
mhamer 
-1

Hoe klinkt ?

muzikale algebra met de ste

Handout met extra informatie 

Aad Goddijn

Nationale Wiskunde Dagen 1999

54





eetkunde  van de Luit
en op de luittoets [blz. 12]

enaderingen van allerlei aard [blz. 13]

temhamer verdubbelen

lank van de vooruitgang
 gelijkzwevendheid [blz. 19]

n Arnold Schoenberg [blz. 15]

 van Rossi [blz. 16]

stemmingen op een rij 
n Commentaar [blz. 19]

nen [blz. 20]

nen aan de klank
[blz. 22]

e figuren, die zaterdag 6 februari gebruikt gaan 
ok veel extra informatie die achteraf gelezen kan 
r het uitvoeren van muziek uit de laatste vier eeu-
ent wil kunnen stemmen, heeft in principe voorlo-
n stemmingen voor 16e en 17e eeuws muziek 

en vroeg 19e eeuws muziek en ook de moderne ge-
ng is present.
1

Overzicht

1: Alles Rein
Brantz speelt een geuzenlied, maar Rosemont gaat mank

Hoe klinkt 4 : 5 : 6 ?

Breuken maken met de stemhamer

Rekenen aan ‘een Princen van ...’[blz. 2]]

2:  Midden tussen C en E
Uitbreiden of tempereren? [blz. 3]

Rekenen in Middentoonstemming [blz. 3]

Middelevenredig volgens Euclides [blz. 4]

Worteltrekken met de stemhamer; Beekmans recept [blz. 4]

Wywauwen [blz. 5], wat gonio, de regel van Hemholtz [blz. 6]

3:  Een huilende wolf
Tweemaal Amarilli, mia bella

Twee halve tonen die verschillen

Twee komma’s in de wolf (bijna) [blz. 7]

Tweenoten vechten om een toets

Twee cirkels zonder wolven [blz. 17]

4:  Intermezzo: Marin Mersenne
De Harmonie Universelle [blz. 8]

Hoeveel melodieën bestaan er?

Echo en kegelsneden [blz. 11] 

5:  De m
Gelijke verhouding

Euclides haakt af; b

Een kubus met de s

6:  De k
Winst en verlies bij

J.S. Bach [blz. 20] e

De Toccata Settima

7: Vier 
Overzicht [blz. 17]e

8: Bron

9:  Wen
Pauzeprogramma: 

Deze handout 
bevat de belangrijkst
worden, maar geeft o
worden. Wie zelf voo
wen zijn toetsinstrum
pig genoeg: er worde
besproken, voor 18e 
lijkzwevende stemmi



 omgekeerd 

ver 4 : 5 : 6 
 : 2 gestemd.

'Monochord'

e

es
2

A. Rekenen met reine intervallen.
Traditioneel werd in snaarleng-
tes gerekend. De maten op dit 
klavier waren gebaseerd op een 
monochord: één snaar waarvan 
je een precies aan te wijzen deel 
gebruikt.

Zie het voorbeeld rechts (uit Har-
monie Universelle van Mersen-
ne, 1637). Hogere noot, kortere 
snaar. 

Er zijn veel eenvoudige getalver-
houdingen te vinden bij de getallen op de toetsen.

>1>> Bepaal bijvoorbeeld: C : F, C : G, F : C, D : Fis, C : E. 

Tegenwoordig rekenen we met frequenties. Bij vaste snaardikte en spanning geldt: lengte
evenredig met frequentie. 

Hieronder heerst reine stemming. De aangegeven grote drieklanken zijn in frequentie zui
gestemd en alle octaven (samenklanken van twee tonen met dezelfde naam) zijn zuiver 1

>2>> Bepaal enkele frequentieverhoudingen: C  :  D D  :  E
D  :  G E  :  A.

Snaarlengten op de toetsen aangegeven

reine stemming

C’ D’ E’ F’ G’ A’ B’ c d

Cis Es’ Fis’ Gis’ Bes’ cis

Grote drieklank
4 : 5 : 6

Grote drieklank
4 : 5 : 6

Grote drieklank
4 : 5 : 6

C D E F G A B

Cis Es Fis Gis Bes

Octaven, altijd 1 : 2 Octaven, altijd 1 : 2



anbrengen: een temperatuur leggen.

ls de andere grote tertsen. De octaven blijven 
gelijk worden. Vandaar: Middentoons.
 Ze zullen niet meer precies 2 : 3 kunnen zijn. 

>3>>Bereken EXACT de verhouding S.

>4>>Bereken EXACT de verhouding K.

>5>>Laat zien dat ook A’- E en D-A gelijk 
aan K kunnen zijn, zonder dat er iets 
wringt.

>6>>Maak A’-Cis nu ook 4 : 5 en bereken 
NUMERIEK de verhoudingen 
C : Cis en Cis : D .

een 18-toons octaaf
3

B. Uitbreiden of Tempereren
Het wringen van de A met de E was niet mooi. Je zou kunnen voor-
stellen: neem een ook nog een andere toets (en snaar) A*, spe-
ciaalvoor samengaan met de E. De consequentie is dat je al gauw 
ook allerlei andere toetsen en snaren meer wilt hebben; veel sys-
temen zijn geprobeerd, geen heeft de praktijk echt bereikt.

Het voorbeeld: een toetsenbord met 18 toetsen per octaaf. (Mer-
senne zegt 19, maar wij zouden de hoge f in ‘per octaaf’ niet mee-
tellen.) Onderzoek het systeem!

Een andere optie is: water bij de wijn doen en het ‘vuil’ van A-E 
handig spreiden zodat het minder opvalt. 
Eerste voorbeeld: een stemmingswijze die twee eeuwen (16e en 
17e eeuw) zeer bruikbaar is gebleken voor de muziek van die pe-
riode: Middentoonstemming. 

Het aanpassen van intervallen heet tempereren. Een stemwijze met zulke aanpassingen a

C. Rekenen in Middentoonstemming
In deze temperatuur houden we de grote terts C - E rein. Dat wil zeggen: die blijft 4 : 5. Net a
allemaal 1: 2. We stemmen de D nu anders en wel zó, dat de verhoudingen C : D en E : D 
Ook de kwinten C-G, G’-D, A’-E, D-A willen we onderling gelijk hebben. We passen ze aan.

C’ D’ E’ F’ G’ A’ B’ c d e

Cis Es’ Fis’ Gis’ Bes’ cis es

Reine grote terts 

C D E F G A B

Cis Es Fis Gis Bes

K K

S S

Octaven, altijd 1 : 2

4  : 5
Reine grote terts



enredigheden construeren

t voor de oren: leegher, net, reyn

5

1
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5

1

s kwint,
 bepaald.

uit
dagboek-
aantekeningen
van 
Isaac Beekman
(1589-1637)
4

D.

Ui
Stemrecept voor passer en liniaal: snaarlengtes als middelev

E. Stemrecep

t de ‘Harmonie Universelle’ van Marin Mersenne

1

Middentoon
Meetkundig
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F. Wywauwende grafiek van één seconde middentoonskwint

Toon 1, freq.: 250

Toon 2, freq.: 250*5^(1/4)   (373.8371953053051)

Samenstelling: 

toonmodel :  SIN(x) + SIN (2*x) + SIN(3*x)



Regel van Hemholtz
n de buurt van eenvoudige intervallen 

(absolute vorm).

n twee tonen met frequenties

An en Bn + δ, 

erling ondeelbaar en δ klein t.o.v An en Bn.

ving van het interval is de zweving 

n van An en de A-de boventoon van Bn + δ.

Die is 
A . (Bn +δ) – B . An = 

Aδ 

oepassingen; (C = 250.)

kwint C – G zweeft:

kwart D – G zweeft:

3 250 1
54

3 2⁄
----------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

×× 2,3≈

5
4
--- 250×

2 54( )⁄
4 3⁄

-------------------- 1–
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

×× 3,5≈
6

G. Zwevingen bepalen volgens Helmholtz

+

sin (px)

sin (qx)

2 p q+
2

------------x⎝ ⎠
⎛ ⎞sin p q–

2
------------x⎝ ⎠
⎛ ⎞cos⋅ ⋅

De zwevingsfrequentie die je hoort is 
de verschilfrequentie (p-q). Niet (p-q)/2!!

Twee bijna gelijke tonen klinken zo samen:

voor zwevingen i

Gegeve

A en B geheel en ond

De grondzwe

van de B-de boventoo

Regel van Hemholtz
voor zwevingen in de buurt van eenvoudige intervallen 

(relatieve vorm).

Gegeven twee tonen met frequenties

An en Bn (1 + ε), 

A en B geheel en onderling ondeelbaar en ε klein t.o.v 1.

De grondzweving van het interval is

A . Bn (1 + ε) – B . An = 

B . A n . ε

T

Middentoons

Middentoons

4



gelijkgemaakt aan . Es-Gis ontstaat dan
erkwaardigheid van deze stemming, die nogal
enaamde WOLFSKWINT. De ster-12-hoek zie
irkel omgeordend: omdat we in de praktijk de
stemmen, geeft dat veel overzicht. Dat is een
tellingswijze. In die voorstelling zijn hier de
en ook aangegeven. Die bevatten steeds vier

54

an een gelijkzijdige driehoek. De derde zijde 

ist. (Modulo octaven!) Dat verschil heeft een 
 gestemd, dat het komma steeds verdeeld is 
a-stemming. 

Bes B C

3/4 22.5-1/2 2-2.55/4 2

5 444 464 496.4

Syntonisch Komma: 

4 reine kwinten – (2 octaven + 1 reine terts)

3 2⁄( )4

5
------------------= 81

80
------ 1,0125= =

>>> Bereken
op een of 

Gis : Es.
andere manier:
7

H. Middentoon
De notenstructuur tus
en c. (Zie blz. 3.) Daar
een cirkel rond; je rek
je op de eenheidscirke
in zijn de kwintstappe
dat je van Es tot Gis kw

De grote terts lijnen k
is geen bruikbare terts

In het rechterdeel staa
naam: het Syntonisch
over vier kwinten. Van
Met enig rekenwerk ku

relatie met C

frequentie (A = 415)

C

G

A

B

F

Gis

Bes
stemming in cirkeldiagram 
sen C’ en C wordt herhaald in die tussen C

na ook weer. Je kunt ook zeggen: je loopt in
ent dan als het ware modulo octaven, zoals
l modulo 2π rekent. Zie de figuur links. Daar-
n ook aangegeven: een ster-12-hoek. Merk
int-stapt. Alleen dìe kwinten worden in deze

stemming namelijk 
‘vanzelf’ en is een m
rauw klinkt. Een zog
je in het midden als c
aangepaste kwinten 
veel gebruikte voors
bruikbare grote terts
kwintstappen.

omen twee aan twee bij elkaar. Die twee lijnen vormen twee zijden v
 in deze stemming.

t voorgerekend hoever de som van vier reine kwinten de reine terts m
 Komma. In middentoonstemming zijn alle kwinten zo veel ‘te klein’
daar de -1/4 overal in het middendiagram. En de naam: kwartkomm
n je ook nog de volgende tabel maken:

C Cis D Es E F Fis G Gis A

1 2-4.57/4 2-1.51/2 22.5-3/4 2-2.5 2.5-1/4 2-3.53/2 51/4 2-4.52 2-1.5

248.2 259.4 277.6 297 310.3 332 347 371.2 387.9 41

C

Cis

D

Es

E

F

Fis

G

Gis

A

Bes

B

–1/4

–1/4

–1/4

–1/4

–1/4

–1/4–1/4

–1/4

–1/4

–1/4

–1/4

Wolf 7/4 *

D

E

is

Es

F

Cis



weging)

l stemmen)

inaties)

 de wiskunde)
8

I. Marin Mersenne (1588 - 1648)

a. Uit de veelzijdige inhoud van de Harmonie Universelle (1637).

(valsnelheden en valbe

(stemmen van de luit, verdubbeling van de kubus)

(zoveel mensen, zovee

(frequentie en snaarlengte omgekeerd evenredig)

(echo, kegelsneden, breking van geluid?)

(permutaties en comb

(velerlei toepassing van

(sprak de slang in het paradijs?)



9

b. Een uitgebreid toonsysteem



010796000000000000000000000

0000000000000

00000
10

c. La Voix: Combinatoriek 
Mersenne (1637):

MapleV (1999):

> binomial(20,10)*19^10*10^10; 11327512775262815560000000000

> binomial(50,30)*19^30*10^20; 1086171015002454359746515245060284659682541627

> 19^30*10^20; 2304666178971952150455095194059332934010000000

> 30!*20!; 6453342153116763945931460712969453699072000000

> 50! / (30!*20!); 47129212243960
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d. Echo en Akoestiek, elliptische spiegels, omtrek van de aarde

E
én

 p
ag

in
a u

it h
et h

o
o

fd
stu

k w
aarin

 M
ersen

n
e een

 systeem
 b

esch
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o

o
rg

even
 van

 sig
n

alen
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e b
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, zo

d
at

h
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h
an

-
g
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 exem
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be
gi

n 
sn

aa
r

 

 snaren moeten gelijk zijn.

 aan te tonen dat op de onderste snaar 
snaarlengte rechts van de fretten.

or van andere snaren gebruik te maken.

 de positie van de fretten op de luit.

Maten uit de kolom rechts naast de
luit:

C : C# = 100000/93750;
1.0589

C# : D = 93750/88889;
1.0547

Dat is géén middentoonstemming!

ren
12

J. De meetkunde van de Luit

fre
tte

n

G

D

A

F

C

G

G#

Eb

Bb

C#

G#

A

E

B

G

D

A

Bb

F

C

G#

Eb

Bb

B

F#

C#

A

E

B

C

G

D

Bb

F

C

C#

G#

Eb

B

F#

C#

F#

C

ei
nd

 s
na

ar

fret nummer 12
deelt de snaar 

Alle fretten staan loodrecht op de snaren.

Gelijknamige intervallen op verschillende

>7>> Gebruik de gestippelde ovalen om
G# : A = Bb : B geldt. Denk aan de 

>8>> Toon aan dat ook G : G# = Bb : B do

>9>> Formuleer een eindconclusie over

exact in tweeën

Zessnarige Luit, in G gestemd

sna



S. Bach’ [blz. 20])

niet rein.

strumenten.
Bach, zie blz. 19.
13

K. Gelijkzwevende stemming
Alle twaalf halve tonen zijn gelijk en hebben de verhouding .

Zie de tabel uit Van de Spiegeling der Singconst, Simon Stevin, rond 1600.

Ook hier een kwintencirkel: alle 12 kwinten zijn nu gelijk: . [blz. 17].
De grote tertsen zijn allemaal . 

Nu is niet het syntonisch komma verdeeld, maar het ditonisch komma; en wel
over twaalf kwinten. 

Ditonisch Komma

12 reine kwinten  – 7 oktaven 

Beide komma’s worden vaak als gelijk beschouwd. In de gevallen op blz. 18
waar dat gebeurt, is het met een * aangegeven.

,dat is ongeveer 1/600
deel van een octaaf.

Berekening van twee belangrijke zwevingen (regel van Helmholtz; C = 250)

Gelijkzwevende kwint C – G:  

Gelijkzwevende grote terts C – E:

Enkele kenmerken van de Gelijkzwevende Stemming:

- Alle toonaarden zijn bruikbaar en zijn ‘congruent’. (Dit kan een nadeel zijn! Zie ‘En J.

- Alle tertsen zijn in feite slecht. Alle kwinten zijn behoorlijk goed, maar toch duidelijk 

- Doordat er geen zwevingsvrije intervallen zijn, is de stemming lastig uitvoerbaar.

Om dit soort redenen is de stemming pas laat (rond 1850) standaard geworden voor toetsin
Voor populaire misvattingen over de gelijkzwevende stemming, ook i.v.m. muziek van J.S. 

1 : 212

2712

23

3 2⁄( )12

2
7

---------------------= 531441
524288
------------------ 1,0136433= =

Ditonisch komma
Syntonisch komma
------------------------------------------------ 3 2⁄( )12

2
7⁄

3 2⁄( )
4

5⁄
------------------------------- 1,00112915= =

3 250 3 2⁄ 2
712

–
3 2⁄

------------------------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

×× 0,84≈

5 250 1
23

5 4⁄
----------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

×× 9,9≈



tel

Simon Stevin: 10000 / 9438

berekeningen heeft gedaan.)

000000000000000 :100000

= EG = 1.
AGD is een parabool met top A.

Er geldt JD = 23
.

gens Roberval.
14

L. Zonder Euclides: Rekenkundig, Meetkundig, Met de stemsleu
De meeste verhoudingen in de tabel van Simon Stevin kunnen 
niet met passer en liniaal bepaald worden, omdat  al niet 
bepaald kon worden. 

De verhouding is die tussen de ribben van een kubus en zijn ver-
dubbeling in inhoud. Vandaar de merkwaardige opsomming in de 
inhoud van de Harmonie Universelle.

Rekenkundige benaderingen voor :

Hô Tchhêng Thyên (400 AD): Vincenzo Galileï : 18/17 

Mersenne (1637)
=105946 / 100000

(Mersenne zegt dat Monsieur Beau Grand, secretaris en raadsheer bij de kroon, de 

Meetkundige bepalingen

Diverse methoden uit de 
Griekse wiskunde worden 
hier toegepast: het mesola-
bium, de schuifmethode van 
Nicomedes en het snijden van 
een cirkel en een parabool 
volgens Roberval (1602-
1675).

Met de stemsleutel.

Stem C - E, E- Gis en Gis(=As) 
-C als even slechte grote tert-
sen. Klaar, Kubus verdub-
beld.

1 : 23

2712

9000 8466⁄

200000000000000000000000000000000000000000000012

schuifmethode Nicomedes AE 
Vol



 de twaalf tonen ten opzichte van elkaar gelijk 

itionele notatie de traditionele structuur van 

en en gealtereerd kunnen worden, dat wordt 

n de kruisen en mollen; in oudere muziek zou 
-eigen noten in toonaarden. Deze referenties 
pgeroepen worden.
15

M. Arnold Schoenberg

De absolute consequentie van de gelijkzwevende stemming is muziek, waarin de rollen van
zijn. Dat is onder andere de door Arnold Schoenberg ontwikkelde twaaltoons muziek.

Schoenberg trok ook de consequentie dat er een nieuwe notatie moest zijn, omdat de trad
de muziek weerspiegeld. 

Het oude systeem is in feite gebaseerd op 7 tonen in een octaaf, die een toonladder vorm
met speciale tekens (kruisen en mollen) aangegeven.

Schoenbergs muziek lijkt - indien genoteerd in de traditionele notatie - vergeven te zijn va
dat dus wijzen op veel uitwijken naar andere toonaarden of gebruik maken van niet ladder
zijn de muziek van Schoenberg echter volkomen vreemd en mogen door de notatie niet o

Hier tweemaal het begin van het intermezzo uit de suite opus 25.

Bron: A.Schoenberg, A New Twelve Tone Notation, 1924; opgenomen in ‘Style and Idea’.

Universal edition:

nieuwe notatie van Schoenberg



ossi; middentoonstoelichting

chromatiek in alle 
drie de stemmen tegelijk

Stemmen lopen parallel
op het toetsenbord, maar
opeenvolgende akkoorden
verschillen in klank

Gis tegen Es: de WOLF

chromatiek in twee 

afwisselend reine grote tertsen 
en rauwe verminderde kwarten
zoals Fis-Bes

kleine stukjes chromatiek 

de samenklanken 
in twee stemmen,

zijn nog tamelijk ‘traditioneel’

door gebruik van wolf, 
overmatige secundes, 

Es tegen Cis, een aparte 
klank in deze stemming

stemmen parallel:

afgewisseld met 
kwarten en kleine tertsen.
16

N. Slot van de Toccata Settima (gedrukt in 1657), Michelangelo R

begin van de chromatisch slotsectie

Pas op: Cis-C,
want in oude 
notatie telt de kruis 
slechts voor één noot,
tenzij in een 
afwisseling 
van twee noten.



, 
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cent
t.o.v. C

0

3 90

1 204

1 294

2 386

498

590

5 702

4 792

895

7 996

9 1088

1200

 Gelijkzwevend

definitie
t.o.v. C

freq., 
A = 415

cent
t.o.v. C

C 1 246 0

Cis 261 100

D 277 200

Es 293.4 300

E 311 400

F 329.4 500

Fis 349 600

G 369.7 700

Gis 391.7 800

A 415 900

Bes 439.7 1000

B 465.8 1100

C 2 493.5 1200

212( )
1

212( )
2

212( )
3

212( )
4

212( )
5

212( )
6

212( )
7

212( )
8

212( )
9

212( )
10

212( )
11
17

O. Over

a: in tabelvo

 Midde

defin
t.o.v.

C 1

Cis 2-4.5

D 2-1.5

Es 22.5-

E 2-2.

F 2.5-1

Fis 2-3.5

G 51/

Gis 2-4.5

A 2-1.5

Bes 22.5-

B 2-2.5

C 2
zicht vier stemmingen 

rm
 

ntoon stemming

itie
 C

freq., 
A = 415

cent
t.o.v. C

248.2 0

7/4 259.4 76

1/2 277.6 193

3/4 297 310

5 310.3 386

/4 332 503

3/2 347 579

4 371.2 697

2 387.9 773

3/4 415 890

1/2 444 1007

5/4 464 1083

496.4 1200

 Werckmeister III

definitie
t.o.v. C

freq., 
A = 415

cent
t.o.v. C

C 1 248.2 0

Cis 2-7.33.51 261.8 92

D 2-1.51/2 277.6 193

Es 32/27 294.2 294

E 2-3.3.53/4 311.2 391.7

F 4/3 331 498

Fis 2-5.32.51 349 590

G 51/4 371.2 697

Gis 2-8.34.51 392.7 794

A 2-1.53/4 415 890

Bes 16/9 441.3 996

B 2-4.32.53/4 466.9 1094

C 2 496.4 1200

 Kirnberger

definitie
t.o.v. C

freq.
A = 4

C 1 249

Cis 256/243 262.

D 9/8 280.

Es 32/27 295.

E 5/4 311.

F 4/3 332

Fis 45/32 350

G 3/2 373.

Gis 128/81 393.

A 270/162 415

Bes 16/9 442.

B 15/8 466.

C 2 498



C

Cis

D

E

F

Fis

G

s

A

s

B

–1/12*

–1/12
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b: met kwintencirkels
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 reine kwinten. De kwinten D-A en A-E verdelen het
lijk vrij slecht.
sch gemiddelde van de reine
eine kwart boven E.
e met snaarlengtes en nam het
de.
enen als bij de stemming van
 de toonaarden hier een eigen

ooral zeer geschikt voor het clavichord; vanwege alle
ming zeer makkelijk te realiseren en omdat het stem-

 lastig is doordat de toonhoogte wordt beinvloedt door
at van belang. De twee onzuivere kwinten storen mij
ichord, dat van nature een vibrerende toon heeft. Het
oment een zeer populair instrument, omdat   er -hoe-

en heel zacht- zeer genuanceerd opgespeeld kon wor-
bij muziek van C.P.E. Bach noodzakelijk  is.
e stemming in Der Kunst des reinen Satzes in der Mu-

ing 
k en redelijk goed, maar de grote tertsen zijn hoorbaar
atieproblemen oplevert met zangers en andere instru-

16e eeuw de meest gebruikte stemming voor luiten en
waaronder Hans Holbein’s De Ambassadeurs uit 1533
skop-anamorfose) bevatten vaak goed opmeetbare lui-
e stemming blijken te hebben. 
 van Nicola Vicentino, in L’antica musica ridotta alla
me, 1555).
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P. Opmerkingen bij de diverse stemmingen voor toetsinstrumen

Middentoon stemming
Elf gelijke kwinten die te klein zijn, 8 reine tertsen. De kwinten zijn juist zo
klein dat na vier stappen een reine terts (plus twee octaven) wordt bereikt. 
Bij spelen van 17- eeuws klavier muziek went men snel aan de sporadisch op-
vallende zwevende kwinten, zodat genoten kan worden van de weldadig
fraaie grote tertsen.terwijl
Opvallend is het verschil tussen de kleine halve toon (C-Cis, 76 cent) en de
grote (Cis-D, 117). Dat maakt het spelen van chromatische stukken tot een
veel interessanter avontuur dan bij andere stemmingen mogelijk is.
Sind het begin van de 16e eeuw en tot einde 17e eeuw de meest gebruikte
stemming, in veel lichte afwijkingen.
Enkele orgels in Nederland zijn nog steeds in deze stemming gestemd: o.a. in
de Pieterskerk in Leiden en de de hervomde Kerk in Oosthuizen.
De stemming wordt op allerlei manieren in de literatuur van de 17e eeuw be-
schreven. De oudste beschrijving is van Pietro Aron, in zijn Toscanella in mu-
sica (Venetië, 1523).

Werckmeister
Acht kwinten zijn rein en het komma wordt over de vier overige verdeeld.
Verondersteld is dat het syntonisch komma (5 / (3/2)4 = 81/80 = 1.0125) prak-
tisch gelijk is aan het ditonisch komma ((3/2)12 / 27 = 531441/524288 =
1.013640.
Aan de kwintencirkel is te zien dat in toonaarden nabij C de tertsen relatief
goed zijn en de kwinten zwevend. Verder van C zijn juist de kwinten goed en
de tertsen zwevend. Dat maakt deze stemming uitermate geschikt voor spelen
in alle toonaarden, zoals bij muziek uit de achtiende eeuw (Bach en familie
onder andere) van belang is en waarbij ieder toonaard een eigen karakter
werd geacht te hebben. 
Oorspronkelijke beschrijving: Andreas Werckmeister, Musicalische Tempe-
ratur (Frankfurt, 1691).

Kirnberger 
De stemming heeft tien
komma. Die zijn eigen
De A is het harmoni
kwint boven D en de r
Kirnberger zelf rekend
rekenkundig gemiddel
Om gelijksoortige red
Werckmeister, hebben
karakter.
Deze stemming lijkt v
reine kwinten is de stem
men van het clavichord
de druk op de toets is d
ook minder op het clav
clavichord was opdat m
wel in absolute zin alle
den, wat bijvoorbeeld 
Kirnberger  beschrijft d
sik (Berlijn, 1779). 

Gelijkzwevend stemm
Alle kwinten zijn gelij
te groot, hetgeen inton
menten.
Vanaf het midden van 
gamba’s. Schilderijen (
met de beroemde dood
ten of gamba’s die dez
De eerste verwijzing is
moderna prattica, (Ro



 een Duitse naam voor de gelijkzwevende stemming,
peratur. Omdat dat blijkbaar iets anders is dan ‘Wohl-
t waarschijnlijk geacht dat J.S. Bach deze stemming

ltemperirte Klavier, waarin preludia en fuga’s in alle

hoes wordt dit misverstand doorverteld dat ‘Wohltem-
 gelijkzwevende stemming’ sinds het in 1893 in The

sic werd vermeld; daar werd aangenomen dat alleen in
onaarden kan worden gespeeld. De New Grove is cor-

ng voor Bach moet inderdaad geschikt zijn om in alle
elen, maar dat impliceert niet dat alle toonaarden gelijk
 voor de 18e eeuw is ook nog dat men aan de verschil-
illende affecten toekende.
ook dat ‘wohltemperirt’ betekent: bruikbaar voor alle
t expliciet over de variatie in de toonsoorten.
 van Werckmeister en Kirnberger zijn goede  kandi-
perirte Clavier, die door clavecinisten tegenwoordig

ss(1951)

proken, de literatuurlijst bevat alleen al 122 bron-

 de vertaler. Vooral de natuurkundige achtergron-
20

Alle toonaarden klinken gelijk; om die reden is de stemming la
zen voor toetsinstrumenten. Pas vanaf het midden van de 19
stemming langzaamaan de standaard voor toetsinstrumenten.
Het berekenen van de juiste posities van de fretten op de i
dwarsrichels op de toets die de gebruikte snaarlengten bepale
probleem. Bij de andere stemmingen op de vorige bladzijde k
len met passer en liniaal geconstrueerd worden. Omdat bij dez

 een rol speelt, is het probleem gelijkwaardig met het ver
houd) van een kubus: het zogenaamde Delische probleem van
16e en 17e eeuw literatuur biedt   een rijke verzameling aan be
den: rekenkundig, meetkundig, met logaritmentafels, enzovo
lilei (vader van ..) geeft in dit verband als benadering voor  
(Dialogo della musica antica e moderna, Florence, 1581) e
125/118 (Van de Spiegeling der Singconst, 1600. Manuscript
in 1884 in Amsterdam). 
Het is een veelgehoorde misvatting dat alle muziek van Bach
nisten in die stemming moet worden uitgevoerd of wordt uitge
is dat bij strijkkwartetten, blazers-ensembles, goede koren, enz
niet de praktijk; als er tijdens het spelen tenmimste goed gelui
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212

Q. Bronnen

Literatuur
Barbour, J. Murray; Tuning and Temperament, A histo

Overzichtelijk, zeer uitgebreid historisch overzicht. 17
nen van voor 1800.

Helmholtz, Hermann; On the Sensations of tone, Do

Oorspronkelijk uit 1863. De Engelse editie bevat veel
den van de muziek komen uitgebreid aan bod.
nge tijd afgewe-
e eeuw wordt de

nstrumenten (de
n) was een lastig
onden alle getal-
e stemming ook
dubbelen (in in-
 de Grieken. De

naderingsmetho-
ort. Vicenzo Ga-
 de breuk 18/17.

n  Simon Stevin
, pas uitgegeven

 en later compo-
voerd. Gelukkig
ovoort, absoluut
sterd wordt.

En J.S. Bach?
In Bach’s tijd was er ook
Gleichschwebende Tem
temperirt’, wordt het nie
bedoelde voor zijn Woh
toonaarden voorkomen. 
Van platenhoes tot platen
perirt’ hier betekent: ‘in
Grove Dictionary of Mu
deze stemming in alle to
rect op dit punt.
De te gebruiken stemmi
toonaarden te kunnen sp
moeten klinken. Typisch
lende toonaarden versch
Werckmeister zelf zegt 
toonaarden, maar spreek
De gegeven stemmingen
daten voor het Wohltem
veelal worden gebruikt.

rical Survey. Michigan State College Pre

6 verschillende stemmingen worden bes

ver 1954.

 extra informatie van Alexander J. Ellis,



e Lost Art of Nineteenth-Century Temperament 

. Veel stemmingen zijn eigenlijk praktijkgerichte 
berekend; maar met de regel van Helmholtz kan 
atie gegeven dan bij Barbour.

z Sebastien Chamois, Paris, MDCXXXVI

sonances, des Genres, des Modes, de la Compo-

oewel de titel dat niet doet vermoeden.
 hand. Er bestaat ook een Engelse vertaling.

884 in Amsterdam.

t voor ’muziek’, maar Stevin is taalpurist en kan 

, Bonn-Bad Godesberg, 1976

 geweest:
uygens-Jacobi-J. Kepler-Lambert-M. Mer-
21

Jorgesen, Owen H.; Tuning, containing ‘The Perfection of Eighteen-Century Temperament, Th
and The Science of Equal Temperament, Michigan State University Press (1991)

792 bladzijden; 120 stemmingen worden besproken, vooral bedoeld om ze te kunnen stemmen
varianten van de gelijkzwevende stemming. Van alle intervallen worden de zwevingsgetallen 
ieder dat ook zelf doen. Hier en daar (vooral over de 19e eeuw) wordt meer historische inform

Mersenne, Marin; Harmonie Universelle, contenant la theorie et la pratique de la musique, Che

Ondertitel: Où il est traité de la Nature de Sons, & des Mouvements, des Consonances, de Dis
sition, de la Voix, & de toutes sortes d’Instrumens Harmonique.
De inhoud van het boek is praktisch gelijkverdeeld over Muziek, wiskunde en natuurkunde, h
Er is een facsimile verkrijgbaar naar Mersenne’s eigen exemplaar met aantekeningen van zijn

Stevin, Simon; Van de Spiegeling der Singconst, Manuscript van rond 1600, uitgegeven in 1

Onder andere een uitgebreide behandeling van de gelijkzwevende stemming. ’Singconst’ staa
dat vreemde woord niet uit de pen krijgen.

Martin Vogel; Reine Stimmung und temperierung, In: Musik und Zahl, ed. Günter Schnitzler

Binnen 30 bladzijden goede informatie, o.a. over verzet tegen de gelijkzwevende stemming.

Enkele Internetsites:
http://128.111.94.30/mto/issues/mto.98.4.4/mto.98.4.4.scholtz_essay.html

(Music Theorie Online)

http://www.i-way.co.uk/~storrs/jsw/English/JohnStorrsWorkshop.html

John Storr is clavecimbelbouwer

Zoeken op Meantone Tuning, temperament+tuning, etc. levert erg veel op.

Enkele van de vele wis- en natuurkundigen die op dit gebied actief zijn
Cardano-R. Descartes-Eratosthenes-Euler-Vincenzo Galileï-Galileo Galileï-H. Helmholtz-C. H
senne-M. Planck-Plato-Ptolemaeus-Pythagoras-Roberval-S. Stevin



R. Pauzeprogramma: muziek uit de eerste helft van de 17e eeuw

iaans toccata uit de eerste helft van de zeventiende
 aan chromatiek aan het eind is dit stuk zeer interes-

rking in Engelse virginaalstijl naar een Aria uit Le Nuo-
dische stijl wordt bedoeld. Diverse maten van het ori-
ijn meer Engels dan de rubato-variaties die Caccine

 was organist in de Sint Pieter te Rome en bracht dui-
de Passacagli komt tweemaal een As voor. Ik stem de
de. Ook komen zowel Cis als Des voor.Ik kies ervoor
al in een akkorrd Es-G-Bes-Des; luister wat de ’valse’
 langzame dans met een krakteristiek rythme, bestaat

t, Re, Mi, Fa, Sol, La is de basis voor veel stukken uit
ct in de bovenstem, zal het in de lage stemmen niet

vecinist kan voor zich zelf natuurlijk mee neurieën. In
 de luisteraar niet meer gemist worden. Interessant is

oor Sweelinck van ‘Flow my tears’. Dowland was zo
n als ‘Dowland van de Lachrimae’. Sweelinck schrijft

wamen toen vooral in de Spaanse orgelmuziek voor,
t je dan ook met zo’n tekst:

ing naar het Engelse Change-Ringing, dat twee jaar
 langzaam veranderende toonladderfiguren rond. 

and feare, and griefe, and paine for my deserts,
Are my hopes since hope is gone.
5. Harke you shadows that in darknessse dwell,
Learn to contemne light,
Happie, happie they that in hell
Feele not the worlds despite.

ANONYMUS
22

Toccata Settima Michelangelo Rossi (1600-1670). Typisch Ital
eeuw: korte contrasterende secties, grillige, op toetsinstrumenten gerichte stijl. Vanwege de rijkdom
sant om in middentoonstemming te spelen.

Amarilli Mia Bella Caccini (1545- 1618) / Peter Philips (1560-1628). Bewe
ve Musiche van Giulio Caccini uit 1601. In zijn voorwoord legt Caccini uit wat met de nieuwe mono
gineel zijn niet door Philips in de bewerking opgenomen; en de versieringen die hij aanbrengt z
beschrijft.

Balettot Terzo Girolamo Frescobaldi (1583-1643). Frescobaldi
zenden in tranen met zijn orgelbespelingen. Dit ballet bestaat uit: Balletto, Corrente, Passacagli. In 
Gis daarom om tot As: dus als grote terts vanaf de C naar beneden; zo wordt de wolfskwint verme
de Cis te laten wat hij is: grote terts boven A; zo gebruikt Frescobaldi hem ook. De Des zit tweema
Dessen op deze manier doen; het effect is bijzonder en zeker niet onaangenaam. De Passacagli, een
uit variaties op een basthema van twee maten. De Dessen: in maat 4 en 6.

Hexachord Fantasie J. P. Sweelinck (1662-1621). Het thema U
deze periode. Omdat het thema hier aanvankelijk in lange notenwaarden optreedt en ook niet dire
meteen opvallen als het niet op het pedaal van het orgel naar voren wordt gebracht, maar een cla
de loop van het stuk worden de notenwaarden van het thema viermaal gehalveerd en kan het door
natuurlijk wat in de andere stemmen gebeurd die tegen het thema geplaatst zijn.

Pavana Lachrimae Dowland (1563-1623) / Sweelinck. Bewerking d
bekend vanwege dit lied en alle bewerkingen ervan, dat hij zich aan het Deense hof voor kon stelle
hier een daar een G in de bovenstem tegen een E-Gis-B akkoord. Dergelijke krasse wendingen k
maar werden ook gebruikt in de Engelse koormuziek. Bij Sweelinck is dit zeldzaam, maar wat moe

The Bells William Byrd (1543-1623). Een verwijz
geleden op de NWD is beoefend. Boven een 140 maal herhaalde basfiguur van twee noten dwalen

1. Flow my tears fall from your springs,
Exilde for ever, let me mourne
Where nights black bird hir sad infamy sings,
There let me live forlorne.
2. Down vaine lights shine you no more,
No nights are dark enough for those 
That in dispaire their lost fortunes deplore,

Light doth but shame disclose.
3. Never may my woes be relieved,
Since pitie is fled,
And teares, and sighs, and grones my wearie dayes
Of all joyes have deprived.
4. From the highest spire of contentment,
My fortune is throwne,
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E r r a t a  ’ H o e  k l i n k t  ? ’

blz. 2. In eerste illustratie: reine stem-
ming moet weg.

blz 17. De tabel ’Werckmeister’ moet zijn:
 

 Werckmeister III

definitie
t.o.v. C

freq., 
A = 415

cent
t.o.v. C

C 1 248.2 0

Cis 2-7.33.51 261.8 92

D 2-1.51/2 277.6 193.8

Es 32/27 294.2 294.3

E 2-3.3.53/4 311.2 391.6

F 4/3 331 498.4

Fis 2-5.32.51 349 590

G 51/4 371.2 696.8

Gis 2-8.34.51 392.7 794.3

A 2-1.53/4 415 890

Bes 16/9 441.3 996.3

B 2-4.32.53/4 466.9 1094

C 2 496.4 1200
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Pauzeprogramma: muziek uit de eerste helft van de 17e eeuw, in 
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Peter Philips (156
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The Bells William Byrd (154
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