XI.2. TEMPO 2:
DE BASISTEMPI VAN VERSCHILLENDE MAATSOORTEN
In het eerste deel van dit hoofdstuk is geconcludeerd dat in Duitsland ten tijde van Bach
sprake was basistempi, behorende bij iedere maatsoort. In de kerkmuziek waren deze basistempi langzamer dan in andere stijlen, en het tempo kon worden aangepast op grond van
een afwijkend patroon van kleinste noten, genoteerde tempoaanduidingen en vooral ook het
beoogde affect van het muziekstuk.
In dit tweede deel wordt meer in detail ingegaan op de basistempi zelf. Hoewel het toekennen van metronoomwaarden aan de basistempi een hachelijke zaak is, wordt hiertoe toch
een poging ondernomen, vooral gebaseerd op traktaten van tijdgenoten (§ 1, 3 voor respectievelijk twee- en driedelige maatsoorten). In § 2 en 4 wordt vervolgens onderzocht in hoeverre deze tempi ook van toepassing waren in Bachs kerkmuziek in Leipzig. In hoeverre de
tempi werden aangepast op grond van de hierboven genoemde factoren blijft buiten beschouwing: het effect hiervan is onmogelijk kwantitatief te duiden.
In § 5 worden de basistempi in Bachs muziek samengevat, en vergeleken met de ideeën daarover van een aantal andere hedendaagse schrijvers.

Afb. 1.
‘Ein großes Schlag-Uhrwerck, dessen Bley-Wage einen ordentlichen geraden Tact führet / und dadurch die Minuten, Secunden und Tertzen richtig, nach der Zeit-Maasse, eintheilet.‘ (Mattheson 1734, zie p. 3)
Anoniem, Bodenstanduhr uit ca. 1720 uit Noord- of West-Duitsland, naar Engelse voorbeelden.
Ontleend aan website van Ian D. Fowler, Uhrenrestaurator, Friesenhagen:
http://www.historische-zeitmesser.de/fachartikel/fa_buergl_bodenstanduhr_01.html
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1. Hoe snel waren basistempi in tweedelige maatsoorten?
Het basistempo ( volgens Duitse traktaten in de 18e eeuw1
Voor beschrijvingen van het Duitse basistempo () (tempo ordinario) is men vooral afhankelijk
van beschrijvingen van rond 1700. Men ging kennelijk uit van een tamelijk vaste duur van de
kwartnoot. Al sinds het einde van de 15e eeuw werd in Duitsland (naast minder houvast biedende vergelijkingen) de polsslag als maat gebruikt. Johann Gottfried Walther schreef in
1708:A
De maat moet gevonden worden uit het tempo waarmee het menselijke hart klopt.
(Der Tact soll von der Beweg- und Klopfung des menschlichen Hertzens seyn erfunden worden.)
Uit de context kan men opmaken dat het in 1700 de lengte van de kwartnoot was die bij het
basistempo () ongeveer overeenkwam met die van een polsslag. Deze is (tegenwoordig) gemiddeld ongeveer 70 slagen per minuut: = 70. In Frankrijk werd de duur van de slag vaak
vergeleken met de seconde, of een langzame polsslag (ongeveer = 60);2 zo blijkbaar ook in
Duitsland door Johann Mattheson.O
In zeer veel Duitse traktaten rond 1700 kan worden gelezen dat de maatsoort  een
langzame of zelfs zeer langzame Tact had. Wolfgang Caspar Printz (1668),B Daniel Speer
(1697),C Georg Falck (1688),D Daniel Merck (1695),E Friderich Erhard Niedt (1700),F Johann
Baptist Samber (1704),G Johann Peter Sperling (1705),H Walther (1708),I Johann David Heinichen (1711)J en Mattheson (1713)K beschreven allen deze maatsoort; de meesten spraken, al
dan niet impliciet, van een langzame slag. In  hadden één langzame neer- en opslag samen
de duur van één maat (de oude tactus). Merck, Falck, Samber (wellicht ook Mattheson) schreven dat de maat ‘langzaam in vier delen’ werd geslagen; daarbij werden zowel de neer- als
de opslag weer in tweeën verdeeld, meestal ongeveer als volgt:3
1.↓ 4.↑
2.↓ 3.↑
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Enkele bijzondere tweedelige maatsoorten die zelden of nooit voor in Bachs kerkmuziek voorkomen,
zullen niet uitgebreid worden besproken:
 in de betekenis . Als allabreve (o.a. Kyrie BWV 2321/3, Gratias BWV 2321/7, Credo BWV
2322/1);
en de volgende Franse maatsoorten, vaak oorspronkelijk afkomstig uit wereldlijke werken:
. Langzamer dan  (Du bereitest für mir BWV 112/x, Gott wie dein Name BWV 171/1);
. Sneller dan (Wir danken dir BWV 29/2, Patrem omnipotentem BWV 2322/2);
2 O.a. Marin Mersenne 1636, Jean-Jacques Rousseau 1678, Étienne Loulié 1696, Michel de Saint-Lambert 1702, beschreven in Miehling 1993, p. 43-122.
3 De zogenaamde Franse wijze van slaan, waarbij niet alleen verticaal werd geslagen, maar ook horizontale bewegingen werden gemaakt, was over het algemeen in Duitsland minder populair (zie
hoofdstuk VII, § 1).
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Omdat de beschreven langzame slag in deze tijd steeds de kwartnoot betrof bevatte de maat vier slagen. In dit Hoofdstuk wordt dit verder geformuleerd als: de maatsoort  werd
in vieren geslagen.4
Niet alleen rond 1700, maar ook nog tijdens Bachs directoraat in Leipzig werd  beschreven als een maatsoort met een langzame slag. In 1728 schreef Heinichen dat de maat in
 van nature langzaam was (maar dat deze soms toch ook snel kon zijn, bijvoorbeeld in ouvertures en als er allegro of presto bij gezet was).L Volgens Walther (1732) kon  zowel snel als
langzaam zijn, maar als er geen tempoaanduiding bij stond was  altijd langzaam.M In 1732 is
bij Johann Friedrich Caspar Majer te lezen dat de maat in  langzaam was en dat deze slechts
één (onderverdeelde) neer- en opslag bevatte.N Volgens Mattheson (1734) kon men de maat
in  (ordentlichen geraden Tact) het beste zien, horen en voelen aan de hand van de slinger van
een groot slaand uurwerk dat minuten en seconden aangaf; waarschijnlijk moet dit worden
gelezen als = 60 (afb. 1).O, 5 Ook bij Barnickel (1737) kan men lezen dat  een langzame maatsoort was.P Al met al lijkt tijdens Bachs leven het basistempo () een langzaam tempo te zijn
geweest met gemiddeld ongeveer = 60 (seconde) à 70 (hartslag). Ongeveer, omdat in Duitsland weinig mensen bij het musiceren beschikten over uurwerken die seconden aangaven,
terwijl de (variabele) hartslag tijdens het musiceren moeilijk was te meten.6 Omdat het tempo
in kerkmuziek lager was dan gemiddeld, zal het basistempo verder worden genoteerd als =
60; impliciet wordt de onzekerheid en onnauwkeurigheid hiervan bekend verondersteld.
Tempoaanduidingen werden na Bachs dood (bijna) als vanzelfsprekend beschouwd
(§ 1). Johann Joachim Quantz liet weten dat met een tempoaanduiding allegretto de kwart
overeen kwam met een polsslag, waarvan er volgens hem ca. 80 in een minuut gingen, ofwel
= 80.Q Voor adagio cantabile kwam hij uit op = 40. Het ligt voor de hand dat het rustige basistempo () moet worden gezocht tussen beide tempoaanduidingen in; = 60 lijkt nog bij
Quantz een basistempo te zijn geweest (tenzij allegretto inmiddels als basistempo werd beschouwd). Lorenz Christoph Mizler schreef in 1754 dat de ervaring leerde dat een kerkmuziekstuk van 350 maten ‘Verschiedener Mensur’ 25 minuten duurde. Dat komt neer op 14
maten per minuut. Uitgaande van de meest voorkomende maatsoort  betekent dat = 56;
daarnaast zullen driedelige maatsoorten als  en  zijn gebruikt; hierdoor zal het tempo nog
lager zijn geweest.R
Johann Philipp Kirnberger, leerling van Bach, schreef 50 jaar na de schepping van de
meeste van Bachs cantates (1776) over het tempo;S zijn leerling Schulz enige jaren eerder
(1774); hun teksten komen inhoudelijk sterk overeen. Men mag aannemen dat Schulz zijn
leermeester citeerde; daarom worden hier in eerste instantie teksten van Kirnberger besproken.T In § 3 wordt uitgebreider ingegaan op zijn bespreking van de ‘Tackt’. Beide auteurs onderscheidden twee soorten maten in , die zij de grote en de kleine vierkwartsmaat noemden. De grote (die in de plaats was gekomen van de 17e-eeuwse -maat, en beter met  dan
met  kon worden weergegeven) had een ‘tempo en voordracht’ die Schulz omschreef als
‘ernstig, pathetisch en plechtig’, en Kirnberger als ‘uiterst zwaar’, en die vooral geschikt was
Daniel Speer noemde (in navolging van Michael Praetorius) drie soorten tweedelige maten, met een
verschillend notentempo, maar twee daarvan grepen blijkbaar terug op oudere muziekvormen. De
gebruikelijke soort had een ‘gematigd’ tempo. Zie eindnoot C.
5 Johann Mattheson meldde dat dat zo’n klok ook ‘tertsen’ kon aangeven, ofwel zestigste seconden,
maar dat lijkt overdreven.
6 Beverly Jerold, “Numbers and Tempo: 1630-1800”, Performance Practice Review 17/1, 2012; http://scholarship.claremont.edu/ppr/vol17/iss1/4, p. [11ff].
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voor kerkmuziek, zoals koren en fuga’s. Achtsten waren de meest voorkomende kleine noten. Het is de vraag in hoeverre deze zo laat genoemde maatsoort nog van belang was voor
de muziek van Bach: over het algemeen noteerde Bach in stukken met alleen achtsten de
maatsoort . De ‘kleine vierkwartsmaat’ was bruikbaar in alle muziekstijlen en kon zestienden als snelste noten bevatten. Blijkbaar behoorden bij beide soorten vierkwartsmaat verschillende tempi giusti. De kleine maatsoort noemden zij de ‘gewone tweedelige maatsoort’.
Deze had volgens Kirnberger ‘een levendiger tempo en veel lichtere voordracht’, maar hoe
snel het basistempo van deze kleine vierkwartsmaat was, vermeldde hij niet. Schulz noemde
het tempo twee keer zo snel, weliswaar ernstig, maar niet zwaar. Kirnbergers kleine vierkwartsmaat lijkt dus een sneller tempo te hebben gehad dan het basistempo () uit de tijd
van Bach.

Het basistempo van de maatsoort  volgens Duitse traktaten
Veel schrijvers (Printz, Speer, Falck, Merck, Sperling, Heinichen, Walther, Barnickel; zie citaten in eindnoten hierboven) noemden de Tact in  langzaam, en in  snel. Dat betekent dat
een maat (van een hele noot) in  korter duurde, dus dat het notentempo hoger was dan in .
Volgens Printz was de Tact in  lang en langzaam (adagio), en in  gematigd en snel (allegro).
Merck benadrukte nog eens dat de slag in  op de halve noot valt, omdat de maat in tweeën
werd geslagen in plaats van in vieren en Sperling liet weten dat veel componisten een sneller
(noten)tempo niet aangaven met , maar met een tempoaanduiding als alla breve of presto.
Heinichen bevestigde dit impliciet; hij noemde de allabreve-maat, evenals Walther in 1732,
zeer snel. Geconcludeerd moet worden dat het notentempo in  veel sneller was dan in .
Een verschil in notentempo tussen de grote allabreve-maat ( of 𝟐𝟏) en de alla-semibreve-maat of
kleine allabreve-maat () lijkt wat het tempo betreft in de 18e eeuw niet te hebben bestaan; de
grote variant werd overigens vaak met  aangegeven.
Maar hoeveel sneller was het notentempo in  eigenlijk? Met andere woorden, hoe was
de metronoomwaarde van of in het basistempo van  ongeveer? Enkele schrijvers lieten
zich daarover expliciet uit. Merck schreef dat  noch so geschwind was als , hetgeen vermoedelijk moet worden vertaald als tweemaal zo snel. Ook Melchior Heinrich Fuhrmann beschreef in 1706 voor alla breve een tweemaal zo hoog (noten)tempo, en in 1732 noteerde Walther dat voor de noten in het tempo maggiore () ‘slechts de helft van hun waarde gold’. Dit in
tegenstelling tot de noten in het tempo minore (), die met ‘hun natuurlijke waarde moesten
worden uitgevoerd’.U Schrijvers na Bachs dood noemden het (noten)tempo in  eveneens
twee maal zo hoog als dat in , namelijk Quantz,V Johann Abraham Schulz, W Kirnberger,X en
Leopold Mozart.Y Uitgaande van = 60 voor het basistempo (), zou volgens deze schrijvers
voor het basistempo () moeten gelden = 60 (of = 120): beide maatsoorten hadden daarbij
overigens hetzelfde slagtempo.

Twee soorten 
Tot zover de theorie. Maar was dat ook zo in de praktijk? Het is bijvoorbeeld vreemd dat
Samber, ondanks dat hij  twee keer zo snel noemt, opmerkt:-G
Kopiisten maken veel fouten, doordat zij tegen de mening van alle componisten in een streep
door de  trekken, omdat ze geloven dat het allemaal een en hetzelfde is, of het teken  open
blijft of doorgestreept wordt.
(Es geschicht aber durch die Copisten oder Abschreibern mancher Fehler / indem sie wider
aller Meynung der Componisten / die Zeichen mit dem Strichlein durch ziehen / in dem sie
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glauben / daß es alles eins seye / ob die Zeichen  offen bleiben / oder durch-  strichen werden.)

Het zou heel onwaarschijnlijk zijn dat die kopiisten niet door zouden hebben gehad dat de
muziek die ze overschreven twee maal zo langzaam moest klinken als uit hun notatie bleek.
Als ze dachten dat het weinig uitmaakte, dan lijkt het er eerder op dat het verschil tussen de
notentempi in  en  in de praktijk niet zo groot was. Friedrich Wilhelm Marpurg noemde
dezelfde slordigheid een vergissing.Z Ook bij Bach is bekend dat zijn kopiisten aan dit euvel
leden. Sterker nog, Bach zelf was niet altijd consistent met het onderscheid tussen  en  (§ 2).
Dan lijkt het onwaarschijnlijk dat het verschil in notentempo tussen beide maatsoorten echt
een factor 2 was. Uit een beschrijving door Walther in 1708 kan men opmaken dat het notentempo in  met grote notenwaarden (hier de grote allabreve-maat 𝟐𝟏 met maximaal kwartnoten) anderhalf keer zo snel was.AA Dat het notentempo van  sneller was dan van , maar niet
twee maal zo snel, werd in Bachs Leipziger tijd bevestigd door Majer, N Mizler,BB en Barnickel.P Quantz noteerde later dat CC
[…] een stuk […] in alla-brevemaat […] iets […] langzamer gespeeld wordt dan in de gewone
maat.
(§ 7. […] Ein Stück in […] in Allabreve- […] tacte, [spielet man] langsamer, als im
schlechten […] tacte.)

Hier bedoelde hij kennelijk het (slag)tempo, dus in  was iets langzamer dan in ). Elders
schrijft hij dat  twee keer zo snel was als ; daarbij heeft hij het blijkbaar over het notentempo.V
Was het notentempo in  nu twee keer zo snel als in  slechts iets sneller? Hoe is het
mogelijk dat de bronnen elkaar zo tegenspraken? Beverly Jerold meent dat termen als noch
einmal so geschwind, vaak afkomstig van Franse uitdrukkingen als une fois plus vite, over het
algemeen niet letterlijk als ‘tweemaal zo snel’ mogen worden geïnterpreteerd. Het meten van
snelheden was in Bachs tijd sowieso vaak een kwestie van schatten.7 En Ido Abrayava denkt,
in navolging van Christoph Wolff, dat stile-antico-muziek in Bachs tijd zwaarder en minder
snel werd uitgevoerd dan in de 16e eeuw.8 Formeel werd de van oudsher voorgeschreven
verhouding 1 : 2 aangehouden, maar de praktijk zou anders zijn geweest.
Voor de genoemde tegenspraak kan echter ook een verklaring worden gevonden
door te bedenken dat de basistempi van  en  golden voor een verschillend notenbeeld: in 
waren zestienden de meest voorkomende kleine noten, in  (allabreve) achtsten (Walther
1732,U Kirnberger 1776,S Schulz 1774 T). Dit sluit aan bij de opmerkingen van o.a. Speer, Marpurg en Kirnberger dat de maatsoort  veel gebruikt werd voor muziek in de oude motetstijl.
Wanneer echter voor een stuk in  met zestienden alleen de maataanduiding werd veranderd in , dan gold het basistempo () met = 60 niet meer: de zestienden maakten dat het
tempo langzamer werd. In zo’n geval moet de metronoomwaarde van de kwart ergens tussen 60 en 120 hebben gelegen. Er moet blijkbaar rekening worden houden met twee verschillende maatsoorten , met ieder een eigen basistempo. De eerste soort, het kleine allabreve,
had achtsten als kleinste noten en een basistempo van = 60 ( = 120) en werd in tweeën ge-
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Jerold 2012, p. [9].
Ido Abravaya, On Bach’s Rhythm and Tempo, Kassel 2005, p. 34f.
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slagen. De andere soort had zestienden als kleinste noten, en de kwartnoot werd hierin weliswaar sneller genomen dan in het basistempo () met = 60, maar langzamer dan in het basistempo () met = 120; anders geformuleerd: = 60 à 120. Eigenlijk mogen we hier niet van
een basistempo spreken: het betreft een aanpassing daarvan door afwijkende kleinste noten.
Of deze laatste maatsoort in tweeën of in vieren werd geslagen zal een kwestie van keuze
zijn geweest. Maar wat maakte dat een componist koos voor  met zestienden of  met achtsten, als het tempo niet verschilde? De allabreve-maat werd steeds beschreven als zwaar en
nadrukkelijk. Volgens Mattheson,DD Kirnberger,9 en Schulz 10 betrof dit vooral de zwaarte
van de slagen. In beide maatsoorten lag het zwaarste accent op de neerslag (de eerste kwart),
en een minder zwaar accent op de opslag (in  op de derde en in  de tweede kwart). In twee
opeenvolgende -maten kwamen dus twee zware en twee minder zware accenten voor, en in
één -maat (die even lang duurde als twee -maten) slechts één zware en één minder zware.

Het basistempo van de maatsoort  volgens Duitse traktaten
De maatsoort  was rond 1700 nieuw. Walther noemde deze in 1708 en passant voor het
eerst.11 De -maat was een zeer geliefd Mouvement, schreef Mattheson in 1713, en werd geassocieerd met melodieuze muziek.  leek op het oude ; beide maatsoorten bevatten per maat
één onverdeelde neer- en één opslag.EE Na Bachs dood schreef Quantz dat de -maat iets
sneller werd genomen dan de maat in .CC Schulz noemde het (slag)tempo van  even hoog
als dat van een allabreve, maar de voordracht veel lichter. De kleinste noten in de -maat waren echter zestienden.FF Kirnberger beschreef deze maatsoort op dezelfde wijze als Schulz, en
noemde de voordracht zelfs speels.GG Deze formulering lijkt te betekenen dat het tempo in 
in principe even hoog was als in  (waarin het notentempo sneller was dan in ). Peter Williams meent dat het verschil tussen  en  voornamelijk een verschil in stijl was:  had kortere
frasen dan , en werd geassocieerd met een Italiaans karakter: in Frans georiënteerde muziek
kwam de maatsoort  niet voor.12 Het lijkt erop dat het basistempo van de -maat met zestienden gelijk was aan dat in  (maar met een lichtere voordracht), terwijl achtsten als kleinste noten het tempo versnelden – zoals was te verwachten, maar hier is strikt gesproken geen
sprake meer van een basistempo.
De waarschijnlijke metronoomwaarden van het basistempo in tweedelige maatsoorten kunnen als volgt worden samengevat (tabel 1):
Tabel 1. Metronoomwaarden van de (basis)tempi voor tweedelige maatsoorten.

Maatsoorten
,  met zestienden
 met achtsten (allabreve)
 met zestienden,  met achtsten

Metronoomwaarden van de basistempi
= 60
= 60
60 < < 120

Johann Philipp Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Zweyter Theil, Berlin und Königsberg 1776, p. 124ff.
10 Johann Abraham Peter Schulz, in Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste, Zweiter
Theil, Leipzig 1774, p. 1136f.
11 Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, [Weimar 1708], p. [60].
12 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. 613-622.
9

6

Het basistempo van de maatsoort  (tempo ordinario) was van toepassing wanneer zestienden de kleinste noten waren en tempoaanduidingen
ontbraken. Het werd vooral van toepassing geacht op kerkmuziek, en
lag ten tijde van Bach waarschijnlijk op = 60.
Het gebruikelijke tempo van de maatsoort  met achtsten als kleinste
noten (allabreve) was ongeveer even hoog. Met zestienden als kleinste
notenwaarden lag het tempo van  tussen = 60 en = 120. De maatsoort  had per tijdseenheid meer zware accenten dan .
De maatsoort  had ongeveer hetzelfde (slag)tempo als , maar werd
veel lichter uitgevoerd.

2. Hoe snel waren basistempi in tweedelige maatsoorten bij Bach?
Bach en de maatsoort .
Het lijkt niet onlogisch dat Bach, als kind van zijn tijd, het hierboven beschreven basistempo
() eerbiedigde, al ontbreken bewijzen. Voorbeelden waarbij dit basistempo () van toepassing zou kunnen zijn, omdat het affect niet om een sneller tempo vraagt, zijn het openingskoor Herr, unser Herscher van de Johannes-Passion, het Et in terra pax BWV 232/I4 uit de mis in
b en de aria Ach bleibe doch BWV 11/4 uit het Himmelfahrtsoratorium. Ongetwijfeld week Bach
vaak af van het basistempo (); de mogelijke redenen daarvoor zijn hierboven in Hoofdstuk
XI.1, § 1 en 2 besproken. Daarbij lijkt vooral het affect van belang.
Siegbert Rampe meent dat een ondergrens voor het tempo werd bepaald door de
traagst mogelijke nog efficiënte slag. Deze stelt hij op slag = ca. 40. En omdat de maatsoort 
met één neer- en één opslag zou zijn geslagen, is = minimaal ca. 40, en q dus minimaal ca.
80.13 Dat lijkt niet juist. In Bachs tijd werd in  de maat verdeeld in vier (sub)slagen, waardoor het minimale tempo uitkomt op = ca. 40; = 60 lijkt dan heel aannemelijk. Maar ook
voor langzame delen is = 40 acceptabeler dan = 80, zoals Rampe zelf aangeeft. Een bovengrens voor  is moeilijker aan te geven. Rampe zoekt het in de snelheid waarmee harmoniewisselingen elkaar opvolgden. Hoe logisch dat moge klinken, de traktaten leren dat afwijkingen van het basistempo () in de kerkmuziek van andere factoren afhingen: tempoaanduidingen, kleinste notenwaarden en vooral gewenst affect.

Bach en de maatsoort 
De maatsoort  komt ca. 20 keer zo weinig voor als , en kon twee verschillende betekenissen hebben (§ 1). In een stuk in oude motetstijl, met achtsten als kleinste noten (allabreve),
was eenzelfde tempo als in  (of iets langzamer) op zijn plaats, (ongeveer = 60). In deze stijl
ontbraken vaak zelfstandige instrumentale partijen. Voorbeelden onder veel koren zijn: An
dir, du Fürbild großer Frauen BWV 198/7 uit de Trauerode, Kyrie 2 en Confiteor BWV 232/I3 en
/II8 uit de mis in b en Ach Gott vom Himmel, sieh darein BWV 2/1. Een even snel tempo betekent hier een 2 maal zo snel notentempo. Dat dat bij Bach ook zo was moge blijken uit afb. 2.
Het koor Herr, gehe nicht ins Gericht BWV 105/1 begint in de maatsoort  (adagio).

Siegbert Rampe, in Siegbert Rampe, Dominik Sackmann (ed.), Bachs Orchestermusik, Kassel 2000, p.
330ff.
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Afb. 2. BWV 105, deel 1, partituur, editie NBA, maat 45-52, balken tenor, bas en continuo.

Halverwege maat 47 begint een fuga die vanaf maat 48 wordt voortgezet in de maatsoort 
(zonder zestienden, ofwel allabreve). De tenor-inzet van de fuga staat dus nog in  en heeft
daar twee maal zo kleine notenwaarden als de inzet van de bas in  in maat 52. Hieruit blijkt
dat bij een gelijkblijvend tempo het notentempo in  vanaf m. 48 twee maal zo snel was als
daarvoor in .14
Zoals besproken in § 1 lag de zaak anders wanneer een muziekstuk in  een notenbeeld met zestienden als kleinste noten heeft; een sneller tempo dan = 60 was te verwachten, maar hoeveel is niet duidelijk: het betreft geen basistempo, maar een tempo dat is aangepast t.g.v. het notenbeeld met kleine notenwaarden. Vaak betreft dit stukken, die door Bach
en zijn kopiisten weinig consistent als  of  zijn aangeduid.15 Arthur Mendel schrijft in zijn
Kritischer Bericht bij de NBA-uitgave van de Johannes-Passion BWV 245 dat sommige kopiisten
de delen in tweedelige maat consistent in  noteerden, anderen (onder wie Bach in de partituur) consistent in , en weer anderen de ene keer in  en de andere keer in , blijkbaar zonder enige logica.16 Bach heeft dit nooit verbeterd; blijkbaar vond hij het niet echt belangrijk.
In deze gevallen lijken  en  uitwisselbaar; het al dan niet zetten van een verticale streep
door de  lijkt een kwestie van toeval of gewoonte. De NBA noteert in navolging van Bachs
partituur van de Johannes Passion alleen . Ook in de sinfonia’s die genoemd zijn in § 2 van
Hoofdstuk XI.1 werden  en  naast elkaar gebruikt; in andere werken noteerde Bach voor
intern gebruik meestal . Maar wanneer de partituur extern gebruikt werd, of wanneer hij
partijen schreef, differentieerde hij vaker, en schreef dan meestal . Daaruit trekt Rampe de
conclusie dat Bach hiermee anderen wilde waarschuwen dat het tempo hoger genomen
diende te worden dan basistempo (), zoals Majer, Mizler, Barnickel en Quantz al schreven

Of op deze plaats toch een tempowijziging plaats wordt besproken in § 10.
O.a. Bernard D. Sherman, “Bach's notation of tempo and early music performance: some reconsiderations”, Early Music 28/3, 2000, p. 457.
16 Arthur Mendel, Kritischer Bericht, bij NBA II/4 (Johannes-Passion BWV 245), 1974, p. 185f.
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(zie § 1).17 Uit de maatsoort  in de NBA mag dus niet worden afgeleid dat Bach daarmee iets
heel anders bedoelde dan met de maatsoort .
Er zijn stukken, die niet eenduidig in een van beide categorieën passen; dit zij toegelicht aan de hand van een tweetal voorbeelden. Het koor Ehre sei Gott BWV 248/21 uit het
Weihnachtsoratorium is wat de vocale stemmen betreft in eerste instantie geschreven met
voornamelijk achtsten als kleine notenwaarden. In de partituur hebben deze partijen  als
maatsoort gekregen; blijkbaar wordt hiermee alla breve gesuggereerd: het notentempo was
dus niet langzaam. Bijzonder is echter dat de partijen van de instrumentale begeleiding, die
een staccato-karakter heeft, in dezelfde partituur het maatsoortteken  hebben. Verderop, bij
de tekst und den Menschen ein Wohlgefallen, gaat het allabreve-karakter van de zangpartijen
verloren; hier klinken reeksen zestienden, maar de maataanduiding blijft ongewijzigd. Dit
kennelijk in de partituur met opzet zo genoteerde systeem is in de partijen niet terug te vinden: de helft heeft , de andere helft . Er is wat dat betreft geen onderscheid tussen vocale
en instrumentale partijen. Daarnaast is dit deel alleen in de doubletpartij van viool 2 en de
cellopartij voorzien van het opschrift vivace. Bij de laatste is dat te begrijpen: de partij met zijn
lopende achtsten oogt op het eerste gezicht als een andante. Maar in de overige continuopartijen ontbreekt de aanduiding dus. Klaus Hoffmann koos in zijn Carus-uitgave voor  met de
aanduiding vivace. Maar de uitgever van NBA heeft dit deel genoteerd in , met bovendien
vivace; dit is dubbelop en suggereert daarmee een te snel tempo.
Het koor Bistu nicht BWV 245/12b uit de Johannes-Passion is genoteerd in  en heeft
geen zestienden. Bach noteerde allegro, maar niet in alle partijen en ook niet in de partituur.
Hoewel Bach dus geen  schreef, noteerden een paar kopiisten (ten onrechte) toch  al vanaf
het recitatief 12a. Dat Bach dit deel veel sneller liet uitvoeren dan = 60 is te verwachten vanwege het notenbeeld in achtsten én de aanduiding allegro.

Bach en de maatsoort 
In § 1 is geconstateerd dat de maatsoort  qua tempo overeenkwam met  (maar dan met gehalveerde notenwaarden), en dat het tempo in  (met achtsten) gelijk was aan dat in  (met
zestienden). Ook voor de -maat volgt hieruit een tempo van = 60. De maatsoort  komt bij
Bach weinig voor in kerkelijke cantates. Des te opvallender is het dat in het Weihnachtsoratorium maar liefst zes aria’s in -maat staan: Großer Herr BWV 248/8, Schlafe mein Liebster BWV
248/19, Schließe mein Herze BWV 248/31, Erleucht auch BWV 248/47, Ach wann wird die Zeit erscheinen BWV 248/51 en Nun mögt ihr stolzen Feinde schrekken BWV 248/62. Sommige, en mogelijk al deze aria’s zijn afkomstig uit wereldlijke cantates. = 60 of iets sneller lijkt voor de
hierboven genoemde aria’s uit het Weihnachtsoratorium een logisch tempo te zijn geweest. De
laatstgenoemde aria kan sneller zijn bedoeld, vanwege het opgewonden karakter van de
tekst, en vanwege de verwantschap met de rigaudon (Hoofdstuk XI.3). Ook Freue dich, erlöste
Schar BWV 30/1 is afkomstig uit een wereldlijke cantate, en had vanwege zijn vrolijke karakter waarschijnlijk eveneens een iets hoger tempo.

Siegbert Rampe, “Bach-Interpretation und Historische Wirklichkeit“, in Joachim Lüdtke (ed.), Bach
und die Nachwelt, Band IV, Laaber 2005, p. 139f.
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Wat over tweedelige maatsoorten is geschreven in traktaten lijkt onverminderd van toepassing te zijn geweest op Bachs kerkmuziek.
In de maatsoort  hanteerde Bach vermoedelijk ofwel een langzaam basistempo, ofwel een sneller tempo wanneer muziek en tekst vrolijk of
opgewonden waren. Dit werd lang niet altijd met tempoaanduidingen
aangegeven.
De maatsoort  met achtsten als kleinste noten (alla breve) had vermoedelijk een ongeveer twee keer zo hoog notentempo als . Wanneer zestienden de kleinste noten waren, was het notentempo langzamer, waarschijnlijk weinig sneller dan in .
De -maat kwam weinig voor, en had ongeveer hetzelfde tempo als , of
iets sneller.

3. Hoe snel waren basistempi in driedelige maatsoorten?
De driedelige maatsoorten tijdens Bachs leven
Dat de als breuken weergegeven – veelal driedelige – maatsoorten rond 1700 nieuw waren,
was goed te merken: in de meeste traktaten werden ze nauwelijks genoemd. Als ze al werden besproken gebeurde dat veelal op een niet zo verhelderende wijze, bijvoorbeeld door alleen te schrijven dat in een -maat een hele maat werd gevuld met drie achtsten. Dergelijke
meldingen kunnen bijvoorbeeld worden aangetroffen bij Falck (1688), Printz (1689), Niedt
(1700), Samber (1704) en Sperling (1705), en later nog bij Walther (1732) en Eisel (1738).18
Over het tempo werd niet of nauwelijks gesproken; soms wel over de manier van slaan.
Speer (1697) ging verder. Hoewel zijn formulering niet erg duidelijk is, lijkt het erop
dat bij maatsoorten met dezelfde teller het (slag)tempo toenam bij een grotere noemer:  was
sneller dan . Speer merkte bovendien op dat de maatsoort  op dezelfde wijze werd geslagen als , dus in tweeën. Evenzo kon  op dezelfde manier als , in tweeën of in vieren geslagen worden.HH De uitspraken van Speer zouden bijna tachtig jaar later door Kirnberger
(1776) en Schulz (1774) verder worden uitgewerkt in hun tripla-theorie (zie hieronder). Het is
echter niet zeker dat Speer ook bedoelde dat deze maatsoorten even snel werden geslagen.
De twee slagen waarin  werden geslagen waren een (eventueel onderverdeelde) neerslag
op de 1e, 2e en 3e, en een (eventueel onderverdeelde) opslag op de 4e, 5e en 6e tel. Dat is niet
vreemd: een complete neer- en opslag omvatten immers altijd een hele maat. Dat gold ook
voor de maatsoorten  en ; zij werden op de normale wijze geslagen met een (eventueel onderverdeelde) neerslag op de 1e en 2e, en een opslag op de 3e tel. De neerslag omvatte in de maat dus twee achtsten, in  drie achtsten; in  zelfs zes achtsten. In het vervolg zal deze manier van slaan (enigszins inconsequent) worden geformuleerd als:  werd in drieën geslagen,  in tweeën en  in vieren.
Fuhrmann (1706) merkte eveneens impliciet op dat het tempo toenam bij een grotere
noemer. 𝟑𝟏 noemde hij bijvoorbeeld langzaam,  een beetje opgewekter,  snel, en  zeer snel.II
Evenzo noemde hij  langzaam en  snel. Zijn opmerkingen over het effect van een grotere
teller zijn echter uniek:  noemde hij snel,  huppelend en  zeer snel. Dat hij  langzamer
18

Zie hiervoor § 1.

10

noemde dan  en  sneller dan , zou misschien verklaard kunnen worden door te bedenken
dat Fuhrmann, evenals Speer,  en  in drieën sloeg, en  en  in tweeën, waarbij hij blijkbaar, evenals Speer, het slagtempo bedoelde.
Walther (1708) verzette zich tegen schrijvers die meenden dat er eigenlijk geen verschil was tussen de verschillende driedelige maatsoorten: de -maat had echt een langzamer
tempo dan de -maat, verzekerde hij.JJ Mattheson was in 1713 de eerste, die de verschillende
maatsoorten in meer detail beschreef. Vaak associeerde hij een maatsoort met een dansvorm.19 Bij de behandeling van de -maat ging hij uitgebreid in op zijn observatie dat een
treurig affect hierbij (in 1713) veel geliefder was geworden dan in vroeger tijden, en dat stukken in deze maatsoort daardoor meestal langzamer werd genomen dan voorheen.KK In 1711
meldde Heinichen in zijn generale-basleerboek dat driedelige maatsoorten op twee manieren, namelijk snel en langzaam, gespeeld konden worden. Van nature waren  en  snel. De
langzame vormen van deze beide maatsoorten, te herkennen aan aanduidingen als Affettuoso
of adagio, konden zelfs langzamer zijn dan  of . Maar zoiets gold ook voor tweedelige maten, aldus Heinichen.LL In de nieuwe editie van zijn generale-basleergang uit 1728 bleek dat
het aantal maatsoorten zich inmiddels had uitgekristalliseerd: overgebleven waren van de
tweedelige maatsoorten , , ,  (en de vrij snel daarna alsnog verdwenen maatsoorten 
en ), en van de driedelige maatsoorten , , , , ,  en .MM Maatsoorten als 𝟐𝟒
waren mo𝟑𝟐
gelijk, maar overbodig. De samengestelde maatsoorten ,  en  waren volgens Heinichen
(maar niet volgens Mattheson) echte driedelige maatsoorten. Men kon ze immers beschouwen als een veelvoud van . Die vermenigvuldiging had geen enkel effect op het wezen en
de behandeling van de maat, schreef Heinichen. Deze opmerking sloeg weliswaar op de
wijze van accompagneren, en niet primair op het tempo, maar kan daar niet van worden los
gezien: de wijze van accompagneren was nauw verbonden met het tempo van de (bas)noten.
Heinichen beschouwde kennelijk (in tegenstelling tot Fuhrmann) het tempo van alle driedelige maatsoorten met 8 in de noemer als ongeveer gelijk: de teller in de maataanduiding zou
volgens Heinichen weinig of geen invloed op het tempo hebben gehad. Vroeger werd elke
driedelige maatsoort als snel beschouwd, zo schreef Heinichen, maar dat zou in 1728 niet
meer gelden: elke maatsoort kon men immers langzamer en sneller maken m.b.v. tempoaanduidingen. Impliciet schreef hij, in navolging van Speer en Fuhrmann, dat maatsoorten met 3
in de teller (𝟑𝟏, , , ) in drieën werden geslagen en de samengestelde maatsoorten (, , 
en ) in resp. twee, twee, drie en vier slagen. De laatste auteur die tijdens Bachs leven maatsoorten besprak was Majer (1732), maar hij citeerde slechts Mattheson (1713).
Wanneer getracht wordt deze opmerkingen over driedelige maatsoorten samen te
vatten, kan voorzichtig worden vastgesteld:
-

Hoe groter de waarde van de noemer, hoe hoger het tempo. De kwarten in  waren
bijvoorbeeld (volgens Speer een beetje) sneller dan de halven in .
Alleen Fuhrmann suggereerde dat een grotere teller een sneller tempo zou betekenen.
Omdat andere auteurs zo’n effect niet vermeldden is de betrouwbaarheid van deze
observatie als algemeen principe niet groot.

Omdat deze dansvormen een afwijkend notenbeeld konden hebben had Mattheson het hierbij niet
automatisch over de basistempi van deze maatsoorten in niet-dansante muziek. Dansvormen zullen
apart worden besproken in Hoofdstuk XI.3.
19
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-

-

De enkelvoudige driedelige maatsoorten werden in drieën geslagen (in dubbele onderverdeelde neerslag en een enkelvoudige opslag), de samengestelde per drie kwarten of achtsten.
Alle maatsoorten waren m.b.v. tempoaanduidingen te versnellen en te vertragen.
De -maat werd veel gebruikt voor betrekkelijk langzaam uit te voeren stukken.

Hieronder volgen nog opmerkingen uit de traktaten per maatsoort.
. Deze ouderwetse maatsoort werd vooral vroeger gebruikt in droevige aria’s, adagio’s en sarabandes, aldus Mattheson in 1713.
. Fuhrmann noemde deze maatsoort opgewekt, Walther (1708) sneller dan . Mattheson (1713) schreef dat  de meest gebruikte driedelige maatsoort was, vooral voor
vrolijke stukken, zoals menuetten.
. Een beetje langzaam, volgens Fuhrmann; Mattheson vond deze maatsoort in 1713
zwaarwichtig, zoals in loures, en geschikt voor ‘serieuze zaken’.
. Fuhrmann beschreef deze maatsoort als zeer snel (als snelste in de reeks 𝟑𝟏, , , ).
Terwijl Mattheson (1713) de maatsoort van zichzelf snel en huppelend noemde, als in
bijvoorbeeld passepieds, werd deze in aria’s vaak langzaam gebruikt met de aanduiding adagio. Impliciet schreven Fuhrmann, Speer en Heinichen (1728) dat  in drieën
werd geslagen.
. (Een beetje) sneller dan  (volgens Speer en Fuhrmann); Mattheson (1713) vond dit
één van de mooiste maatsoorten, voor melodieuze, frisse en snelle stukken. In tegenstelling tot de -maat werd hij in tweeën geslagen (impliciet volgens Heinichen 1728).
. Fuhrmann noemde de -maat huppelend, sneller dan , en Heinichen beschreef
hem in 1711 als van nature snel, maar hij kon ook langzaam zijn. Mattheson (1713)
vond het moeilijk om in deze in drieën geslagen maatsoort te componeren.
. De -maat was zeer snel volgens Fuhrmann. Heinichen (1711) noemde deze maatsoort van nature snel, en soms langzaam. De -maat werd zoals een langzame -maat
in vieren geslagen, dus onderverdeeld in vieren, waarbij de eerste slag naar beneden
ging, de tweede naar links, de derde naar rechts, en de vierde weer omhoog, volgens
Speer. De maatsoort werd volgens Samber in tweeën of vieren geslagen (waarbij de
drie achtsten in iedere slag weer konden worden onderverdeeld als 2 + 1), maar volgens Heinichen (1728) altijd in vieren. De -maat werd gebruikt voor moderne stukken, schreef Mattheson in 1713: tot voor kort alleen voor snelle stukken (zoals gigues),
maar tegenwoordig (in 1713 dus) vooral voor treurige affecten: teder en beweeglijk,
ook in kerkmuziek.
Al met al is er niet veel duidelijkheid over de metronoomwaarden van de basistempi. Denkend aan de opmerking van Mattheson uit 1713 dat componisten zich niet teveel moesten
aantrekken van de regels,20 kan men zich zelfs afvragen of er veel overeenstemming was
over al die nieuwe maatsoorten, en of daar rond 1710 al wel basistempi voor bestonden. Mogelijk wel rond 1725, toen Bach het merendeel van zijn cantates schreef, maar daarover ontbreken concrete gegevens. Walther schreef hierover in 1732 niet meer dan in 1708, en Mattheson verwees in 1734 en 1737 naar zijn boek uit 1713. Maatsoorten werden bovendien vaak geassocieerd met dansvormen; zo konden verschillende tempi gebruikt worden voor dezelfde
20

Johann Mattheson, Das neu-eröffnete Orcheste, Hamburg 1713, p. 88f, § 20.
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maatsoort (langzame sarabandes en snelle menuetten, beide in  met elk hun eigen tempo).
Dan is het moeilijk om over het basistempo van een maatsoort te spreken.

Driedelige maatsoorten na Bachs dood
In de periode kort na het overlijden van Bach verschenen diverse traktaten met informatie
over het tempo; de muziek had in deze tijd echter andere stijlkenmerken, en het is niet zeker
dat de beschreven tempi uit deze tijd nog steeds van toepassing waren op de periode rond
1725, een of twee generaties eerder. De voor ons doel belangrijkste schrijver in deze tijd zou
C.P.E. Bach moeten zijn geweest, zoon en leerling van Bach, maar het tempo was in zijn Versuch (1753/1762) geen onderwerp waarover hij zich uitgebreid uitliet. Volgens Quantz (1752)
was een langzame -maat iets sneller dan , en  iets langzamer; daarbij bedoelde hij kennelijk het tempo per noot, respectievelijk , en . Impliciet noemde hij de kwartnoten in  en 
even snel.CC
Kirnberger (1776) tuigde impliciet een systeem op van relaties tussen maatsoorten.NN
Het is voor het eerst dat zo’n systeem werd beschreven. Hij wijdde in zijn Kunst des reinen
Satzes (deel II, 1776) 24 pagina’s aan De Maat en wat daarmee samenhangt, zoals het tempo.
Zijn vroegere leerling Schulz (1774) schreef een vergelijkbaar betoog,OO Om te beginnen
legde Kirnberger uitgebreid, maar helder uit, wat het maatbegrip inhield en waar het voor
nodig was. Hij lijkt aanhanger te zijn geweest van standaardtempi per maatsoort, die aangepast dienden te worden zoals beschreven in § 1 tot het tempo giusto van het betreffende muziekstuk. Daarbij vermeldde hij drie belangrijke observaties.
1. Van groot belang was de notenwaarde (Notengattung). Noten met een grotere notenwaarde werden in principe altijd langzamer, zwaarder en nadrukkelijker voorgedragen dan noten met een kleinere notenwaarde. De (slag)tempi in driedelige maatsoorten
met 2 in de noemer () waren dan ook langzaam, die met een 4 in de noemer (, , )
gematigd, en die met 8 in de noemer (, , , ) snel.
2. Bij stukken in dezelfde maatsoort werd een stuk met meer kleine notenwaarden
langzamer uitgevoerd. Bij veel maatsoorten noemde Kirnberger de kleinste notenwaarde die daarin gebruikelijk was. Bij ,  en  was dat de achtste, bij , , ,  en  de
zestiende.
3. Kern van Kirnbergers bespreking van de maatsoorten was zijn tripla-theorie, die hij
ontleende aan de oude proportieleer uit het mensurale systeem, aan Speer (1697),CC (en
mogelijk ook aan Quantz (1753), die aan  en  eenzelfde tempo toekende,CC en eveneens mogelijk aan zijn leermeester Bach). Het begrip tripla had bij Kirnberger niet dezelfde betekenis als in de oude proportieleer, maar die van driedelige samengestelde
maatsoort, afgeleid uit een eenvoudiger maatsoort. Door de teller in deze uitgangsmaatsoort te verdrievoudigen en de noemer te verdubbelen ontstond volgens Kirnberger zo’n tripla. Bij  hoorde bijvoorbeeld de tripla . Tripla’s werden op dezelfde manier geslagen als de uitgangsmaatsoort. Men zou  kunnen beschouwen als  waarbij
de kwartnoten zijn verdeeld in triolen, maar triolen werden minder nadrukkelijk uitgevoerd. Of Kirnberger bedoelde dat tripla’s een precies even hoog tempo hadden als de
uitgangsmaatsoort is opnieuw niet duidelijk. Hij noemde bijvoorbeeld het spelen van
een gigue in  of  alsof deze geschreven was in  resp.  (sic; bedoeld lijkt ) met triolen onzinnig. Bovendien noemde hij het tempo giusto van de tripla  iets gematigder
dan dat van de uitgangsmaatsoort . Daaruit blijkt dat de proporties die Kirnberger
noemt, qua tempo flexibel moesten worden opgevat. De volgende maatsoorten met tripla’s komen het meest voor in Bachs kerkmuziek:  met tripla ,  met tripla ,  met
13

tripla ,  met tripla  en  met tripla . Bij ,  en  was de achtste de kleinste notenwaarde, bij , , ,  en  de zestiende. Bij de tripla’s  en  noemt hij geen kleinste notenwaarde, maar bij de overige tripla’s is deze gelijk aan die van de uitgangsmaatsoort.
Alleen als we zouden mogen aannemen dat de tweedelige maatsoorten en hun tripla’s eenzelfde tempo hadden, zijn de – niet steeds door Kirnberger zelf besproken – consequenties
van zijn observaties:
- de achtsten in ,  en  waren drie keer zo snel als de kwarten in ,  en . Evenzo
waren de kwarten in  dan drie keer zo snel als de halven in . Dat komt overeen met
een anderhalf keer zo hoog notentempo.
- een -maat met achtsten-triolen werd op elke slag even snel uitgevoerd als een maat. Toch was er een verschil: triolen moesten veel lichter worden uitgevoerd, met
minder nadruk.
Kirnberger besprak vervolgens in zijn traktaat de belangrijkste maatsoorten in de categorieën
tweedelig, vierdelig en driedelig. Daarbij had hij het vaker over zwaar en nadrukkelijk dan
over langzaam, en liever over een lichte voordracht, dan over een sneller tempo. Een samenvatting van de detailopmerkingen:
. Het tempo giusto van deze tripla is iets gematigder dan dat van de als zwaar beschreven uitgangsmaatsoort .
. Langzaam, zwaar en geschikt voor kerkmuziek.
. Als tripla van de ‘kleine vierkwartsmaat’ heeft deze maatsoort een zelfde tempo
maar een veel lichtere voordracht dan .
. Deze is lichter dan ; het tempo giusto is dat van het menuet.21
. Als tripla van  is deze maatsoort even snel als , maar de achtsten worden nog
weer lichter uitgevoerd.
. Levendig en licht, maar niet speels, als een passepied. Levendiger dan .

Tijdens Bachs leven is de informatie over de rond 1700 nieuwe driedelige
maatsoorten onduidelijk, inconsequent en incompleet. Wel is duidelijk
dat een grotere noemer gepaard ging met een sneller tempo. De -maat
was van nature snel, maar werd toch vaak langzaam uitgevoerd.
Na Bachs dood kwamen Kirnberger en zijn leerling Schulz met een uitgebreidere beschrijving van het maatsysteem en de verschillende maatsoorten. Hieruit, en de factoren die in § 1 al zijn besproken, kon het
tempo giusto van een muziekstuk worden bepaald. Eenvoudige maatsoorten en hun tripla’s (waarin de teller met 3 en de noemer met 2 was
vermenigvuldigd) werden volgens Kirnberger op dezelfde manier geslagen; mogelijk hadden zij ook ongeveer hetzelfde tempo.

Er zij aan herinnerd dat Kirnberger het Tempo giusto () beschouwde als dat van een maatsoort zonder zestienden. Aangenomen moet worden dat het tempo met zestienden langzamer was.
21
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4. Hoe snel waren basistempi in driedelige maatsoorten bij Bach?
Teller en noemer in de maataanduidingen22
In een aantal traktaten werd opgemerkt dat bij driedelige maatsoorten een hogere noemer in
de maataanduiding het tempo versnelde (§ 3). Dit lijkt – voor zover de tellers gelijk waren –
in zijn algemeenheid logisch. Bach lijkt de noemer 8 vooral te hebben gebruikt voor een relatief hoog tempo (per achtste), 4 voor een langzamer tempo (per kwart) en 2 voor een nog
langzamer tempo (per halve). De achtsten in een aria als Buß und Reu BWV 244/6 (in ) waren ontegenzeggelijk sneller dan de kwarten in Können Tränen meiner Wangen BWV 244/52
(in ), beide uit de Matthäus-Passion. Evenzo zal de aria Ich folge dir gleichfalls BWV 254/9 (uit
de Johannes-Passion, in ) relatief snel, maar Ach mein Sinn BWV 245/13 (in ) relatief langzaam zijn uitgevoerd; bovendien lijkt de laatstgenoemde aria een gestileerde sarabande te
zijn (§ 9 en 10).23
Traktaten laten daarentegen indirect zien dat de teller weinig invloed had op het
tempo (§ 3). Bachs muziek suggereert dat dit in zijn algemeenheid inderdaad klopt. Wanneer
in  het basistempo = 60 zou zijn, dan lijkt ook voor stukken in  met veel zestienden een
basistempo van = 60 heel geschikt. Dat het tempo in koren als Alles nur nach Gottes Willen
BWV 72/1 in -maat (afb. 4) en Herr, deine Augen BWV 102/1 in  (afb. 3) ongeveer hetzelfde
was lijkt aannemelijk.

Afb. 3. BWV 102 deel 1, begin, instrumentale partijen in de partituur, editie NBA.

22

Sommige bijzondere driedelige maatsoorten komen zelden of nooit voor in Bachs kerkmuziek, en
hun basistempi zullen verder niet uitgebreid worden besproken, bijvoorbeeld
. Langzamer dan  (Nehmet, esset in BWV 244/11);
. Sneller dan  (Wir waren schon zu tief gesunken BWV 9/3).
. Sneller dan (Rühre Höchster BWV 173/6 en Gott hat die Erde zugericht BWV 187/7). (Frauke
Heinze noteert desondanks in de Carus-uitgave van BWV 173 .)
23 Sherman 2000, p. 458.
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Afb. 4. BWV 72 deel 1, begin, instrumentale partijen in de partituur, editie R. Casadesus-Masanell.

Een basistempo voor de maatsoorten , ,  en  ?
Een maatsoort als  was aan het begin van de zeventiende eeuw tamelijk nieuw, terwijl de
maatsoort  een eerbiedwaardige historie had. Dat er een basistempo in  bestond (tempo ordinario) is daarom begrijpelijk. Dat er ook een basistempo voor  bestond is minder vanzelfsprekend. Toch is het goed voorstelbaar dat musici ook voor stukken in  met zestienden in
eerste instantie een vast tempo in hun hoofd hadden, en dan is het eveneens goed voorstelbaar dat dat op de een of andere manier verband hield met dat tempo ordinario. Hieronder
wordt ervan uitgegaan dat dit inderdaad het geval was. Dat blijkt tot acceptabele resultaten
te leiden. Onbewezen, maar niet onwaarschijnlijk.
Een mogelijke oplossing kan gevonden worden in een fenomeen dat wijd en zijd bekend was in de wereld van de driedelige maatsoorten, ook in kerkelijke muziek, namelijk de
hemiool. Bij hemiolen in een stuk in de maatsoort  worden twee opeenvolgende maten opgevat als één -maat, door de nadruk te verplaatsen van de vierde naar de derde en vijfde
achtste. Bij Bach vallen hemiolen vaak minder op, wanneer zij niet tegelijkertijd in alle stemmen voorkomen. In de aria Gerne will ich mich bequemen BWV 244/23 uit de Matthäus-Passion
(afb. 5) bijvoorbeeld spelen zowel de strijkers als het continuo talloze hemiolen, maar niet tegelijkertijd.24

24

De complexiteit is nog groter, doordat de ene hemiool de andere als het ware in de rede kan vallen:
halverwege de hemiool in m. 5 en 6 start een volgende al in m. 6. Nog complexer zelfs is de hemiolensequens in m. 8 -11.
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Afb. 5. BWV 244/23, m. 1-12, partituur.
Hemiolen bij de strijkers in m. 2-3, 5-7, 8-11; hemiolen in het continuo m. 4-5, 7-8.

Uitgaande van een -maat met = 60 ( = 120) in de hemiool zou voor de uitgangsmaatsoort  gelden = 120. Wanneer zestienden de kleinste noten zijn in maatsoorten met 8 in de
noemer, en dan vooral in de maatsoort , zoals in de aria’s Buß und Reu, Gerne will ich mich
bequemen en Ach, nun ist mein Jesus hin uit de Matthäus-Passion, dan lijkt het genoemde tempo
van = 120 (vanwege het affect misschien teruggebracht naar = 100) een zeer acceptabele
oplossing. = 120 lijkt ook voor de koren Jauchzet frohlocket en Herrscher des Himmels BWV
248/1 en /24 uit het Weihnachtsoratorium een acceptabel tempo.
Maar er dienst zich een alternatief aan. Het principe dat tripla’s hetzelfde tempo konden hebben als hun enkelvoudige uitgangsmaatsoort (§ 3, Kirnberger), onderschreef Bach in
ieder geval wanneer hij beide maatsoorten tegelijkertijd inzette, zoals in de aria Des Vaters
Stimme BWV 7/4 (afb. 6). De tenor en het continuo hadden een -maat, maar in de beide vioolpartijen is het maatsoortteken  ingevoegd. Blijkbaar heeft Bach achteraf besloten de triolen in  liever te noteren als , wat volgens Kirnberger (alleen) een zwaardere voordracht
zou betekenen (§ 5). Maar een deel van de maten (bijv. eerste viool m. 2) is in  blijven staan
(afb. 7).25

Afb. 6. BWV 7, deel 4, partituur, editie NBA, begin.

25

Rampe tekent aan dat maataanduidingen als   overblijfselen zijn van de oude proportieleer:
Rampe 2000, p. 325f. Men kan zulke maatsoorten echter ook eenvoudig beschouwen als het resultaat
van Kirnbergers triplasysteem: men kan een partituur of partij deels noteren in de ene maatsoort, en
deels in de tripla daarvan. Voor het tempo maakt dat dan niet uit.
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Afb. 21. BWV 7, deel 4, partij Violino concertato I, begin.

Iets dergelijks kan worden aangetroffen in het koraal Wohl mir daß ich Jesum habe / Jesus bleibet
meine Freude BWV 147/6 en /10: de hobo’s en eerste violen hebben de maatsoort , de overige
stemmen . In de aria Mein teurer Heiland BWV 245/32 uit de Johannes-Passion staan de partijen van de bas-solist en het continuo in , terwijl die van de overige zangers in  staan. Omdat in zulke gevallen beide maatsoorten tegelijk klonken, moeten deze wel hetzelfde
(slag)tempo hebben gehad. In de oorspronkelijke versie van de aria Der alte Drache brennt vor
Neid BWV 130/3 met trompetten staan triolen in een -maat (genoteerd als , waarschijnlijk
om een sneller tempo aan te geven); in een latere versie met alleen strijkers zijn dezelfde noten ingebed in een -maat.26 Bij tripla’s is het (slag)tempo in de uitgangsmaatsoort in deze
voorbeelden even groot als dat in de tripla. Uitgaande van de -maat met = 60 ( = 120)
geldt dan voor een -maat . = 60 ( = 180). Dit gelijkblijvende slagtempo leidt vooral bij de
maatsoorten ,  en  alleen tot bevredigende resultaten wanneer de kleinste noten achtsten
zijn. In Liebster Immanuel BWV 123/1 () bijvoorbeeld lijkt een tempo van . = 60 redelijk. Voor
een notenbeeld met veel zestienden wordt dit tempo echter als veel te snel ervaren.
De -maat neemt een afwijkende positie is ten opzichte van de maatsoorten ,  en :
-

In  zijn zestienden gebruikelijk,
De maatsoort  werd niet gezien als een tripla,
De -maat werd in drieën geslagen, dus per achtste.

Het is dus niet vreemd dat bij deze maatsoort eerder het langzamer hemiolentempo van toepassing was dan het snellere triplatempo. Bachs basistempi in driedelige maatsoorten met 8
in de noemer en zestienden als kleinste noten lijken daarom überhaupt eerder afkomstig te
zijn uit het hemiolenritme dan uit de tripla-theorie. Misschien mogen we de laatstgenoemde
oplossing beschouwen als een natuurlijke versnelling bij achtsten als kleinste noten.
Samengevat:
Tabel 2. Basistempi bij driedelige maatsoorten

Maatsoorten
 met achtsten
 met zestienden
, ,  en  met zestienden
(resp. achtsten)

Metronoomwaarden van de basistempi
= 60
= 60
= 120 (hemiolen-relatie)
(resp. 180; tripla-relatie; geen basistempo)

Rampe schrijft dat bijvoorbeeld de tweedelige slagfiguur in  meer tijd nodig zou hebben dan de
ééndelige in . Daarmee miskent hij dat  de tripla is van , en dat beide maatsoorten op dezelfde
wijze dienden te worden geslagen (↓↓↑). Rampe 2000, p. 326.
26
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Nogmaals, het is niet zeker dat Bach deze basistempi hanteerde. Maar het is wel aannemelijk, als we accepteren dat Bach basistempi toepaste in tweedelige maatsoorten, en dat er relaties waren tussen de basistempi van de tweedelige en driedelige maatsoorten. Verder zij er
nogmaals op gewezen dat de genoemde basistempi flexibel moeten worden geïnterpreteerd.

Ook in driedelige maatsoorten lijkt Bach zich te hebben gehouden aan
wat hierover werd geschreven in de traktaten uit zijn tijd, zoals samengevat in § 3. Of hij hierbij basistempi hanteerde is weer niet zeker, maar
ook niet onwaarschijnlijk. Als hij dat inderdaad deed, zal dat in  ongeveer = 60 zijn geweest, in  ca. = 60, en in maatsoorten met 8 in de
noemer met zestienden als kleinste noten ca. = 120. Met achtsten als
kleinste noten was het tempo wellicht ca. = 180, ofwel = 60.

5. Wat schrijven hedendaagse auteurs over basistempi?
Het basistempo() volgens hedendaagse schrijvers
Voor het basistempo () gaan ook hedendaagse schrijvers meestal uit van een maat in  zonder tempoaanduiding, met een onderverdeling in zestienden en zonder extreem affect. Men
zou daarbij om de gedachten te bepalen kunnen denken aan het openingskoor Herr, unser
Herrscher uit de Johannes-Passion BWV 245/1.
Hans van Nieuwkoop schat het basistempo () (dat hij tempo giusto Adagio noemt)
eveneens op ca. = 60.27 Deze waarden sluiten aan bij de door Mattheson en in Franse traktaten vaak genoemde seconde. Daarbij moet men zich realiseren dat bijna alle beschrijvingen
van de langzame -maat gaan over kerkmuziek; een vertraging vanwege de kerkelijke stijl is
daarom niet te verwachten, en een hoger tempo bij wereldlijke muziek is logisch ( = 70?).
Mogelijk bedoelt Quantz dat met zijn allegretto, en Kirnberger met zijn kleine vierkwartsmaat. Een aantal hedendaagse schrijvers (Robert Marshall,28 Bernard D. Sherman,29 Rolf Mäser,30) beschouwt Kirnbergers kleine vierkwartsmaat als het basistempo () bij Bach; Van
Nieuwkoop denkt dat dit vooral van toepassing is bij allegro-delen van concerti en sonates.31
Zij komen dan – met Quantz’ allegretto – vaak uit op ca. = 80, wat zij beschouwen als het
‘normale’ tempo van een maat in  met zestienden. Van Nieuwkoop noemt zo’n lichter
tempo als tweede tempo giusto naast het basistempo (), en meent dat beide tempi naast elkaar bestonden. Dit snellere basistempo zou dus vooral in wereldlijke muziek van toepassing zijn geweest.

Van Nieuwkoop 1999, p. 202, 213.
Robert Marshall, “Bach's Tempo Ordinario: A Plaine and Easie Introduction to the System”, John
Knowles (ed.) Critica Musica: Essays in Honor of Paul Brainard, Amsterdam 1996, p. 249ff.; herdrukt in
Performance Practice Review, Volume 13/1, p. 5ff.
29 Sherman 2000, p. 457.
30 Rolf Mäser, Bach und die drei Temporätsel, Bern 2000, p. 352.
31 Hans van Nieuwkoop, “Tempo and Time Signatures in the 17th and 18th Centuries”, in Goart Research Reports, Volume 1, Göteborg 1999, p. 213.
27
28
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Onder de hedendaagse schrijvers denken ook Van Nieuwkoop en Von Gleich en
Sonnleiter dat in de ouderwetse allabreve-maat de kwart tweemaal zo snel was als in , dus
= ca. 120. Zij menen dat het tempo in  met zestienden echter ongeveer = 80 à 90 zal zijn
geweest; dat komt redelijk overeen met de in § 2 genoemde tempi.

De drie temporaadsels van Rolf Mäser
In 2000 publiceerde Mäser zijn boek Bach und die drei Temporätsel.32 Hierin neemt hij de lezer
mee op een volkomen rationele zoektocht naar de wijze, waarop Bach de musicus op de
hoogte zou hebben gebracht van het door hem gewenste tempo. Mäser zoekt niet in de traktaten en de literatuur, maar in de muziek zelf, waarbij hij het Wohltemperirtes Clavier als uitgangspunt neemt. Hij constateert dat het de basis steeds de maatsoort is. In elke maatsoort
kan men een aantal slagen (Pulsen) voelen (bijvoorbeeld vier in de maatsoort , twee in ,
drie in  etc.), die van groot belang zijn voor de bepaling van het tempo. Op grond van een
drietal criteria, die hij Sätze (stellingen) noemt, kan men het tempo van stukken met verschillende maatsoorten met elkaar vergelijken.
Mäser formuleert ten slotte voorzichtig een voorstel voor bijbehorende metronoomwaarden. Op grond van de hoogst haalbare tempi, zowel langzaam als snel, komt hij voor
het basistempo () op = 86. Die waarde zou niet meer dan 3,5 % fout kunnen zijn.33 Mäsers
consequente uitgangspunt: een volslagen rationele benadering van de basistempo bij Bach is
tegelijk zijn zwakte: het is maar de vraag of Bach zo systematisch te werk ging. Slechts een
van Mäsers principes is zeker in overeenstemming met de traktaten; Mäser maakt ook, in tegenstelling tot de traktaten, geen onderscheid tussen twee- en driedelige maatsoorten. Verder valt op dat de metronoomwaarde van zijn basistempo () hoog ligt; hoger dan in traktaten wordt genoemd. Mäsers theorie lijkt onvoldoende gesteund te worden in de traktaten, en
is niet primair van toepassing op Bachs kerkmuziek.

De praktische tempo-wegwijzer van Von Gleich en Sonnleiter
Clemens-Christoph von Gleich en Johann Sonnleiter menen dat Bach altijd een basistempo
bedoelt, als geen tempoaanduidingen zijn vermeld.34 Zij verdelen de ‘temporuimte’ in een
aantal niveaus, waarbij het verschil tussen de opeenvolgende niveaus steeds ongeveer 10 slagen per minuut is. Het aantal maatsoorten in de korte bespreking hieronder is beperkt tot de
in Bachs kerkmuziek meest voorkomende.
Het basistempo () en basistempo () met zestienden zou = 56 – 69 zijn, het basistempo () met achtsten = 50-58. De auteurs onderscheiden overigens verschillende soorten
 en . Het basistempo () zou iets sneller zijn dan dat van . Voor de driedelige maatsoorten
beroepen zij zich kennelijk op de verhoudingen tussen uitgangsmaatsoorten en hun tripla’s
volgens Kirnberger: de verhouding tussen de tempi in maatsoorten met 8 resp. 4 in de noemer zouden steeds ongeveer 1,5 zijn, terwijl de tempi hoger zijn naarmate de teller groter is.
Een verantwoording voor hun keuzes, bijvoorbeeld uit de traktaten, ontbreekt. Het
systeem van Von Gleich en Sonnleiter is weliswaar theoretisch van aard, maar meer op de
praktijk toegepast dan dat van Mäser. De verdeling van tempi in niveaus, en de toekenning

Mäser 2000.
Ibid., p. 419.
34 Clemens Christoph von Gleich en Johann Sonnleiter, Bach: Wie schnell? Praktischer Tempo-Wegweiser,
Stuttgart 2002..
32
33
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van maatsoorten aan deze niveaus blijft, afgezien van de verhoudingen tussen twee- en driedelige maatsoorten, arbitrair. Het basistempo () van ca. = 60 in het systeem van Von Gleich
en Sonnleiter lijkt wel beter in overeenstemming te zijn met de historische bronnen dan de q
= 96 bij Mäser. Samengevat: het is een hanteerbaar systeem dat slechts deels gesteund wordt
door bewijs uit traktaten.

Een overzicht van de besproken basistempi
In de vorige paragrafen zijn basistempi genoemd voor de belangrijkste maatsoorten in Bachs
kerkmuziek in Leipzig. Men kan deze als volgt samenvatten:
Tabel 3. Basistempi bij Bach

Maatsoort


Met kleinste noten
(allabreve)

, 
, , 
, , , 

Tempo
= 60
= 60
. = 60
= 120

Opvallend is dat het tempo met 60 noten per minuut veel breder voorkwam dan alleen bij de
maatsoort  was daarmee een veel universeler begrip dan tot nu toe
werd aangenomen. Het ideale tempo van een stuk zal wellicht vaker niet dan wel zijn overeengekomen met het basistempo daarvan. Niettemin kan men veronderstellen dat musici in
Bachs tijd bij de bepaling van het tempo van een stuk uitgingen van het basistempo, en het
reële tempo bepaalden door aanpassing hiervan bij een afwijkende kleinste notenwaarde,
een niet-gematigd affect, een tempoaanduiding of (§ 9, 10) een dansritme.

Mäsers systeem uit 2000 is puur rationeel, vooral van toepassing op piano- (klavecimbel-) muziek en gebaseerd op principes, die deels slechts
aannames zijn.
Het systeem van Von Gleich en Sonnleiter uit 2002 is praktischer van
aard, maar vaak arbitrair.
Uit de eerder in dit Hoofdstuk geformuleerde basistempi blijkt dat het
‘tempo ordinario’ wellicht breder toepassing kende dan alleen voor de
maatsoort .
Het blijft overigens onzeker of Bachs musici werkten vanuit basistempi.

Rens Bijma, versie 25-04-2022
Met dank aan Jos van Veldhoven
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Johann Gottfried Walther, Praecepta der Musicalischen Composition, [Weimar 1708, p. 56].
§ 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. […]
B Wolfgang Caspar Printz, Compendium Musicae, Guben 1668, s.p., Caput VI.
§ 1. Quantitas mensuralis consistit in tarditate & celeritate mensurae seu tactus.
§ 2. Cognoscitur ex signis certis praepositis, quae ita pinguntur
A

vel etiam ex vocibus certis subscriptis.
§ 3. Signum primum indicat temporis quantitatem longam seu tardum, cujus loco in medio
cantilenae plorumq; subseribitur vox Adagio.
§ 4. Signum secundum indicat quantitatem mensuralem mediocrem, seu tactum hilarem. Ejus
loco in medio cantilenae ponitur vox Allegro. […]
C Daniel Speer, Grundrichtiger / kurtz / leicht und nöthiger Unterricht Der Musicalischen Kunst, Berlin 1687,
p. 33.
Was ist der Tact. Er ist nach Arithmetischer Abtheilung eine gewisse Gleichheit / mit der Hand
nieder / und wieder also in die Höhe oder aufzuschlagen.
Wie vielerley ist der Tact:
Nach dem schlecht und Trippel-Gesang sechserley.
1. Ein gantz langsamer / welcher zur gravität / und zur jetzigen Manier geschwind gesetzten
und schweren Sachen / höchstnöthig zu gebrauchen.
2. Ein mittelmäßiger Tact, der fast am gemeinstens üblich.
3. Ein geschwinder Tact, so zu langsamen gesetzten alten Moteten, und zu dem jetzt überschriebenen Ala breve, presto und allegro zu gebrauchen […]
Ibid., ed. 1697, p. 285 (ontbreekt in ed. 1687).
Ala breve, geschwind in halb-theiligen Noten und Tact
D Georg Falck, Idea Bonis Cantoris, Nürnberg 1688, p. 51f.
Was ist der gleiche oder schlechte Tact?
Der gleiche Tact ist / wann die aufgehabene Hand / so lang gehalten wird / als die Niederlassung derselben gewähret hat / und in solcher Zeit / Eine / Zwey / 4. 8. 16. 32. gesungen werden.
Sam. Mylius beschreibet Ihn also: Der schlechte Tact ist / welcher in zwey Theil (oder besser) in
vier Viertel kann getheilet werden / nemlich einen Theil oder zwey Viertel / da man niederschlägt / und den andern Theil oder zwey Viertel / da man wieder aufhebet. Und in diesem
Tactu aequali behalten die Noten und Pausen ihre vorgesetzte Geltung.
Worbey wird dieser Tact erkennet?
Bey denen gewöhnlichen Zeichen des gleichen Tacts / welche zu Anfang des Gesangs nächst
hinter dem Clave Signata stehen.

E

Daniel Merck, Compendium Musicae Instrumentalis Chelicae, Augspurg 1695, s.p.
Caput III.
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[…] Der Tact, welcher in vier Theil gerechnet wird / ist an nachfolgenden Zeichen zu erkennen.

Stehet das Zeichen wie Num.1. wird der Tact in 4.Theil langsam geschlagen. Wo das Zeichen
Num.2 sich findet noch so geschwind / bey den Italianern stehet darbey alla breve, und wird
der Tact mit Auf- und Niderschlag gegeben in zwey Theil / da doch 4. Viertel können aufgetheilet werden. Ist das Zeichen Num. 3. befindlich, so wird der Tact etwas langsamers geschlagen / als bey Num. 2.
F Friederich Erhard Niedt, Musicalische Handleitung I, 1700/1710, s.p., Cap. IV
[…] Dieses soll ein Scholar in acht nehmen / daß Heutiges Tages ein schlechter Tact auff zweyerley Manier gezeichnet stehet / als:

Die andere Art wird gebraucht / von denen Franzosen / in solchen Stücken / welche frisch und
geschwind sollen gespielet werden. 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 […] [In] die Aria [wird der schlechte Tact] hingegen aber zimlich langsam [gespielet].
G Johann Baptist Samber, Manducatio ad organum Cum continuatione, Salzburg 1704, p. 8f.
Die gleiche oder gerade Art deß Tact ist / wann man mit der Hand in dem nider- und Auffstreich eine gleiche Proportion haltet / es wird auch genennt die gevierdte Mensur, und dises
dar[u]mben / weilen man auch pflegt den Tact in vier Theil mit der Hand zu theilen / der Gestalt / das man in Thesi oder nider- wie auch in Arsi oder Auffstreich die Hand zweymal doch
aber in gleicher Proportion bewöge / dardurch der Tact in vier Theil getheilet / und angezeigt
wird. […]
Die gleiche / gerade / oder gevierdte Art der Mensur ist zu bemercken, wann nach dem Musicalischen Schlüßl (so gleichet dem lateinischen Buchstaben .) zu sehen ist. Dieses Signum bedeut nicht allein die gerade Mensur, sondern auch / ein langsames und gravitätisch Gesang.
Wann aber mitten durch ob angezeigtes Zeichen ein Strichlein gezogen wird / als , so bedeutet es alsdann / daß der Tact solle noch so geschwind alß in dem obigen ersten Zeichen gegeben werden. Es geschicht aber durch die Copisten oder Abschreibern mancher Fehler / indem
sie wider aller Meynung der Componisten / die Zeichen mit dem Strichlein durch ziehen / in
dem sie glauben / daß es alles eins seye / ob die Zeichen  offen bleiben / oder durch-  strichen werden.
In dem Contra Punct hingegen hat es mit disen Zeichen eine weit andere Beschaffenheit / als
nemblich / wann das Zeichen . nicht durchstrichen gefunden wird / ist es ein für sich selbst
hurtiges Gesang / alß wie man anietzo pflegt gleich zu Anfang ob der Zeilen alla breve zu
schreiben geht auch wie sonst 1. gantze, 2. halbe, 4. viertl Noten etc. auff den Tact.
So aber ob benentes Zeichen mit dem Strichlein durchzogen  zu sehen ist / wird es Proportia
dupla genent / welche allen Noten und Pausen den halben Theil entziehet / daß also zwo nur so
vil gelten als sonst eine / das ist wo zu vor 1. ganze ist auff den Tact gangen / gehen nunmero
zwey; dise Bewandnuß hat es auch mit denen übrigen als halben- und viertl-Noten, die Pausen
werden ebenfalls nur halb gezehlet.
H Johann Peter Sperling, Principia Musicae, Budißin 1705, p. 66.
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Zwischen [ und ] Machen etliche einen Unterscheid / sagend: Das erste bedeutet einen langsamen / das andere aber einen geschwinden Tact; Solcher Unterscheid aber wird von vielen
Componisten nicht observiret / sondern des Tactus Geschwind- und Langsamkeit mit absonderlichen Terminis bemercket, als da sind: tardo, presto, alla breve &c.
I Walther 1708, p. [57].
§ 4.n Tactus Simplex seu Aequalis, der schlechte oder gleiche Tact […] ist wiederum zweyerley,
neml. Totalis s. Integralis, und Generalis s. Vulgaris.
(a) Tactus Totalis, sonsten auch Major genennet, ist, wenn […] zwey Semibreves […] einen
gantzen Tact ausmachen, doch so, daß sie von ihrer natürl. Geltung die Helfte verlieren. […]
Und eben dieser Tact ist der alten Italiäner eigentliches alla Breve; weil man darinnen einem
Brevem halb in Depressione, und halb in Elevatione zu moduliren pflegte: wird durch folgendes
vorgestezte Zeichen  erkennet. […]
(b) Tactus generalis, sonsten auch minor genannt, ist, wenn eine Semibrevis […] einen gantzen
Tact ausmachen. Und eben dieser gemeine und üblichste Tact ist der Italiäner alla Semibreve;
weil man darinne eine Semibreve halb in Depressione, und halb in Elevatione zu moduliren pfleget: wird durch folgendes vorgesezte Zeichen  erkennet. […]
J Johann David Heinichen, Neu erfundene und Gründliche Anweisung, Hamburg 1711, p. 66, 73.
§ 3. Von dem langsamen Tact den Anfang zu machen; […] e.g.

§ 10. Dieses seynd also die wenigen Regeln / welche von den geschwinden Noten des langsamen Tactes können gegeben werden. […]
K Johann Mattheson, Das neu-eröffnete Orcheste, Hamburg 1713, p. 79.
. Bedeutet / daß die Mensur 4. Subdivisiones und vier viertel habe / deren zwey im Niederund 2. im Aufschlage gehen. Ihr Gebrauch ist groß in Arien, Allemanden, Bouréen etc. und fast
durchgehends die gewöhnliche / deswegen sie auch der schlechte Tact genennet wird.
L Johann David Heinichen, Der General-Bass in der Composition, Oder: Neue und gründliche Anweisung,
Dresden 1728, p. 263, 268.
p. 263. […] so fangen wir von dem ordinairen egalen oder mit  bezeichneten Tacte an, welche
uns in allen übrigen Musicalischen Tacten zum Modell dienen wird.
p. 268. Wenn aber die Mensur dieses ordinairen langsamen Tactes sehr geschwind gehet, z.E.
im Semi-allabreve, im ouverteur-Tacte, oder wo nebst dem vorgezeichneten  oder  ein darunter gesetztes allegro oder presto vorhanden, etc. […]
M Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexicon oder musicalische Bibliothec, Leipzig 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.
N Johann Friedrich Caspar Majer, Museum musicum theoretico practicum, das ist: Neu-eröffneter theoretischund practischer Music-Saal, Schwäbisch Hall 1732, p. 16.
p. 16. Dieses Zeichen / Signum dimensionis genandt [...] bedeutet / ohne Durchschnitt einen
langsamen / das andere aber mit einem Durchschnitt /einen etwas geschwindern Tact.
p. 10.  Der vier Viertels-Tact wird in Arien, Allemanden, Boureén (sic) sehr stark gebraucht. 2.
Viertel gehen im Niederschlagen / und 2. Viertel im Aufschlag.
O Johann Mattheson, Kleine General-Bass-Schule, Hamburg 1734, p. 92.
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Das beste Gleichniß, wobey die Natur und Bedeutung des Tacts begriffen, gesehen, gehöret
und gefühlet werden mag, ist ein großes Schlag-Uhrwerck, dessen Bley-Wage einen ordentlichen geraden Tact führet / und dadurch die Minuten, Secunden und Tertzen richtig, nach der
Zeit-Maasse, eintheilet. […]
P Barnickel, in (Johann Christoph en Johann David Stößel), Kurzgefaßtes musicalisches Lexicon, Chemnitz
1737, p. 373.
[…] Das erste Zeichen [] bedeutet langsamen Tact, das andere [] etwas geschwindern.
Q Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752.
p. 56. § 13. […] Der Vierviertheiltact, welchen man auch den gemeinen geraden, oder schlechten Tact zu benennen pfleget, wird zu Anfange eines Stückes mit einem großen  angedeutet
[…]
p. 57. § 17. Man gewöhne sich erstlich, mit der Spitze des Fußes gleiche Schläge zu machen,
wozu man den Pulsschlag an der Hand zur Richtschnur nehmen kann. Alsdenn theile man
den gemeinen geraden, oder Vierviertheiltact, nach Anleitung des Pulsschlages, mit dem Fuße
in Achttheile ein […].
p. 57f. § 18. Diese Eintheilung in acht Schläge, kann in allen langsamen Stücken, nachdem es
das Zeitmaaß erfodert, zur Regel genommen werden. In geschwinden Stücken aber, kann man
den gemeinen geraden Tact in vier Theile, allwo denn das Niederschlagen und Aufheben des
Fußes Achttheile ausmachen; […] eintheilen.
p. 261. § 47. Das Mittel welches ich zur Richtschnur des Zeitmaaßes am dienlichsten befinde,
ist um so viel bequemer, je weniger Mühe es kostet, desselben habhaft zu werden, weil es ein
jeder immer bey sich hat. Es ist der Pulsschlag an der Hand eines gesunden Menschen. […]
p. 267. § 55. […] Man setze denjenigen Puls, welcher in eine Minute ohngefähr achtzigmal
schlägt, zur Richtschnur. Achtzig Pulsschläge, im geschwindesten Tempo des gemeinen geraden Tacts, machen vierzig Tacte aus. Einige wenige Pulsschläge mehr, oder weniger, machen
hierbey keinen Unterschied. Z.E. Fünf Pulsschläge in einer Minute mehr, oder fünfe weniger,
verlängern oder verkürzen, in vierzig Tacten, jeden Tact um ein Sechzehntheil. Dieses aber
beträgt so was geringes, das es unmöglich zu merken ist.
R Lorenz Christoph Mizler, Musikalische Bibliothek oder Gründliche Nachricht, Des vierten Bandes Erster
Theil, Leipzig 1754, p. 108f.
Im Winter sollen die Kirchenmusiken etwas kürzer seyn als im Sommer, sowohl der Spielenden als der Zuhörer wegen, weil eine strenge Kälte, so länger anhält, als sie der Körper vertragen kann, mehr die Andacht und Aufmerksamkeit verhindert als befördert. Aus der Erfahrung kann man das Maaß bestimmen, nemlich eine Kirchenmusik aus 350 Tackten, verschiedener Mensur, wird ohngefehr 25 Minuten Zeit erfordern, solche aufzuführen, welches im
Winter lange genug ist, im Sommer aber könnte man 8 biß 10 Minuten zugeben, und also eine
Kirchencantate ohngefehr 400 Takte in sich halten. Es ist dabey die Meinung nicht, daß ein
Componist sich mehr an die Zeit, als die Musik, einen Satz gehörig und in schöner Ordnung
vorzubringen, binden solle. Es kommt auf etliche Minuten nicht an.
S Johann Philipp Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Zweyter Theil, Berlin und Königsberg 1776, p. 123.
[] Der kleine Viervierteltackt hat eine lebhaftere Bewegung, und ist von weit leichterem Vortrag. Er verträgt bis auf die Sechszehntel alle Notengattungen, und ist in allen Schreibarten
von dem vielfältigsten Gebrauch.
T Johann Abraham Peter Schulz, in Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste, Zweiter
Theil, Leipzig 1774, p. 1135.
Der kleine Vierviertel- oder gemeine gerade Takt. Er wird durchgängig mit  bezeichnet, und
unterscheidet sich von dem [großen Vierviertel-] Takte durch den leichteren Vortrag, und
durch die, gerade noch einmal so geschwinde Bewegung. Viertel sind seine Hauptnoten […].
Er verträgt übrigens alle Notengattungen, und hat einen zwar ernsthaften und gesetzten, aber
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keinen schweeren gravitätischen Gang, und ist […] auch in der Kirche, von vielfältigem Gebrauch.
U Melchior Heinrich Fuhrmann, Musicalischer Trichter, Franckfurt an der Spree 1706, p. 79.
[…] 2. Allegro, Alla breve [,] Presto, wollen einen geschwinden Tact haben / also daß man aus
halben Tacten Vierthel; aus Vierthel Achthel / etc. machet […]
Walther 1732.
p. 123. . […] das durchschnittene , oder vielmehr der durchschnittene, oder von einander
gespaltene halbe Circul, zeiget einen geschwinden und gleichen Tact an, und wird sowohl
beym Allabreve oder da Capella in Kirchensachen, als ausser diesen bey Fugen, Bourréen, Gavotten u.d.g. gebraucht; da aber immer eine Gattung geschwinder als die andere tractirt wird.
p. 26f. Allabreve […] Ein durchschnittener halber Circul zeigte diesen Tact, welcher sehr geschwinde tractirt wurde, an, und hatte nur bey Motetten statt. […] Die auf diesen Tact gesetzte
Compositiones […] hatten keine kleinere Noten, als Viertel, und zwar sehr sparsam.
p. 598. Tempo minore it. ordinario […] wird durch ein  angezeiget, welches bedeutet, daß alle
Noten in ihrer natürlichen und gewöhnlichen Geltung executirt werden sollen.
Tempo alla Semibreve […] heisset, wenn eine Semibrevis oder als gestaltete Note  einen Tact
ausmachet.
Tempo maggiore […] wird durch ein  angedeutet, welches andeutet, daß alle Noten nur die
Helffte ihres ordentlichen valoris gelten.
V Quantz 1752, p. 56, 58.
p. 56. § 13. […] Bey dem Vierviertheiltacte ist wohl zu merken, daß, wenn durch das  ein
Strich geht, […] solcher Strich bedeute, daß alsdenn die Noten, so zu sagen, eine andere Geltung bekommen, und noch einmal so geschwind gespielet werden müssen, als sonst […]
p. 58. § 19. Im Allabrevetacte bekommen die halben Tacte so viel Zeit, als im gemeinem geraden Tacte die Viertheile haben; und die Viertheile so viel, als im gemeinem Tacte die Achttheile einnehmen: folglich werden nur die halben Tacte mit dem Fuße markiret.
p. 264. § 51. […] Weil man nun mehr als acht ganz geschwinde Noten, nicht wohl, es sey mit
der Doppelzunge, oder mit dem Bogenstriche, in der Zeit eines Pulsschlages ausüben kann, so
kömmt:
Jm gemeinen geraden Tacte:
Jn einem Allegro assai, auf jeden halben Tact, die Zeit eines Pulsschlages,
Jn einem Allegretto, auf ein jedes Viertheil, eine Pulsschlag,
Jn einem Adagio cantabile, auf ein jedes Achttheil ein Pulsschlag,
Und in einem Adagio assai, auf ein jedes Achttheil zweene Pulsschläge,
Jm Allabrevetacte, kömmt:
Jn einem Allegro, auf jeden Tact ein Pulsschlag;
Jn einem Allegretto, auf jeden halben Tact eine Pulsschlag;
Jn einem Adagio cantabile, auf ein jedes Viertheil ein Pulsschlag;
In einem Adagio assai, auf ein jedes Viertheil zweene Pulsschläge.
p. 286. § 15. [Over het beoordelen van instrumentalisten:]
[…] ob er ein jedes Stück in seinem gehörigen Zeitmaaße zu spielen wisse, oder ob er alles was
Allegro heißt in einerley Geschwindigkeit spiele; […]
W Schulz 1771, p. 27. (Alla Breve)
Diese einem Tonstük vorgeschriebenen Worte bezeichnen eine besondere Gattung der Bewegung, wodurch ein Takt gerade noch einmal so geschwind muß gespielt werden, als sonst zu
geschehen pflegt: nämlich eine ganze Taktnote so geschwind wie sonst eine halbe, eine halbe
so geschwind wie ein Viertel. […] da derselbe Gesang im ersten Beyspiel im Allabrevetakt, der
durch das Zeichen  angedeutet wird, im andern aber nachdem gemeinen Takt, dessen Zeichen  ist, gesetzt worden.
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Im ersten Gesang werden alle Sylben, welche auf die ersten Noten eines Takts kommen,
durchaus gleich schwer oder mit gleich starken Accenten ausgesprochen, also sind sechs solche schwere Accente in dem Gesange; da in dem andern viere sind, ky, e, son, son, indem die,
welche auf die dritte Note jedes Takts fallen, ob sie gleich auch einen Accent haben, dennoch
weniger Nachdruk bekommen; […]
Ibid., p. 1134. (Takt)
Der Zweyzweytel- oder der sogenannte Allabrevetakt [] […] Er wird schwer, aber noch einmal so geschwind als seine Notengattungen anzeigen, vorgetragen, und ist daher zum ernsthaften und feurigen Ausdruk, vornehmlich zu Fugen vorzüglich geschickt, und verträgt in
diesen ihm eigenthümlichen Styl und Bewegung keine geschwindere Notengattungen als
Achtel. […]
X Kirnberger 1776, p. 118.
Der Zweyzweytel oder besser der Allabrevetackt, der durchgängig mit , oder auch  bezeichnet wird, ist in Kirchenstücken, Fugen und ausgearbeiteten Chören von dem vielfältigsten Gebrauch. Von dieser Tacktart ist anzumerken, daß sie sehr schwer und nachdrücklich,
doch noch einmal so geschwind, als ihre Notengattungen anzeigen, vorgetragen wird, es sey
denn, daß die Bewegung durch die Beywörter grave, adagio &c. langsamer verlangt wird. […]
Y Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augspurg 1756, p. 29.
§ 6. Der Allabreve ist eine Abkürzung des geraden Tactes. Er hat nur zween Theile, und ist
nichts anders, als der in zween Theile gebrachte Vierviertheiltact; das folglich zwey Viertheile
auf eins zu stehen kommen. Das Zeichen des Allabreve ist der durchstrichene  Buchstabe: .
Man pflegt in diesem Tacte wenige Auszierungen anzubringen […].
Z Friedrich Wilhelm Marpurg, Anleitung zum Clavierspielen, Berlin 1755, p. 17, 20.
Allabreve, wird von einer geschwinden geraden Tactart im Capellstyl gebraucht. […]
Der Zweyzweytheiltact. Derselbe besteht aus zwey Theilen, wovon ein jeder eine halbe enthält. Er heißt der kleinere Allabrevetact, und wird mit einer großen  oder mit einem großen
durchstrichnen  bezeichnet, wenn man auch gleich öfters das schlechte große  aus Versehen
davor findet. […]
AA Walther 1708, p. [58f.].
§ 4. […] (a). Tactus Totalis […] Und eben dieser Tact ist der alten Italiäner eigentliches alla Breve;
weil man darinne eine Brevem halb in Depressione, und halb in Elevatione zu moduliren pflegte:
wird durch folgendes vorgesetzte Zeichen  erkennet. […]
NB. 2) An statt dieses Tact-Zeichens  findet man auch heutigestages folgende gedoppelte
Zieffern vor an gesetzet [ 𝟐𝟏], welche gleichfalls einen geschwinden gleichen Tact anzeigen, und
demnach alle Noten etwas (in grosen Noten gar den halben Theil) von ihrer Geltung entziehen sollen.
BB Lorenz Christoph Mizler, Anfangsgründe des General Basses, Leipzig 1739, p. 42.
[…] Gehet ein Strich durch das  […] , so bedeutet es, daß man die Noten hurtiger als wo ein
bloßes  […] stehet, spielen solle.
CC Quantz 1752, 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.
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Johann Mattheson, Kern melodischer Wissenschaft, Hamburg 1737, p. 41f. (§ 30).
§ 30. Die Beobachtung der ordentliche Theilung eines jeden Tacts (caesur) giebt uns die
fünffte Regel der Deutlichkeit an die Hand. Solche Theilung fällt nun immer, entweder in der
Nieder- oder Aufschlag, wenn die Mensur gerade ist. […]
[Ein Übelstand] entstehet in der musicalische Composition wohl daher, daß man den schlechten, gewöhnlichen Vier-Viertel-Tact mit dem, der nur zwey halbe hat, unvorsichtiglich vermischet. Jener hat augenscheinlich vier; dieser aber nur zwey Glieder, welche bey ihm eben so
viele Theile austragen, einfolglich auch so viel Schlüsse oder Absätze in der Melodie zulassen;
der vorige hergegen muß nur auf dem ersten und dritten Gliede, als auf welche die Cäsur
fällt, nicht auf dem zweyten und vierdten Schlüsse oder Absätze machen.
EE Mattheson 1713, p. 79.
. Ist ein sehr beliebtes Mouvement, und bringt fast von selbst singende Sachen hervor / […]
Es hat sonst gleiche Bewandniß mit dem zwey halben [].
FF Schulz 1774, p. 1134f. (Takt)
Der Zweyvierteltakt, . Er hat, wenn keine besondere Bewegung angedeutet ist, die Bewegung des [-] Taktes, wird aber weit leichter vorgetragen, und verträgt von den Zweyvierteln
bis zu den Sechszehntheilen […] alle Notengattungen. Er schikt sich zu allen leichteren und
angenehmen Gemüthsbewegungen, die nach Beschaffenheit des Ausdrüks durch andante oder
adagio etc. gemildert, oder durch vivace oder allegro etc. noch lebhaftiger gemacht werden können. […] Ist das Stük […] mit allegro bezeichnet, und enthält nur wenige oder gar keine Sechszehntheile, so ist die Taktbewegung geschwinder […]; ebenso verhält es sich mit den langsameren Bewegungen.
GG Kirnberger 1776, p. 118.
Der Zweyvierteltackt [] hat die Bewegung des Allabrevetackts, wird aber weit leichter vorgetragen. Der Unterschied des Vortrags in beyden Tacktarten ist zu fühlbar, als daß man glauben sollte, es sey einerley, ob ein Stück in , oder in  gesetzt sey. *) […] Wenn [ein] Satz richtig vorgetragen wird, so wird jedermann bemerken, daß er in dem Allabrevetackt weit ernsthafter und nachdrücklicher ist, als in dem Zweyvierteltackt, wo er beynahe ins Tändelnde
fällt. […]
[ *) In aansluitende muziekvoorbeelden blijkt uit de verschillende notenwaarden in beide
maatsoorten dat Kirnberger hier het slagtempo bedoelt.]
HH Speer 1687, p. 33f.
[vervolg van eindnoot C]
4. Ein gemeiner Trippel-Tact, deren vier seynd / als 𝟑𝟏    welcher doch auch auf oben bemelte
DD

Weiß / langsam / mittel und geschwind kan tractirt werden.
5. Ein Sesque alter-Trippel-Tact,  mit welchem der sechs achtel Trippel überein kommet  wann
er ein wenig geschwinder gegeben wird / und wird wie ein Sesquealter Trippel, wie ein Ala
breve, oder wie ein schlechter Gesang in Moteten tractirt.
𝟖
6. Ein Zwölfachtel Trippel-Gesangs-Tact 𝟏𝟐
dieser hat eine besondere Manier / theils tractiren
ihn nach eines schlechten Gesangs langsamen Tact, welches nicht gar unrecht / aber am gewiesesten und besten ists / wann er Viertelweiß tractirt wird / als das erste Viertel mit der Hand
unter sich, das ander auf die lincke Seit / das dritte auf die rechte Hand / das vierdte über sich
oder in die Höhe / diß ist seine rechte Manier.
II Fuhrmann 1706, p. 48.
[…] (a) Tripla major [𝟑𝟏] gehet ganz langsam und gravitätisch.
(b) Tripla minor [] ein weinig munterer und freudiger; […]
(c) Tripla minima [] gehet hurtig
(d) Proportio inaequalis Sesquialteria [] gantz geschwinde / und
(e) Sesquinona [] hüpffet gar / […]
Sechs Vierthel-Tripel [] geht etwas langsam. Sechs Achtel-Tripel [] geht geschwind. Zwölff
Achtel-Tripel [] geht sehr geschwind.
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Walther 1708, p. [71].
[…] der Tripla major [𝟑𝟏] erfordere eine langsamere Mensur, als Sesquialtera []; diese eine lang-

samere als Subsesquitertia [] u.s.f.
Mattheson 1713, p. 79ff.; 86f.
. […] Es wird diese Mensur zu serieusen Sachen / in specie aber zu den gravitätischen Giquen,
die man Louren nennet / gebrauchet.
. Ist eben der vorige Tact, nur daß die Glieder kleiner sind. Sein Gebrauch ist bey heutiger
Composition fast der schönste / und schickt sich zu allerhand coulanten, melodieusen auch frischen und hurtigen Sachen sehr wol.
. […] Dieser ist sehr geschickt vor die Sachen à la moderne, weil darinnen / obgleich die Glieder mit dem  in gleicher Geltung sind das verlängte Mouvement und die doppelte Anzahl
eine gewisse Ernsthaftigkeit / mit der / den achteln sonst anhängenden / Hurtigkeit / dermassen verbindet / daß man die sonst hüpffende Mensur zu den aller tendresten und beweglichsten Sachen gar wol / es sey in Kirchen / oder Theatral-vocal-Music wie auch in Cantaten etc. zu
gebrauchen weiß. Vorzeiten hat man nach dieser Mensur nichts anders / als gar geschwinde
Sachen / wie es denn noch in gewisser massen geschieht / gesetzet / als nemlich in Giquen und
dergleichen; heutiges Tages aber dienet dieselbe vielmehr traurige und touchante Affecten denn
lustige zu exprimiren. […]
. […] Es lasset sich diese Mensur zu vielen Sachen, insonderheit aber zu tristen Arien, it. In Sonaten, zum adagio, zu Sarabanden u.d.gl. gar geschickt gebrauchen / wiewol solches viel von
der Componisten Fantasie dependiret / welche sich heutiges Tages dieses Tactes nicht offte bedienen.
. […] Ist der allergebräuchlichste unter den Triplen, uns läst sich zu vielen / doch mehrentheils lustigen Sachen appliciren / darunter die Menuetten den grösten Theil ausmachen.
. Dieser will offtmahls par affectation dem vorgehenden [= ] ins Amt fallen / hat sich auch
schon so beliebt gemacht / daß man ihn in einer Arie, jedoch mit beygesetztem Adagio oder
dergleichen / wol vorziehet / wiewol ihm sonsten die Passepieds, Canaries, und andre hüpfende
Species […] eigentümlich subject sind.
. Wird doch biß dato vor die schwereste Mensur gehalten. 6. Schlagen davon nieder / und 3.
auff. Wenn die piecen nach diesem Tact nur an sich selbst richtig gesetzet sind / so daß keine
cadencen oder quasi cadentzen […] im andern oder dritten Theile / oder deutlicher / im 4ten oder 7den Gliede / sondern allemahl im ersten / und also im Niederschlagen zu finden / welches in allen Tripel, wol aber leichter / denn in diesen / zu observiren ist / alsdenn läst er sich
gar natürlich executiren. […]
LL Heinichen 1711, p. 74, 77, 99, 101.
p. 74, § 14. Alle diejenigen Noten, von welchen der Tripel-Tact seinen Nahmen führet / werden
eben also tractiret / als wie die Achtel in langsamen Tacte: hingegen die Helffte derselbigen
Noten werden tractiret, als wie die 16theil in gedachten langsamen Tacte.
§ 15. Diesen zufolge werden als ordinair in  die halben Tacte, in  und  die viertel /
in , , ,  die Achtel insgesamt tractiret / als wie die Achtel in langsamen Tacte. Hingegen
werden in  die 4tel, in  und  die Achtel / in , , ,  die 16theil tractiret, als wie die 16theil
in langsamen Tacte.
p. 77, § 17. […] Jedoch muß man dabey mercken / daß in  die halben Tacte, in  und  aber
die Viertel nicht mehr als geschwinde Noten tractiret werden können / wenn die Mensur langsam angegeben wird. […]
p. 99, § 24. Allein der  und  ist […] gleichergestalt wie oben von den ,  und  gesagt worden / auff zweyerley Manier können tractiret werden / nachdem die Mensur langsam oder geschwinde gehet.
§ 25. Denn es wird in diesen beyden Tacten von den Componisten nicht selten Affettuoso oder
Adagio gesetzet / und das Tempo gehet alsdenn sehr langsam / ja oft langsamer als ein  oder 
Tact. […]
KK
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p. 101, § 27. Bleiben aber diese beyde Tripel-Tacte bey ihren natürlichen geschwinden Tempo, so
ist zu wissen / daß alsdenn die 8tel tractiret werden als wie die 16theil in langsamen Tacte, […]
MM Heinichen 1728, p. 290f.
p. 290, n. (m). Wie nun die 8tel und 16theil in diesen egalen Tacte [=  of ] tractiret werden,
eben so werden sie auch in allen diminuirten oder zertheilten egalen Tacte z.E. ,  […] und
dergleichen meist überfüßigen Bezeichnungen tractiret. […]
n. (n). […] in allen Temporibus binariis, als , , , ,,  etc. […]
p. 291, § 23 Es seynd aber folgende die gewöhnlichsten Tripel: , , , , , , .
p. 290ff, n. (n). So lange nun die Triplae simplices in compositas, und diese wieder in simplices
können reduciret, und verwandelt werden, ohne daß beyde in ihren Wesen und Tractement die
geringste essentielle Veränderung und Abbruch leiden: so lange muß man sie wohl insgesamt
unter eine Heerde stellen, und vor Tripel passiren lassen. Denn es mag z.E. ein ,  oder 
langsam oder geschwind, lustig oder traurig gehen, so kan man ihn in  und  reduciren, und
dabey die Mensur mit einem daruntergesetzten Adagio, Affetuoso, Allegro &c. gehörig angeben,
(wie denn auch der sonst geschwinde  Tact mit einem Adagio verbrehmet, bey heutigen berühmten Practicis nichts rares ist) so hat man allemahl die vorige Music mit Leib und Seele.
Dahero ich meines Orths die Triplas compositas [, , , ] vor nicht viel mehr, als vor ein
blosses commodes Wesen des Tact-schlagens, ansehen wollte. Denn es würde z.E. bey einem
geschwinden  einem ziemlich sauer ankommen, wenn er eben dieses geschwinde Mouvement in einem  Tacte her tactiren solte. Nechst diesen wolte ich in gewissen Fällen eine traurige Aria oder dergleichen Invention lieber in einer langsamen Mensur eines Triplae compositae
dirigiren sehen, als in Tripla simplici, da das hurtige auf und niederschlagen des Tactes wenigstens euserlich (ich sage euserlich) mehr auffgewecktes, als trauriges und gelassenes scheinet.
[…]
p. 292f. § 24. Von diesen tripeln nun lässet sich gar leicht eine doppelte General Regel abfassen,
wie alle ihre geschwinde Noten tractiret werden müssen, welche diese ist:
Alle diejenigen Noten, von welchen iedweder Tripel seinen Nahmen führet, werden tractiret, wie die langsamen 8tel im ordinairen mit  bezeichneten Tacte: Hingegen die halben
Noten oder die Helffte derselben Noten, wovon jedweder Tripel den Nahmen führet, werden tractiret, wie die 16theil in gedachten ordinairen Tacte.
§ 25. Diesen zu Folge nun werden im  die halben Tacte: im  und  die 4tel: und im , , , 
die 8tel ordentlicherweise tractiret, wie die langsamen 8tel im ordinairen Tacte. Hingegen werden im  die 4tel: im  und  die 8tel: und im , , ,  die 16theil tractiret, wie die 16theil im
gedachten ordinairen Tacte.
NN Kirnberger 1776, p. 106, 116ff.
p. 106. In Ansehen der Taktart sind die von größeren Zeiten, als der Allabreve,  und der 
Takt von schwerer und langsamer Bewegung, als die von kürzeren Zeiten, als der ,  und 
Takt, und diese sind weniger lebhaft, als der  […] Takt. So ist z.B eine Loure in dem  Takt
von langsamerer Taktbewegung, als eine Menuet in dem  Takt, und diese ist wiederum langsamer als ein Passepied in dem -Takt. In Ansehung der Notengattungen haben die Tanzstücke, worin Sechszehnthel und Zweyunddreyßigtheile vorkommen, eine langsamere Taktbewegung, als solche, die bey der nemlichen Taktart nur Achtel, höchstens Sechszehntel, als die
geschwindesten Notengattungen vertragen. So hat z.B. eine Sarabande in dem  Takt eine
langsamere Taktbewegung, als eine Menuet, obgleich beyde in einerley Taktart gesetzt sind.
p. 116. […] Hierzu kömmt noch, das längere Notengattungen allezeit schwerer und nachdrücklicher vorgetragen werden, als kürzere, daß folglich ein Stück, daß schwer und nachdrücklich vorgetragen werden soll, nur in langen Notengattungen, und eine anderes, daß
leicht und tändelnd vorgetragen werden soll, nur in kurzen Notengattungen gesetzt werden
kann.
p. 117. Einfache gerade Tacktarten von zwey Zeiten.
[…]
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2) Der  Tackt oder  triplirt der  Tackt
3) Der  Tackt:
― ― der  Tackt
[…]
Einfache gerade Tacktarten von vier Zeiten.
[…]
2) Der  Tackt oder  triplirt der  Tackt
[…]
Einfache ungerade Tacktarten von drey Zeiten.
[…]
2) Der  Tackt
triplirt der  Tackt
3) Der  Tackt:
― ― der  Tackt
[…]
p. 118. [] [… Wie mit ] verhält es sich mit den aus ihr entstehenden Sechsvierteltackt von
zwey triplirten Zeiten, doch ist das Tempo giusto dieser Tacktart etwas gemäßigter. Beyde Tacktarten vertragen keine kürzere Notengattungen als Achtel.
p. 119. [] In der natürliche Bewegung [der Sechsachteltackt] sind Sechszehntel und einige
wenige aufeinander folgende Zweyunddreyßigtheile ihre kürzeste Notengattungen. […]
p. 123. [] […] Mit dem aus dem Vierviertel- entstehenden Zwölfachteltackt von triplirten
Zeiten hat es die nemliche Bewandniß. […] Sechszehntel [werden] leicht und flüchtig und
ohne den geringsten Druck auf der ersten Note jeder Zeit vorgetragen […].
p. 127. [] Der Dreyzweyteltackt ist wegen des schweren und langsamen Vortrags, den seine
Notengattungen bezeichnen, zumal in Kirchenstücken, von dem vielfältigsten Gebrauch. In
diesem Styl sind Viertel, höchstens Achtel, seine geschwindesten Notengattungen.
p. 128f. [] Der aus dem  entstehende Neunvierteltackt von drey triplirten Zeiten kömmt
zwar selten vor, weil man statt seiner sich des  Tackts bedienet. Man begreift aber leicht, daß
beyde Tacktarten in Ansehung des Vortrags und der Bewegung, die sie bezeichnen, sehr voneinander unterschieden sind. Im Kirchenstyl, wo überhaupt ein schwerer und nachdrücklicher Vortrag mit einer gesetzten und langsamen Bewegung verbunden ist, ist der  dem 
Takt weit vorzuziehen […]
p. 129. [] Der Dreyvierteltakt ist wegen des leichteren Vortrags in der Kirchenschreibart
nicht so gewöhnlich als der  […]. Seine natürliche Bewegung ist die einer Menuet, und er
verträgt in dieser Bewegung nicht wohl viele nach einander folgende Sechszehntel […]. Da er
aber vermittelst der Beywörter adagio, allegro &c. alle Grade der Bewegung annimmt, so können nach Maaßgebung der Geschwindigkeit oder Langsamkeit derselben alle Notengattungen, die in dieser Taktart passen, darin angebracht werden.
[] Der aus dem  entstehende Neunachteltakt von drey triplirten Zeiten hat die Bewegung
des  Taktes, doch werden die Achtel leichter als in  vorgetragen.
Man irret sich, wenn man diese Taktart für einen  Takt hält, dessen Zeiten aus Triolen bestehen: wer nur einigermaaßen den Vortrag in seiner Gewalt hat, weiß, daß Triolen in dem 
Takt anders vorgetragen werden, als Achtel in dem  Takt. Jene werden ganz leicht und ohne
den geringsten Druck auf der letzten Note, diese hingegen schwerer und mit etwas Gewicht
auf der letzten Note vorgetragen. Jene vertragen gar nicht oder doch selten eine Anschlagende
Harmonie auf der letzten Note, diese hingegen sehr oft. Jene vertragen keine Brechungen in
Sechszehntel, diese aber ganz leicht […]
p. 130. [] Der Dreyachteltakt hat die lebhafte Bewegung des Passepieds; er wird leicht, aber
nicht ganz tändelnd vorgetragen. […]
OO Schulz 1774, p. 1134ff. (Takt)
Daher entstehen neben diesen noch folgende Taktarten von zwey Zeiten, deren jede in drey
Theile eingetheilt ist […]:
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1) Der Sechsvierteltakt, . Schwer im Vortrag, wie der Allabrevetakt, mit dem er auch wegen
seines ernsten obgleich lebhaften Ganges, das Kirchenmäßige gemein hat. Er besteht aus langen Notengattungen, von denen die Achtel die geschwindesten sind. […]
2) Der Sechsachteltakt, . Leicht und angenehm, in Vortrag und Bewegung, wie der . Sechszehntheile sind seine geschwindesten Noten. […]
Wird jede der vier Zeiten in auch in drey Theile getheilet, wie oben, so [ensteht]:
1) Der Zwolfachtel,  […]
Mit den ungeraden oder Tripeltakten hat es die nämliche Bewandniß, wie mit den geraden.
Vortrag und Bewegung werden durch die längern […] Notengattungen, die [dieser] Taktart
eigen sind, bestimmt; nämlich schwer und langsam […]. Ueberhaupt bringt die ungerade
Taktart wegen der gedritten Fortschreitung ihrer Hauptzeiten eine größere Lebhaftigkeit in
jedem Ausdruk, und ist daher zur Schilderung lebhafter Gemüthsbewegungen schiklicher, als
die gerade Taktart. […]
Werden die Hauptzeiten der [Takte  und  ] in ein Gedrittes getheilet, wie oben bey den Geraden Taktarten, so entstehen noch folgende Tripeltakte:
1) , aus dem .
2) , aus dem  […] ,
die noch weit lebhafter, als ihre Nebentakte von Charakter, und daher zum fröhlichen Ausdruk vorzüglich geschikt sind;*) doch behält der  wegen seiner größern Notengattungen und
seines schweereren Vortrags noch einen gesetzten Gang, der der Kirche anständig ist; der 
hingegen ist weit hüpfender […].
*) Deze opmerking zou kunnen worden begrepen als een versnelling van het notentempo met een factor 1½ bij gelijkblijvend tempo in beide maatsoorten.
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