XI.3 TEMPO 3: MAATWISSELINGEN,
DANSVORMEN, FRANSE OUVERTURES
Dit is een het derde deel van een Hoofdstuk over het tempo van Bachs kerkmuziek in Leipzig. Terwijl in deel 1 het begrip basistempo werd geïntroduceerd, en de factoren werden benoemd die aanleiding geven tot een van het basistempo afwijkend tempo, werden in deel 2
de basistempi van de verschillende maatsoorten besproken, en, mogelijke metronoomwaarden daarvan aangedragen.
In dit derde deel komen detail-onderwerpen aan de orde. In § 1 wordt onderzocht of Bach bij
maatwisselingen zocht naar proportionele verhoudingen tussen de oude en de nieuwe maatsoort. Omdat in Bachs kerkelijke werken gestileerde dansvormen kunnen worden herkend,
worden de tempi daarvan in § 2 besproken; daarbij wordt ook kennis genomen van in Frankrijk gemeten tempi. In § 3 wordt deze kennis toegepast op Bachs kerkelijke werken in Leipzig. Ten slotte wordt in § 4 het tempo van de entrées in Franse ouvertures in Bachs cantates
besproken.

Afb. 1. Chronometer van Etienne Loulié.
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1. Hoe ging Bach om met het tempo bij maatwisselingen?
Proportionalisme
Veel auteurs die zich bezig houden met het tempo bij Bach menen dat tussen delen van muziekstukken met verschillende maataanduidingen vaste eenvoudige verhoudingen hebben
bestaan. Deze theorie zal hier verder proportionalisme worden genoemd. Nog in de 16e eeuw
was de kern van het mensurale maatsysteem nu juist het bestaan van zulke eenvoudige verhoudingen, en ook Michael Praetorius beschrijft een dergelijk systeem in het begin van de 17e
eeuw. Ido Abravaya meent dat het proportionalistische systeem vrij snel daarna radicaal
werd aangetast.1  betekende vóór 1700 een versnelling t.o.v. het basistempo  (integer valor)
met 1½,  betekende een tempodaling. In de 18e eeuw was het tempo in  echter sneller dan
in . Ritmische proporties werden daarbij echter nauwelijks genoemd. Toepassing op Bach
zou daarom een anachronisme zijn. Johann Joachim Quantz lijkt met zijn temposysteem op
het eerste gezicht een proportionalist te zijn geweest, niet alleen bij maatwisselingen binnen
een deel, maar ook tussen verschillende muziekstukken.A Abravaya meent echter dat Quantz
met opzet de verhoudingen vereenvoudigde (en daarmee overdreef) uit educatieve overwegingen. Op deze wijze meent de auteur de soms onmogelijk snelle en langzame tempi in
Quantz’ systeem te kunnen verklaren.2 Johann Philipp Kirnbergers tripla-theorie is een proportionalistisch systeem; Abravaya betwijfelt dan ook of dit afkomstig is van Kirnbergers
leermeester Bach. Hij wijst op Kirnbergers flexibele omgang met maatsoorten, en dat de
Franse musici die tempometingen deden (de chronometristes) geen proportionele tempoverhouding hebben gemeten.
Maar soms zijn eenvoudige tempoverhoudingen onmogelijk te negeren, bijvoorbeeld
wanneer in één muziekstuk verschillende partijen verschillende maatsoorten hebben; in
Hoofdstuk XI.3 § 4 zijn daarvan voorbeelden bij Bach gegeven. Bij maatwisselingen binnen
een muziekstuk ligt een eenvoudige verhouding soms voor de hand, maar in andere gevallen niet. De betekenis van tempoaanduidingen bij maatwisselingen is ook niet altijd duidelijk. Nog lastiger is het om eenvoudige verhoudingen aan te wijzen in verschillende stukken
met verschillende maatsoorten.

Maatwisselingen in Bachs kerkelijke werken in Leipzig
Volgens de proportionalist Hans van Nieuwkoop zou bij tempowijzigingen het notentempo
in de 18e eeuw tijdens de hele compositie constant zijn gebleven.3 Ook William Malloch
denkt dat het tempo meestal hetzelfde bleef,4 hoewel het notentempo daarbij soms met een
factor 2 kon veranderen; het in Hoofdstuk XI.2 § 2 besproken voorbeeld van Herr, gehe nicht
ins Gericht BWV 105/1 liet dat al zien; het wordt hieronder (afb. 2) verder besproken. Uit de
opsplitsing van het fugathema over twee maatsoorten blijkt de verdubbeling van het notentempo. Deze relatie 1 : 2 komt vaker voor. In het recitatief Vergiß es ferner nicht BWV 29/6 verandert  (deel 6) in  (deel 7); ook hier is een notenverdubbeling genoteerd (zie onder). Bij
een maatwisseling in Friede über Israel BWV 34/5 staat er eerst , daarna  (in BWV 34a ) en
in Jesu nun sei gepreiset BWV 41/1 verandert de maatsoort  in . In al deze gevallen lijkt op

Ido Abravaya, On Bach’s Rhythm and Tempo, Kassel 2005, p. 99-117.
Ibid., p. 124-128.
3 Hans van Nieuwkoop, “Tempo and Time Signatures in the 17th and 18th Centuries”, in Goart Research Reports, Volume 1, Göteborg 1999, p. 201.
4 William Malloch, ‘Bach and the French Ouverture’, Musical Quarterly, 75/3, 1991, p. 183.
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het eerste gezicht een verdubbeling van het notentempo bedoeld te kunnen zijn. Proportionalisten als Jan van Biezen,5 Willem Retze Talsma 6 en Bernd Heyder 7 menen dat steeds simpele relaties tussen de oude en nieuwe maatsoort bestonden, zoals 1 : 1, 1 : 2 of 1 : 3; Abravaya betwijfelt dat (§ 7). Bachs temposysteem is volgens hem zeer complex, en gaat iedere
theorie te boven. Het is zoeken naar een balans tussen ‘de maat houden’ en fijne nuances.8
Abravaya wijst op het feit dat tempoaanduidingen relatief vaak voorkomen bij maatwisselingen. Tempoaanduidingen geven volgens hem nooit een nauwkeurig in metronoomwaarden
uit te drukken tempo weer; zij geven de tempo(verandering) ruwweg aan, maar ook het
nieuwe affect.9 Bij tussentijdse veranderingen kan men trachten het tempo gelijk te houden –
maar wat wordt daar precies mee bedoeld? Moet men dan kiezen voor het notentempo of
voor het slagtempo? En zelfs als men kiest voor een van deze beide, dan nog wordt dit vaak
niet ervaren als een gelijkblijvend tempo wanneer de noten worden opgesplitst in kleinere
noten.10
Was Bach een proportionalist? Uit de hierboven gegeven voorbeelden zou men de
neiging krijgen die vraag bevestigend te beantwoorden. Toch lijkt een proportionele tempowijziging lang niet altijd aannemelijk. In alle bovengenoemde voorbeelden is een strikte tempoverhouding 1 : 2 zelfs onwaarschijnlijk, zoals hieronder wordt uitgelegd.
1. In het hierboven genoemde en al in Hoofdstuk XI.2 besproken voorbeeld Herr gehe
nicht ins Gericht BWV 105/1 (afb. 2, 3) is in m. 48 is duidelijk sprake van een formele
verdubbeling van het notentempo, maar dat betekent niet dat het tempo bij de inzet
van de fuga in m. 47 gelijk bleef.

Afb. 2. BWV 105, deel 1, partituur, editie NBA, maat 45-52, balken tenor, bas en continuo.

Jan van Biezen, “Maatsoorten en tempo in de eerste helft van de 18 e eeuw, in het bijzonder in de orgelwerken van Johann Sebastian Bach”, in Bachs ‘Orgelbüchlein’ in nieuw perspectief, Utrecht 1988, p.
191-244.
6 Willem Retze Talsma, Wiedergeburt der Klassiker, Band 1, Innsbruck 1980, p. 77-139.
7 Bernd Heyder, ‘Bachs Instrumentarium‘, in Reinmar Emans, Sven Hiemke, Das Bach-Handbuch Band
2, Laaber 2007, p. 189.
8 Abravaya 2005, p. 156.
9 Ibid., p. 150-156.
10 Ibid., p. 165-177.
5

3

Afb. 3. BWV 105/1, partituur, m. 47 en 48, tenor en continuo.

Vanaf m. 1 zal het tempo zeker niet sneller geweest zijn dan basistempo (), gezien de
maataanduiding  en de tempoaanduiding adagio. Halverwege m. 47 gaf Bach een
nieuw notentempo aan met de aanduiding allegro (afb. 3); daar vond dus een versnelling plaats die vrijwel zeker niet proportioneel was. Allegro hoeft hier, zoals vaak bij
een maatwisseling geen absolute betekenis te hebben gehad, maar slechts een versnelling van het tempo adagio te betekenen. Van een duidelijk proportionele tempoverandering halverwege is hier in ieder geval geen sprake. De tempowijziging bij de
start van m. 48 was echter wel proportioneel: hier kon het (slag)tempo gelijk blijven
bij een twee maal zo hoog notentempo (maatsoort  in achtsten).
2. De overgang van het recitatief Vergiß es ferner nicht BWV 29/6 in  (eindigend met
Amen!) naar deel 7 (Halleluja, Stärk und Macht in ) is hiermee goed vergelijkbaar: het
thema Halleluja begint al in zestienden in deel 6, en gaat in deel 7 verder in achtsten
(afb. 4). Voor het Amen lijkt basistempo () vanzelfsprekend, maar dan klinkt deel 7
nogal langzaam. In de orgelpartij staat hier bovendien Allegro genoteerd; de maataanduiding  suggereert eveneens een hoger tempo dan  = 60. Geen proportionele verhouding dus.

Afb. 4. BWV 29/6 m. 8 en /7 m. 1-2, altpartij.

3. In het voorbeeld BWV 34/5 hebben de eerste twee maten (adagio) een uitgesproken
langzame slag met < 60. Vanaf m. 3 is een volgens proportionalisten te verwachten
tempo < 60 echter veel te laag voor het juichende affect (Dankt den Höchsten Wunderhanden); het maatsoortteken  bevestigt dit.
4. In het koor BWV 41/1 (Jesu nun sei gepreiset) verandert het affect meermalen. Daarbij
veranderen de maatsoorten, soms ondersteund door maataanduidingen. Dwars daardoorheen klinken steeds de regels van het koraal in halve noten. De meeste proportionalisten verwachten nu dat die melodie tijdens het gehele deel steeds even snel
werd uitgevoerd. Maar van m. 119-182 is de maatsoort  met achtsten (allabreve) en
aanduiding presto. In m. 183 keert het thema van m. 1 terug, in met zestienden, zonder tempoaanduiding. Een notentempoverhouding 1 : 2 lijkt logisch, maar dan moet
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men accepteren dat de koraalregels in de presto-episode twee keer zo snel werden gezongen.
Ten slotte volgen nog twee andere voorbeelden waarbij een maatwisseling moeilijk te rijmen
valt met een eenvoudige temporelatie.
5. In § 3 werd Siehe, ich will viel Fischer aussenden BWV 88/1 besproken. De aria begint
in  met zestienden; de tweede helft heeft maataanduiding . Volgens tabel 4 is het
basistempo in  met zestienden = 120 (of slag = . = 40), en van  met achtsten slag =
= 60. Maar Bach wilde het begin vivace gespeeld hebben, en het vervolg zelfs allegro
of presto (§ 2). Dat laatste betekent waarschijnlijk slechts een tempoversnelling. Het
begin zal iets sneller zal zijn bedoeld dan . = 40, en het vervolg veel sneller dan  = 60.
Hier is dus, als gevolg van het afwijken van de basistempi, geen sprake van het behoud van tempo of een andere proportionele relatie.
6. Een laatste voorbeeld is de aria Süßer Trost, mein Jesus kömmt BWV 151/1 (afb. 25).
Deze begint in  met de aanduiding Molt’ adagio. De strijkers hebben achtsten, maar
de fluit tweeëndertigsten. Omdat  de tripla is van , zou - zonder tempoaanduiding
en tweeëndertigsten - . = 60 te verwachten zijn; rekening houdend met de genoemde
bijzonderheden is een veel lager tempo te verwachten. In maat 30 verandert de maatsoort in  met achtsten en zestienden-triolen, zonder tempoaanduiding.11 Een slag iets
sneller dan = 60 is te verwachten. Bovendien wordt het affect anders: Herz und Seele
freuet sich. Daardoor wordt het tempo mogelijk nog sneller. Opnieuw is er geen behoud van tempo, en ook geen proportionele relatie.

Afb. 5. BWV 151, deel 1 m. 29-31, partituur, editie R. Hofman.

Samengevat, een maatwisseling kan soms met een proportionele temporelatie gepaard te
gaan, maar vaak ook niet. Vasthouden aan zo’n relatie kan het karakter van een keurslijf krijgen, en dwingt vaak tot het zoeken naar mogelijke temporelaties en tot het maken van keuzes, die bij verschillende musici tot verschillende oplossingen kunnen leiden, en dat maakt
zulke keuzes altijd aanvechtbaar. Strikt proportionele verhoudingen zijn alleen te verwachten wanneer de kleinste noten, het affect en tempoaanduidingen geen aanleiding geven tot
afwijking van de basistempi.

Klaus Hoffman noteert in de Carus-uitgave Vivace; deze aanduiding komt in partituur noch partijen
voor.
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Een maatwisseling hoeft niet met een proportionele temporelatie gepaard te zijn gegaan.

2. Welke tempi horen bij dansvormen?
Dansvormen
In Bachs kerkelijke werken komen delen voor, die beschouwd kunnen worden als gestileerde
dansen. Het is van belang deze als zodanig te herkennen, omdat zulke dansen hun eigen
tempi giusti hadden. Maar sommige dansen zijn in Bachs kerkmuziek helemaal niet gemakkelijk te herkennen. In het bijzonder gaat het dan om allemandes, courantes en gigues. Allemandes
hebben geen dansant karakter. Eigenlijk kan men veel tempo-ordinario-stukken met zestienden-loopjes beschouwen als allemandes, maar erg zinvol is dat niet. Courantes komen in zulk
een verscheidenheid voor bij Bach dat het vrijwel ondoenlijk is deze dansen in zijn kerkelijke
werk te herkennen. Ook gigues kunnen bij Bach veel verschillende vormen hebben. De bekende vorm met veel snelle achtsten (‘jig’) is echter nauwelijks geschikt voor zangers. Of de
stukken in ,  en  met veel zestienden-loopjes als een andere vorm van gigues mogen worden beschouwd is de vraag; ze zijn er wel mee verwant. Al met al is het aanwijzen van gigues
in Bachs kerkelijke werken een hachelijke zaak.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de meest voorkomende overige dansen,
op één uitzondering na steeds met een muziekvoorbeeld uit de Duitse klavecimbelliteratuur
(afb 26a-g; hieronder niet als zodanig genummerd).12 Met opzet zijn eenvoudige dansen gekozen, om herkenning te vereenvoudigen. Vanzelfsprekend zijn de koren en aria’s in Bachs
kerkelijke werken gecompliceerder. Daarop wordt teruggekomen in § 10.
I. Dansen met een tweedelige maatsoort:
a. Gavotte
- Maatsoort: 
- Opmaat:
- Kleinste notenwaarden:
- Karakteristieken: iets rustiger dan Bourrée

b. Bourrée
- Maatsoort:  of 
- Opmaat: of

De muziekvoorbeelden zijn ontleend aan Agnes Lakos, Early Dances, Könemann Music Budapest,
Budapest 1994
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Kleinste notenwaarden:
Karakteristieken: snelle dans

c. Rigaudon
- Maatsoort:  of 
- Opmaat:
- Kleinste notenwaarden: met enkele e
- Karakteristieken: ritme |
; met nadrukkelijke kwarten

II. Dansen met een driedelige maatsoort:
d. Sarabande
- Maatsoort:  (soms )
- Opmaat: geen
- Kleinste notenwaarden:
- Karakteristieken: zware 2e tel; ritme |

. |

|

e. Loure
- Maatsoort:  of 
- Opmaat: meestal
- Kleinste notenwaarden: e
- Karakteristieken: zwaar accent op de eerste tel; ritme | .
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|

f. Menuet
- Maatsoort: 
- Opmaat: geen
- Kleinste notenwaarden:
- Karakteristieken: achtsten zijn versierde kwarten

g. Passepied
- Maatsoort: 
- Opmaat:
- Kleinste notenwaarden: met x
- Karakteristieken: zestienden rustiger dan in de gigue

h. Siciliano
- Maatsoort:  of 
- Opmaat: geen, of
- Kleinste notenwaarden: met
- Karakteristieken: ritme ( ) | .
|
In Frankrijk werd de sicilienne blijkbaar gerekend tot de snelle dansen; meetwaarden
ontbreken. De siciliano is echter afkomstig uit Italië. Siciliano’s kwamen in barokopera’s veel voor, als aria of instrumentaal deel om een pastorale sfeer op te roepen.
Vaak speelden herders een rol, en in deze context werd de siciliano wel pastorale genoemd. In Italië waren de teksten van aria’s, die uitdrukkelijk siciliano werden genoemd, over het algemeen melancholiek, of zelf klagend. Het tempo daarbij was kennelijk langzaam.
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Gemeten tempi van Franse dansen
Hoewel het niet vanzelfsprekend is dat gestileerde dansen, en dan bovendien uitgevoerd in
een kerk in Duitsland, dezelfde tempi hadden als wereldlijke dansen in Frankrijk, is het nuttig kennis te nemen van zulke tempi, omdat deze daar echt gemeten werden. Hiervoor werden slingers gebruikt. De slingertijd en de slingerlengte werden gemeten in eenheden, die
verschillend waren van de onze: de slingerlengte werd gemeten in pieds universel (voeten van
33,12 cm), die konden worden onderverdeeld in 12 pouces (duimen van 2,76 cm). Een slingerlengte van iets meer dan 36 pouces kwam overeen met een slingertijd van 1 seconde; de slingertijd is immers onafhankelijk van het gewicht dat aan de slinger hangt. Een slingerlengte
kan worden omgerekend in een slingertijd, en deze dan weer in de tegenwoordig gebruikte
metronoomwaarden. De rechtstreekse formule is: metronoomwaarde = 360 / √ (aantal duimen).
Om goed te kunnen meten werden speciale chronometers gebouwd, zoals door Etienne
Loulié in 1696 (afb. 1; de lengte was iets minder dan 2 meter). Zulke apparaten werden in
Duitsland nooit algemeen, vandaar dat men slechts kan afgaan op Franse metingen. De tijdens Bachs leven gemeten waarden bij Michel L'Affilard (1705) en Louis-Léon Pajot, graaf
van Ozembray (1732)13 lopen ogenschijnlijk sterk uiteen, hetgeen aanleiding heeft gegeven
tot polemieken. Willem Retze Talsma meende in 1980 dat sommige berekende slingertijden
met 2 moeten worden vermenigvuldigd, omdat men anders exorbitant hoge tempi kreeg. Hij
kon dat verdedigen, door aan te nemen dat het begrip slingertijd niet eenduidig is: men kan
meten aan de heengaande beweging van het gewicht, of aan de heen- en teruggaande beweging samen (zoals de slingertijd tegenwoordig in de natuurkunde is gedefinieerd). Onbegrijpelijk snelle metronoomwaarden uit de 19e eeuw zouden op deze wijze tevens kunnen worden verklaard.14
Tegen deze interpretatie kwam Klaus Miehling in 1993 in het geweer. Hij probeerde
aan de hand van een grote hoeveelheid originele citaten en verwijzingen aannemelijk te maken dat altijd aan halve slingeringen werd gemeten. Zijn conclusie is dan ook dat zeer hoge
tempi in de baroktijd gebruikelijk waren.15 Ten onrechte paste hij tempi in instrumentale
werken ook toe op vocale kerkmuziek.16
Lorentz Gadient verzette zich hier weer tegen in 2010. Door naast de door Miehling
aangehaalde bronnen ook andere nauwkeurig te interpreteren, kwam hij tot de conclusie dat
wel degelijk vaak dubbele slingertijden zijn bedoeld, en veel tempi dus twee keer zo laag waren als Miehling meent.17 Beverly Jerold liet in 2010 echter zien dat de genoemde conclusies
veelal niet kloppen.18 De verwarring is volgens haar ontstaan door verschillende meetsystemen: soms werden de meetwaarden geïnterpreteerd als slingerlengten in pouces (duimen),
en soms als slingertijden in tierces, ofwel 60ste seconden. Tierces waren echter alleen te meten

De gepubliceerde metingen van Jean D’Alembert, abbé de la Chapelle zijn bewust weggelaten, omdat de maatsoorten en daarmee de slag slordig zijn genoteerd. Ook metingen van na 1750 zijn genegeerd.
14 Talsma 1980, p. 77-139.
13

15
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Klaus Miehling, Das Tempo in der Musik von Barock und Vorklassik, Wilhelmshafen 1993,

Nachwort p. 417-427.
16 Abravaya 2005, p. 161f.
17 Lorenz Gadient, Takt und Pendelschlag: Ouellentexte zur musikalischen Tempomessung des 17. bis 19.
Jahrhunderts neu betrachtet, München 2010.
18 Beverley Jerold, The French Time Devices Revisited, Dutch Journal of Music Theory 15/3, 2010, p. 169-189.

met chronometers met een klokmechanisme, en die ontbraken in de instrumenten van L’Affilard, terwijl meetwaarden in tierces bij Pajot lijken te zijn gebaseerd op metingen in pouces
van Loulié. Jerold voegt aan hun metingen die van de dansleraar Raoul Auger Feuillet toe;
ook deze zijn gemeten in pouces. Zij maakt aannemelijk dat al de genoemde metingen steeds
slingerlengtes in pouces betreffen, en rekent die om naar metronoomwaarden. Ze komt zo tot
onderstaande tabel 1, waaruit een klein aantal bij Bach nauwelijks voorkomende dansen is
weggelaten. De maatsoorten  en  zijn te interpreteren als varianten van  resp. .
Tabel 1. Metronoomwaarden van Franse dansen, berekend uit slingerlengtes in Pouces.
Bron: Beverley Jerold 2010.8

Bourrée
Gavotte
Rigaudon
Sarabande
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Passepied
Loure
Sicilienne

maatsoort

 of 














slagen
per maat
2
2
2
3
3
2
1
2
1
2

slageenheid

q
.
.
.
.
.

L'Affilard Pajot
1705
1732
66
65
66
59
66
65
51
56
51
69
50
50
52
56
60

Feuillet
<1710
66
59
69
58
52
57
41

gem.
ca.
66
61
67
51
55
69
51
52
58
41

Het is opvallend hoe klein de bandbreedte is bij het gemiddelde tempo: tussen 50 en 70. Opvallend is dat dit gemiddelde tempo overeenkomt met het basistempo () van ongeveer  =
60. Alleen de enige beschikbare waarde voor de loure valt buiten deze bandbreedte.

Voor gestileerde dansvormen is het goed om kennis te nemen van de in
Frankrijk gebezigde slagtempi van zulke dansen. Hiervan zijn gemeten
waarden beschikbaar uit de tijd van Bach. Slagtempi weken blijkbaar
veelal niet veel af van het tempo ordinario met = 60.

3. In hoeverre waren dansvormen in Bachs kerkmuziek bepalend voor
het tempo?
Het tempo van dansvormen in Bachs kerkmuziek in Leipzig
Waarschijnlijk mag een aanzienlijk aantal delen uit Bachs kerkmuziek uit Leipzig beschouwd
worden als dansvormen. Bij het toepassen van de in Frankrijk gemeten tempi (§ 9) dienen
echter wel enige kanttekeningen geplaatst worden.
-
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In de eerste plaats gaat het om Franse dansen. De invloed van Frankrijk op de dansen
in Duitsland is ongetwijfeld groot geweest, maar of de tempi vrijwel dezelfde waren

-

-

is niet zeker. En dan is het eveneens onzeker of ook Bach zich daar aan hield. Quantz
schreef in 1752 nog dat de Fransen van gematigde tempi hielden, ook bij levendige
stukken.B
Verder gaat het om kerkmuziek, en om gestileerde en gezongen dansvormen. Vriend
en vijand was het er in Bachs tijd over eens dat zulke muziek in de kerk niet de suggestie mocht oproepen dat het echt om dansmuziek ging, maar slechts om het oproepen van passende affecten.
Bovendien, als iemand in onze tijd deze dansvormen in Bachs muziek meent te herkennen, is het nog maar de vraag of dat ook Bachs bedoeling was.

Niettemin is het goed deze tempi als uitgangspunt te nemen, omdat er geen andere gemeten
tempi beschikbaar zijn. Hieronder zullen de in § 9 besproken dansen nog eens de revue passeren. Naast de gemeten Franse tempi wordt hierbij nog een keuze uit beschrijvingen van
Bachs tijdgenoten genoteerd. Men kan de gemeten waarden beoordelen aan de hand van de
vraag of dit logisch klinkt, indachtig de woorden van Kirnberger:C
Wat te snel is, kan niet duidelijk worden voorgedragen, en wat te langzaam is, kan niet bevat
worden.
(Was zu geschwind ist, kann nicht deutlich vorgetragen werden, und was zu langsam ist, kann
nicht gefaßt werden.)

maar daarbij is subjectiviteit natuurlijk niet te vermijden. Aansluitend wordt onderzocht in
hoeverre de dansvorm in Bachs kerkmuziek uit Leipzig is terug te vinden.
a. Gavotte.
Gemeten tempo in Frankrijk:
= 61 (in ). Dit lijkt een rustig, maar acceptabel tempo.
Duitse traktaten:
Volgens Johann Mattheson 1713 en Johann Gottfried Walther 1732 had de gavotte geen duidelijk basistempo: het was soms snel, soms langzaam. In 1739
noemde Mattheson nog maar één affect, namelijk juichende vreugde. De termen huppelend en springend suggereren non-legato. Quantz noemde het
tempo van de gavotte in 1752 iets langzamer dan de rigaudon.
Bach:
Gavottes, te herkennen aan de maatsoort  en de opmaat van twee kwarten,
komen weinig voor in Bachs cantates. Bekend is natuurlijk de slotaria Sehet in
Zufriedenheit uit de wereldlijke cantate BWV 202/9, die uitdrukkelijk Gavotte
heet. De maatsoort is daar overigens , hetgeen een langzamer tempo impliceert dan . Gavottes in de maatsoort  zijn mogelijk ook te herkennen in o.a.
het slotkoor Preis und Dank van het Osteroratorium BWV 249/11, in de aria Laß,
o Fürst der Cherubinen BWV 130/5 en in de aria Hilf, Gott, daß es uns gelingt
BWV 194/5 (afb. 6).
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Afb. 6. BWV 194/5, partituur, editie NBA, begin.

In al deze gevallen lijkt een tempo van ongeveer = 60 acceptabel.
b. Bourrée.
Gemeten tempo in Frankrijk:
een fractie sneller dan de gavotte, = 66 (in ). In  of  zou dat = 66 zijn. Dat
is nogal langzaam, vergeleken met onze huidige uitvoeringspraktijk.
Duitse traktaten:
volgens Walther (1732) vrolijk; volgens Mattheson (1739) was het affect tevredenheid. Kenwoorden: vloeiend, glijdend, onbekommerd, kalm. Melismen
waren een kenmerk van gezongen bourrées. Bourrees werden blijkbaar meer legato uitgevoerd van gavottes. Quantz (1752) noemde bourrees vrolijk, met op
elke maat een (pols)slag. Dat lijkt iets sneller te zijn geweest dan of = 66.
Bach:
Ook bourrées worden niet vaak aangetroffen in Bachs cantates en passies. De
maatsoort is meestal , met een opmaat van één kwart. Maar Bach noteerde
zulke dansen met achtsten als kleinste noten liever met twee keer zo kleine notenwaarden in , of in .
Mogelijk kan men zulke bourrées herkennen in stukken als:
in : Erleucht auch meine finstre Sinnen BWV 248/46 uit het Weihnachtsoratorium,
in : Mein Freund ist mein BWV 140/6 (afb. 7), Ermuntre dich BWV 180/2, Was
Gott tut das ist wohlgetan BWV 99/1, dat in BWV 100/1 werd genoteerd in 
(geen allabreve).

Afb. 7. BWV 140/6, partituur, editie NBA, begin.
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Een tempo van = 66 of iets sneller lijkt acceptabel te zijn geweest.
c. Rigaudon.
Gemeten tempo in Frankrijk:
Ongeveer hetzelfde tempo: = 67 voor maatsoort .
In Duitsland vaker in ; dan zou = 67 gelden.
Duitse traktaten:
Mattheson noemde in 1739 als affect: stoeiende scherts; Quantz (1752) beschreef de rigaudon als vrolijk, met op elke maat een (pols)slag.
Bach:
Rigaudons lijken op bourrées; ze hebben ook een opmaat van een kwart, en zijn
daardoor niet simpel te herkennen. Rigaudons hebben meer nadrukkelijke
kwarten. Mogelijk kan een rigaudon in de maatsoort  o.a. worden aangetroffen in An irdischen Schätze BWV 26/4, maar Bach noteerde .
Met twee keer zo kleine notenwaarden kunnen genoemd worden Erfüllet, ihr
himmlischen göttlichen Flammen BWV 1/3, en Hebt euer Haupt empor BWV 70/8
(atb. 8), beide in .
Bach noteerde  in Wie bin ich doch so herzlich froh BWV 49/6, Der ewig reiche
Gott BWV 192/2 en Nun mögt ihr stolzen Feinde schrekken BWV 248/62 uit het
Weihnachtsoratorium.

Afb. 8. BWV 70/8, partituur, editie BG, begin.

Een tempo met slag = 67 lijkt tamelijk rustig.
d. Sarabande.
Gemeten tempo in Frankrijk:
= 55 (voor maatsoort ). Dit is een langzaam tempo.
Duitse traktaten:
De sarabande werd volgens Mattheson in 1713 langzaam geslagen; in 1739
noemde hij het affect eerzucht. Kernwoorden: grandeur, ernst.
Volgens Quantz (1752) had de sarabande een zelfde tempo als de loure en de
entrée.
Bach :
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Sarabande-ritmes komen vrij veel voor in Bachs kerkelijke muziek. Belangrijk
kenmerk is de start op de eerste tel van de -maat, en een relatief zware slag
op de tweede tel. Het beroemdste voorbeeld is het slotkoor Wir setzen uns mit
Thränen nieder BWV 244/68 uit de Matthäus-Passion. Daarnaast kunnen sarabandes worden herkend in Können Thränen meiner Wangen BWV 244/52, eveneens uit de Matthäus-Passion, en in Von den Strikken meiner Sünden (JohannesPassion) BWV 245/7 en Ach, mein Sinn BWV 245/13 uit de Johannes-Passion.
Sarabandes komen verder voor in de duetten Nimm mich mir BWV 163/5 (afb. 9)
en O wie wohl BWV 194/10.
De aria Ach, nun ist mein Jesus hin BWV 244/30 uit de Matthäus-Passion heeft
veel kenmerken van een sarabande, maar staat in  maat, en zal daarom sneller zijn bedoeld.

Afb. 9. BWV 163/5, partituur, editie BG, begin.

Het gemeten tempo met q = 55 lijkt voor sarabandes passend.
e. Loure.
Gemeten tempo in Frankrijk:
. = 41, ofwel = 123. Dit betreft echter slechts één meting.
De loure kon in Frankrijk zowel een langzamer vorm van de gigue zijn, als een
echt langzame en zware dans. Blijkbaar slaat de meting op de gigue-variant,
want het gemeten tempo is onwaarschijnlijk snel voor de langzame loures, die in
Duitsland gangbaarder waren:
Duitse traktaten:
Mattheson (1713) kenschetste de loure als zwaarwichtig. In 1739 noemde hij als
affect: trots. Kernwoorden waren opgeblazen, langzaam, gepunteerd. Voor de
langzame vorm achtte Quantz (1752) een sarabandetempo daarom op zijn
plaats. Hij noemde de loure luisterrijk (prächtig), met een (pols)slag op elke
kwart. Dat zou betekenen = ca. 70; dat is overigens sneller dan het hierboven
genoemde tempo van een sarabande met = 55.
Bach:
Loures lijken wat op sarabandes, maar het verschil is dat de nadruk op tel 1 en 2
bij sarabandes is verschoven naar 1 en 3 bij loures. Een kenmerkend ritme is |
.
|.
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Voorbeelden van loures in -maat zouden kunnen zijn: O Mensch, errette deine
Seele BWV 20/6, Mein Erlöser und Erhalter BWV 69(a)/5 (afb. 10), Ich will dich all
mein Leben lang BWV 117/7 met de aanduiding largo, en het slotkoor Ruhet wohl
uit de Johannes-Passion BWV 244/39.
Een loure in  schijnt Ach schläfrige Seele BWV 115/2 te zijn, en in  Gedenk an
uns BWV 29/5 en Die Obrigkeit ist Gottes Gabe BWV 119/5. Mogelijk werden
deze loures minder langzaam uitgevoerd. Maar Bleibt, ihr Engel BWV 19/5
(zonder opmaat) heeft als tempoaanduiding adagio.

Afb. 10. BWV 69/5, partituur, editie NBA, begin.

Wanneer loures even langzaam werden uitgevoerd als sarabandes zou het tempo  = 55
zijn geweest; iets langzamer dan basistempo (). Het is onduidelijk of loures bij Bach
sneller werden uitgevoerd dan sarabandes. Men kan veronderstellen dat dat in het bijzonder voor stukken in  en  wel het geval was.
f. Menuet.
Gemeten tempo in Frankrijk
. = 51, ofwel = 153. Dit tempo is behoorlijk sneller dan tegenwoordig gebruikelijk.
Duitse traktaten:
Mattheson (1713) en Walther (1732) gaven aan dat menuetten in de maatsoort 
werden geschreven, maar dat zij zouden zijn geslagen zoals in een -maat. In
1739 noemde Mattheson als affect: matige vrolijkheid. Dat suggereert een iets
langzamer tempo. In 1752 noemde Quantz als tempo per twee kwarten één
polsslag (ofwel ca. = 140, ofwel . = 47); dat is iets langzamer dan het in
Frankrijk gemeten snelle tempo.
Bach:
Stukken in menuet-vorm in -maat zijn tamelijk zeldzaam in Bachs kerkelijke
werk. Voorbeelden zijn wellicht Ein ungefärbt Gemüte BWV 28/1, Der Heiland
kennet ja die seinen BWV 109/5 (afb. 11) en Schäme dich, o Seele nicht BWV 147/3.
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Afb. 11. BWV 109/5, partituur, editie R, Casadesus-Masanell, begin.

Menuetten hadden in Frankrijk dus een tamelijk hoog tempo. Dat was voor
Bach kennelijk enigszins problematisch: hij schreef dan liever een -maat met
zestienden dan een -maat met achtsten. Men zou dit kunnen opvatten als een
aanwijzing dat Bach zich liet beïnvloeden door de basistempi van maatsoorten.

Afb. 12. BWV 25/5, partituur, editie BG, begin.

Een kenmerk is het ontbreken van een opmaat. Een keuze uit de vele voorbeelden van menuetten in : in het Weihnachtsoratorium kan men denken aan
Frohe Hirten BWV 248/15 en Fallt mit Danken BWV 248/36 en in het Himmelfahrtsoratorium aan Jesu, deine Gnadenblikke BWV 11/8. Ook Öffne meinen schlechten Liedern BWV 25/5 (afb. 12) kan als menuet beschouwd worden.

16

Een tempo van . = 47 à 51 lijkt wel te passen bij Bachs gestileerde menuetten
in -maat: het in § 7 genoemde basistempo van  met zestienden is = 120, ofwel . = 40; dat is iets langzamer. Men kan veronderstellen dat menuet-achtige
stukken die zijn genoteerd in  een trager tempo vroegen.
g. Passepied.
Gemeten tempo in Frankrijk
. = 58, ofwel = 174 in -maat is heel snel, maar wel haalbaar.
Duitse traktaten:
Mattheson 1713 en Walther 1732: snel, kort, stoeiend; een soort snel menuet.
Mattheson 1739: Affect: lichtzinnigheid. Onrustig, wankelmoedig, snel.
Quantz 1752: iets lichter en sneller dan een menuet
Bach:
Passepieds staan altijd in -maat. Het belangrijkste onderscheid met menuetten
in -maat is de opmaat van een achtste.
Passepieds zijn bij Bach wellicht te herkennen in Bereite dich Zion BWV 248/4 uit
het Weihnachtsoratorium, Ach, lege das Sodom BWV 48/4, Bewundert o Menschen
BWV 62/3 (afb. 13), Ich esse mit Freuden BWV 84/3, en de koren Erfreut euch, ihr
Herzen BWV 66/1 en Man singet mit Freuden 149/1.

Afb. 13. BWV 62/3, partituur, editie NBA, begin.

h. Siciliano
Gemeten in Frankrijk:
geen.
Duitse traktaten: Mattheson 1713:
langzame Engelse gigue, “eine ungeschminckte Tendresse“.
Bach:
Dat Bach de siciliano kende is zeker: hij schreef ze zelf als langzaam deel in de
sonates BWV 1031 en 1035. De Sinfonia uit het Weihnachtsoratorium BWV
248/10 kan als siciliano of pastorale beschouwd worden. Het kenmerkende siciliano-ritme is echter niet vaak terug te vinden in Bachs kerkelijke werk.
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Voorbeelden met siciliano-ritme in  zijn Also hat Gott die Welt geliebt BWV
68/1, Ich will leiden BWV 87/6 (muziekvoorbeeld 17), Stirb in mir BWV 169/5 en
Erbarme dich BWV 244/39. In deze aria’s is de tekst verre van vrolijk, en herders komen er niet in voor. Twee aria’s met siciliano-ritme in  met opschrift
adagio zijn Bleibt ihr Engel BWV 19/5 en Wenn kömmst du, mein Heil BWV 140/3.
Dat neemt niet weg dat Bach zeer vaak in  schreef. Opvallend is dat Jezus als
Goede Herder wel vaak met de pastorale in -maat werd geassocieerd, maar
niet met het siciliano-ritme. Voorbeelden zijn Beglückte Herde, Jesu Schafe BWV
104/5 en Komm, leite mich BWV 175/2, in  Zum reinen Wasser BWV 112/2 en
in  Seht! was die Liebe thut BWV 85/5 (afb. 14).

Afb. 14. BWV 85, deel 5, partituur, editie NBA, m. 12-14.

Daarbij mag worden bedacht dat Bachs eigen Pastorale voor orgel BWV 590 begint met een deel in -maat zonder het siciliano-ritme. Al deze stukken werden blijkbaar relatief langzaam uitgevoerd.

In Bachs kerkelijke werk zijn waarschijnlijk verschillende dansritmes
terug te vinden.
De meeste dansvormen (bourrée, gavotte, rigaudon, sarabande en loure)
hadden in Frankrijk in onze oren gematigde tempi, maar menuetten en
passepieds juist behoorlijk snelle tempi.
In veel stukken in -maat is een pastoraal karakter te herkennen zonder
het kenmerkende siciliano-ritme; zij werden waarschijnlijk met een tamelijk langzaam tempo uitgevoerd.

4. Hoe snel werden de entrées van de Franse ouvertures gespeeld?
Gemeten tempi van entrées in Franse ouvertures
Voorafgaand aan een suite van dansen werd in Frankrijk (en Duitsland) vaak een Ouverture
gespeeld. Ouvertures bestonden uit een entrée (met gepunteerde ritmen) en een sneller,
meestal fugatisch gedeelte, waarna eventueel de entrée kon worden herhaald. Een aantal
(analoog aan tabel 5) gemeten tempi van entrées zijn opgenomen in tabel 2.
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Tabel 2. Metronoomwaarden van entrées van Franse ouvetures,

berekend uit slingerlengtes in Pouces. Bron Beverley Jerold 2010.8
maatslagen
slagL'Affilard Pajot
soort per maat eenheid
1705
1732
Entrée (vite)
2

Entrée
2

Entrée lente
2

Ouverture
2
48

Entrée lente
4


Feuillet
<1710
66, 59
66
42
59

gem.
ca.
63
66
42
48
59

Het tempo van de entrées in Bachs Franse ouvertures
Een aantal van Bachs cantates begint eveneens met een Franse ouverture, steeds bestaande uit
een entrée (A), een snel fugatisch middendeel (B) en een gevarieerde reprise van de entrée (A’).
De vocale partijen, vaak op basis van een koraalmelodie, zijn hierin ingebouwd. Het betreft
de volgende cantates, die in § 4 van hoofdstuk XII besproken zijn met betrekking tot de synchronisatie van verschillende notenwaarden; daar zijn tevens de muziekvoorbeelden te vinden.
1. BWV 61 Nun komm der Heiden Heiland (1714)
A maatsoort , B maatsoort 𝟑𝟒 (gai).
2. BWV 110 Unser Mund sei voll Lachens (1725; bron BWV 1069 ouder)
A maatsoort , B maatsoort 𝟗𝟖, bij zangers 𝟗𝟖 𝟑𝟒.
3. BWV 194 Höchsterwünschtes Freudenfest (1723)
A maatsoort , B maatsoort 𝟑𝟒.
4. BWV 119 Preise Jerusalem den Herren (1723)
A maatsoort , B maatsoort 𝟏𝟐
.
𝟖
5. BWV 20 O Ewigkeit, du Donnerwort (1724)
A maatsoort , B maatsoort 𝟑𝟒 (vivace).
6. BWV 97 In allen meinen Thaten (1734)
A maatsoort  (grave), B maatsoort  (vivace).
Alle entrées hebben steeds het typische ritme x e. x | e, en zijn zeer gelijksoortig. Opvallend
is de maatsoort  bij BWV 119 en 20. Deze komt in alle partijen en de partituur voor. Alle andere Franse ouvertures hebben  (met zestienden) in de NBA, al noteert de BG meestal .
Waarschijnlijk moet dit worden geïnterpreteerd als een (in vieren geslagen?) maatsoort 
waarin de maatsoortaanduiding  naast zestienden een waarschuwing is dat het tempo sneller is bedoeld dan basistempo () met q = 60, maar niet zo snel als allabreve met = 60 (tabel 2).
Met andere woorden, 60 < q < 120.
In tabel 6 zijn Franse metronoomwaarden voor verschillende vormen van entrées vermeld, waaronder snelle en langzame vormen. Het grave in BWV 97 wijst erop dat Bach voor
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een langzame vorm koos, ondanks de maataanduiding . Ook volgens Quantz werd het begin van de ouverture luisterrijk en zwaar gespeeld (prächtig und gravitätisch).19 Als Franse metronoomwaarden zijn genoteerd = 48 voor een ouverture in de maatsoort  en = 42 voor een
entrée lente in dezelfde maatsoort. Dit tempo van gemiddeld = 45 komt overeen met q = 90;
dat valt binnen het genoemde bereik 60 < < 120. William Malloch beschrijft metingen aan
twee Engelse mechanische orgels met muziek van Georg Friedrich Händel.20 Drie ouvertureentrées (orgelconcert op. 4.2, klavecimbelsuite nr. 8 en het koor Crown with festal Pomp uit Hercules) krijgen een tempo van ca. h = 50; dat wijkt niet veel af van = 45. Door het grote aantal
zestienden en tweeëndertigsten klinkt zo’n entrée met een langzaam tempo overigens helemaal niet langzaam. Het is niet onmogelijk dat het tempo in sommige entrées van Bachs ouvertures nog wat langzamer werd genomen. Een meting van Feuillet voor een entrée lente in
in vieren geslagen) kwam uit op = 59. Dit tempo lijkt nog meer in overeenstemming met
de uitspraak van Quantz (luisterrijk en zwaar), maar zou waarschijnlijk alleen van toepassing zijn bij een maataanduiding vroeg immers om een sneller tempo.

De entrées van Franse ouvertures lijken meestal in vieren geslagen te
zijn, in  met een tempo van ongeveer = 90, in  langzamer, met ongeveer = 60.

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

Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, 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.
B Ibid., p. 263.
§ 50, n. 4. […] Die heutigen Franzosen haben diese Art der mäßigen Geschwindigkeit in lebhaften Stücken noch größten Theils beybehalten.
A

Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, p. 300f., §
42.
20 Malloch 1991, p. 175-181.
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Johann Philipp Kirnberger, Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Zweyter Theil, Berlin und Königsberg 1776, p. 112.
Er muß die Grenzen der geschwinden oder langsamen Bewegung nicht überschreiten. Was zu
geschwind ist, kann nicht deutlich vorgetragen werden, und was zu langsam ist, kann nicht
gefaßt werden.
C

21

