E11kele gegevens betref!ende maatsoorten
en te1npo in de eerste helft van de 18de
eeuw
Jan van Biezen
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In rrani...nj!.. Olll taal lil het begin
'an de 1-Me eeu\\ een meu,,e tijl
'an componeren , die ooi... door de
tijdgenoten al. nieu\\, a l een 'ar
no\'a'. \\erd en·aren. In amenhang hiermee ont\\ 11..kelt zich ook
een meu\\ !>~ teem 'an ritmi che
notatie, de zogenaamde men urale
notatie. die lil- principe Zijn geldigheid gedurende drie eeu\\en zou
behouden. \an belang in ,·erband
met on ondern·erp i - nu. dat uit
gege,en. 'an 14de eeu\\ e theoretici ondubbelzlllmg \alt af te leiden
dat bij du y teem de i...lein te notenwaarde een , .a te tijd duur
heeft. De minimae fungeren als
'athomi 'ocis', al ondeelbare ritmi che eenheden, waaruit de grotere ritmi che structuren zijn opgebou\\ d. De waarde van een minima blijkt 216 te zijn. (Hier en in
net 'ervolg worden t ijdswaarden
aangege\en door hun metronoomgetal, d.\\.Z. er wordt aangege,en
hoe,eel \'an die tijdswaarden in
een minuut gaan.) Twee of drie
'an zulke mimmae vormen een emibre' is, twee of drie emibreves
'ormen een brev1s. Semibre\'es en
bre\'e zouden we kunnen vergeliji...en met maatdelen respectievelijk
maten in de huidige betekenis 'an
die ''oorden. Ge\'en we, zoals te
doen gebruikelij !.. 1s , de minima
\\eer met een achtste noot, dan
ontstaan uit de genoemde groeperingen van notenwaarden structuren die vergelijkbaar zijn met de
,·olgende maatsoorten:
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De notenwaarden hebben hier een
vaste u1dsduur, de maten zijn wi elend van lengte.
In de 16de eeu'' blijkt dit ysteem min of meer in zijn tegendeel
omge lagen te zijn . In de theorie
wordt nu uitgegaan van een 1actus
met een \a te rijd duur. Deze tijd duur moet in de buurt van twee
econden gelegen hebben, één seconde voor de neer lag en één seconde voor de opslag. Onder het
teken C beslaat deze 1ac1us een semibrevis met een onveranderde
waarde, een 'integer valor'. De noten kunnen eeh1er hun eigenlijke
''aarde verliezen door pro port iege1allen of een diminu1ies1reep aan
het mensuuneken toe te voegen.
Zo be1eke111 C~ dat i.p.v. 1wee minimae, drie minimae op een 1ac1us
komen.
betekent dat de notenwaarden gehalveerd zijn, zodat
1wee semibreves op een 1ae1u komen. In het laatste geval beslaat de
1ac1us een brevi , er wordt dan dus
'alla breve' ge1ak1eerd. We kunnen
zeggen dat nu de maat een vaste
tijdsduur heeft en de notenwaarden wisselend van lengte zijn.
a 1600 desin1egreen het mensurale sys teem geleidelijk. De leer en

q:

de p rak lijk van de p roporties werken nog door, maar daarnaast is
er een steed sterker wordende ne iging propo rtie te ke ns in de zin van
moderne maat1e kens op te va tten.
A ls we Ct C~ e n q a ls propo rtietekens opvauen, dan he b ben d e
drie maa1delen steeds eenzelfde
waarde: bij c~ hebben d rie i. p .v.
twee ha lve noten , bij c~ drie i.p .v.
vier kwartnoten e n bij q drie
i.p.v. acht achtste noten tezamen
de waarde van een hele maat bij
C. De halve noot bij Ct de kwartnoot bij C3 en de achtste noot bij
C§ zij n dan aan elkaar gelij k. Over
het algemeen wordt de ha lve noot
bij ~ echter a ls langzamer dan d e
kwartnoot bij 1 en deze weer a ls
langzamer dan de achtste noot bij
~ bescho u wd . Men gaat er d a n d us
kennelijk van uit dat niet a lleen
o nder C, maar ook o nder deze tekens d e verschillende no ten een
m in of meer vas te waarde he bben.
In ze kere zi n is dit een 1erugkeer
tot de p rincipes van de middeleeuwen: bij i is de maat opgebouwd
uit drie i.p.v. twee ha lve no te n , bij
1 uit drie i.p .v. vie r kwart noten en
bij ~ uit drie i.p.v. ach t ach tste noten . H et verschil tussen C en
blijft bestaan, q: betreft na 1700
echter meestal een ~-maat en niet
een ~-maat met de Öm vang van een
brevis. 'A lla breve' be1eke111 d an
veeleer 'alla misura b reve', d.w.z.
dat de waarde van de noten verko rt is. Zo' n korte mensu ur kan
nu bovend ien ook bij a ndere maatsoorten, bij voorbeeld bij t voorkomen. Dit alles geld t me t een
gro te varia1iebreed1e, waarbij nog
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komt dat de natuurlijke waarde
van de noten in de verschillende
maatsoorten gevarieerd kan worden door toevoeging van tempowoorden a ls adagio, allegro en
presto. H ieronder willen we een en
ander nader bekijken voor wat bel refl de eerste helft van de l 8de
eeuw, en wel aan de hand van
Franse en Duitse bronnen. De toepassing van de verkregen inzichten
op de orgelwerken van Johann Sebastian Bach hoop ik in mijn lezing tijdens het Bach-congres in
Gron ingen aan de orde te stellen .

Franse gegevens
1. Het tempo van ~.
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Bij L' Affilard 1705 vinden we
exacte gegevens over het tempo
van de Franse dansen. Weliswaar
levert de in terpretatie van die gegevens wat problemen op, maar die
lij ken oplosbaar, met name bij de
dansen in enkelvoudige driedelige
maatsoorten. Bij melodieën in zulke maatsoorten kan er ook geen
misverstand over bestaan welke
noten waarde a ls teleenheid dienst
doet, en dat zowel in de theorie als
voor het gehoor. Bij een maatsoort
met op alle niveaus een groepering
in tweeën ligt dat a nders : een j
b .v. kan gehoord worden als ~ en
omgekeerd. W elnu, L'Affi lard
geeft precies aan wat de waarde
van d e d rie ' temps' in de bedoelde
dansen is, en wel met behulp van
pendelbewegingen waarvan de
tijdsduur is uitgedrukt in 'tierces',
d.w.z. in zestigste delen van een
seconde. Dat levert het 'olgende
beeld op:
Courante
Sarabande
Sarabande
Pa acaille
Chaconne
Menuet
Passepied
Gigue
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45
36
43
53
78
106
129
= 174

De Montéclair karakteriseert het
tempo van een Courante Ï, een Sarabande ~ en een Passacaille 1 met
'grave', van een Sarabande légère 1
met 'mouvement de Chaconne',
een Chaconne 3 en een Menuet 3
met 'gai', en van een Passepied ~
en een Canarie ~ (te vergelijken
met een Gigue) met 'vite' . Hieruit
volgt, dat voor hem de overgang
van 'grave' naar 'gai', van langzaam naar snel, ligt in de buurt
van teleenheid = 60. Hetzelfde is
trouwens ook bij L' Affilard te zien
als hij zegt dat de driedelige maatslag bij de Sarabande en de Passacaille 'lentement' gaat, bij de Chaconne 'plus légèrement', en dat het
Menuet geslagen kan worden met
d rie slagen 'fort légers'. Bij De
Montéclair zien we echter nog
meer. In de eerste plaats blijkt dat
er ook in de buurt van teleenheid
= 120 een grens ligt, daar gaat
namelijk 'gai' over in 'vite'. In de
1weede plaats zien we, duidelijker
nog dan bij L' Affilard, dat de
keuze van een bepaalde notenwaarde als teleenheid, d. '" .z. de keuze
van een bepaalde maatsoort, in
sterke mate afhangt van het tempo
van de teleenheid. i wordt gekozen
voor tempi beneden 60, 3 \OOr
tempi boven 60 en benedT~ 12?, en
~ voor tempi boven 120. 4 _is hier
kennelijk een langzame driekwartsmaat. In zijn algemene theorie over maatsoorten zegt De Montéclair ook dat ~ bestaat uit drie
'temps graves', ~ uit d rie 'temp
ga is', en i uit drie ymp vi1es'.
Onderscheid tussen 4 en 3 maai...1
hij daar overigens niet.
Zoals in het volgende 1eed duidelijker zal worden, kunnen ''e
J = 60. 1' = 120 etc. op,a11en
al de grond,,aarde van de noten;
d = 60. J = 120 etc. kunnen ''e
dan opva11en al de gehal\'eerde
"aarde van de noten, hun "aarde
'alla mi ura bre,e'. In het onder1aande wil ik de 'er chillende
maat oonen zodanig in chema·
onderbrengen, dat de relatie 'an
het tempo van de 1eleenheden tot
de 'gehele' en 'halve' gelding , ·an

de notenwaarden onmiddellijk in
het oog springt. Ik doe dit door in
horizo111ale richting de gelding van
de notenwaarden en in verticale
richtlllg het tempo van de teleenheden uit te zetten. Het schema voor
de enkelvoudige driedelige maatsoorten in de theorie van De Montéclair ziet er dan als volgt uit:

geheel

half

vue
120

J

4

gai
1

60
grave
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Het fundamentele belang van de
waarden 60 en 120 blijkt ook uit
de gegevens die De Saint-Lambert
en Boyer ons aanreiken. De eerstgenoemde gebruikt als standaardmaat 'oor het tempo de pas "an
een man die wat snel loopt en
daarbij één en een kwart mijl per
uur a0egl, d.\\.Z. 5,555 kilometer
per uur. Zou zo'n man passen m~
ken van 77 centimeter, dan zou dil
neerkomen op 120 passen per minuut. Boyer bevestigt dat dit tempo werkelijk bedoeld is. Hij vermeldt namelijk dat wanneer men
een kwartnoot de waarde 'an de
door De Saint-Lambert beschre\'en
pas geeft, dit op hetzelfde neerkomt als het ,·aststellen van de
''aarde 'an een hah e noot op one.e,·eer één econde. Een l\\eemaal
io langzame pas stelt De SaintLambert gelijk aan die 'an een
man die "andelt en "el nogal
langzaam. (Boyer ver'' ijst n~ar de
mar en van de Europese regimenten, en zegt dat de en aring leert
dat een troep 60 'pas ordinaire '
(!)en 120 'pa redoublé ·~per minuut maai...t.) Op deze manier nu
geeft De Saint-Lambert aan 'oor
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hei rem po 'an ~ d - 60, 'oor het
tempo 'an 3 J - 120. en 'oor het
tempo 'an ~ J'
~40 - 'c'est-àd1re tr~' 'He'. BIJ ~ en 3 geeft hij
kennehJI.. de bO\ engrefö aan ' an
"at bij deze maat~oonen 2ebruil..ehj l.. i'. of ander~ geze2d e~ " aar,ch1jnhjl.. lreffendèr: hij geeft \OOT
deze maaboorten hun 'tempo ordinario' "an gehah eerde notenwaarden aan. Al · muziek' oerbeeld "an
3 geeft De aint-Lambert een ~le
nuet 'oor cla"ecimbel, en inderdaad ligt hei 1empo ,an de l..\\artnoot btj een menue1 in de buurt
,-an 120. Hei aangegeven 1empo
\'an ~ zal in de pral..tij k ech1er zelden of nooi1 bereikt worden .
Proberen "e de bo"en taande
gege,en en die ' an andere auteur
amen te 'atten, dan kan het onder taande chema dien t doen:

geheel

half

vire
120

gail leger

Van belang is her nog op ie merken dat het Franse gai o f léger
corre pondeert mei het Italiaanse
allegro. Al gemiddeld 1empo voor
de 1eleenheid bij 'gai' of 'léger'
zouden we 84 kunnen nemen: 'an
60 naar 84 neem! het tempo namelijk in dezel fde verhouding toe als
'an 84 naar 120.
2. Het tempo 'an C en

q:,

2 en ~.

6. 9. 12 en 6. 9, 12
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Wat be1reft het tempo van C zijn
er nauwelij ks problemen. De bronnen zijn her erover eens dat we bij
deze maat soort te maken hebben
met vier ' temps graves', tenzij er
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allegro biJ staat. Ge11cn de betel..cni van de term gra,·c, zoal we die
hiervoor ontdekten. kunnen " e het
tempo van C du. \tellen op 60 of
langzamer. De aint-Lambcrt geeft
,-oor het tempo ,-an deze maatoort 1'.ennelijk " eer de bovengrcn
aan, of liever gezegd het ' tempo
ordinario' van de noten in hun natuurlijl..e waarde: J = 60. Het i
bij deze maat oort dat hij de teleen heden 'ergclijkt met de pa van
een man die wandelt, en wel nogal
langzaam. L'Affilard 1705 geeft
al voorbeeld van deze maat oort
een Fugue waarvan de tijdsduur
van de kwartnoot al 'tcmps grave'
bepaald i op 50 tiercc , d.w. z. J
= 72. Dit moge voor de lezer een
waar chuwing zijn dat de door mij
gegeven tempogetallen nooit ab oluut moeten worden opgevat.
De aanwijzingen voor het tempo
'an q: lijken op het eer te gezicht
wat problematisch. Proberen we in
de \'eelheid van gegevens enige lijn
te ontdekl..en, dan zouden we met
\OOrbijzien van allerlei trijdige informatie het volgende l..unnen zeggen.
a. In de eer te plaat kan q: betekenen dat de noten 'alla m1sura
breve' uitgevoerd moeten worden,
in de helft van hun gewone waarde. Er wordt in dit geval meestal
aangegeven dat de maat uit twee
'temps graves' bestaat. We vinden
deze opvatting bij voorbeeld bij De
Saint-Lambert. De halve noten bij
q: stelt hij in tijdsduur gelijk aan
de kwartnoten bij C, 'c'est-à-dire
ni plus Jent s, ni plus pressés' 3,
dat de noten bij q: ' une fois plus
'i1e•J gaan dan de noten bij C.
Voor het tempo van q: geldt aldus
d = 60. Het lijkt erop dat men
dit beschouwde als het tandaardtempo bij q: in de betekenis van
' alla breve-maatsoort'. De SaintLambert geeft als muziekvoorbeeld
van q: een Gavotte voor clavecimbel, en we weten uit L' Affilard
1705 dat deze dans inderdaad het
'tempo ordinario' van gehalveerde
noren waarden heeft.
b. In de tweede plaats kan q: ech-

zo:

ter betekenen da t we te maken
hebben met een vierdelige maa toort die uit vier 'temps légers' betaat. Gezien de betekenis van de
term Jéger, zoals we die hiervoor
o ntdekten, kan het tempo van <t
dan liggen tussen de waarden J _
60 en J = 120. De streep door C
heeft nu dezelfde betekenis a ls de
toevoeging van het woord a llegro
aan C. Deze opvatting vinden wc
o nder andere bij L' Affi lard 1705.
Als voorbeeld van de maatsoort q:
'à quatre temps légcrs' geeft hij
een Marche, waarvan de tijdsduur
van .de kwartnoot gesteld wordt op
38 t1erces, d.w. z. J = 95. De
mars van L' Affilard gaal dus in
passen waarvan het tempo ligt tussen dat van de 'wat snelle' en van
de ' nogal langzame' passen bij De
Saint-Lambert.
De Montéclair noemt de beide mogelijkheden voor de betekenis van
q:: 'à deux temps lents' of 'à
quatre temps légers' .
De bovenstaande gegevens kunnen
we als volgt in een schema samen' au en:

geheel

half

vire
120

gail léger
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Bij de bovengrens van het tempo
voor q: in de betekenis van
'allegro-C' hebben de noten dezelfde waarde als bij q: in de betekenis
van 'allabreve-C' , maar in het eerste geval zijn de teleenhedcn
kwartnoten en in het tweede geval
halve noten. Bij de bovengrens van
het tempo voor C hebben de teleenheden dezelfde waarde als bij q:
in de betekenis van 'allabreve-C',
maar in het eerste geval be taat de

maat uit vier teleenheden en in het
tweede geval uit twee teleenheden.
Wat betreft hel maatteken 2 zijn
alle bronnen het erover eens dat
we hierbij te maken hebben met
een maatsoort die Lwee ' temps' bevat. Maar ten aanzien van het tempo daarvan lopen de meningen
sterk ui Leen: 2 kan zijn langzamer
of sneller dan q: met twee tijden,
zijn teleenheden kunnen zijn graves, modérés, légers of gais. L' Affi lard 1705 geeft in deze maatsoort
een Pavane meL d --= 45, een
Branie met cl = 53 en een Gavoue
en een Rigaudon met cl = 60. De
Saint-Lambert stelt dat bij 2 de teleenheden tweemaal zo snel gaan
als bij q: met twee tijden, d.w.z.
cl = 120. Dit zullen we wel weer,
evenals bij ~. moeten opvauen als
een bovengrens die in de praktijk
zelden of nooit bereikt wordt.
Overdrijft De Saint-Lambert als
gevolg van systeemdwang? Misschien is het in dit verband van betekenis dat hij opmerkt dat op het
tempo na q: en 2 geheel en al op
elkaar lijken. Boyer stelt de halve
noot in 2 gelijk aan 60, en dal
lijkt een aannemelijk gemiddelde.
Het maatteken l staat eveneens
voor een maatsoort met twee tijden, daarover kan geen misverstand bestaan. Wel over het
tempo van die tijden. De Montéclair geeft dit aan als tweemaal zo
snel als een 2 met 'temps modérés'. Dat zou kunnen betekenen
J = 120. Dit wordt hierdoor bevestigd, dat hij bij de voorbeelden
en muziekstukken in deze maatsoort de teleenheden 'légers' of 'vites' noemt: we hebben immers gezien dat voor De Moméclair de
grens tussen die twee tempoaanduidingen inderdaad bij 120 ligt.
Sommige auteurs schijnen ~ te gebruiken in de betekenis van ~. De
Saint-Lambert bij voorbeeld "il
dat het tempo van de twee tijden
van ~ tweemaal zo snel is als dat
voor de twee tijden van 2. Dat zou
betekenen J = 240, 'ain i cette
mesure e t très vite' ! Een in de
praktijk wel nimmer bereikte bo-

vengrens, dunkt me. (Bij de
bespreking van de 'notes inégales'
zal de normale betekenis van ~ dui delijk worden.) Zou het volgende
schema voor de maatsoorten 2 en ~
dienst kunnen doen?

geheel

half

vite
120

/

-----11-----'

g:;l-ég_e_r--i~L
grave

Bij de behandeling van de
~-maat plaatst De Saint-Lambert
een belangrijke opmerking, al
noem! hij het zelf ' une petite remarque ' . Hij maakt onderscheid
tussen ~ met als kenmerkend ritme
J. J' Jen ~ met meerdere achtsten
na elkaar. In het 1weede geval hebben we te maken mei zes 'temps
gais' met het tempo J = 120. In
het eerste geval gaan de noren
sneller: drie kwartnoten te zamen
hebben dezelfde tijdsduur als de
halve noot bij 2. Het lijkt me dat
we dan eerder moeten denken aan
2 met het tempo van Boyer dan
aan 2 met het door De SaintLambert zelf aangegeven tempo.
De Saint-Lambert wil ~ tweemaal
zo snel uitgevoerd hebben als ~. 1
hij hier wederom het slachtoffer
van sy teemdwang? Hei 'une foi
plus vite'J adstrueert hij door erop
te wijzen dat bij 6 de maat uit ze
achtsten en bij ~ de maat uit ze
kwartnoten bestaat. (Een oortgelijke argumentatie paste hij trouwen ook toe bij ~ en J.)
L' A ffilard 1705 geeft al 'oorbeeid
van 1 o.a. een Sarabande met J =
67, bij ~geeft hij een l\lenuet met
J' = 113, een Gigue met J' = 150
en een Canarie mei J' = 159. De
Montéclair karaktenseert ~ met 'Jé-

ger' en 3met 'vite'. Hoewel hij op
andere plaatsen ook spreekt over
'deux temps Jégers' bij ~ en 'deux
temps vites' bij ~. zou ik 'léger' en
'vite' toch willen betrekken op de
kwartnoot van ~ respectievelijk de
achtste noot van g. Over het geheel
genomen blijkt De Montéclair bij
zijn tempoaanduidingen in de eerste plaats oor te hebben voor de
door het maalteken aangegeven
notenwaarden, zeker als er op één
of ander niveau een groepering in
drieen aanwezig is.
Het tempo van ~ en 1 ~ wordt steeds
gelijk gesteld aan dat van ~ (en 3),
het tempo van ~ en 1§ aan dat van
g (en ~). Tussen alle tegenstrijdigheden door zeilend, stel ik her volgende schema voor:

geheel
vue

half

,,'~

/

120 ----~------~
-~'-----

gail/éger

JI'

1

60
gra ve

3. Notes inégale ; maatslag

Wat de Franse theoretici te berde
brengen over mogelijke 'notes inégales' bij de ver chillende maat oorten en over de wijze waarop
bij de verschtllende maatsoorten
ge Jagen \\Ordi , kan beschouwd
worden al een bevestiging van de
hierbo,en weergege,en theorie.
Inégalité en tempo hebben met elkaar te mal.en, omda1 in de praktijk 'oor de nel heid van de te inegali eren noten een bo' eng ren
aanwezig i . :'\len denke slecht aan
de met de inègalité amenhangende
articulatie tu-rü, tu-rü , tu-rü ... biJ
blaa m 1rumemen en de met inéga-

273

! :~ ~nJCtl,h~ngend~ ~mge_rz~tlng
3 -4, 3-4, 3-L. en 3-~. 1-2. 3-~...
l' oor de rechterhand) btJ tocts111,trumenten. \oor 1ecr klellle noten" aarden wordt het ine11.alt,eren
techni ch onmogeltjk. ;l. ta'ät lag en
tempo hebben met elkaar te maken. omdat een bepaalde . lagfiguur biJ toenemend tempo hoe langer hoe ongemakkehJker en onduideliJker wordt en ten,fotte onmogelijk door de 'grandeur et. .. pe'anteur'' 'an de arm (De ;l. lonteclair).
De bronnen ge' en 'oor de noten
die lil de Yer·chillende maat oorten
onder bepaalde om tandigheden
gelnegali eerd kunnen worden de
'olgende "aarden aan:

;r::.
,t:::. (Clf )' )
)'

;.

;. or )'

)'

J (of)' )

<<r

bij ~
bij C. <rJ en i
bij C, en 2
bij ~. -~. ~ en ~
biH
bij 3, ~. ~ en 1J
biH

in de betekeni \'an 'quatre
temp léger ' heb ik weergege,en
met <t J' <t in de betekeni 'an
'deu\ temp gra,es' met <t;,).
\ ergeltj ken "e deze opga,·è met
onze chema' h1erbo,en, dan
blij kt ;. de kleinste te inegaliseren
notenwaarde te zijn bij die maatsoorten die in '1empo ordinario' de
noten lil hun om er korte waarde
hebben en )' bij die maat oorten
die in 'tempo ordinario • de noten
in hun gehalveerde '' aarde hebben.
Een bo,·engrens \Oor het tempo
'an de ie inegaliseren noten" aarden zou kunnen liggen in de buurt
'an ,·ier ;. of )' op de me1ronoom'' aarde 84 oftewel twee ;. o f )' op
de metronoomwaarde 168. Alleen
notenwaarden die kleiner zijn dan
de teleenheid mogen
gelllegaliseerd worden: achts1en in
J
s. 1
s.6b•9ben "8•.k ,,artno1en .lil c..t, '+J•
i, l, 3, t ~en 1J of hahe noren in
<t" 2 en ~ komen niet in aanmerking. Met name aan het \OOrbeeld
van ~ zien we, dat bij maatsoorten
die voor hun 'tempo ordinario'
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\'Oor de telcenhetd de waarde 60
hebben de haf\·e teleenheid ab
·note it~egale' kan optreden (bij het
ontbreken 'an kortere waarden).
ln het onder\taande zijn de temposchema 's \·oor de ver chillende
maatsoorten nogmaal weergegeven, maar nu met opgave van de
notenwaarden die in bepaalde ge"allen gemegali eerd mogen ~vo1den. ~ i mee tal een nellc v1erdcltge maat~oort die \OOr het gemak
echter in tweeën ge lagen wordt:
6
'pour unc plu grande commodi1é'
(Loulté). \\ e kunnen dit afleiden
uit het feit dat \OOr ~. in tegen telling tot J, niet de mogelijkheid van
J' al 'note inégalc' wordt opgegeL heb
ven. Het chema van C en <
1k daarom door toevoeging van ~
gecomple1eerd.
geheel

";, l/
120

,
/."

grave
driedelige maatsoorten
geheel

:::,-ége_
r_

half

)f

Jf

s

grave

60ijî
~

zes-, negen- en twaalfdelige maatsoorten

1 gra1•e

vierdelige maatsoorten plus <j:1

geheel

l'ite

1•1te

half

,.ui;," ~y.

120

half

half

---~--.....,.&-';!/
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gail léger

J

2J
(/

grave

tweedelige maatsoorten minus

q: 1

Richten we nu o nze aandacht o p
de maatslag. Als wc de gegevens
uit de verschillende bronnen samenvallen en combineren met wat
we over het tempo gevonden hebben, dan versch ijnt het beeld van
een sterk samenha ngend geheel,
een systeem met een duidelij ke inoerlijke logica. Bij C en <j: wordt
s1eeds een vierdel ige maatslag gebruikt ( IJ-;J-:J IJ). De bovengrens
voor het tempo va n de afzonderlijke slagen is daarbij 120. De snellere ~ wordt niet meer in vieren ,
maar in tweeën ge lagen . De driedelige maatslag die bij ~ en 3 gebruikt wordt ( IJ -J U) heeft als bovengrens voor het 1empo va n de
afzonderlijke slagen wederom de
waarde 120. Rond J = 90 wordt

3 reeds veelal met twee ongelijke
slagen aangegeven (~ ~ ). Het gemiddelde tempo van die slagen ligt
dan rond de 60. De snellere ~
word t aan de ondergrens van zijn
tempogebied steeds aangegeven
met twee ongelij ke slagen. De afzonderlijke tempowaarden van die
slagen bed ragen daarbij 60 respectievelijk 120. Bij toenemende snelheid gaat dit 'battre à un temps et
demi' 7 over in een maatslag waarbij de gehele maat in één slag samengevat wordt. Dit gebeurt rond
1' = 180, dus als het gemiddelde
tempo van de ongelij ke slagen in
de buurt van 120 komt. Die ene
slag heeft dan de waarde 60. q: 2 , 2
en ~ worden steeds in tweeën geslagen. Voor S, 1, 1 ~ en ~. ~. 1i is de
sit uatie wat verward. L' Affilard
1702 geeft a ls maatslag voor ~ vier
ongelijke slagen (1)-:J ëJ ~ ) en als
maatslag voor ~ twee gelijke slagen
<~ . w. >.
De Sa1111-Lam bert merkt op dat bij
het uitvoeren van de verschillende
bewegingen de hand als het ware
moet da nsen. Hieruit mogen we
wellicht opmaken dat toen al de
verende slagen van onze huidige
pra ktijk in zwang waren.

Duitse gegevens
1. Snelle noten, pa sages en tempomodificaties
Heinichen beschrijft in zijn leerboek voor de cominuoprak tijk hoe
de 'geschwi nde Noten' in de verschillende maatsoort en behandeld
dienen te worden. Hij gaat uit van
de 'ordinaire egale oder mit C bezeichnete Tact', die voor alle maatsoorten al model dien t moet
doen . In deze maat oort moeten
we onder cheid maken IL1 en de
behandeling ' an ach1 ten en
ze tienden a l nelle noten.

Achtste noten in de bas mogen
slechts dissoneren als ze stapsgewijs 111gevoerd en verlaten worden,
bij dissonante ze tienden mogen
ook bepaalde sprongen voorkomen. Welke noten in de andere
maatsoorten met de achtsten of
zestienden in C vergeleken moeten
worden, hangt af van de maatsoort
en het tempo. Voor zover het onderverdelingen van de teleenheden
betreft, corresponderen deze snelle
noten met de 'notes 111égales' in de
Franse muziek, maar ze als Lodanig uitvoeren komt voor Duitsland
niet in aanmerking. Dat hangt
overigens samen met een andere
wijze van articuleren van toonladderfiguren: tu-ru, 1u-r9, tu~ru". bij
blaasinstrumenten en 3-4, 3-4,
J-4". en J-2, J-2, J-2". (voor de
rechterhand) bij toetsin trumenten.
Naast de 'geschwinde oten'
vergelijkbaar met de zestienden in
de 'ord inaire langsame Tact', kent
Heinichen nog snellere noten, namelijk die in 'geschwinde Passagien '. 1n de gewone vierkwartsmaat zijn dat de tweeendertigsten, in een allabrevemaat de
ze tienden. Quantz ontwerpt voor
de tempomodificaties in sona1e en
concerten een systeem, dat uitgaat
van deze passagenoten. Voor de
gewone vierkwartsmaat geldt volgens Quantz het volgende. "lm Allegro assai bestehen die Pa sagien
au Sechzehntheilen oder eingechwanzten Triolen; und 1m Allegretto aus Zwey und drey 1gtheilen oder zweygesch\\ anzten Triolen. Weil aber die itzt angefuhrten
Pa sagien mehrentheil in einerley
Ge chwindigkeit ge pielet \\erden
mus en, ie mögen zwey- oder
dreygeschwánzet eyn: o folgt darau , das die 1 oten \·on einerley
Geltung in dem einen [Allegro a ai] noch einmal o ge ch\\ lilde
kommen, al in dem andern [Allegretto)"'. Voor de allabre\'emaat
geld1 dat alle noten rn eemaal zo
nel genomen \\Orden als lil de gewone \ ierk\\ art maat. "Die ge-

schw111den Passagten im Allegro
assai, werden also 111 dieser Tactart
in Achttheilen geschrieben, und so
gespielt als wie de aus Sechzehntheilen bestehenden Passagien des
Allegro assai, im gemeinen geraden
Tacte" 9 • Quantz stelt vast dat
"man nun mehr als acht ganz
geschwinde Noten, nicht wohl, es
sey mit der Doppelzunge, oder mit
dem Bogenstriche, in der Zeit ellles
Pulsschlages ausüben kann" 1c. Een
pols die in een minuut tachtig keer
slaat neemt hij als richtsnoer, en
zo komt hij tot het volgende systeem van tempomodificaties (de
passagenoten zijn tussen haakjes
aangegeven):
C allgegro a ai ( ;.>

C allegretto <
J>
C adagio cantabile
C adagio as a1

q:

<t

q::

<t

allegro [assai] (J'J
allegretto c;.)
adagio cantabile
adagio as a1

J

= 160

J
J

~o

J

80

20

d = 160
c:l = 80
d = 40
d = 20

Ook biJ elk van de 'Tripeltacte'
zoals 1. ~. ~ en 1 ~ \\il Quantz een
'gemas 1gte' en een 'gesch\\inde'
1empovanan1 onder cheiden, waarbij in de laa1ste variant de noten
tweemaal zo nel genomen worden
als in de eer te variant, precie zoal bij C en <t. (0,erigens is het de
Haag of hij dit in de praktijk \OOr
~. ~ en 1; \\erkelijk \\il laten gelden.) Voegen \\C de afzonderlijk
door Quantz behandelde maatsoorten aan zijn chema we, dan onttaat het volgende, meer \Olledige
beeld 'an de tempomodificatie (de
pa agenoten zijn weer tu ~en
haakje aangege\ en):
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C allegro a-,,a1 (}:)
1 allegro [a~~ai) (}: )
i allegro (a"ai)
' pre..io (}: )

'

C allegro. 'i' ace (}:)
'' langzamer

dan presto ~)
C allegretto <}l
C adagio cantabile
'•1 adagio cantabile
ario o
'
C adagio a -,a1

I

<t alle1no [a-,sa1)
i pmt o (J')

J 160
J 160
J 160
l' 320
J l'.!0

J'

J-

240

cJ =

d=
J=

80
40
80

cl =
J=

20
40

lang1amer
dan pre to (j'}

<t
<t

allegretto
adagio cantabile
{ adagio cantabile

0
40
40
0
20

<t adagio a

1

\ an belang 1 dat 1inderdaad m
t\\ee 'ersie 'oorkomt, met de noten in hun eigenlijke "aarde en
met de noten 'alla mi ura bre,e'. ~
komt bij Quantz niet ter prake,
"el b. ~ en 1; (in het bo,·en taande
chema weggelaten), die hij al triolermgen 'an ~. 1en C blijkt te beschou"en. \ 'oor de iciliano in 1 ~
geeft Quamz de tempoaam' ijzing
J. = 40, wat overeenkomt met
adagio cantabile. Van groot belang
1s dat uit het bovenstaande chema

C,
presto, allegro a sai
allegro. 'ivace
alleg:-etto
tempo ordinaria
adagio cantabile
adagio
adagio assai

J

160
320

240

JJ=
J-

J' =
J=

c.l

(J')

J
J
J
J
J
J
J

ai
adagio a ai

Furio o, u.d.m. da? ey st und , das
war cbcn so gesc hncben, u nd wurdc fast nic ht geschwinder gespielet
als man heutiges T ages das A lle- '
gretto schreibt und a usfü hret. Die
vielen geschwinden Noten , in den
lnstrurnentalstücken der vorigen
deutschen Componis ten, sahe n alle
viel schwerer und gefäh rl iche r a us
als ie klungen . Die he utigen Fran~
zosen haben die A n der mässigcn
Geschwindigkeit in lebhafte n
St ücken nog grösstent heils beybchalten . " 11

blijkt dat Quantz tot zijn vier
hoofdklas en van ternpomodificatie
eekornen i door de pol slag als
~orm te gebruiken. Dat blijkt ~iet
name uit de tu sen allegro assai en
allegreno gelegen tempomodificatie
allegro, vi' ace. Eigenlijk moeten
''e zijn vier 'Hauptanen' zien al
nevenklas en , ·an de feitelijke
hoofdklas en allegro, 'tempo ordinario' en adagio. We kunnen zijn
chema al volgt interpoleren:

t/11/Jbel

11elieel

pre\lo

N O ----1----1---ulleR"'·- /_. wvme

et , ~

t .i, ~
160, J'
120, J'
80, J'
60, J'
40, J'
30, J'
20, J'

=
=
=
=
=
=
=

320
240
160
120
80
60
40

cl

j

cl
cl
cl
cl

huif

j~

Cllff!)tr tJ lJU UI,

160,
120,
80,
60 ,
40,
30,
20,

J

J=

J
J
J

J

J

320
240
160
120
80
60
40

uller.re110

,'ii.J'.

110

utlur.w uuw

Hieronder worden de aan Quantz
ontleende gege,·ens samenge' at in
schema's die op dezelfde wijze ingericht zijn als die op blz. 274
met betrekking tot de Franse
bronnen. De bijgevoegde noren
hebben echter betrekking op passagenoten en niet op het Duitse equi'alent 'an 'notes mégales'. Bij vergelijking diene men te bedenken
dat het Italiaanse ' allegro' dezelfde
betekenis heeft als het Franse ' léger' of 'gai', dat het Italiaanse
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'presto' o'ereenkomt met het
Franse ' vite' en dat het It aliaanse
'vivace' in het Frans weergegeven
"ordt met 'vif'. (De Montéclair zet
op blz. 117 van zijn boek de Italiaanse en Franse termen onder elkaar.) Verder is bij vergelijking de
'olgende opmerking van Quantz
'an het grootste belang: " Was in
vorigen Zeiten recht geschwind gehen sollte, wurde fa st noch einmal
so langsam gespielct, als heutiges
Tages. Wo Allegro assai, Presto,

2. De betekenis va n de verschille nde maatsoorte n bij Kirnbergcr
De Bach-leerling K irn berger
weerspiege lt in zijn theorie van
maatsoort en e n tempo nog gro tendeels de opva!lingen van zijn leermee ter. De notat ieprak tij k va n de
'alle Bach' stelt hij dan ook regelmatig ten voorbeeld. Voor Kirn berger geldt, me t name bij

dansslll kken , nog steeds het principe d at maatsoorte n me t een grotere teleen hcid langzamer zij n da n
maatsoorten met een klei nere teleenheid : van een Loure in ~ via
een Menuet in l naar een P assepied in § neemt de 'Taktbewegung'
toe. Verder wordt het tempo bepaa ld door de la ngere o f kortere
notenwaarde n in een stuk .
Da nsstu kke n waarin zestienden e n
tweeënde rtigsten voorkomen hebben een la ngzamere 'Taktbewegung' da n d ie waarbij in dezelfde
maa tsoort slechts achtsten , hoogstens zestie nde n voorko men : een
Sarabande in ~ is la ngzamer da n
een Me nue t in ~- Aldus wordt volgens Kirnberger door de maatsoort
en de voorkomende notenwaarden
het 'tempo giusto' van een stuk
bepaald . P as als men dit na tuu rlijke te mpo ' ins Gefühl ' heeft, ka n
men begrijpen hoeveel men hieraa n
moet toevoegen o f a fdoen ind ien
er largo, adagio, a nd a nte, allegro
o f presto bij geschreven is . Hij
waa rschuwt er voor de grenzen van
de snelle o f la ngzame beweging
nie t te overschrijde n, want wat te
snel is kan niet duidelijk voorgedragen worden en wat te langzaa m
is ka n niet meer bevat worden.
(Vergelij k de opmerking van
Qua ntz hiervoor.) Het naast el kaar
vo orkomen van bijvoorbeeld ~ e n
~. l en ~ heeft volgens Kirnberger
niet alleen te maken met een verschil in 'Bewegung', maa r oo k met
een verschil in voord racht. Langere
notenwaarden worden na melij k altijd zwaarder en nadru kkelijker,
kortere no tenwaarde n lichter en
vluc htiger uitgevoerd. Op het klavier word t d it bereikt door een
verschil in aanslag, d. w.z . door de
dru k van de vingers en de aard
van de vingerbeweging. Op een
strij kinstrument is dit te realiseren
door een verschil in druk van de
strijkstok e n doordat men s lechts
aan de punt van de sto k speelt of
langere streken maakt.
De tempoaanwijzingen die Kirnberger bij de afzonderlijke be preking van de verschillende maat-

soorten geeft, zij n niet erg duidelijk .
q: is bij hem a ltijd de allabrevemaat, die a ls er n iets bijstaat 'noch
einmal so geschwind, als ihre Notengattungen anzeigen' 12 uitgevoerd
moet worden. i heeft dezelfde 'Bewegung' als de allab revemaat,
maar een veel lichtere voordracht.
T er ill ustratie hiervan geeft hij eenzelfde melodische frase, eerst genoteerd in q: met d , J en )' en
vervolgens in ~ met J , )' en }: ,
in beide gevallen met de aanduiding ' tempo giusto'.
1wil hij vervangen door C met het
bijschrift grave, de kleinste notenwaarden worden dan achtsten en
en kele op elkaar volgende zestienden . De ' Bewegung' is uiterst
zwaar. De gewone vie rkwartsmaat
C heeft een meer levendige ' Bewegung' met de zestiende als kleinste
notenwaarde.
~ is langzaam, met kwarten of
hoogstens achtsten a ls kleinste notenwaarden. ~ heeft als natuurlijke
' Bcwegung' die van het Menuet,
met als kleinste notenwaarden
achtsten en enkele zestienden. ~
heeft de levendige ' Bewegung' van
de Passepied.
t i, äen 1 ~ laat Kirnberger ontstaan uit q:, 3. l respectievelij k C
• door 'tripliren' van de teleenheden
van deze maatsoorten. Ten aanzien
van ä merkt hij op: "Man irrer
sich, wenn man diese Taktart für
einen l Take hält, dessen Zeilen
aus T riolen bestehen: wer nur einigermaassen den Vortrag in seiner
Gewalt hat, weiss, dass Triolen in
dem l Takt anders vorgetragen
werden , als Achtel in dem i Takt.
Jene werden ganz leicht und ohne
den geringsten Druck auf der letzten ote, diese hingegen schwerer
und m il etwas Gewicht auf der
lemen Note vorgetragen. Jene vertragen gar nicht oder doch selten
eine anschlagende Harmonie auf
der lemen Note, die e hingegen
sehr oft. Jene vertragen keine Brech ungen in Sechszehntel, diese
aber ganz leicht. Wären beyde
Taktarten nicht durch be ondere

Eigenschaften von einander unterschieden, so müsten alle Giguen im
'6
,
8 auch in den 4 Takt versetzt werden konnen, der 1 ~ wäre ein C
Takt, und der ~ eine 1Takt; wie
wiedersinnig dieses sey, kann jeder
leicht selbst er fahren, der z. B. eine Gigue in 1 ~ oder 3Takt in dem
C oder 1Takt versetzt. »IJ Kirnberger spreekt hier over een verschil
in voordracht, in harmonische behandeling en in mogelijkheid tot
o nderverdeling van 'T riolen' en
'Tripelnoten' (zoals bij Sulzer de
achtsten in g etc. genoemd worden). Impliceert dat ook in verschil
in tempo? Ik vermoed het wel.
Men vergelijke wat Kirnberger
over ~~en ~ te berde brengt. Nadat
hij heeft vastgesteld dat de maatsoort <t zeer zwaar en nadrukkelijk, maar tweemaal zo snel als
haar notenwaarden aangeven,
voorgedragen wordt, vervolgt hij:
"Eben so verhält es sich mil den
aus ihr entstehenden Sechsvieneltackt von zwey triplirten Zeiten,
doch ist das Tempo giusto dieser
Tacktart etwas gemässigter. Beyde
Tacktarten vertragen keine kürzere
Notengattungen, als Achtel. " 1 ~
Mogen we dit interpreteren als
q: J = 120 en~ J ~ 120? Wat
moeten we echter aan met zijn uitspraak: "Der aus dem l enstehende
eunachteltakt von drey triplirten
Zeiten hat die Bewegung des l
Taktes, doch werden die Achtel
leichcer als in l vorgerragen. " 15?
Om te beginnen is het duidelijk
dat Kimberger hierbij met het oog
heeft op de l in zijn natuurlijke
'Bewegung' van hei lenuet, met
achtsten als snelle noten. We hebben immers al van hem gehoord
dat bij ? ook zestienden heel normaal zijn. Vervolgens denk ik dat
we met het begrip 'Bewegung' bij
Kirnberger zeer voorzichtig moeten
zijn. Slaat het op het tempo van
de maatdelen of op de ritmische
beweging van de snelle noten? Bij
Kirnberger i het 'tempo g1usto',
behalve van de maat oort, immer
ook van de 'oor komende noten" aarden afhankelij k. Ik houd het
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\ crrnling
~(" ('nt

'1111

de dlulcn

P·'''en

'crduhhcldc. 'cr•ncldc Jl""cn
1 J " , m-.h lan~1.11ncr. noch •nellcr
J t\\~m.i.11 rn •nel
~ ~r<>1>1tc en
hel l!C" 1d11
6 ~'m het gcm.1kkchjkcr te nrnkcn
- in anderhah e ''''~ 1lnan
~ B11 \ llcgro a"ai bc,1aan die pa"age\ Uli
1c•11cnden ol .1ch1,1en-molcn. en b1J Alle·
11rc110 u11 t\1cccnder1ig,1cn of 1e111cndcn·
tmilcn \ an11c1ien de 1oj1m1 genoemde
pa".lllC' cdncr O\ er het algemeen in écn
en dc1clfdc ,nelhe1d gc,ix-cld moeten
\\Orden, of het nu 1c\11endcn of l\1eecndemg,1cn 111n· ni 'olgt dnnruil dnt no·
ten 'an de1clfdc 1oor1 111 het ene gcrnl
1. \ llcgro ;l\\31) t" ccmnnl 10 'nel 11111 al'
in hel andere gc,al IAllcgrenol.
9 De ,nellc pn"age• biJ Allegrn a\\n1 worden derhn h c 111 dc1e manl\oon 111
ach1,1en gc\chre' en en 10 ge\pccld al\ de
ml 1e,11cnden bc,iaande pa\\age' b1J Al·
lcgro a\\nt 111 de gewone \'1crkwnn"naat.
10 men kan e1gcnhJk mei goed méér dan
ach1 1nelle no1en, 11j hel met de 'dubbel1ong· of mei de \lrcck. 111 de 11jd ' an
een pol 'lng uil\ oeren
11 \\ a1 'oord1cn heel 'nel moest. " crd bijna t\\ccmnnl 10 lnnvaam gc\pecld al'
1cgen"oordig. \\'aar Allegro ll!>\ai,
Prc110. Furioso e.d bij " n' aangegc,en.
dat "a' net 10 gc,chrc,cn en \\Crd btjna
mei •neller gc,pccld dan men tegenwoordig het Allcgreno 'chnjfl en Uli' oen De
'clc \nellc noten 111 de in\lrumcn1alc
\luUen \3n de \Ort!!e Duitse compom•tcn. zagen er allemaal 'eel moeilijker
en gc,aarhjker uit dan 1e klonken. De
huidige Frall\cn hebben nog grotendeels
,a,tgehoudcn aan een gcma11gd tempo rn
opgc" ck1c '!Uk ken
12 l\\ttmaal 10 'nel ah de notenwaarden
die er in 'oorkomcn nnnge"cn
13 ~lcn \erg1s1 zich, wanneer men de1c
maatsoort 'oor een dnckwartsmam
houd1. waan•an de maatdelen un 1r1olen
bestaan: alw1e de "oordrach1 maar een
beeljC beheers!. weel dat 1riolen 111 de
dricb1 artsman1 ander\ \\Orden voorgedragen dan ach1 sten 111 de negenach men-

mant . De eer\lgenoc111de11 ,
hd11 en 1onder de !lei 11 "Orden heel
lant\le noo1, de htUl\lll~~'le druk op de
1cgen 1wnardcr en lllet ci~emdcn dnarcn.
de laal\1c noot voorgedr-i g gc\\1cl11 op
1
gcnoc111dcn verdragen ni~re }· l>e eer"
den een aange\lagen ,1, , 0 \lcch1, tel
•~~oord o11 d
.
\IC noot. de lnat\lgcnocmd d
c laai.
gen heel 'aak . De eer'lllc en uarcn1c.
dragen geen ondcr\'erdel noemden ver.
den, de lams1genocmdcntng 1n IC\hcn.
1
Zouden de beide maai•o cc lier heel "cl
d
b"
, Orten llch
.
oor lj70nderc cigcnschn
niet
kaar ondcr\cheiden da Prcn van cl.
, .
• n iouden all
guc s 111 1csach1\lenmam ook 1 . e G1.
k\'ar1smam omgc1e1 kunnen "~ l\\cc.
1waalfach1s1enman1 1011 c
. Orden, de
. en de IC\en vierk" 'ar1 s111am 111n
1
een 1weckwansmaai; hoc ne ll\lcnmaa1
kan iedereen, die b.v. een o~~irtm~ dn i\,
l~\•nalfnchl\len- of /C\UChl\I ,lgUc 111
v1erkwnrt\· of twcckwan\r enman1 111 een
gemakkelijk iclf ervaren. nam on11c1,
14 l lc11elfcle 1s hel geval mei d
kwartsmnat van twee 'geiri·pel ics,·
den d'ic danrull· onl\1a·11 ," 1ecr<c' lij·
tempo g1us10 van dcic' ,;,a~s~CI cl~1 hc1
matigdcr is. Beide 111331 , 0 '
Ort 1e1S ge.
• , Orten vcrdra
.
gen geen k·orterc notenwaarden d
ac111;1en.
an
15 De ncgcnach1s1enmaat \'an d
•
plecrde' tijden die Uli d; dri:~~1. gcirioms1aa1, heeft de 'beweging' va~r~~mani
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Gebruikte Franse termen e n hun
bete ke nis
ga1: opgewekt, vrolijk

léger : hcht

vite: snel
vif· Ic' endig
modéré: gematigd
grove: 1waar
le111: lang1aam
11101111eme111: bcwcgmg, 1cmpo
mesure: maat , maa1soort
temps: tijd, maatdeel (1clecnhc1d)

Bachs Orgelbüchlein
Heinz-Hara ld Löhlein
·Il generaties lang behoort Bach\ Orgelbiichlem tol die werken
ll'aarmee een organist eewoonlijk op.r:,roeit en die hem -:.1j11 le\·en
lang vergezellen. De \·ooraa11staa11de plaats die de-:.e bundel in het
onderwijs en in het liturgisch orgelspel mneemt, dankt /11j 111 gelijke mate aan de bondige vorm-taal en het compositonsche nn·eau
11a11 de koraalvoorspelen, èn aan het feit dat hij -:.1ch bi}-:.011der
leem voor pedagogische doelei11den; slechts een klem aantal korcmlbewerki11ge11 11ereist qua 111oe11!jkhe1dsgraad een gevorderde
techniek.
In de gehele orgelliteratuur is het
Orgelbüchlein de belang rijkste
bundel mei koralen in de vorm
van het zgn. kleine orgelkoraal;
het vormt tegelijkertijd de basis en
het artistiek hoogtepunt van dit
genre. Maar ook binnen Bachs gehele oeuvre onderscheidt het O rgelbüchlein zich van andere werken
door het gebruik van de korte,
door de cantus firmus gegeven .
lied-strofevorm. [ ... 1]
Ten aanzien van onze kennis van
het Orgelbüchlein laat de Berlijnse
autograaf zich door geen andere
bron vervangen en voor elke nadere studie van deze composi1iccyclus moet men teruggrijpen op
deze unieke versie van Bachs hand.
Hieraan alleen is de omvang en de
originele volgorde van het ' reperwire' zonder enige 1wijfel a f 1e lezen, en ook hierin alleen is de omvangrijkere oorspronkelijke opzei
van het koraalboek gedocumen1eerd. Ook de chronologie van de
werken laai zich lechls aan de
hand van de au1ograaf met voldoende zekerheid recon 1rueren.
Op dezelfde wijze is het handchrifl onmisbaar om 1e komen 101
een no1en1ek 1 die in alle opzich1en
be1rouwbaar i , omda1 de 1alrijke
afschrif1en , die bewaard zijn uil
Bachs omgeving en door la1ere generaties zijn nagelaten , elkaar dik-

wij ls tegenspreken en vaak genoeg
- wanneer men ze slechts met elkaar vergelijkt - geen voor meer
dan één uitleg va1bare beslissing
t.a.v. de tekst zouden mogelijk
maken . Inderdaad gaan de afschriften bijna zonder uitzondering
direct of indirec1 terug op de bewaarde autograaf en zijn ze op
grond daarvan uil te sluiten bij hel
vaststellen van de juiste teks1. Op
bepaalde plaa1sen blijkt echter,
b.v. bij het slot van het koraal
' Puer na1us in Bethlehem', BWV
603, dat vroegere uitgevers van het
Orgelbüchlein onbe1rouwbare
bronnen en niet de autograaf gevolgd hebben . H ier moel de vergelijking mei de au1ograaf zelf defini1ief uitsluitsel geven. Bovendien
bied1 de au1ograaf ons mei zijn vele 'Urschriften' een blik in Bach
'a1elier', en inzich1 in zijn werkwijze, wat van onscha1bare waarde i .
De verzamelband die nu onder de
signa1uur Mus. ms. awogr. Bach
P 283 beheerd wordt in de 'Deutche S1aatsbiblio1hek Berlin •, behoorde na de dood van Johann eba tian Bach tol het erfdeel 'an de
een na ouds1e zoon Carl Philipp
Emanuel Bach (1714-178 ).
In Hamburg, waar deze zoon 'an
Bach het laai 1 werkzaam wa .
bleef hel hand chrift 'enolgen in

be1it van ziJn opvolger, de mu1iekdirecteur Christian Friedrich Gottlieb Sc hwencke ( 1767- 1822), werd
het later aangekoch1 door Georg
Poelchau ( 1773-1836) en belandde
het tenslotte in 1841 mei diens muziekverzameling in de toenmalige
'Kon1gliche Biblio1hek' in Berlijn.
Het handschrift, in klein quartodwars-formaat (15,5 x 19 cm),
gestoken m een nieuwe halflederen
band, bevat 92 bladen in 16 fascikels (vijf binio's, één unio, acht
quatermo's, één unio en één binio), daarbij nog twee aanvullingsbladen (op het halve formaat) bij
resp. blz. 23/24 en blz. 30, met de
slotmaten van de koraalbewerkingen BWY 617 en 618 resp. BWV
624. Terwijl Bach zelf het eers1e
van deze bladen onderaan de rand
van de bladzijde had geplakt, was
het tweede oorspronkelijk kennelijk slechts los ingevoegd. Een ander, vergelijkbaar blad, behorend
biJ blz. 26 - met het herziene slot
van de late versie van 'Christus,
der uns selig macht'. BWV 620 heeft ooit bestaan en is \\aarschijnlijk verloren gegaan.
Hei papier (van één soort) laai een
\'OOr de Bach-overlevering zeldzaam \\alermerk van de papiermolen in Arnstadt zien: een hoofdletter A, met een driepas tussen kammen, zonder tegenmerk en doorsneden. Hei komt op alle plaatsen
voor, met uitzondering van fa eikel 4, 15 en 16. Overeenkomstige
watermerken komen voor in de autografen van enkele canta1es uit
Bachs \\'eimar e tijd.
Hei s1e,ige, bruinachtig gekleurde
papier be\ ind1 zich naar 'erhouding in goede taal. De inkt is in
de regel nauweliJk doorgedruk1.
E,·enwel \\aren, tenge"olge van de
langzaam \'OOrt chrijdende bedreiging 'an het hand chrift door inktrol. re tauratie noodzakelijk,
die in het begin van de dertiger jaren en m 1976 werden uitgevoerd .
Bij de eer te re tauraue was een
aan1al bladen met chiffonzijde beplal...t die de tek t donkerder maakte; deze \\erd in 1976 ''eer 'er\\Ïj·
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