over de
kerkmuziek schreef.X Ook na Bachs dood leefden deze nog volop. Quantz noteerde in 1752
dat compositie, voordracht en tempo in de kerk gematigder moesten zijn dan in het theater.
Hij wees daarnaast op de akoestiek: in een ruimte met veel nagalm moest men langzaam
spelen, omdat de harmonie en melodie anders niet meer te volgen waren.Y Schulz schreef in
1774 dat een allegro in de kerk langzamer was dan in kamermuziek.Z
2. Tempoaanduidingen
Van tempoaanduidingen, in het Duits van Bachs tijd Kunstwörter of Beywörter genoemd, bestonden er volgens Eisel in 1738 bijna ontelbaar veel, ‘omdat de heren componisten bijna dagelijks nieuwe bedenken’.AA Een tempoaanduiding werd in Bachs tijd nog gezien als een
(meestal niet al te grote) aanpassing van het basistempo van de maatsoort.14 Nog na Bachs
dood schreef Kirnberger (over de -maat):BB
Wordt het tempo door de tempoaanduidingen andante, largo, allegro etc. veranderd, […]
(Wird die Bewegung aber durch die Beywörter andante, largo &c. abgeändert, […])

en Friderich Erhard Niedt noteerde in 1700 dat tempoaanduidingen als allegro, presto, adagio
of lento het langzame tempo van  konden veranderen.CC Deze opmerkingen zijn overgenomen in de Vorschriften und Grundsätze, een anonieme niet-uitgegeven generale-basleergang
die in 1738 – mogelijk ten onrechte - aan Bach is toegeschreven.15 Een stuk in  met de aanduiding adagio werd langzamer uitgevoerd dan wanneer zo’n aanduiding ontbrak; de aanduiding allegro versnelde het tempo. In de eerste decennia na 1700 werden deze tempoaanduidingen voornamelijk genoteerd om misverstanden te voorkomen, namelijk als het gewenste tempo afweek van het basistempo van de maatsoort. De belangrijkste in Bachs kerkelijke werken in Leipzig voorkomende tempoaanduidingen, gerangschikt naar afnemend
tempo, zijn:
Presto, allegro assai, molto allegro (snel)
Allegro (tamelijk snel)
Vivace, un poco allegro (matig snel)
Moderato, a tempo giusto, a tempo (gematigd)
Andante, largo (enigszins langzaam)
Adagio, lente, grave (langzaam)
Molto adagio, adagio assai (zeer langzaam)
Vivace had in Bachs tijd een andere betekenis dan allegro. In de lijst met Kunstwörter van Johann Baptist Samber werden presto en allegro gerekend tot de snelle tempi; vivace niet: dat
werd alleen omschreven als lebhaft, levendig.N Walther noemde allegro opgewekt en meestal,
maar niet altijd, snel, maar vivace alleen levendig.DD Telemann plaatste vivace tussen allegro en

Peter Williams, “Two Case Studies in Performance Practice and the Details of Notation 1: J. S. Bach
and  Time’, Early Music 21/4, 1993, p. 618; Van Nieuwkoop 1999, p. 201; Siegbert Rampe, in Siegbert
Rampe, Dominik Sackmann (ed.), Bachs Orchestermusik, Kassel 2000, p. 336ff.
15 J.S. Bach?, “Königlichen Hoff-Compositeurs und Capellmeisters ingleichen Directoris Musices wie
auch Cantoris der Thomas-Schule Herrn Johann Sebastian Bach zu Leipzig Vorschriften und Grundsätze
[…]“, 1738, Cap: 4, in NBA Supplement, Beiträge zur Generalbass- und Satzlehre […], Kassel 2011, p. 6.
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affettuoso,M Schulz tussen het basistempo en allegro.S Pas in 1768 werd vivace in Frankrijk door
Jean-Jacques Rousseau voor het eerst als echt snel beschreven, sneller zelfs dan allegro.
Ook andante had een meer specifieke betekenis, letterlijk vertaald: gaande. Het werd
opgevat als een wandeltempo, en hoorde volgens Walther bij stukken met lopende achtsten.CC Achtsten in wandeltempo betekenen – fysiek gezien – tamelijk langzame kwarten.
Andante was zelfs langzamer dan het basistempo (), aldus Niedt (‘gantz langsam’), hetgeen
in de heruitgave door Mattheson overigens werd veranderd in ‘nicht zu langsam nicht zu
geschwinde’.EE Maar ook door Walther (‘etwas geschwinder als adagio’)CC en Quantz (poco andante langzamer dan moderato) werd andante als tamelijk langzaam beschreven;FF Schulz liet
weten dat met het woord andante het tempo vertraagd kon worden.S De lopende achtsten in
de met andante gekenmerkte instrumentale baspartij moesten non-legato worden voorgedragen, volgens o.a. Walther CC en Petri.GG
Opvallend is dat largo in Bachs tijd nog niet zo langzaam was als tegenwoordig; het
was nauwelijks trager dan andante, en dus minder langzaam dan adagio. Pas omstreeks 1750
kregen stukken met de aanduiding largo een veel langzamer karakter; hiervoor waren o.a.
Mattheson, Telemann en Mozart verantwoordelijk. Largo werd in de 17e eeuw én in de tweede
helft van de 18e eeuw als een langzame maatsoort beschouwd, maar merkwaardigerwijze
niet in de eerste helft van de 18e eeuw (behalve in 1732 door Walther, die echter tevens de
minder langzame betekenis noemde).16, HH
Vanaf ca. 1750 werden gewoonlijk bij ieder muziekstuk tempoaanduidingen genoteerd, en konden bovendien voor het uitdrukken van gemoedstoestanden aparte omschrijvingen worden toegevoegd aan de tempoaanduiding (bijv. allegro con fuoco).17
3. De kleinste notenwaarden.
Het tempo was sneller in een stuk met overwegend achtsten, dan in een stuk met overwegend zestienden als kleinste noten.18 Ido Abravaya meent zelfs dat het notenbeeld van doorslaggevende betekenis was voor het tempo.19 Uit de tijd van Bach zijn hiervoor alleen impliciete aanwijzingen te vinden, zoals bij Daniel Speer (1687 en 1797), die voor stukken met
snelle noten impliciet een langzame tact voorschreef en omgekeerd.II Na Bachs dood werd dit
principe vaak expliciet vermeld, o.a. door Quantz (1752),JJ Carl Philipp Emanuel Bach
(1753/1762),KK en Kirnberger (1779).LL
4. De tekst en het affect.
Vrolijke muziek mocht sneller klinken dan droevige. Diverse schrijvers benadrukten dit. Zoals de polsslag varieert met de ouderdom, het geslacht, het temperament, affecten en ziekten,
zo moest het tempo afhangen van de gezongen tekst, schreef Walther in 1708.MM Mattheson
meende in 1739 dat het op de Bewegung aankwam: het overbrengen van een gemoedstoestand bij de luisteraar.NN Het bij het gewenste affect behorende tempo zou eigenlijk uit de
door de componist voorgeschreven maatsoort en tempoaanduidingen moeten volgen, werd

Clemens Christoph von Gleich en Johann Sonnleiter, Bach: Wie schnell? Praktischer Tempo-Wegweiser,
Stuttgart 2002, p. 69ff.
17 Bernard D. Sherman, “Bach's notation of tempo and early music performance: some reconsiderations”, Early Music 28/3, 2000, p. 459f.
18 Neumann 1993, p. 48; Von Gleich & Sonnleiter 2002; p. 180ff.; Ido Abravaya, On Bach’s Rhythm and
Tempo, Kassel 2005, p. 139f.
19 Abravaya 2005, p. 7-16, 33-52, 139f.
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in verschillende traktaten geschreven, maar de vertolker diende dit tempo aan te voelen door
zich het gewenste affect eigen te maken. Dit werd overigens niet alleen door het tempo, maar
vooral door de voordracht opgewekt. Na Bachs dood werd dit bevestigd door o.a. Quantz,
Kirnberger en Schulz.20 Het basistempo per maatsoort gold dus alleen wanneer geen extreme
affecten waren bedoeld.
5. Impliciete afwijkingen van het basistempo
In bepaalde gevallen was een bepaald tempo zo vanzelfsprekend dat het niet nodig was om
een tempoaanduiding te noteren. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de hoekdelen van een
driedelige sonate of concert in Italiaanse stijl. Het was de gewoonte om ieder deel van een
titel te voorzien. Voor het tweede en derde deel was dit veelal een tempoaanduiding, voor
het eerste deel de titel van het stuk. Omdat het tempo van het eerste deel standaard allegro
was, was deze aanduiding meestal overbodig.21 In zo’n geval zou het toepassen van een basistempo niet terecht zijn. Ook (al dan niet gestileerde) dansen hadden hun eigen tempi (§ 9).

Waarschuwingen tegen extreme tempi
In Duitsland waren gedurende de eerste helft van de 18e eeuw extreme tempi minder extreem dan in Italië, en ook minder extreem dan later in de eeuw. Georg Muffat (1701) constateerde met spijt dat een adagio in Duitsland veel minder langzaam werd gespeeld dan in Italië, en een allegro minder snel.OO Bovendien werd vocale muziek in een gematigder tempo
uitgevoerd dan instrumentale.22 Mattheson verzette zich in 1713 tegen musici die met een
hoog tempo bij de toehoorders bewondering probeerden op te wekken: daarmee stelden zij
zichzelf centraal i.p.v. de muziek.PP Johann Beer vroeg zich in 1719 af wat beter was: een grotere Geschwindigkeit of een grotere Lieblichkeit, en concludeerde dat de laatste zachtmoedigheid oproept, een goddelijke deugd, en de eerste verwondering, een teken van onvolkomenheid.23 Ook na Bachs dood werden dergelijke opmerkingen gemaakt. C.P.E. Bach schreef in
1762 dat een allegro niet te snel, en een adagio niet te langzaam gespeeld moesten worden,
hetgeen men bereikte door het tempo aan te passen aan de kleinste notenwaarden.QQ De
vraag of hij dat leerde bij zijn vader dringt zich onwillekeurig op. Quantz waarschuwde
meer dan eens tegen een te hoog tempo bij een allegro. Zo schreef hij:RR
Want alles wat te snel wordt gespeeld veroorzaakt bij de toehoorders eerder ongemak dan tevredenheid. Men moet altijd alleen het uit te drukken affect, niet de speelsnelheid als doel voor
ogen hebben.
(Denn alles was übereilet gespielet wird, verursachet bey den Zuhörern eher eine Aengstlichkeit als Zufriedenheit. Man muß nur allezeit den Affect, welchen man auszudrücken hat, nicht aber das Geschwindspielen zu seinem Hauptzwecke machen.)

Aria’s vragen meestal niet om een snel tempo, en kerkelijke aria’s nog minder, schreef
Quantz.SS Kirnberger had dezelfde opvattingen over extreme tempi en maakte zijn bezwaren
daartegen als volgt duidelijk:TT
Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, p. 139;
Kirnberger 1776, p. 107; Johann Abraham Peter Schulz, in Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der
schönen Künste, Erster Theil, Leipzig 1771, p. 157 (Bewegung).
21 Rolf Mäser, Bach und die drei Temporätsel, Bern 2000, p. 51-54.
22 Abravaya 2005, p. 33-52.
23 Johann Beer, Musicalische Discurse, Nürnberg 1719, p. 119ff.
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Wat te snel is, kan niet duidelijk worden voorgedragen, en wat te langzaam is, kan niet worden
bevat.
(Was zu geschwind ist, kann nicht deutlich vorgetragen werden, und was zu langsam ist, kann
nicht gefaßt werden.)

Dat de kwalitatieve tempobeschrijvingen na Bachs dood overigens niet zomaar op een eerdere periode mogen worden toegepast blijkt uit het volgende. Terwijl Quantz in 1752 schreef
dat snelle stukken (voor kamer en theater) in zijn tijd twee keer zo snel klonken als in vroegere tijden,UU liet cantor-organist J.G.E. Stöckel uit Magdeburg in een advertentie voor zijn
chronometer weten dat allegro’s in 1800 al weer ongeveer een derde sneller zouden zijn gespeeld dan 50 jaar eerder (toen Quantz zijn opmerking publiceerde).24 Al met al zijn er sterke
aanwijzingen dat zeer snelle en zeer langzame tempi in kerkmuziek tijdens Bachs leven niet
op prijs werden gesteld.

Dat het tempo in de eerste helft van de 18e eeuw mede afhing van de gebruikte maatsoort, is goed gedocumenteerd. Daarbij werd soms de term
‘tempo ordinario’ gebruikt voor het bij de maatsoort behorende normale
tempo.
Het als ‘juist’ beschouwde tempo van een bepaald muziekstuk kon hoger
of lager liggen, afhankelijk van de muziekstijl (kerk-, theater- of kamerstijl), de meest voorkomende kleine notenwaarden, tempoaanduidingen,
de tekst of het affect en het genre. De tempoaanduidingen vivace, largo
en andante hadden in Bachs tijd een andere betekenis dan tegenwoordig.
In de eerste helft van de 18e eeuw waren snelle en langzame tempi in
Duitsland gematigder dan in Italië en ook gematigder dan later in de
eeuw. Extreme tempi moesten worden gemeden.

2. Welke factoren bepaalden het tempo bij Bach?
Onzekerheden; uitspraken van tijdgenoten over Bachs tempi
Van Bachs muziek zijn noch autografe, noch door zijn tijdgenoten gemeten metronoomwaarden bekend. Wel is bekend dat hij het begrip tempo giusto kende. Afgezien van de keuze van
maatsoorten en de notatie van tempoaanduidingen in zijn werken hebben musicologen en
musici over dit onderwerp geen kennis die aan Bach zelf is ontleend. Eigenlijk is er niets met
zekerheid bekend over Bachs tempi in zijn kerkmuziek.
G.E. Stöckel, „Ueber die Wichtigkeit der richtigen Zeitbewegung eines Tonstucks, nebst einer Beschreibung meines musikalischen Chronometers und dessen Anwendung für Komponisten, Ausfuhrer,
Lehrer und Lernende der Tonkunst“, Allgemeine musikalische Zeitung, Zweiter Jahrgang, nr. 38, Leipzig
1800, kolom 661.
Beverly Jerold suggereert dat dat mogelijk te maken had met de mogelijkheden van instrumentalisten
dank zij de toegenomen technische kwaliteit van hun instrumenten. Beverly Jerold, “Numbers and
Tempo: 1630-1800”, Performance Practice Review 17/1, 2012; http://scholarship.claremont.edu/ppr/vol17/iss1/4, p. [16].
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Maar Bach was een kind van zijn tijd en van zijn omgeving. De eerste tijdgenoten die over
Bachs tempo spraken waren zijn zoon C.P.E. Bach en zijn leerling en schoonzoon Agricola.
Zij schreven in de in 1754 uitgegeven Nekrolog:VV
[…] en in het tempo, dat hij over het algemeen zeer levendig nam, [was hij] buitengewoon zeker.
([…] und im Zeitmaaße, welches er gemeiniglich sehr lebhaft nahm, überaus sicher.)

Maar ook:
Zijn ernstige karakter trok hem weliswaar voornamelijk naar zware, ernstige en diepzinnige
muziek, maar hij kon ook, wanneer hem dat nodig leek, vooral tijdens het spelen, overschakelen
op een lichte en komische denktrant.
(Sein ernsthaftes Temperament zog ihn zwar vornehmlich zur arbeitsamen, ernsthaften und
tiefsinnigen Musik; doch konnte er auch, wenn es nöthig schien, sich, besonders im Spielen, zu
einer leichten und schertzhaften Denkart bequemen.)

De laatste uitspraak betreft, gezien de context in de Nekrolog, vooral het klavecimbelspel –
niet in de eerste plaats de kerkmuziek. Johann Nikolaus Forkel herhaalde in zijn boek over
het leven en werk van Bach uit 1802 de eerstgenoemde opmerking:
Bij de uitvoering van zijn eigen stukken nam hij het tempo gewoonlijk zeer levendig […]
(Bey der Ausführung seiner eigenen Stücke nahm er das Tempo gewöhnlich sehr lebhaft […]).

Forkel kende Bach niet zelf, en leunde sterk op informatie van C.P.E. Bach. Een herhaling
van diens uitspraak uit de Nekrolog hoeft ons daarom niet te verwonderen. Maar Forkel gaf
over Bachs kerkmuziek wel nadere informatie; hij schreef dat de stijl van Bachs kerkmuziek
overeenkwam met die voor het orgel:
De stijl, waarvan hij zich in zijn kerkmuziek bediende, was de stijl van zijn orgelstukken, aandachtig, plechtig, en volkomen zoals de kerkelijke stijl hoort te zijn. Zijn koren zijn doorgaans
vol pracht en plechtigheid.
(Der Styl, dessen er sich in seinen Kirchenmusiken bediente, war wie der Styl seiner Orgelsachen, andächtig, feyerlich und völlig so, wie der Kirchenstyl seyn muß. […] Seine Chöre sind
durchgehends voll Pracht und Feyerlichkeit.)

En Forkel had het bij de stijl van Bachs orgelstukken uitdrukkelijk over een langzaam
tempo:WW
De voor het orgel en de ruimte geschikte stukken moeten daarom plechtig, langzaam zijn.

(Die der Orgel und dem Platz angemessenen Sätze müssen also feyerlich langsam
seyn. […])
Men zou kunnen tegenwerpen dat de opmerkingen van Forkel dienen te worden gezien in
het licht van de tijd, waarin deze gemaakt werden. Het kan immers zijn dat Forkel zijn held
Bach eigenschappen toedichtte, waartegen driekwart eeuw eerder heel anders werd aangekeken. Maar er is uit de dezelfde tijd een opmerking bekend van Bachs leerling Johann
Christian Kittel, die Bach wél gekend heeft; het lijkt erop dat hij Forkels citaat bevestigde.
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Aansluitend aan een opmerking dat Bach, als kind van zijn tijd, meer uit was op bewondering van zijn diepe geleerdheid dan op het opwekken van ontroering, schreef hij (toegespitst
op orgelmuziek):XX
[…] ten onrechte geloven velen dat zij al Bachs [orgel]muziek niet snel genoeg kunnen spelen.
([…] fälschlich glauben Manche, alle Bachischen Sachen nicht geschwind genug spielen zu
können.)

Deze citaten lijken te bevestigen dat Bach zijn kerkmuziek niet zo snel uitvoerde. Dat het
door C.P.E. Bach en Forkel genoemde levendige tempo zou slaan op het basistempo (), zoals sommige schrijvers denken,25 lijkt niet correct; de opmerking lijkt eerder te slaan op wereldlijke muziek en specifiek klavecimbelwerken. Aan de uitspraak in de Nekrolog over de
zekerheid van Bachs tempi hoeft minder getwijfeld te worden. Niettemin, wat werd precies
bedoeld? Was Bach zeker in de keuze van zijn tempi, in het handhaven van een eenmaal gekozen tempo, of beide? Hierover kan men slechts speculeren.

Bach en de term tempo giusto
Bach paste de term a tempo giusto in zijn kerkmuziek sporadisch toe om een vast en kennelijk
gematigd tempo aan te geven tijdens arioso-gedeelten in recitatieven (Aufsperren sie den Rachen weit BWV 178/5 (afb. 7) en Wenn einstens die Posaunen schallen BWV 127/4 (afb. 8).

Afb. 7. BWV 178/5, continuopartij, begin.

Afb. 8. BWV 127/4, begin, orgelpartij, autografe toevoeging “a tempo giusto” in m. 13.

Bernd Heyder, “Bachs Instrumentarium“, in Reinmar Emans, Sven Hiemke, Das Bach-Handbuch
Band 2, Laaber 2007, p. 188.
25

13

Dat het begrip tempo giusto bij Bach bekend was is dus zeker. Bovendien kende hij zijn familielid Walther, die de term in 1708 beschreef, terwijl zijn leerling Kirnberger het tempo giusto
in 1771 omschreef als het juiste tempo voor elke muziekstuk.

Afwijkingen van de basistempi bij Bach
In § 1 werden vijf argumenten genoemd die aanleiding waren om af te wijken van het basistempo. Gold dit ook voor de kerkmuziek van Bach?
1. De stijl.
Dat Bach rekening moest houden met de kerkelijke stijl blijkt uit het verslag van het raadsoverleg bij zijn aanstelling in Leipzig.YY Raadslid Adrian Steger liet weten dat hij van Bach
verwachtte dat hij
zodanige composities moest maken die niet theatraal behoren te zijn.
(solche Compositiones zu machen, die nicht theatralisch wären.)

En in zijn aanstellingsbrief ZZ werd nog eens uitdrukkelijk vermeld dat
[…] de kerkmuziek […] niet opera-achtig diende over te komen, maar de toehoorders tot religieuze meditatie moest opwekken.
([…] die Music […] nicht opernhafftig herauskommen, sondern die Zuhörer vielmehr zu Andacht aufmuntere.)

Met andere woorden, Bach moest de kerkelijke stijl toepassen – inclusief het daarbij behorende lagere tempo – en niet de opera-stijl, waarin virtuositeit een doel op zichzelf kon zijn.
Forkel en Kittel (zie hierboven) lieten er geen misverstand over bestaan: Bach respecteerde
een plechtige kerkelijke stijl, met een langzamer tempo.26
2. Tempoaanduidingen
In onderstaande tabel 1 kan worden afgelezen welke tempoaanduidingen Bach in zijn kerkelijke werk in Leipzig noteerde, en bij welke maatsoorten. De volgorde is van langzaam naar
snel. Deze lijst is beperkt tot aria’s en koren; tempoaanduidingen in recitatieven en arioso’s
als onderdeel van recitatieven zijn hier niet opgenomen. Het maken van zo’n lijst wordt overigens bemoeilijkt, doordat de aanduidingen meestal niet in alle partijen voorkomen; soms

26

Dat zou dan bijvoorbeeld moeten betekenen dat de Sinfonia van Ich liebe den Höchsten BWV 174 in de
kerk langzamer klonk dan het hiermee overeenkomende eerste deel van het 3 e Brandenburgs Concert
BWV 1048 in de paleiszaal in Köthen of in Gottfried Zimmermanns koffiehuis in Leipzig. Zijn daar
verdere aanwijzingen voor? Nauwelijks. Naast de grotere bezetting met hobo’s en hoorns is de maataanduiding echter wel aangepast. Het eerste deel van BWV 1048 is in  genoteerd, de Sinfonia uit BWV
174 in . Dit verschil in maatsoortnotering is eveneens te vinden tussen sinfonia’s uit cantates en concertdelen in Wir müssen durch viel Trübsal BWV 146/1 (), vergeleken met klavecimbelconcert BWV
1052 (deel 1) (), en in Falsche Welt BWV 52/1 () vergeleken met Brandenburgs concert BWV 1046
(deel 1) (). Daar staat echter tegenover dat de maatsoort  in klavecimbelconcert BWV 1059 niet werd
gewijzigd in  in Geist und Seele wird verwirret BWV 35, terwijl de aanpassing van deel 1 van het klavecimbelconcert BWV 1053 naar Gott soll allein mein Herze haben BWV 169/1 zelfs omgekeerd was: van 
naar . Zoals zal worden besproken in Hoofdstuk XI.2, § 3 werd vaak slordig omgesprongen met deze
maatsoorttekens. Men mag hierin daarom geen bewijs zien voor een langzamer tempo in de kerk,
hooguit een lichte aanwijzing.
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maar in één, en dan is het een keuze van de uitgever, of hij deze overneemt. In onderstaande
tabel 6 zijn de keuzes van de NBA gevolgd.
Tabel 1. Tempoaanduidingen in koren en aria’s in Bachs kerkelijke werken in Leipzig.
Adagio molto, Molt’ adagio of adagio assai
:
12/1, 21/1, 23/1, 31/4, 115/4, 183/2, 245/30
:
70/10
:
245/35
:
21/3, 151/1
Adagio
:
232/II8
:
3/1, 21/2, 21/5, 21/11, 23/4, 31/1, 32/1, 34/5, 41/4, 42/3, 43/1,
63/3, 76/8, 94/4, 102/3, 105/1, 152/4, 156/1, 166/2, 170/3,
185/3, 187/5, 199/2, 233/4, 236/5, 243/3, 243/7, 245/19,
245/30, 245/32, 249/9,
:
21/6, 41/1, 58/1, 146/2, 234/2, 249/2, 249/5
:
115/2
:
140/3, 19/5
Adagio als ritenuto-teken
2/5, 4/3, 30/3, 42/1, 76/5, 101/4, 248/41, 248/62
Grave adagio:
:
182/1
Lente
:
123/3, 234/1
:
12/2
Grave
:
97/1
:
21/11, 234/6
Largo
:
21/5, 97/4, 182/5, 232/1
:
117/7, 248/57
:
110/5, 133/4
Andante
:
6/1, 151/3,
:
21/2, 23/4, 43/5, 139/4, 144/5, 199/6, 232/II3, 234/3, 244/20,
244/27a
:
199/4, 167/3
:
152/6
:
66/1, 92/8
:
227/8
Un poc’ andante:
:
42/3, 194/3
Alla breve:
:
4/2, 28/2, 43/1, 144/1, 226, 232/I3, 232/I7 (niet /IV5)
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Vivace
:
:

248/62
4/2, 5/5, 21/2, 32/5, 43/7, 72/3, 130/1, 139/4, 173/3, 181/1,
185/5, 234/2, 244/14, 248/21
10/1, 14/4, 97/1, 100/1, 108/4, 236/2
57/5, 20/1, 76/8, 232/I12, 245/30, 248/43
114/1
43/3, 82/5 (partijen), 102/4, 233/5, 234/1, 244/27b
88/1, 139/4
96/1
114/2, 234/6

:
:
:
:
:
:
:
Spirituoso
:
21/6
(Un) poc’ allegro
:
139/4
:
123/3, 139/4, 187/5
:
12/2
:
46/1
:
187/5
:
100/5
Allegro
:
6/3, 29/7 (hor. doorgestreepte 2), 31/2, 47/1, 81/5, 88/1, 88/5, 95/1,
105/1, 135/5
:
4/3, 21/5, 22/1, 109/6, 244/9e, 245/12b
:
153/8
:
11/9
:
57/7, 81/3, 115/2
:
31/1
:
30/10, 249/11
:
199/8
Vivace e allegro
:
232/II9
:
24/3
Molt’ Allegro
:
36/6
Presto
:
68/2, 88/1, 101/4, 233/6
:
29/1, 70/10
:
35/5
Bij deze lijst kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt.
- Bach was het blijkbaar met Heinichen eens (§ 3) dat alle maatsoorten konden worden
versneld en vertraagd m.b.v. tempoaanduidingen. Zo kan bij een -maat molt’ adagio
staan, maar ook presto.
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Het lijkt een lange lijst te zijn, maar deze betreft slechts een fractie van het totaal aantal cantate- en passie-delen. Het overgrote deel daarvan heeft geen tempoaanduidingen; veel tempoaanduidingen werden bovendien ergens halverwege een deel geschreven, vaak bij een verandering van het tempo.
De aanduidingen a tempo, a tempo giusto, a battuta en moderato komen in deze lijst niet
voor. Bach gebruikte ze alleen in arioso-gedeelten in recitatieven, en daar hadden ze
blijkbaar een identieke betekenis. ‘Barnickel’ bevestigde impliciet dat a tempo hetzelfde betekende als a tempo giusto.AAA
De term allabreve of alla breve bij maatsoort  geeft aan dat het om een stuk in oude
motetstijl gaat zonder veel zestienden.
De term allegro komt relatief vaak voor in de loop van een koor of aria om een tempoversnelling aan te geven. Het lijkt waarschijnlijk dat het hierbij om een relatieve tempoverandering ging, en niet om een absoluut tempo.
De term presto komt slechts zes keer voor, vaak in combinatie met . Presto is daarnaast in een beperkt aantal partijen tegelijk genoteerd met allegro in andere partijen.
Daarentegen komt adagio zeer vaak voor. Bach gebruikte deze term tevens om een
vertraging tijdens een cadens aan te geven, in plaats van ritenuto. Meestal volgde
daarna het da capo.
Zoals in § 1 is opgemerkt, stond vivace in Bachs tijd voor een matig snel tempo. Ik ken
geen argumenten om aan te nemen dat dat bij Bach zelf niet zou gelden. Met un poc’
allegro werd ongeveer hetzelfde bedoeld als met vivace, want beide termen werden
soms door elkaar gebruikt. Een uitdrukking als vivace e allegro (levendig en vrolijk) in
Alles nun, das ihr wollet BWV 24/3 en het Cum sancto uit de mis in b BWV 232 kan alleen begrepen worden, wanneer de beide begrippen vivace en allegro een verschillende betekenis hadden.27 Bach kan met vivace een levendigheid en alertheid hebben
bedoeld, die niet automatisch gepaard ging met een hoog tempo. Dat zou bijvoorbeeld impliceren dat het beginkoor Ehre sei dir Gott gesungen uit de vijfde cantate van
het Weihnachtsoratorium BWV 248/43 en het koor Sind Blitze uit de Matthäus-Passion
BWV 244/27b niet zeer snel werden uitgevoerd.
Eveneens in § 1 is besproken dat largo in Bachs tijd niet ‘zeer langzaam’ betekende.
Na de langzame Kyrie-uitroepen (adagio) in de eerste maten van de mis in b BWV 232
heeft de Kyrie-fuga vanaf maat 5 (largo) dus een iets sneller, matig langzaam tempo.
In de aria Nur ein Wink uit de zesde cantate van het Weihnachtsoratorium BWV 248 is
de maatsoort , de kleinste noten zijn zestienden, en een tempoaanduiding ontbreekt.
Te verwachten is een basistempo: niet zeer langzaam, maar zeker niet snel. In twee
continuopartijen is echter de tempoaanduiding largo aangebracht (afb. 9).28 Kennelijk
zijn dit waarschuwingen tegen een te hoog tempo, omdat de continuopartij aanvankelijk de indruk wekt van een stuk met achtsten als kleinste noten.

Over de aanduiding allegro è presto in BWV 88/1 zie hieronder.
In de orgelpartij (largo), en in een van beide ongetransponeerde continuopartijen (largo e staccato).
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Afb. 9. BWV 248/57, continuopartij, begin.

-

In § 1 is ook besproken dat andante in Bachs tijd iets langzamer was dan het basistempo. Bij Bach lijkt andante ‘rustig voortstappend’ te betekenen. Voorbeelden hiervan zijn Et in unum Deum BWV 232/II3 uit de Mis in b, Ich will bei meinem Jesu wachen
BWV 244/20 en So ist mein Jesus nun gefangen BWV 244/27a uit de Matthäus-Passion. De
aria In Jesu Demut BWV 151/3 met de aanduiding andante staat in de maatsoort  met
achtsten. De lopende bas is – naar verwachting – nu in kwarten genoteerd. In al deze
gevallen zou dus een tegenwoordig als langzaam ervaren tempo zijn voorgeschreven.29

Men moet niet argeloos veel waarde toe te kennen aan de in de NBA opgenomen tempoaanduidingen. Deze werden namelijk bij Bach vaak slordig aangebracht in de partijen. De eenheid die de partituur van de NBA suggereert is in partituur en partijen vaak ver te zoeken.
Als voorbeeld kan BWV 88 dienen. Deel 1, een aria voor bas, bestaat uit twee delen: eerst een
op het oog betrekkelijk rustig -gedeelte met zestienden (Siehe, ich will viel Fischer aussenden,
afb. 10),

Afb. 10. BWV 88, deel 1, partituur, editie NBA, begin.

gevolgd door een opgewonden gedeelte met hoorns in  (Und darnach will ich viel Jäger senden, afb. 11).
In het motet Jesu meine Freude BWV 227 is andante genoteerd bij deel 8 (So aber); daar zijn
echter geen lopende achtsten te bespeuren. Wel in deel 9 (Gute Nacht), dat veel meer een andante-karakter heeft, maar geen tempoaanduiding. Van dit motet zijn alleen latere afschriften
overgeleverd. Men kan zich afvragen of bij die overlevering een verwisseling van tempoaanduidingen heeft plaatsgevonden.
29
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Afb. 11. BWV 88, deel 1, partituur, editie BG, m. 101-106.

Over het tempo van het -deel zwijgen de partituur en alle stemmen, behalve het doublet
van de partij voor viool 1: daar staat vivace (dus levendig, niet snel). Werd van alle overige
musici verwacht dat zij het vivace-karakter zelf uit de muziek konden aflezen? Of is dit vivace
in het doublet een kopieerfout? De BG en Carus laten de aanduiding in de partituur weg, de
NBA echter niet: in deze uitgave wordt het hele deel voorzien van deze tempoaanduiding,
alsof deze voor alle partijen zou gelden. Voor het tweede gedeelte in de maatsoort  hebben
de partijen voor corno 1, altviool, orgel en continuo geen tempoaanduiding. Maar in de partijen voor oboe d’amore 1, viool 1 (afb. 12) en in de partituur staat allegro, in de partijen voor
oboe d’amore 2, corno 2 en de beide partijen voor viool 2 is presto genoteerd. In het doublet van
viool 1 is allegro è presto genoteerd, maar dat lijkt fout te zijn gekopieerd uit de eerste partij
voor viool 1. Daar staat namelijk aan het begin van de episode allegro, daarna 13 maten pauze
en bij de inzet van de viool è presto (afb. 13); de bedoeling is niet duidelijk.

Afb. 12. BWV 88/1, partij viool 1, overgang naar Und darnach.

Afb. 13. BWV 88/1, partij viool 1 (doublet), overgang naar Und darnach.

19

De NBA noteert het merkwaardige allegro è presto. Nog bonter maakt Carus het met Allegro
quasi presto, dat nergens in de partituur en partijen voorkomt, en blijkbaar in 1872 is bedacht
door Wilhelm Rust, de uitgever van de BG-uitgave van deze cantate. Moet worden aangenomen dat sommige musici een tempoaanduiding presto nodig hadden, waar anderen konden
volstaan met allegro? En weer anderen zo’n tempoaanduiding helemaal niet nodig hadden?
Het lijkt er hier op dat het verschil tussen allegro en presto (in Bachs kerkmuziek?) niet zo
groot was. De mogelijk foute unieke dubbele aanduiding bij het viool 1-doublet is merkwaardigerwijze weer door de uitgever van de NBA overgenomen in de hele partituur en alle partijen.
Een dergelijke gang van zaken is bepaald niet uniek, en kan met vele voorbeelden
worden aangevuld. In Er ist auf Erden kommen arm BWV 248/7 zijn zowel Choral, Arioso als
Andante als aanduidingen genoteerd. Blijkbaar werd hiermee in dit geval hetzelfde tempo bedoeld. Bachs tempoaanduidingen geven blijkbaar globale informatie over het door hem gewenste tempo, maar hun plaatsing en hun betekenis is lang niet altijd consistent.
3. De kleinste noten.
Een blik op partituren van Bachs kerkelijke werken in Leipzig confronteert ons direct met
zijn horror vacui: lange notenwaarden zijn vrijwel altijd in andere stemmen opgevuld met
kleine noten. In de meeste delen van zijn cantates en passies in Leipzig komen veel zestienden voor. Blijkbaar hield Bach niet van lang aangehouden akkoorden waarin de muziek stil
staat.
Zestienden zijn impliciet snelle noten. Het genoemde notenbeeld suggereert dus
snelle tempi per zestiende noot. Bij Bach komen daarnaast ook stukken voor met veel tweeendertigsten. Dat betekent echter niet altijd dat hier een nog sneller tempo wordt gevraagd.
In de aria Zerfließe uit de Johannes-Passion BWV 245/35 wordt een te hoog tempo voorkomen
met de tempoaanduiding Molt’ adagio. Maar in de aria Komm süßes Kreuz BWV 244/57 heeft
Bach geen adagio genoteerd. De aria staat in de maatsoort , en zelfs het langzame basistempo () is onwaarschijnlijk snel. Blijkbaar vragen de kleine notenwaarden om een langzamer tempo, zoals werd bepleit door verschillende auteurs uit Bachs tijd (§ 1). Deze drongen
er mede op aan om de snelheid van een allegro aan te passen aan de kleinste notenwaarden,
omdat de toehoorders de muziek bij een te hoog tempo niet konden bevatten. Hoeveel temeer gold dat in de kerk!
Een paar bekende voorbeelden met veel virtuoze tweeëndertigsten in Bachs kerkmuziek uit Leipzig met waarschijnlijk een langzamer tempo zijn het koor Jauchzet, frohlocket
BWV 248/1 en het middendeel van de aria Frohe Hirten BWV 248/15 uit het Weihnachtsoratorium en de aria Erwäge uit de Johannes-Passion BWV 245/20. De laatste staat in -maat, en in §
5 zal blijken dat een -maat zowel een snel als een langzamer tempo kan hebben. Hier maken
de tweeëndertigsten direct duidelijk dat gekozen moet worden voor een langzamer tempo.
Stukken in de maatsoort  zijn meestal gevuld met zestienden. In zo’n geval zal het basistempo ongeveer gelijk zijn aan basistempo (). Maar als zestienden ontbreken is vermoedelijk een sneller tempo bedoeld, zoals in het koor Wo wilst du, daß wir dir bereiten das Osterlamm
BWV 244/9b uit de Matthäus-Passion. Meestal koos Bach in zo’n geval niet voor een -maat
met achtsten, maar voor een -maat met zestienden. Stukken zonder zestienden komen bij
Bach niet vaak voor, behalve bij stile-antiqua-stukken in allabreve.
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4. De tekst en het affect.
Tekst en affect bepalen mede het tempo (§ 1). Het komt vaak voor in Bachs cantates dat tekst
en affect van een stuk niet overeenkomen met het basistempo van de maatsoort, terwijl een
tempoaanduiding ontbreekt. In zo’n geval ligt het voor de hand dat het tempo werd aangepast aan het affect. Het spreekt vanzelf dat een tekst als Es ist nichts gesundes an meinem Leibe
(BWV 25/1) niet sneller werd genomen dan basistempo (), maar Ach wie flüchtig, ach wie nichtig (BWV 26/1) wel, ondanks dat een tempoaanduiding in beide gevallen ontbreekt. In BWV
Ich wünschte mir den Tod BWV 57/3 valt bij een -maat zonder veel zestienden een sneller
tempo te verwachten dan basistempo, maar de tekst suggereert toch een langzamer tempo.
Dat het notenbeeld niet doorslaggevend hoefde te zijn (zoals Abravaya ten onrechte
suggereert), en tekst en affect wel, moge blijken uit de aria Falscher heuchler Ebenbild BWV
179/3 (afb. 14). Het affect vraagt om een opgewonden voordracht; een sneller tempo dan het
basistempo () is waarschijnlijk juist geweest.

Afb. 14. BWV 179, deel 3, begin, partituur, editie NBA.

Diezelfde aria verschijnt echter met de tekst Quoniam tu solus sanctus en een andere instrumentatie in de mis in G (BWV 236/5; afb. 15). De tekst vraagt om een veel gematigder uitdrukking, en dus een langzamer tempo; zeker niet sneller dan het basistempo ().

Afb. 15. BWV 236, deel 5, begin, partituur, editie BG.

De maatsoort en het notenbeeld zijn in beide gevallen gelijk. Maar het affect is heel verschillend, en het tempo was dat daarom ook. In dit geval liet Bach geen misverstand bestaan: hij
noteerde in het tweede geval adagio.
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Een opgewonden of vrolijke tekst lijkt tempoverhoging in de hand te hebben gewerkt. Men
kan veronderstellen dat dat eenzelfde tempo was alsof daar vivace bij stond (of in extremere
gevallen allegro). In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om de invloed van de tekst en het
bijbehorende affect te beoordelen. Maar soms wordt het de uitvoerder gemakkelijk gemaakt.
Als voorbeeld moge dienen de tenorsolo Jesus Christus, Gottes Sohn BWV 4/4 in de maatsoort
. Deze begint zonder tempoaanduiding, maar het affect lijkt opgewonden. Men kan veronderstellen dat een sneller tempo dan basistempo () passend was. In maat 27 schreef Bach
naar aanleiding van het woord ‘Todsgestalt’ adagio voor. Halverwege maat 28 keert de oude
schrijfwijze terug, maar nu met de tempoaanduiding allegro. Dat kan alleen maar betekenen
dat ook in het begin allegro bedoeld is, en niet basistempo (). Men mag dit zien als een bevestiging van het opgewonden karakter (afb. 16).

Afb. 16. BWV 4/4, partituur, maat 26-29, editie NBA.

Overigens vallen hier weer grote verschillen op tussen de diverse partijen: de genoemde
tempoaanduidingen komen alleen voor bij de vioolpartijen met hun zestienden. De tenor, die
later invalt, heeft geen tempoaanduidingen, de orgelpartij wel adagio maar geen allegro, en de
continuopartij (die hier geen zestienden heeft) adagio en presto. De instrumentalisten moesten
logischerwijze over tempowijzigingen geïnformeerd worden; deze konden ze niet afleiden
uit de tekst, omdat ze deze niet voor zich hadden. Iets dergelijks doet zich ook voor in de
basaria Das Unglück schlägt BWV 139/4. In het begin ontbreekt een tempoaanduiding, maar
de tekst en de onrustige muziek met veel sprongen doen vermoeden dat het tempo hoger
was dan basistempo () (afb. 17).

Afb. 17. BWV 139, deel 4, partituur, editie NBA, begin.

In de aria is er een aantal malen een overgang naar een -maat met de aanduiding vivace, en
een enkele keer geeft de gezongen tekst aanleiding tot een ander tempo: andante. Maar steeds
is er de terugkeer naar het opgewonden beginthema in . In tegenstelling tot in het begin is
hierbij nu wél een tempoaanduiding geschreven, meestal vivace (afb. 18).
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Afb. 18. BWV 139, deel 4, partituur, editie BG, maat 56-58.

In deze aria is de notatie van de tempoaanduidingen en maatsoorttekens ( en ) weer niet
consequent in alle partijen.30 Naar het einde toe werden de tempoaanduidingen vaak weggelaten; misschien omdat herhaling hiervan overbodig werd geacht.
Samenvattend: wanneer een stuk in  staat, met zestienden als kleinste noten, en een
tempoaanduiding ontbreekt, dan kunnen een vrolijke of opgewonden tekst en bijbehorend
affect een tempo tot gevolg hebben, als was vivace of soms zelfs allegro genoteerd. Er zijn veel
voorbeelden aan te wijzen van delen in de maatsoort , waar een vivace- of allegro-tempo
voor de hand ligt, terwijl een tempoaanduiding ontbreekt, zoals Cum sancto Spiritu BWV
235/6 uit de mis in g, Fecit potentiam BWV 243/7 uit het Magnificat, de aria Ermuntre dich BWV
180/2, de aria Herr, der du stark und mächtig bist BWV 10/2 en een groot aantal volkskoren in
de beide overgeleverde passies.
Het is niet bekend hoe Bachs musici konden weten, wanneer ze aan het begin van een
stuk moesten afwijken van het basistempo. Maar het ligt voor de hand dat het tempo tijdens
de repetitie door Bach werd aangegeven, en dat de musici zich dit dan tijdens de uitvoering
wel herinnerden. Mogelijk werden tijdens de directie bovendien slagen vooraf gegeven.
5. Impliciete afwijkingen van het basistempo
Wanneer duidelijk sprake is van een dansvorm kan een bij die dansvorm behorend tempo
zijn toegepast (Hoofdstuk XI.3), in plaats van het basistempo. Ook delen van een concert of
sonate hadden standaard andere tempi dan het basistempo, namelijk achtereenvolgens allegro, adagio en allegro. In Bachs cantates komen sinfonia’s voor met delen uit zulke concerten.
Zonder dat een tempoaanduiding is vermeld, moet worden verondersteld dat deze delen allegro behoorden te worden gespeeld. Voorbeelden: BWV 35/1, 49/1, 52/1, 169/1, 174/1, 188/1,
249/1. In BWV 29/1 schrijft Bach Presto voor, misschien om een extra snel tempo te vragen.

Op één plaats (maat 46) staat in de viool- en continuopartijen allegro i.p.v. vivace, en alleen in de continuopartij staat bij latere herhalingen poc’ allegro – en dan in de maatsoort . Nu is er tussen vivace en
poc’ allegro waarschijnlijk weinig verschil. En de maatsoort  komt af en toe ook in andere partijen voor
en wordt dan meestal genoteerd als een  die dwars door de maatstreep is geschreven. Het lijkt erop
dat er tussen  (met zestienden) zonder tempoaanduiding en  met de aanduiding vivace eigenlijk
geen verschil is.
30
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Over de tempi die Bach hanteerde is niets met zekerheid bekend. Hij
nam de tempi in zijn kerkmuziek waarschijnlijk langzamer dan in zijn
wereldlijke muziek. Bach kende het begrip tempo giusto en paste het
toe.
Tempoaanduidingen gebruikte hij vooral om afwijkingen van het verwachte tempo aan te geven. Daarin was hij bepaald slordig.
Het tempo in stukken met veel kleine noten werd waarschijnlijk meestal
langzamer genomen, terwijl ook de tekst en het affect aanleiding konden
geven tot een afwijkend tempo. In delen met dansritme en in delen van
concerten was het basistempo ook niet steeds van toepassing.

Rens Bijma, versie 25-04-2022
Met dank aan Jos van Veldhoven

Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon oder musicalische Bibliothec, Leipzig 1732.
p. 398. Mensura […] der Tact – oder vielmehr: die Ausmessung der Noten und Pausen
p. 592. Tact […] Tactus, […] die Abmessung der Zeit, und Music-Noten […] gleich wie jetzo
gemeiniglich durch die Hand verrichtet […]
p. 598. Tempo […] Tempus […] bedeutet (1. zweene Täcte. (2. auch die partes aliquotas eines
Tacts: also sagt man: daß es Täcte von 2. 3. 4. und mehreren Tact-Theilen (tempi) giebt. (3. gewisse Tact-Zeichen.
B Ibid., Praecepta der Musicalischen Composition, [Weimar 1708, p. 55].
§ 1. Der Tact ist eine mit der Hand, oder auch nur im Sinne formirte regulaire Bewegung, womit
der Klang, und mit diesem auch zugleich die Zeit abgemeßen wird. […] * Daher er auch Mensura, […] das Zeit-Maaß genennet wird. Im Italiänischen heißet er la Battuta.
C Jakob Adlung, Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit, 1758, p. 207f.
Man muß mit dem Tacte die Mensur (mouvement) nicht verwechseln, wodurch keine Tactesart,
sondern derselben Geschwindigkeit angezeigt wird, welche entweder aus der Tactesart, oder
aus der Natur des gesetzten Stücks, oder aus beygefügten Worten abgenommen wird.
Das italienische Wort tempo bedeutet bisweilen eben dasselbige.
D Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 171ff.
§ 6. Die Ordnung dieser Zeitmaasse ist Zweyerley Art […]
§ 7. Die erste Art nennet man auf Französisch: la Mesure, die Maaß, nehmlich der Zeit; das andere Wesen aber: le Mouvement, die Bewegung. […]
§ 18. Aber das zweite und geistigere Stück, da jenes cörperlicher ist, ich meine das Mouvement,
läßt sich schwerlich in Gebote und Verbote einfassen: weil es auf die Empfindung und Regung eines ieden Setzers hauptsächlich, und hiernächst auf die gute Vollziehung, oder den
zärtlichen Ausdruck der Sänger und Spieler hier ankommt.
A
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§ 24. „Was ist für ein Unterschied zwischen dem Tact und der Bewegung? Antwort: die
Mensur ist ein Weg; dessen Ende aber die Bewegung. […] Und wie die Stimme oder der Gesang sich von der Mensur muß leiten lassen, also wird hinwiederum der Tact von der Bewegung geführet und belebet.
E Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, p. 55.
§ 11. Die richtige Abmessung und Eintheilung langsamer und geschwinder Noten, heißt der
Tact: (la mesure) so wie hingegen das Zeitmaaß (le mouvement) die Gesetze der langsamen und
geschwinden Bewegung des Tactes ausmachet.
F Ibid., p. 139.
§ 7. […] Ein langsames Stück in Zweyviertheil- oder Sechsachtheiltacte, spielet man etwas geschwinder, und eines in Allabreve- oder Dreyzweytheiltacte, langsamer, als im schlechten oder Dreyviertheiltacte.
G Ibid., p. 260.
§ 45. […] so befinde ich noch für nöthig, eine Idee zu geben, wie man, bey einem jeden Stücke
insbesondere, das ihm eigen Tempo ohngefähr errathen könne. Es ist zwar dieses Errathen
des Zeitmaaßes nicht eines der leichtetsten Dinge in der Musik: desto nöthiger aber wäre es,
deswegen, so viel als möglich ist, einige gewissen Regeln fest zu setzen.
H Walther 1732, p. 123.
. Dieses […] Zeichen, so […] die Teutschen insgemein das schlechte  nennen, […] bedeutet
einen entweder aus vier geschwinden oder langsamen Theilen bestehenden Tact, nachdem
nemlich allegro oder adagio dabey stehet: ist aber nichts dabey notirt, so wird allezeit adagio
drunter verstanden, und eine langsame Mensur gegeben, welche die Welschen tempo ordinario,
und tempo alla Semibreve nennen.
I Ludwig von Beethoven, brief aan uitgever Schott, 1826 (geciteerd uit Klaus Miehling, Das Tempo in
der Musik von Barock und Vorklassik, Wilhelmshafen 1993, p. 23).
Wir können beynahe keine tempi ordinari mehr haben, indem man sich nach den Ideen des
freyen Genius richten muß.
J Walther 1708, p. [155].
Tempo giusto, […] der Tact so nicht zu geschwind, und auch nicht zu langsam, sondern eben
recht ist.
K Johann Philipp Eisel, Musicus Autodidaktikos, Erfurt 1738, p. 21.
A tempo giusto, eine rechtmäßige Mensur, die nicht zu langsam auch nicht zu hurtig gehet.
L Walther 1732, p. 55.
A tempo giusto […] nach gebührenden Tact
M Georg Philipp Telemann, Harmonischer Gottesdienst, [Erster Theil], Vorbericht, Hamburg 1725, [p. 2]
Betreffend die Bewegung des Tactes in einer jeglichen Arie, so haben diejenigen ein mittelmäßiges Gewicht, bey welchen am Anfange kein andeutendes Wort als Presto, allegro, vivace etc. =
sehr geschwinde / geschwinde / munter etc.; Adagio, largo, affettuoso etc. = sehr langsam / langsam / beweglich zu finden ist. […]
N Johann Baptist Samber, Manducatio ad organum Cum continuatione, Salzburg 1704, p. 13.
[Na het noemen van verschillende maatsoorten:]
Warumben werden so vielen Zahlen gesetzt? Dises geschicht darumben / damit man dadurch
wissen möge / ob der Gesang langsamb / mittelmässig / oder geschwind und hurtig gehen
solle; Dann wann hochgültige Noten, als ganze angezeigt werden / solle das Gesang langsamb
und gravitätisch so aber halbe / etwas geschwinders / und da aber viertl Noten noch geschwinder gemacht worden.
Wann das Gesang aber anderst / als gleich erst oben gesagt / entweders noch langsamber / oder geschwinder gehen solle / pflegen die Componisten zu Anfang deß Gesang gemeiniglich ob
der Zeilen zu setzen folgende Wörtlein / […] welche heissen und bedeuten. Als
Adagiò, Gravè, Lentò, Lentament, Largò, Tardò. Diese Wörtlein zeigen an einem langsamen und
sanfften Tact.
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Allegrò, Prestò. Einen hurtigen geschwinden Tact.
Vivacè heisset Lebhaft.
O Quantz 1752, p. 266.
§ 24. Auf die bisher beschriebene Weise nun, kann man nicht allein jede Note in ihr gehöriges
Zeitmaaß eintheilen lernen; sondern man kann auch dadurch, von jedem Stücke, das rechte
Tempo, so wie es der Componist verlanget, mehrentheils errathen: wenn man nur damit eine
lange und vielfältige Erfahrung zu verknüpfen suchen wird.
P Friedrich Wilhelm Marpurg, Anleitung zum Clavierspielen, Berlin 1755, p. 17.
Tempo giusto, in der rechten Bewegung, nicht zu geschwinde oder zu langsam, nachdem es
das Stück verträgt.
Q Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augspurg 1756, p. 30, 49.
p. 30. § 7. […] Man muß nicht nur den Tact richtig und gleich schlagen können: sondern man
muß auch aus dem Stücke selbst zu errathen wissen, ob es eine langsame oder eine etwas geschwindere Bewegung erheische. […] Jedes melodische Stück hat wenigstens einen Satz, aus
welchem man die Art der Bewegung, die das Stück erheischet, ganz sicher erkennen kann. Ja
oft treibt es mit Gewalt in seine natürliche Bewegung […].
p. 49. Das Tempo Commodo, und Tempo giusto, […] führen uns ebenfalls auf das Stück
selbst zurück. Sie sagen uns daß wir das Stück weder zu geschwind weder zu langsam, sondern in dem eigentlichen, gelegenen – natürlichen Tempo spielen sollen. Wir müssen also den
wahren Gang eines solchen Stückes in dem Stück selbst suchen […].
R Johann Philipp Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Zweyter Theil, Berlin und Königsberg 1776, p. 106f.
p. 106. […] In der That hat jede Leidenschaft und jede Empfindung, sowol in ihrer innerlichen
Würkung, als in der Rede, wodurch sie sich äußert, ihre geschwindere oder langsamere, heftigere oder gelassenere Bewegung, und diese muß auch der Componist, nach der Art der Empfindung, die er auszudrücken hat, richtig treffen.
Zuerst also muß ich den angehenden Tonsetzer erinnern, daß er die Natur jeder Leidenschaft
und Empfindung in Absicht auf die Bewegung fleißig studire […]
Ferner muß er sich ein richtiges Gefühl von der natürlichen Bewegung jeder Taktart erworben
haben, oder von dem, was Tempo giusto ist. Hierzu gelangt er durch eine fleißige Übung in den
Tanzstücken aller Art. Jedes Tanzstück hat seine gewisse Taktbewegung, die durch die Taktart und die Notengattungen, die darin angebracht werden, bestimmt wird. […]
p. 107. Also wird das Tempo giusto durch die Taktart und durch die längeren und kürzeren
Notengattungen eines Stücks bestimmt. Hat der junge Tonsetzer erst dieses ins Gefühl, denn
begreift er bald, wie viel die Beywörter largo, adagio, andante, allegro, presto, und ihre Modificationen als larghetto, andantino, allegretto, prestissimo, der natürlichen Taktbewegung an Geschwindigkeit oder Langsamkeit zusetzen oder abnehmen, und er wird bald im Stande werden, nicht allein in jeder Art von Bewegung zu componiren, sonders auch also, daß die Bewegung von denen, die es vortrage, alsobald und richtig getroffen werde.
S Johann Abraham Peter Schulz, in Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste, Zweiter
Theil, Leipzig 1774, p. 1129f. (Takt)
[…] Desgleichen hat er sich durch die Erfahrung ein gewisses Zeitmaaß von der natürlichen
Länge und Kürze der Notengattungen erworben; er wird daher ein Stük, das gar keine Bezeichnung der Bewegung hat, oder, welches einerley ist, mit Tempo giusto bezeichnet ist, nachdem es aus längeren oder kürzeren Notengattungen besteht, eine langsamere oder geschwindere, aber richtige Bewegung und zugleich die rechte Schweere oder Leichtigkeit im Vortrag
geben, und wissen, wie viel er der natürlichen Länge und Kürze der Noten an Langsamkeit
oder Geschwindigkeit zuzugeben oder abzunehmen habe, wenn das Stük mit adagio, andante
oder allegro etc. bezeichnet ist. Hieraus werden die Vortheile der Unterabtheilungen der geraden und ungeraden Taktart in verschiedene Takte von längeren oder kürzeren Noten der
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Hauptzeiten begreiflich: denn dadurch erhält jeder Takt seine ihm eigene Bewegung, sein ihm
eigenes Gewicht im Vortrag, folglich auch seinen ihm eigenen Charakter.
Soll nun ein Stük einen leichten Vortrag, zugleich aber eine langsame Bewegung haben, so
wird der Tonsezer nach Beschaffenheit des leichten oder leichteren Vortrages einen Takt von
kurzen oder kürzeren Zeiten dazu wählen, und sich der Worte: andante, oder largo, oder adagio
etc. nachdem die Langsamkeit des Stüks die natürliche Bewegung des Taktes übertreffen soll,
bedienen; und umgekehrt: soll ein Stük schweer vorgetragen werden, und zugleich eine geschwinde Bewegung haben, so wird er einen nach Beschaffenheit des Vortrags schweeren
Takt wählen, und ihn mit vivace, allegro oder presto etc. bezeichnen. […]
T Wolfgang Caspar Printz, Musica Modulatoria Vocalis, Schweidnitz 1678, p. 5, 7.
§ 23. Die Melodeyen sollen andächtig / nicht liederlich und von weltlichen Liedern und Tänzen entlehnet seyn / welche mehr ein Gelächter / als Anmuth oder Andacht erwecken / ob
gleich etliche Unverständige solche begehrten / oder lobeten.
§ 34. [Der Prefectus] soll aber führnehmlich vorsehen / daß er nicht gar zu geschwinde tactire:
Weil dadurch die Harmony deformiret […]
U Pier Francesco Tosi 1723 / vertaald door Johann Friedrich Agricola, Anleitung zur Singekunst, Berlin
1757, p. 150.
Vom Recitativ. […]
Die erste Art ist das Kirchen-Recitativ, […] Es wird so vorgetragen, wie es der Heiligkeit des
Ortes gemäß ist. Es leidet nicht das scherzhafte einer freyern Schreibart. Es fodert vielmehr hie
und da eine lange Aushaltung, viele Vorschläge, und eine beständig unterhaltene edle Ernsthaftigkeit.
V Johann David Heinichen, Der General-Bass in der Composition, Oder: Neue und gründliche Anweisung,
Dresden 1728, p. 937.
Supplementa zur Einleitung, § 3. Von dem ungesaltzenen Wesen eines antiquen Kirchen-Styli
abzugehen pflegen.
Zwar will man in einigen deutschen Capellen noch deswegen über dergleichen antiquen stylum
halten, weil er andächtiger und nicht so munter seyn soll, als die heutige Kirchen-Arth. Allein
zugeschweigen, daß der Unterscheid der alten und neuen Music überhaupt, in viel reellern
Dingen, als in der Munterkeit bestehet: so möchte man wohl fragen, warum man nicht auch in
der Kirche zum Lobe Gottes, etwas munteres und spirituelles könne hören lassen, wenn dabey
nach Anleitung der Worte eine vernünfftige Abwechselung geschiehet, und man nicht auff
den Abusum Theatralischer Gedancken verfället? […]
W Johann Mattheson, Kern melodischer Wissenschaft, Hamburg 1737, p. 19f. (gevarieerd herhaald in
Mattheson 1739, p. 82f.)
§ 23. Alles Spielen ist eine Nachahmung und Gesellschafft des Singens, ja, ein Spieler […] muß
alles, was zu einer guten Melodie und Harmonie erfordert wird, viel fleißiger beobachten, als
ein Sänger, […] dieweil man, bey dem Singen, die deutlichsten Worte zum Beystande hat; woran es hergegen bey Instrumenten allemahl fehlet.
§ 24. In so weit nun der Instrumenten-Styl mit in die Kirche gehöret, […] in so weit erfordert
er, bey den in geistlichen Stücken gebräuchlichen Sonaten, Sonatinen, Symphonien, Vor- und
Zwischen-Spielen, seine besondere Festigkeit, und ein wohlgegründetes Wesen im Gange; damit es nicht nach einer losbändigen Ouvertür schmecke: denn in göttlichen Materien muß dieser Styl ernsthafft, wohlbedeckt und kräfftig, nicht tändelnd, nackt und ohnmächtig seyn […]
§ 25. Jedoch muß man deswegen nicht aller Lebhafftigkeit bey dem Gottesdienst, ohne Unterschied, absagen, da zumahl diese Setz-Art offt von Natur mehr freudiges und munteres erfordert, als irgend eine andre, nachdem nehmlich, die Umstände Anlaß dazu geben. Ja, der Instrumenten-Styl dienet eigentlich dazu, daß er eben dasjenige über sich nehmen und heraus
bringen soll, was nicht allemahl den Sing-Stimmen anständig oder bequem fällt. Faul, schläfrig, lahm, ist nicht ernsthafft, prächtig oder majestätisch. Freude verwirfft keinen Ernst, sonst
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müste alle Lust im Scherz bestehen. Ein aufgeräumtes Wesen reimt sich am schönsten zur Andacht; im Fall diese nicht im Schlummer, oder gar im Traum, verrichtet werden soll. Nur muß
die nöthige Bescheidenheit niemahls aus den Augen gesetzet werden, noch dieser Befehl den
geringsten Abbruch leiden: Sey fröhlich, doch in Gottesfurcht.
X Johann Adolph Scheibe, Critischer Musikus I, Siebzehntes Stück, 1737, ed. Leipzig 1745, p. 162.
[…] Die Freude und die Lust müssen in der Kirche mit einer gewissen Mäsigung verbunden
seyn, die mehr ein inneres Vergnügen der Seelen anzeiget, als eine allzufreye Bewegung, die
zwar sonst wohl erlaubet ist, in geistlichen Sachen, sonderlich in der Kirche, anstößig sein
möchte. Man muß hingegen darauf sehen, muntere Texte durch eine starke und völlige Harmonie nachdrücklich und bedachtsam auszuarbeiten; denn so wird man nicht wider die
Ernsthaftigkeit, Andacht und Sittsamkeit des Ortes verstoßen, sondern vielmehr die Zuhörer
zu einem heiligen Nachdenken ermuntern. […]
Y Quantz 1752.
p. 170. § 18. An einem großen Orte, wo es stark schallet, und wo das Accompagnement sehr
zahlreich ist, machet eine große Geschwindigkeit mehr Verwirrung, als Vergnügen. […] Der
an großen Orten allezeit entstehende Wiederschall verlieret sich nicht so geschwind; sondern
verwickelt die Töne, wenn sie gar zu geschwinde mit einander abwechseln, dergestalt unter
einander, dass sowohl Harmonie als Melodie unverständlich wird.
p. 289. § 21. Ueberhaupt wird zur Kirchenmusik, sie möge bestehen worinn sie wolle, eine
ernsthafte und andächtige Art der Composition, und der Ausführung, erfodert. Sie muß vom
Opernstyle sehr unterschieden seyn. […]
§. 22. […] Die Leidenschaften, ob gleich ihre Gegenstände unterschieden sind, müssen hier sowohl, ja noch sorgfältiger als auf dem Theater, erreget werden. Die andacht setzet ihnen nur
hier die Grenzen.
Z Schulz, 1774, p. 1253. (Vortrag)
Ein Allegro für die Kirche verträgt keine so geschwinde Bewegung, als für die Kammer oder
das Theater, und wird in einer Symphonie geschwinder vorgetragen, als in derselben Taktart
und mit denselben Notengattungen in einem Singstük oder einem gearbeiteten Trio; [...].
AA Eisel 1738, p. 21.
Was sind vor musicalische Kunst-Wörter zu mercken?
Fast unzählige, wie dann die Herren Componisten fast täglich neue erdencken. […]
BB Kirnberger 1776, p. 119.
Wird die Bewegung aber durch die Beywörter andante, largo &c. abgeändert, so können deren
mehrere oder gar keine nach Maßgebung der Langsamkeit oder Geschwindigkeit derselben,
darin angebracht werden.
CC Friedrich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung I, 1700/1710, s.p.,
Die Italiäner und Teutschen aber bleiben meistentheils in geistlichen Kirchen-Sachen bey den
ersten Arth / und führen einen langsamen gravitaetischen Tact: soll es geschwinde gehen / so
setzet der Componist ausdrücklich darunter: allegro, oder: presto; soll es langsam gehen / wird
es mit dem darunter gesetzten: adagio oder lento angedeutet […]
DD Walther 1732, p. 35, 27, 639.
p. 35. Andante ([…] mit gleichen Schritten wandeln). Wird sowohl bey andern Stimmen, als
auch solchen General-Bässen, die in einer ziemlichen Bewegung sind, oder den andern Stimmen das thema vormachen, angetroffen; da denn alle Noten fein gleich und überein (ebenträchtig) executirt, auch eine von den andern wohl unterschieden, und etwas geschwinder als
adagio tractirt werden müssen.
p. 27. Allegro […]: frölich, lustig, wohl belebt oder erweckt; sehr offt auch: geschwinde und
flüchtig: manchmal aber auch, einen gemäßigten, obschon fröhlichen und belebten Tact […]
p. 639: Vivace […] lebhaft.
EE Friderich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung, Band II, heruitgave door Mattheson 1721, p. 109.
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Andante: gehend / ordentlich / ebenträchtig / nicht lauffend noch kriechend / nicht zu langsam
nicht zu geschwinde. (a)
(a) Andante hieß in der ersten Edition: gantz langsam. Ob es recht oder unrecht ist mag der
musicalische Leser entscheiden.
FF Quantz 1752, p. 262.
§ 49. […] Ich will solche [Beywörter], so wie sie in Concerten, Trio und Solo vorkommen, in
vier Classen eintheilen, und zum Grunde setzen. Sie sind aus den gemeinen geraden oder
Vierviertheiltacte genommen, und sind folgende: 1) das Allegro assai, 2) das Allegretto, 3)
das Adagio cantabile, 4) das Adagio assai. Zu der ersten Classe rechne ich: das Allegro di
molto, das Presto u.s.w. Zu der zweyten: das Allegro ma non tanto, non troppo, non presto,
moderato. u.s.w. Der dritten Classe zähle ich zu: das Cantabile, Arioso, Larghetto, Soave,
Dolce, Poco andante, Affettuoso, Pomposo, Maestoso, alla Siciliana, Adagio spiritoso, u.d.g.
Zur vierten gehören: Adagio pesante, Lento, Largo assai, Mesto, Grave, u.s.w. Diese Beywörter machen zwar unter sich selbst wieder jedes einigen Unterschied; doch geht derselbe mehr
auf den Ausdruck der Leidenschaften, die in einem jeden Stücke vornehmlich herrschen, als
auf das Zeitmaaß selbst. […]
GG Johann Samuel Petri, Anleitung zur praktischen Musik, Lauban 1767, ed. Leipzig 1782, p. 458.
Vom Großen Violon.
§ 10. Im Allegro jedoch soll der Violoniste die Töne fein kurz abreißen, damit sie stärker nachklingen, desgleichen im Andante, damit der Takt recht reissend werde. Desto mehr aber müssen die geschleiften Noten sanfte gezogen werden im Striche.
HH Walther 1732, p. 355.
Largo […] sehr langsam, den Tact gleichsam erweiternd […] Bey etlichen Auctoribus bedeutet
es eine etwas geschwindere Bewegung, als adagio erfordert […]
II Daniel Speer, Grundrichtiger / kurtz / leicht und nöthiger Unterricht Der Musicalischen Kunst, Berlin 1687,
p. 33.
[…] 3. Ein geschwinder Tact, so zu langsamen gesetzten alten Moteten, und zu dem jetzt überschriebenen Ala breve, presto und allegro zu gebrauchen […]
(zie voor dit citaat verder § XI.2.)
JJ Quantz 1752, p. 262f.
Im Allegro assai bestehen die Passagien aus Sechzehntheilen oder eingeschwänzten Triolen;
und im Allegretto aus Zwey und dreyßigtheilen oder zweygeschwänzten Triolen. Weil aber
die itzt angeführten Passagien mehrentheils in einerley Geschwindigkeit gespielet werden
müssen, sie mögen zwey- oder dreygeschwäntzet seyn: so folget daraus, daß die Noten von
einerley Geltung in dem einem noch einmal so geschwinde kommen, als in dem andern. […]
KK Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier su spielen, [Erster Theil], Berlin
1753, p. 121.
§ 10. Der Grad der Bewegung lässt sich so wohl nach dem Inhalte des Stückes überhaupt, den
man durch gewisse bekannte italienische Kunstwörter anzuzeigen pflegt, als besonders aus
den geschwindesten Noten und Figuren darinnen beurtheilen. Bey dieser Untersuchung wird
man sich in den Stand setzen, weder im Allegro übereilend, noch im Adagio zu schläfrich zu
werden.
LL Kirnberger 1776, p. 107.
[…] In Ansehung der Notengattungen haben die Tanzstücke, worin Sechszehntel und
Zweyunddreißigtheile vorkommen, eine langsamere Taktbewegung, als solche, die bey der
nemlichen Taktart nur Achtel, höchstens Sechszehntel, als geschwindesten Notengattungen
vertragen. […] Also wird das Tempo giusto durch die Taktart und durch die längeren und kürzeren Notengattungen eines Stücks bestimmt.
MM Walther 1708, p. [56].
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§ 2. Der Tact soll von der Beweg- und Klopfung des menschlichen Hertzens seyn erfunden
worden. Gleich wie nun das Herzklopfen […] nach dem Alter, Geschlecht, Temperament, affecten und Krankheiten des Menschen variiret, also muß auch nach Beschaffenheit des Textes,
wenn derselbe neml. lustig, traurig, ernsthaftig, u.s.f. ist, bald ein geschwinder, bald ein langsamer, bald ein gleicher, bald ein ungleicher Tact gebrauchet werden. […]
NN Mattheson 1739, p. 173.
§ 26. Also ist es nicht genug zur Aufführung einer Music, daß man den Tact, nach seinen vorgeschriebenen Zeichen wol zu schlagen und zu halten wisse, sondern der Director muß
gleichsam den Sinn des Verfassers errathen: d.i. er muß die verschiedenen Regungen fühlen,
welche das Stück ausgedrückt wissen will. […]
OO Georg Muffat, Auserlesener mit Ernst- und Lust- gemengter Instrumental-Musik, Passau 1701, Vorred.
[…] 8. In Leitung der Mensur oder des Tacts is meistentheils denen Italiänern nachzufolgen /
die unter die Wörter Adagio, Gravè, largò &c. viel langsamer als unsere / und bißweilen dermassen / daß man sie kaum erwarten kan; unter denen Allegrò, Vivacè, Prestò […] aber viel lustig- und geschwinder zu gehen pflegen. […]
PP Mattheson 1713, p. 84f.
Ich lasse es dahin gestellet seyn / ob die Geschwindigkeit auf einem Instrument eine admiration,
oder wol gar eine Erstaunung / zu wege bringen könne / so viel ist bekannt / daß die Erstaunung und Verwunderung nicht der Music Endzweck seyn / und daß / wovor sich einer
entsetzet / solches nicht allemahl / oder doch selten ergetzet; Item daß / was man admiriret /
nicht allezeit darum charmiret; solcher Taschenspielerey und Gaukeley wegen / auf Instrumenten, insonderheit auf dem Clavier, hat Gott keine Music gegeben / eben so wenig als er die Füße
zum Seiltanzen gemacht; sondern daß seine / in solcher Gabe steckende Weißheit / uns Menschen zur Andacht und zur wolerlaubten Lust / ja zum Vorgeschmack des ewigen / harmonischen / ebenträchtigen / friedlichen / ordentlichen und ruhigen Wollebens dienen möchte.
QQ C.P.E. Bach 1753. Zie KK. Maar hij schreef ook dat in Berlijn (in navolging van Italië?) extremere
tempi werden gehanteerd dan in andere delen van Duitsland: Ibid., p. 304.
§ 7. […] die Zeitmaasse […], wie sie hier [= Berlin] eingeführet ist, und wobey die Adagio weit
langsamer, und die Allegro weit geschwinder ausgeführet werden, als man in andern Gegenden zu thun pfleget.
RR Quantz 1752, p. 113.
§ 8. […] Man muß deswegen das Tempo nach den schweresten Passagien fassen. […]
§ 11. Bey aller Lebhaftigkeit, so zum Allegro erfodert wird, muß man sich dessen ungeachtet
niemals aus seiner Gelassenheit bringen lassen. Denn alles was übereilet gespielet wird, verursachet bey den Zuhörern eher eine Aengstlichkeit als Zufriedenheit. Man muß nur allezeit den
Affect, welchen man auszudrücken hat, nicht aber das Geschwindspielen zu seinem Hauptzwecke machen. Man könnte eine musikalische Maschine durch Kunst zubereiten, daß sie gewisse Stücke mit so besonderer Geschwindigkeit und Richtigkeit spielete, welche kein
Mensch, weder mit den Fingern, noch mit der Zunge nachzumachen fähig wäre. Dieses
würde auch wohl Verwunderung erwecken; rühren aber würde es niemals: und wenn man
dergleichen ein paarmal gehöret hat, und die Beschaffenheit der Sache weis; so höret auch die
Verwunderung auf. Wer nun den Vorzug der Rührung vor der Maschine behaupten will, der
muß zwar jedes Stück in seinem gehörigen Feuer spielen: übermäßig übertreiben aber muß er
es niemals; sonst würde das Stück alle seine Annehmlichkeit verlieren.
SS Ibid., p. 266f.
§ 52. […] Was die Arien im Italiänischen Geschmacke anbelanget, so ist zwar wahr, daß fast
eine jede von ihnen ihr besonderes Tempo verlanget. […] doch […] kömmt es nur darauf an,
daß man sowohl auf den Sinn der Worte, als auf die Bewegung der Noten, besonders aber der
geschwindesten Achtung gebe: und daß man bey den geschwinden Arien, auf die Fertigkeit
und die Stimmen der Sänger sein Augenmerk richte. […] Wenn man also […] weis, daß über-
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haupt die meisten Arien nicht ein so gar geschwindes tempo verlangen, als die Instrumentalstücke; so wird man das gehörige Zeitmaaß davon, ohne weitere besondere Schwierigkeiten,
treffen können.
§ 53. Mit einer Kirchenmusik hat es eben dieselbe Bewandtniß, wie mit den Arien: ausgenommen, daß sowohl der Vortrag bey der Ausführung, als das Zeitmaaß, wenn es anders kirchenmäßig seyn soll, etwas gemäßigter als im Opernstyl genommen werden muß. […]
TT Kirnberger 1776, p. 112.
Er muß die Grenzen der geschwinden oder langsamen Bewegung nicht überschreiten. Was zu
geschwind ist, kann nicht deutlich vorgetragen werden, und was zu langsam ist, kann nicht
gefaßt werden.
UU Quantz 1752, p. 263.
§ 50, n. 4. Was in vorigen Zeiten recht geschwind gehen sollte, wurde fast noch einmal so
langsam gespielet als heutiges Tages. Wo Allegro assai, Presto, Furioso, u.b.m. dabey stund,
das war eben so geschrieben, und wurde fast nicht geschwinder gespielet, als man heutiges
Tages das Allegretto schreibt und ausführet. Die vielen geschwinden Noten, in den Instrumentalstücken der vorigen deutschen Componisten, sahen also viel schwerer und gefährlicher
aus, als sie klungen. Die heutigen Franzosen haben diese Art der mäßigen Geschwindigkeit in
lebhaften Stücken noch größten Theils beybehalten.
Wat precies bedoeld wordt met de vorigen Zeiten maakt Quantz niet duidelijk. Abravaya meent dat hij
de tijd van Corelli rond 1700 bedoelde, en dat het tempo in de loop van Bachs leven behoorlijk sneller
kan zijn geworden: Abravaya 2005, p. 54. Niettemin doelt Quantz kennelijk op (virtuoze) Duitse instrumentale muziek.
VV Carl Philipp Emanuel Bach c.s., Nekrolog, 1750, ed. Leipzig 1754, BD III nr. 666, p. 87.
Sein ernsthaftes Temperament zog ihn zwar vornehmlich zur arbeitsamen, ernsthaften und
tiefsinnigen Musik; doch konnte er auch, wenn es nöthig schien, sich, besonders im Spielen,
zu einer leichten und schertzhaften Denkart bequemen. […] Im Dirigiren war er sehr accurat,
und im Zeitmaaße, welches er gemeiniglich sehr lebhaft nahm, überaus sicher.
WW Johann Nikolaus Forkel, Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Leipzig 1802,
BD VII, p. 9-89.
[S. 17]. [Uit hoofdstuk. III over klaviermuziek]
Bey der Ausführung seiner eigenen Stücke nahm er das Tempo gewöhnlich sehr lebhaft, […]
[S. .19]: [Uit hoofdstuk IV over orgelmuziek]
Wenn man Bachs Claviercompositionen mit seinen Orgelcompositionen vergleicht, so bemerkt man, daß die in beyden befindliche Melodie und Harmonie ganz von verschiedenen
Art ist. […] Der große Ton der Orgel ist seiner Natur nach nicht dazu geeignet, in geschwinden Sätzen gebraucht zu werden; er erfordert Zeit, in dem weiten und freyen Raum einer Kirche verhallen zu können. Läßt man ihm diese Zeit nicht, so verwirren sich die Töne, und das
Orgelspiel wird undeutlich und unverständlich. Die der Orgel und dem Platz angemessenen
Sätze müssen also feyerlich langsam seyn. […]
[S. 35f.]. [Uit hoofdstuk VI over Bachs compositiestijl]
Der Styl, dessen er sich in seinen Kirchenmusiken bediente, war wie der Styl seiner Orgelsachen, andächtig, feyerlich und völlig so, wie der Kirchenstyl seyn muß. […] Seine Chöre sind
durchgehends voll Pracht und Feyerlichkeit.
XX Johann Christian Kittel, Der angehende praktische Organist, Zweite Abteilung, Erfurt 1803, S. 64f.; BD
VI, nr. E7, p. 724.
[…] fälschlich glauben Manche, alle Bachischen Sachen nicht geschwind genug spielen zu
können.
YY Commentaar raadslid Steger, in verslag van de vergadering op 22 april 1723, BD II nr. 129, p. 94.
[…] Votirte gleichfalls uf Bachen, und hatte er solche Compositiones zu machen, die nicht theatralisch wären.
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Aanstellingsbrief (‘Revers’) van Bach in Leipzig, 5 mei 1723, BD I. nr. 92, p. 177.
7.) Zu Beybehaltung guter Ordnung in denen Kirchen die Music dergestalt einrichten, daß sie
nicht zulang währen, auch also beschaffen seyn möge, damit sie nicht opernhafftig herauskommen, sondern die Zuhörer vielmehr zu Andacht aufmuntere.
AAA Barnickel, in (Johann Christoph en Johann David Stößel), Kurzgefaßtes musicalisches Lexicon, Chemnitz 1737, p. 380.
[…] und à Tempo heisset so viel, als richtig, nach dem Tact.
ZZ
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