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Abstract Nederlands
Het doel van dit onderzoek is om muziek te componeren in de microtonale stemming 13EDO (equal divisions of the octave), bij voorkeur voor een akoestisch instrument aangezien
dat een lacune is in het repertoire.
Binnen de microtonale onderzoekswereld worden er twee standpunten aangenomen:
sommigen waaronder Easley Blackwood en Erv Wilson baseren hun composities op theorie,
anderen waaronder Lou Harrison en Wiliam Schottstaedt leren een nieuwe stemming
kennen via een instrument. Hierdoor wordt de vraag gesteld of een exploratief
praktijkonderzoek of een theoretisch vooronderzoek de beste basis vormt om een stuk te
componeren in 13-EDO.
Om deze vraag te beantwoorden vond dit onderzoek plaats in drie fases. In de eerste fase
werd er gecomponeerd met zo min mogelijk voorkennis over 13-EDO, de tweede fase geeft
de state of the art weer, en in de derde fase werd er gecomponeerd met deze kennis.
Het resultaat van de eerste fase is de compositie Aether en Erebos, een audiocollage
bestaande uit cello-opnames. Om tot dit resultaat te komen zijn er cellosessies in 13-EDO
opgenomen en geanalyseerd. Deze inzichten leidde tot een eerste compositie, die
onafgewerkt bleef omdat het te tonaal gedacht was. Daarop volgde het idee om een
audiocollage te maken waarbij de audio uit de gefilmde cellosessie het materiaal vormde om
mee te componeren. Het resultaat van de derde fase is de compositie Mucha’s Clair de
Lune, een compositie voor cello en elektronische begeleiding waarbij de 13-EDO toonladder
Sephiroth gebruikt werd.
De conclusie van dit onderzoek luidt dat een exploratief praktijkonderzoek de beste basis
vormt om een stuk te componeren in 13-EDO. Kennis van theorie zorgt voor een sneller
componeerproces maar kan de creativiteit limiteren.
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Abstract English
The goal of this research is to compose music in the microtonal temperament 13-EDO (equal
divisions of the octave), preferably for acoustic instruments, considering the non existant
repertoire.
In the microtonal sphere of research there are two main points of view maintained:
some, notable names include Easley Blackwood and Erv Wilson, base their compositions on
theory, whereas others like Lou Harrison and William Schottstaedt develop a new
temperament through an instrument. This dichotomy poses the question whether explorative
practical research or theoretical preliminary research makes for a better foundation to
compose a piece in 13-EDO.
To find an answer to this question, this research consists of three phases. In the first phase
there was composed with as little preconceived notions or outside information about 13-EDO
as possible, the second phase showcases the state of the art and the third phase consisted
of composition with the knowledge of the second phase.
The result of the first phase is the composition Aether and Erebos, an audiocollage
consisting of recordings of celloperformances. To get to this result, cello sessions in 13-EDO
were recorded and analysed. These newfound insights led to the first composition, that
remained unfinished because of the tonal quality. What followed was the idea of making an
audiocollage wherein the audio from the filmed cello session became the compositional
material, which became Aether and Erebos. The result of the third phase is the composition
Mucha's Clair de Lune, a composition for cello and electronic accompaniment wherein the
13-EDO scale named Sephiroth was used.
The conclusion of this research is that an explorative practical research makes for the best
foundation to compose a piece in 13-EDO. Knowledge of microtonal theory makes for a
faster composing process but can hamper creativity.
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Woord vooraf
“Misschien kan een echte atonaliteit enkel artificieel bereikt worden, door electronica, of door
een arbitraire onderverdeling van het octaaf in iets anders dan de twaalf intervallen uit onze
chromatische toonladder - bijvoorbeeld in dertien gelijke intervallen, of dertig of driehonderd.
Maar niet in twaalf, niet de twaalf tonen van Bach en Beethoven en Wagner; met deze twaalf
universalia kon noch Schönberg noch Berg noch Webern ontsnappen aan het nostalgisch
verlangen naar de diepe structuren die deze noten impliceren en bevatten.”1
(Bernstein, 1976, p. 289)
Deze stelling komt uit de vijfde lezing uit de reeks The Unanswered Question die Leonard
Bernstein in 1973 gaf aan Harvard University. Deze uitspraak inspireerde me om op zoek te
gaan naar deze ‘echte atonaliteit’ en naar een andere onderverdeling van het octaaf. Dat
eerste getal dat Bernstein aanhaalde, dertien, bleef in mijn gedachten spoken. Ik vond het
een fascinerend idee. Kwarttonen zijn een uitbreiding van de twaalf die we kennen, maar
dertien is een totaal andere wereld. 16 oktober 2020 heb ik deze stemming voor het eerst op
mijn cello gespeeld om dit idee uit te testen. Een nieuwe wereld ging open, alles was anders
en tegelijkertijd waren sommige dingen toch vertrouwd, het klonk veel mooier dan ik had
gedacht. Ik voelde me een ontdekkingsreiziger die probeert een nieuwe wereld in kaart te
brengen. Na deze sessie stond mijn besluit vast: hier wil ik mijn thesis over schrijven.

vertaald door Indra Persoons
“Perhaps a real atonality can be achieved only artificially, through electronic means, or through a truly
arbitrary division of the octave space into something other than the twelve equidistant intervals of our
chromatic scale - say, thirteen equidistant intervals, or thirty or three hundred. But not twelve, not the
twelve tones of Bach and Beethoven and Wagner; with those twelve universals neither Schoenberg
nor Berg nor Webern could ever escape the nostalgic yearning for the deep structures implied by,
indeed inherent in these notes.”
1
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Inleiding
Microtonaliteit wordt gedefinieerd als muziek waarbij het octaaf niet in twaalf gelijke
intervallen is verdeeld. Binnen de Westerse muziek wordt microtonaliteit af en toe gebruikt in
kunstmuziek, maar ze is van nature aanwezig in de volksmuziek van de Balkan en ZuidEuropa. De muziek uit de Griekse Oudheid is microtonaal, zo ook de Byzantijnse en
Gregoriaanse gezangen. Buiten de Westerse muziek maakt microtonaliteit een deel uit van
de muziektraditie van India, China, Indonesië, Japan, Korea, Arabië en Turkije (Rechberger,
2018, p. 212).
De New Grove heeft in het artikel over stemmingssystemen als uitgangspunt dat er twee
soorten stemmingen bestaan: rein en gelijkzwevend. Er zijn drie verschillen tussen een reine
en gelijkzwevende stemming. Ten eerste bevat een reine stemming enkel zuivere
intervallen2, terwijl bij een gelijkzwevende stemming enkel het octaaf zuiver is.3 De andere
intervallen moeten bij een gelijkzwevende stemming even groot en dus onzuiver zijn. Ten
tweede is bij een gelijkzwevende stemming het aantal tonen bepaald terwijl een reine
stemming oneindig veel tonen kan bevatten. Ten derde heeft een gelijkzwevende stemming
transpositie mogelijkheden, wat complex en beperkt is in een reine stemming (Leedy &
Corey, 2013, pp. 1-2).
Binnen de gelijkzwevende stemmingen zijn er twee categorieën: een waarbij het octaaf
herhaald wordt, EDO4 genaamd, en een waarbij het octaaf niet herhaald wordt, afgekort als
ET5. Dit onderzoek focust op 13-EDO: een octaaf dat verdeeld wordt in dertien gelijke
intervallen (Archibald, 2017; McLaren, 1991).
Tijdens de zoektocht naar muziek in 13-EDO heeft de onderzoeker weinig akoestische
werken gevonden6, het merendeel bestaat uit computer gegenereerde muziek. Om dit
repertoire aan te vullen zal er gestreefd worden om akoestische muziek te componeren in
13-EDO.
Binnen de microtonale onderzoekswereld worden er twee standpunten aangenomen:
sommigen baseren hun composities op theorie7, anderen leren een nieuwe stemming
kennen door op een akoestisch, elektroakoestisch, elektronisch of digitaal muziekinstrument8
te spelen.
Easley Blackwood stelt dat hij door theorie en het zoeken van patronen sneller kan
componeren (Keislar, 1991, p. 182). Erv Wilson maakt verschillende schematische
voorstellingen van de mogelijkheden binnen een microtonale stemming (Wilson, 1994).

“Het menselijk oor ervaart een interval als "zuiver" wanneer er geen zwevingen te horen zijn. De
natuurkunde leert ons dat zulk een zwevingvrij interval bestaat uit twee tonen waarvan de
trillingsgetallen aan een eenvoudige getalsverhouding beantwoorden. Bij een zuiver oktaaf [sic] is
deze getalsverhouding 1:2, bij een zuivere kwint 2:3, bij een zuivere kwart 3:4, bij een zuivere grote
terts 4:5, bij een zuivere kleine terts 5:6, bij een zuivere grote sext 3:5, bij een zuivere kleine sext 5:8,
etcetera. Alle tonen waarmee deze intervallen kunnen worden gemaakt kunnen door bespelers van
strijkinstrumenten eenvoudig ten gehore worden gebracht, namelijk als natuurlijke
flageolettonen.” (Lemkes, 1968)
3 Zo vermeldt dit artikel het, maar gelijkzwevende stemmingen bevatten niet altijd een octaaf. Zo bevat
de Bohlen-Pierce stemming dertien gelijke intervallen verdeeld over een octaaf en een kwint (Leung &
Dean, 2018).
4 Equal Devisions of an Octave
5 equal temperament. Deze term kan ook gebruikt worden als het over een EDO gaat maar ze is
ruimer doordat ze ook stemmingen bevat die geen octaaf hebben (McLaren, 1991).
6 Ivor Darreg heeft een metallofoon in 13-EDO gemaakt en hiervoor gecomponeerd (McLaren, 1993a,
p. 23). Ernst Krenek liet zangers in 13-EDO zingen begeleid door tape (biotonk, 2009).
7 Met theorie wordt hier het uiteenzetten van een stemming aan de hand van wiskunde of logica
bedoeld. Dit kan leiden tot toonladders, een harmonisch systeem of een correctie van de berekende
toonhoogtes.
8 bijvoorbeeld respectievelijk cello, elektrische gitaar, synthesizer en computer gegenereerde muziek.
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Lou Harrison daarentegen vindt er plezier in om zonder theorie een nieuwe stemming uit te
testen (Kaislar, 1991, p. 182). William Schottstaedt vermijdt theorie “als de pest” omdat hij
muziek die op theorie gebaseerd is saai vindt (Keislar, 1991, p. 183). Chuckles McGee9 raadt
aan om bij de ontdekkingstocht van microtonaliteit geen theorie te lezen tot de onderzoeker
aan de stemming gewend is. Daarnaast raadt hij aan om te beginnen met 13- of 14-EDO
(McGee, 2018). Ivor Darreg sluit zich bij hen aan door te concluderen dat componisten geen
theoretische systemen nodig hebben om te componeren in het artikel should music be
composed with the aid of systems? (Darreg, 1959).
De onderzoeksvraag luidt als volgt: vormt een exploratief praktijkonderzoek of een
theoretisch vooronderzoek de beste basis om een stuk te componeren in 13-EDO? Om dit te
testen worden er twee stukken gecomponeerd in 13-EDO waarvan de eerste compositie
gebaseerd is op improvisatie zonder theoretische voorkennis en de tweede compositie
gecomponeerd wordt na een theoretisch vooronderzoek.
13-EDO is voor de onderzoeker een nieuwe microtonale stemming. Deze onderzoeksvraag
kan ook op andere EDO’s worden toegepast. Het antwoord zal vermoedelijk gelijkaardig zijn
voor de andere Teen Tunes (10- tot en met 19-EDO) (McLaren, 1993b, p. 3).
In het praktijkonderzoek, de eerste fase, wordt het eigen instrument de cello herstemd en
worden er markeringen aangebracht met papier-tape waar de vingers gezet moeten worden
om de juiste toonhoogte te bekomen. De verschillende improvisatiesessies worden gefilmd
om ze achteraf te analyseren. Hierbij wordt in kaart gebracht welke samenklanken voor de
onderzoeker dissonant of consonant10 klinken, welke toonladders gebruikt werden en welke
intervallen de voorkeur van de onderzoeker genieten. Uit deze bevindingen zal het eerste
stuk in 13-EDO voor cello gecomponeerd worden.
De tweede fase of state of the art bevat informatie uit artikels over 13-EDO geschreven door
theoretici en componisten en luistervoorbeelden met enkele partituur fragmenten. Deze
informatie wordt onderverdeeld in zeven paragrafen. De eerste paragraaf bevat opinies over
13-EDO, gevolgd door de verschillende benamingen van noten en intervallen. In een derde
paragraaf worden verschillende composities weergegeven. De vierde paragraaf is geweid
aan de theorieën van Ivor Darreg. De vijfde paragraaf gaat over de verschillende toonladders
die al bestaan in 13-EDO. De zesde paragraaf bevat theorieën over harmonie en ten slotte
worden opinies over de cello als microtonaal instrument weergegeven.
Na dit theoretisch vooronderzoek volgt een derde fase waarin met deze kennis een tweede
stuk gecomponeerd wordt.
Fase 1 en fase 3 volgen een analoge structuur om hetzelfde traject te belichten. Beide fases
hebben een voorbereidend hoofdstuk, een hoofdstuk dat over componeren gaat en een
reflectie.
Bij fase 1 is het voorbereidende hoofdstuk 1.1 Improvisatie, waarbij de gefilmde
improvisaties geanalyseerd worden.
Bij fase 3 is er naast de voorbereiding uit fase 2 ook een voorbereidend hoofdstuk dat drie
processen beschrijft: ten eerste is er gezocht naar software om in 13-EDO op de computer te
kunnen componeren, ten tweede is er getest of het mogelijk is om zonder plakkertjes en met

Dit is een van de pseudoniemen van Igliashon Jones.
Mandelbaum somt verschillende definities van consonantie en dissonantie op: een emotionele
ervaring van aangenaamheid en onrust, in harmonische context een staat van rust en een zoektocht
naar rust, zonder context bepaalde intervallen die altijd consonant of dissonant zijn.
Hij stelt dat er over consonantie twee scholen bestaan: een die gelooft in natuurlijke consonantie
gebaseerd op de boventoonreeks, en een die gelooft in geconditioneerde consonantie. Bij deze
laatste groep kunnen onze oren zich aanpassen om microtonale intervallen als consonant te ervaren
(Mandelbaum, 1961, pp. 4-6).
Consonantie en dissonantie duidt in deze paper op de emotionele ervaring. De onderzoeker sluit zich
aan bij de school van geconditioneerde consonantie die van mening is dat de tonen van 13-EDO als
consonant ervaren kunnen worden.
9
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elektronische begeleiding de juiste toonhoogtes te spelen en ten derde zijn de mogelijkheden
getest om muziek te maken met een Loop Station.
In het besluit worden de twee compositieprocessen vergeleken door de sterktes en zwaktes
van de twee methodes tegenover elkaar te stellen.
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Corpus
Inleidende hoofdstukken
Om de hoofdstukken van de verschillende fases te kunnen begrijpen zijn er twee inleidende
hoofdstukken nodig om een aantal begrippen uit te leggen en de gebruikte
muzieknotatiesystemen weer te geven.

0.1 Begrippen
12-EDO

een octaaf verdeeld in 12 gelijke intervallen. In theorie kan er
op elke 1200 cent een 12-EDO toonladder gestart worden,
maar in dit onderzoek betekent 12-EDO de gelijkzwevende
stemming met A als 440Hz.

B-snaar

Zo wordt de C-snaar van de herstemde cello in dit onderzoek
genoemd. De frequentie van deze snaar is 61,89Hz. In 12-EDO
heeft B in dit octaaf een frequentie van 61,73Hz.

Bohlen-Pierce toonladder

De Bohlen-Pierce toonladder is een voorbeeld van 13-ET
waarbij de dertien tonen verdeeld zijn over de afstand van een
octaaf en een kwint, ook wel tritaaf genoemd (Leung & Dean,
2018).

Cent

de kleinste eenheid om toonhoogte in te delen. Een octaaf
bestaat uit 1200 cent en een halve toon bestaat uit 100 cent.
Dit systeem werd uitgevonden door Alexander J. Ellis (Partch,
1974, p. 69). Het kleinste hoorbare verschil in toonhoogte is
6 cent11 (Leedy & Corey, 2013, p. 4).

Cisi en Deh

C anderhalve kruis en D halve mol (Fokker, 1953).

EDO

een octaaf verdeeld in gelijke intervallen (Archibald, 2017).

ET

stemming waarbij alle intervallen even groot zijn. Dit moet in
tegenstelling tot EDO geen octaaf bevatten (McLaren, 1991,
p. 20). Het wordt soms ook afgekort als TET, wat staat voor
x-tone equal temperament (Chalmers, 1991; Rapoport, 1991).

Gelijkzwevende stemming

stemming waarbij alle intervallen even groot zijn, ook wel
equal temperament12 genoemd (Leedy & Corey, 2013, p. 1).

Harmonic trill

een triller op een strijkinstrument tussen het indrukken en
aanraken van de snaar op dezelfde plek. Hierdoor weerklinken
er twee tonen: de ingedrukte noot en de fluitnoot. Dit is echter
afhankelijk van waar er gestreken wordt en of de linkerhand
zich op de plaats van een fluittoon bevindt. Deze techniek
wordt gebruikt door Kaija Saariaho (Adam Schreiber, 2018).

Reine stemming

stemming met enkel zuivere intervallen, ook wel just intonation
genoemd (Leedy & Corey, 2013, p. 1).

“the typical listener can distinguish between two pitches only six cents apart.” (Leedy & Corey, 2013,
p. 4)
12 Als ik Equal Temperament met hoofdletters zou schrijven gaat het over 12-EDO (Partch, 1974, p.
70).
11
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Xenharmonisch

“Elke [microtonale] toonladder die merkbaar anders klinkt dan
12-ET”13. De term is afgeleid van het Griekse woord ξενος,
dat vreemd betekend (Darreg & McLaren, 1991, p. 5).

Zuiver interval

“Het menselijk oor ervaart een interval als "zuiver" wanneer er
geen zwevingen te horen zijn. De natuurkunde leert ons
dat zulk een zwevingvrij interval bestaat uit twee tonen
waarvan de trillingsgetallen aan een eenvoudige
getalsverhouding beantwoorden. Bij een zuiver oktaaf [sic] is
deze getalsverhouding 1:2, bij een zuivere kwint 2:3, bij een
zuivere kwart 3:4, bij een zuivere grote terts 4:5, bij een zuivere
kleine terts 5:6, bij een zuivere grote sext 3:5, bij een zuivere
kleine sext 5:8, etcetera. Alle tonen waarmee deze intervallen
kunnen worden gemaakt kunnen door bespelers van
strijkinstrumenten eenvoudig ten gehore worden gebracht,
namelijk als natuurlijke flageolettonen.” (Lemkes, 1968)

“Xenharmonic will be used here to refer to ANY scale that sounds noticeably different from 12 including 5-, 7-, and 9-tone equal-tempered scales. No one could call 7-tone equal temperament
“microtonal,” but it certainly sounds different from 12-tone!” (Darreg & McLaren, 1991, p. 5)
De term xenharmonisch wordt gebruikt omdat er in 1991 nog een onderscheid werd gemaakt tussen
microtonaal (kleinere intervallen dan een halve toon) en macrototaal (grotere intervallen dan een halve
toon, zoals 5-EDO). De term EDO bestond toen nog niet. De oudste bron die in deze paper de term
EDO bevat is de definitie van Joseph Monzo in 1998.
13
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0.2 Notatie van 13-EDO
Van de verschillende manieren om 13-EDO te noteren worden er drie besproken in dit
hoofdstuk. Deze selectie werd gemaakt voordat het eerste stuk gecomponeerd werd.
Het Helmholtz-Ellis systeem is de manier waarop 13-EDO genoteerd wordt in Scales and
Modes around the World (Rechberger, p. 219). Dit is een vorm van een absolute notatie: de
noten op het blad komen overeen met de klinkende tonen. Hierbij worden de noten van het
tonaal systeem gebruikt, maar door niet-traditionele wijzigingstekens toe te voegen kan het
octaaf in 13 tonen verdeeld worden.
Dit is het eerste notatiesysteem dat in dit onderzoek gebruikt werd maar ik ben ermee
gestopt omdat ik deze notatie niet accuraat genoeg vond. Er komt een Gis in voor maar de
frequentie van deze noot zou 415,30Hz moeten zijn in plaats van 422,75Hz. Het verschil
tussen deze twee frequenties is voor mij hoorbaar.

Vb. 1: 13-EDO in de Helmholz-Ellis notatie

Het Bohlen-Pierce systeem maakt gebruik van een zeslijnige notenbalk en gebruikt geen
wijzigingstekens. In plaats daarvan is er een Bohlen-Pierce-sleutel die verplaatst kan worden
(Müller, z.d.).
Een van de nadelen is dat dit notatiesysteem ontwikkeld werd voor de Bohlen-Pierce
toonladder, wat overeenkomt met 13-ET in plaats van 13-EDO. Bij deze toonladder wordt
een octaaf en een kwint in dertien gelijke intervallen verdeeld. Om dit onderscheid duidelijk
te maken is het misschien gebruiksvriendelijker om een Persoons-sleutel te hanteren in
plaats van de Bohlen-Pierce-sleutel.
Een ander nadeel is dat deze notatie afwijkt van de gangbare westerse notatie met een
vijflijnige notenbalk, wat het moeilijker maakt voor de muzikant om in dit systeem te leren
lezen.

Vb. 2: Links: Bohlen-Pierce notatie (Müller, z.d.), rechts: Persoons-sleutel, van B-snaar
tot A-snaar genoteerd

15

Kentaku14 heeft een notatiesysteem ontwikkeld dat gebaseerd is op
de Dylathian scale in 13-EDO (zie Hoofdstuk 2.5). Deze toonladder
bestaat uit acht noten, de overige noten worden met kruisen en
mollen weergegeven. Het wordt genoteerd in het tonale
notatiesysteem waarbij een grote none een klinkend octaaf weergeeft
(Kentaku, 2018). Dit is een vorm van een relatieve notatie: de noten
op het blad komen niet overeen met de klinkende tonen.
Een alternatief voor deze Kentaku methode kan de chromatische
Vb. 3: Kentaku’s ontwerp
toonladder zijn waarbij het octaaf klinkt in een geschreven kleine
van een klavier in 13none. Deze methode zal ik gebruiken om muziek te noteren die met
EDO
(Kentaku, 2018)
gecomponeerd wordt met de microtonale plug-in EP-MK1, en later ook
om in Sibelius te componeren. De plug-in zorgt ervoor dat Logic Pro X de
toonhoogtes van een keyboard omvormt naar 13-EDO. Dit is
vergelijkbaar met Erv Wilson die zijn piano herstemde naar 13-EDO waarbij de kleine none
klinkt als een octaaf (Wilson, 1994, p. 3).

Vb.4: Boven: 13-EDO genoteerd volgend Kentaku (Kentaku, 2018), onder: mijn alternatieve versie

Tijdens de eerste fase van het onderzoek kwam ik erachter dat de manier waarop ik het
Helmholz-Ellis systeem gebruikte niet correct was. Wijzigingstekens kunnen niet
getransponeerd worden en dat had ik hier wel gedaan. Het was voor mij te moeilijk om de
juiste tekens in dit systeem te vinden voor 13-EDO met A 220Hz als referentienoot.
Daarnaast vond ik de wijzigingstekens niet accuraat genoeg. Een alternatief voor een
absolute notatie is het notatiesysteem van Johnny Reinhard.

Vb. 5: 13-EDO zoals ik het noteerde met de Helmholz-Ellis notatie

Johnny Reinhard heeft een notatiesysteem uitgedacht waarbij alle 1200 cent op een
eenvoudige manier genoteerd kunnen worden. Bij deze notatie worden de symbolen van 24EDO gebruikt waarboven de wijziging in cent geschreven staat (Secor & Keenan, 2006).

Vb. 6: 13-EDO in het notatiesysteem van Johnny Reinhard
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Kentaku is de pseudoniem die William Lynch gebruikt bij het componeren van microtonale muziek.
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Vb. 7: Inleiding voor de compositie Heaven on Earth van Johnny Reinhard genoteerd in zijn systeem
(Reinhard, 2019), overgeschreven in Sibelius door Indra Persoons

Muziek in 13-EDO noteren doe ik meestal in vier stappen. Ten eerste kijk ik waar de
klinkende toon op mijn cello ligt. Daarna kijk ik op de ‘cellokaart' (zie Bijlage 1) met welk cijfer
dat streepje overeen komt. Ten derde zoek ik op met welke genoteerde noot dit cijfer
overeenkomt. Ten vierde noteer ik deze noot in het juiste octaaf.
Als A het tooncentrum is kan ik 12 tot en met 4 (zie Voorbeeld 8) makkelijk op het gehoor
noteren omdat deze frequenties dicht bij de 12-EDO variant liggen.
Naarmate de streepjes op mijn cello vervaagden gebruikte ik de cellokaart minder. In plaats
daarvan telde ik het hoeveelste streepje ik ingedrukt hield. Als ik bijvoorbeeld het zevende
streepje op de B-snaar indruk zal dit noot 10 zijn. De losse B-snaar is nummer 3, 3 plus 7
streepjes is 10.

Vb. 8: 13-EDO in het notatiesysteem van Johnny Reinhard. De cijfers onder de noten geven mijn
notennamen weer. Deze notennamen zullen in fase 3 wijzigen naar 0 tot 12 in plaats van 1 tot 13.
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Fase 1: trial and error
In deze fase wordt 13-EDO onderzocht op het instrument van de onderzoeker, de cello. Elke
cellosessie in 13-EDO wordt gefilmd zodat de filmpjes achteraf geanalyseerd kunnen
worden. In deze fase bezit de onderzoeker zo weinig mogelijk voorkennis over 13-EDO
zodat de compositie voortkomt uit intuïtie. De filmpjes zijn terug te vinden in Bijlage 10.
Fase 1 valt onder te verdelen in drie gedeelten voorafgegaan door een korte inleiding en
gevolgd door een reflectie: het improviseren, het maken van een eerste compositie en het
maken van een tweede compositie.

1.0 Ter inleiding

Vb. 9: 13-EDO in het notatiesysteem van Johnny Reinhard. De romeinse cijfers onder de noten geven
de losse snaren weer en de arabische getallen zijn mijn benoemingen van de toonhoogtes waarbij A
gelijk staat aan 1.

Voorbeeld 9 geeft 13-EDO weer in het notatiesysteem van Johnny
Reinhard. Dit systeem werk met kwarttonen en boven elke noot staat de
afwijking in cent. In 13-EDO bestaat een halve toon uit 92,30 cent terwijl in
12-EDO een halve toon uit 100 cent bestaat (Rechberger, 2018, p. 218).
Doordat het verschil tussen 100 cent en 92,30 cent klein is zullen de tonen
rond A dichtbij de toonhoogtes van 12-EDO liggen, terwijl toonhoogtes rond
E erg hard zullen afwijken.
Voorbeeld 10 geeft mijn benaming van de intervallen in 13-EDO weer. In
tegenstelling tot 12-EDO bestaan de reine kwart en reine kwint niet in 13EDO.

Benaming intervallen 13-EDO
Aantal halve tonen
1 Kleine secunde
2 Grote secunde
3 Kleine terts
4 Grote terts
5 Kleine kwart
6 tritonus
7 Kleine kwint
8 Grote kwint
9 Kleine sixt
10 Grote sixt
11 Kleine septime
12 Grote septime
13 Octaaf

Vb. 10: Mijn benaming
van de intervallen in 13-EDO
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1.1 Improviseren
In dit hoofdstuk wordt belicht hoe improvisatie de basis vormt voor compositorische schetsen
en het vertrouwd geraken met 13-EDO. Hiervoor werd er in 13-EDO geïmproviseerd op
cello. Naast improvisaties werden er ook opnames gemaakt van toonladders, tweeklanken
en akkoorden. Deze cellosessies werden gefilmd (zie Bijlage 10) en achteraf geanalyseerd
(zie Bijlage 2). De tekstkaders in dit hoofdstuk bevatten de conclusies van de analyses. De
intervallen in 13-EDO worden tussen enkele aanhalingstekens genoteerd om de
onderscheiding duidelijk te maken met 12-EDO.
11 oktober 2020 kwam ik op het idee om microtonale muziek met 13 tonen te schrijven. In
1973 gaf Leonard Bernstein de lezingenreeks The Unanswered Question aan Harvard
University. In de vijfde lezing stelde hij dat het onmogelijk is om met het twaalftoonsysteem
echt atonaal te schrijven. Dit zou enkel mogelijk zijn als je het octaaf verdeelt in bijvoorbeeld
dertien gelijke intervallen, of dertig of driehonderd (Bernstein, 1976, p. 289)15. Deze uitspraak
inspireerde me om op zoek te gaan naar deze ‘echte atonaliteit’ en naar een andere
onderverdeling van het octaaf. Sinds die lezing heb ik het idee om met dertien tonen te
componeren niet kunnen loslaten.
13 oktober 2020 rekende ik voor het eerst de frequenties van 13-EDO uit (zie Voorbeeld 11).
Om de toonhoogtes van 12-EDO te berekenen wordt de gegeven frequentie vermenigvuldigd
met de twaalfdemachtswortel van twee. Om de toonhoogtes van 13-EDO te bereken heb ik
440Hz gedeeld door de dertiendemachtswortel van twee. Daarna werd de uitkomst telkens
door de dertiendemachtswortel van twee gedeeld tot ik op 61,89Hz uitkwam.
Ik heb A 440Hz als referentienoot genomen om de andere toonhoogtes te berekenen. In de
toonhoogtetabel van 12-EDO is A het enige natuurlijk getal. De andere noten hebben een
kommagetal als frequentie. In een orkest worden niet-transponerende instrumenten op A
440Hz gestemd. Deze A kan worden beschouwd als het referentiepunt in 12-EDO waaruit de
andere frequenties berekend zijn. Ik heb dit referentiepunt ook gebruikt om mijn versie van
13-EDO te berekenen.
Die dag had ik in mijn enthousiasme nieuwe notennamen uitgevonden die begonnen met de
letters van mijn naam, die uit dertien verschillende letters bestaat. Achteraf vond ik het
praktischer om de noten een nummer te geven in plaats van een notennaam.

“Perhaps a real atonality can be achieved only artificially, through electronic means, or through a
truly arbitrary division of the octave space into something other than the twelve equidistant intervals of
our chromatic scale - say, thirteen equidistant intervals, or thirty or three hundred. But not twelve, not
the twelve tones of Bach and Beethoven and Wagner; with those twelve universals neither
Schoenberg nor Berg nor Webern could ever escape the nostalgic yearning for the deep structures
implied by, indeed inherent in these notes.”
[Misschien kan een echte atonaliteit enkel artificieel bereikt worden, door elektronica, of door een
arbitraire onderverdeling van het octaaf in iets anders dan de twaalf intervallen uit onze chromatische
toonladder - bijvoorbeeld in dertien gelijke intervallen, of dertig of driehonderd. Maar niet in twaalf, niet
de twaalf tonen van Bach en Beethoven en Wagner; met deze twaalf universalia kon noch Schönberg
noch Berg noch Webern ontsnappen aan het nostalgisch verlangen naar de diepe structuren die deze
noten impliceren en bevatten.] Vertaald door Indra Persoons
15
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Frequenties van 13-EDO in Hertz
I

II

III

IV

440

208,58

136,15

88,87

417,15

197,75

129,08

84,26

395,50

187,48

122,38

79,88

374,96

177,75

116,02

75,74

355,49

168,52

110

71,80

337,03

159,77

104,29

68,07

319,53

151,47

98,87

64,54

302,94

143,61

93,74

61,89

287,21
272,30
258,16
244,76
232,05
220

Vb. 11: Lijst van frequenties in 13-EDO, de in vet gedrukte frequenties geven de open snaren weer.

15 oktober 2020 stelde ik aan mijn compositiedocent voor om 13-EDO als onderwerp te
nemen voor het reflectieve luik van mijn masterproef. Eerst was hij onzeker over dit
experimentele onderwerp maar tegen het einde van de les kwam hij tot de conclusie dat het
goed voor me zou zijn. Ik ben nog jong, nu is het moment om te experimenteren. Hij drong er
ook op aan dat ik een computergestimuleerde exacte weergave moest hebben van 13-EDO
(P. Swerts, persoonlijke communicatie, 15 oktober 2020). 17 november 2020 is het me gelukt
om een microtonale plug-in in Logic Pro X te installeren waarmee ik in 13-EDO kan spelen.
De plug-in die ik hiervoor gebruik heet EP-MK1 van Mike Moreno.

Vb. 12: microtonale plug-in EP-MK1

16 oktober 2020 speelde ik voor het eerst in 13-EDO op mijn cello. Ik heb met de berekende
frequenties mijn cello herstemd en markeringen aangebracht waar ik mijn vingers moet
zetten. Dat heb ik gedaan door met een Hertzmeter de juiste toonhoogtes te lokaliseren en
een dun streepje papier-tape te plakken waar ik mijn vingers moet zetten.
Van de stemsleutels geteld geeft het achtste streepje op mijn cello dezelfde toonhoogte weer
als de bovenliggende snaar. Zo geeft het achtste streepje op de Deh-snaar dezelfde A weer
als de losse A-snaar. Stel dat het zevende streepje gelijk gestemd zou zijn aan de
bovenliggende snaar dan zou de C-snaar gestemd zijn op 71,80Hz, een toonhoogte tussen
D en Des. De snaren zouden dan gestemd zijn op de ‘kleine kwint’ terwijl ik ze nu gestemd
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heb op de ‘grote kwint’.16 Door voor het achtste streepje te kiezen klinkt mijn onderste snaar
als een B, 61,89Hz. Deze B heeft in 12-EDO de frequentie van 61,735Hz, wat maar een
klein verschil is met de 13-EDO B-snaar.
Na deze voorbereidingen improviseerde ik voor het eerst in 13-EDO op de A-snaar. 13-EDO
klonk anders dan 12-EDO, maar er zit ook schoonheid in. Hij resoneert anders, enkel de
octaveringen van de open snaren doen aan snaarresonantie. Ik heb nog een tweede
improvisatie opgenomen, stijgende en dalende toonladders, samenklanken tussen de D- en
de A-snaar en ik heb twee muziekfragmenten gespeeld. De eerste melodie, Jack’s lament uit
Nightmare Before Christmas, klonk niet vreemd in 13-EDO door de kleine ambitus en vele
secundes. De prelude van de eerste cellosuite van Bach klonk afschuwelijk in 13-EDO,
omdat er veel kwinten en sexten in voorkomen. Ik ben moeten stoppen met spelen omdat ik
hoofdpijn kreeg. Het vergt veel concentratie om met mijn vingers exact op de plakkertjes te
blijven.
Na deze eerste dag in 13-EDO te hebben gespeeld was ik zeker dat ik dit als onderwerp
wilde voor mijn thesis. Ik geloof in het potentieel van 13-EDO en dat ik ondanks de slechte
recensies17 in staat ben om hier iets moois mee te maken. Tijdens deze eerste improvisatie
ontdekte ik onderstaand motief, dat heel goed in de vingers ligt in 13-EDO. Dit motief zal in
vele latere improvisaties terugkomen.

Vb. 13: Motief 16/10/21

Na deze improvisatie kwam mijn zus Sarah de living binnen. Ze heeft een paar jaar hobo
gespeeld maar luistert geen klassieke muziek. Zij zei tegen me: “Amai je speelt luid, het is
niet vals hoor, maar luid.” (S. Persoons, persoonlijke communicatie, 16 oktober 2020). Ik
vond het grappig dat ze 13-EDO niet vals vond klinken maar dat ze wel merkte dat mijn klank
anders was. Alleen was het wel degelijk vals en eigenlijk minder luid dan normaal door de
mindere resonantie.
Ergens tussen de eerste en de tweede improvisatie kwam ik op het idee dat ik een cellosolo
wilde componeren die bestaat uit twee delen: een die de dissonantie van 13-EDO benadrukt
en een die de consonantie ervan benadrukt. Door dit idee ging ik tijdens mijn volgende 13EDO sessies op zoek naar wat dissonant en consonant klinkt.
Het valt op dat 13-EDO minder resonantie bezit dan 12-EDO. De meest resonerende tonen
zijn de octaven van de open snaren. Dit zijn de enige tonen waarbij de losse snaar gaat
meetrillen met de gespeelde toon. In 12-EDO resoneren ook de grote terts en de reine kwint
van een open snaar met de open snaar (en de andere boventonen in mindere mate ook). In
13-EDO bestaan die grote terts en reine kwint niet dus resoneren deze noten ook niet met de
snaren.
Kleine intervallen zoals ‘secundes’ en ‘tertsen’ klinken niet bevreemdend. Grote intervallen
zoals ‘kwinten’ klinken vals. De meest dissonante samenklanken zijn de 13-EDO variant van
de kleine secunde (eerste met de tweede toontrap), de ‘kleine kwint’ (eerste met de achtste
toontrap) en de ‘grote septime’ (eerste met de dertiende toontrap). In het tonale systeem zijn
dit ook de meest dissonante intervallen. De ‘kleine secunde’ en ‘kleine kwint’ zijn kleinere
intervallen dan in 12-EDO. De ‘grote septime’ is een groter interval dan in 12-EDO.

13-EDO heeft geen reine kwint.
Easley Blackwood noemde 13-EDO “the most alien tuning of all: so dissonant that no three-note
combination sounds like a major or minor triad.” (Blackwood, 1994, p. 5).
David Financier schreef dat als iemand elke dag in deze stemming zou spelen die persoon binnen een
paar weken zelfmoord zou plegen (Financier, 2002). Dit kwam ik pas op 29 oktober 2020 te weten
maar het versterkte mijn drang om iets moois te schrijven in 13-EDO.
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Vb. 14: Stijgende tweeklanken tussen D- en A-snaar; D=dissonant, C=consonant, H=heel; cijfers
staan voor de toontrap t.o.v. de Deh-snaar (vanwege de stijgende lijn hier genoteerd als Cisi (C
anderhalve kruis) i.p.v. Deh (D halve mol).).

23 oktober 2020 speelde ik voor het eerst akkoorden in 13-EDO. Ze klinken niet zo dissonant
als ik verwachtte maar er zit wel veel spanning in waardoor elk akkoord aanvoelt als een
dominant. Ze zijn niet in staat op te lossen. Bij het improviseren maakte ik voor het eerste
gebruik van het lage register. Deze laagte klinkt warm en minder dissonant dan de hoogte.
Het is leuk om de lage B te spelen, die trilt zo aangenaam tegen mijn borstkas. De losse Csnaar uit 12-EDO doet dit ook, maar de B trilt nog intenser.
24 oktober 2020 ging ik op het Transit festival te Leuven naar het Scordatura Ensemble
kijken. Zij brachten muziek van Harry Partch (43-EDO) met de daarvoor ontworpen
instrumenten. Ze speelden ook een werk van Kate Moore in de reine stemming dat ik heel
mooi vond. Na dit concert heb ik geëxperimenteerd met een citer te herstemmen naar 13EDO omdat dat op het concert een grote indruk op me maakte. Het nadeel aan deze citer
was dat hij om de haverklap ontstemde en het was heel lastig om hem correct gestemd te
krijgen.
Tijdens de improvisatie van 26 oktober 2020 speelde ik tonen die samen een toonladder
vormden die klinkt als een mineurtoonladder in 12-EDO. Daarna speelde ik enkele parallelle
artificiële touch 4th harmonics. Het viel me op dat het makkelijker leek om deze harmonieken
te spelen in 13-EDO dan in 12-EDO. Misschien komt dit doordat ik de intervallen waar ik mijn
duim moet zetten aangeduid zag staan op mijn toets. Ik speelde ook voor het eerste een
heletoonstoonladder in 13-EDO. Dit klinkt wel bevreemdend maar niet dissonant. Ik heb
deze heletoonstoonladder enkel als ladder gespeeld. Ik zou het beter een secundestapeling
noemen, aangezien door gebrek van een octaafherhaling alle dertien noten deel uitmaken
van deze ladder.
Hiernaast schreef ik in de microtonale samenvatting die ik toen aan het maken was: “Ik heb
het gevoel dat 13-EDO me helpt om van mijn absoluut gehoor af te komen. Ik merk dat ik nu
al (na drie cello sessies) anders naar muziek begin te luisteren. Ik kan de notennamen
afzetten en daardoor meer lagen horen in een compositie. Ook voor cello helpt het me om
niet meer in notennamen te denken maar in intervallen of afstanden op de cello.” Het denken
in notennamen is later weer teruggekomen omdat ik 13-EDO op een tonale manier ben
beginnen te behandelen.
Deze modus klinkt quasi tonaal en komt overeen met een mineurtoonladder. Ik denk dat als
er in 13-EDO een ankerpunt of grondnoot gebruikt wordt onze oren zich vanzelf aanpassen
en deze tonen niet als vals ervaren maar als deel van een systeem. Als ik een bevreemdend
of dissonant werk wil schrijven in 13-EDO neem ik best geen ankerpunt of grondnoot en
gebruik ik deze modus beter niet.

Vb. 15: quasi mineur toonladder
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28 oktober 2020 was ik aanwezig op het vragenmoment van het online microtonale festival in
Praag, geleid door Marc Sabat. Voor het festival zelf was ik te laat op de hoogte, maar ik heb
enkele opnames van concerten kunnen bekijken. Het voornaamste dat ik van dit
vragenmoment geleerd heb is dat ik nog veel niet weet over microtonale muziek. Verder heb
ik geleerd dat er aan de ene kant theoretici zijn en aan de andere kant muzikanten die hun
microtonale muziek niet noteren en gewoon spelen. Wat het intoneren kan vergemakkelijken
bij microtonale muziek is de begeleiding van een tape of een elektronische drone zoals in de
Indische muziek. Marc Sabat vindt EDO’s niet nuttig en gebruikt uitsluitend de reine
stemming. Hij heeft The Harmonic Space Orchestra in Berlijn opgericht om deze muziek uit
te voeren (Sabat, 2020).
30 oktober 2020 heb ik een mail gestuurd naar de hedendaagse cellist Arne Deforce om te
vragen of we zouden kunnen afspreken. 22 november 2020 heb ik een mail gestuurd naar
het Orpheus Instituut in Gent om te vragen of ze me in contact konden brengen met
muzikanten die geïnteresseerd zijn in microtonaliteit. 7 december 2020 heb ik een mail
gestuurd naar de microtonale organisatie untwelve om te vragen of ze me in contact kunnen
brengen met muzikanten die geïnteresseerd zijn om in 13-EDO te spelen. Op geen van deze
mails kwam een antwoord.
13 november 2020 was het al twee weken geleden dat ik voor het laatst in 13-EDO speelde.
Het viel me op dat het spelen makkelijker leek te gaan. Ik kreeg ook geen hoofdpijn meer.
Ik begon deze sessie met een improvisatie die vertrekt vanuit de laagte. De losse B-snaar
was een pedaalnoot waarboven ik noten op de Ges-snaar speelde. Deze pedaalnoot zorgt
voor een serieuze en sombere sfeer. Daarna ging ik op zoek naar noten die dissonant
klinken met de losse A- en de Ges-snaar en speelde ik parallelle ‘grote kwinten’. Ik eindigde
met een improvisatie con crino battuto, een techniek die ik regelmatig voor het plezier
gebruik maar ik nog niet ben tegengekomen in een partituur. Deze improvisatie was veel
ritmischer dan voorgaande improvisaties.
Op 13 november 2020 ontdekte ik dat de tritonus variant van 13-EDO zes ‘halve tonen’
bevat en de ‘kleine kwint’ zeven ‘halve tonen’. In 12-EDO bevatten zowel de tritonus als de
verkleinde kwint zes halve tonen. De ‘kleine kwint' klinkt voor mij meer dissonant dan de
‘tritonus’.

Vb. 16: Het onderste interval reken ik als ‘tritonus’ en het bovenste als ‘kleine kwint’ in 13-EDO.

7 december 2020 heb ik geëxperimenteerd met het ontwerpen van een Persoons-sleutel die
ter vervanging kan dienen van de Bohlen-Pierce sleutel (zie Voorbeeld 2). De Bohlen-Pierce
toonladder bestaat uit 13-ET gespreid over een octaaf en een kwint. Om een duidelijk
onderscheid met 13-EDO te maken probeerde ik een eigen sleutel uit te vinden. Ik ben tot de
ontdekking gekomen dat ik dit persoonlijk voor cello niet zo’n handig notatiesysteem vind.
Waar bij het tonale systeem enkel de F-sleutel nodig is heb ik met deze notatie al twee
sleutels nodig door het gebrek aan wijzigingstekens.
10 december 2020 twijfelde ik of ik mijn eerste compositie zou schrijven voor vier cello’s
waarvan er drie op voorhand opgenomen zijn. Dit is de eerste keer na het vragenmoment
van Marc Sabat dat ik overweeg om in mijn eigen eerste 13-EDO compositie een
elektronische tape te verwerken.
15 december 2020 nam ik twee improvisaties op waarbij ik opfriste wat ik tot toen had
geleerd. Dit was een maand later dan mijn vorige improvisatiesessie.
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16 december 2020 ontdekte ik dat tweeklanken in de laagte minder dissonant klinken dan in
de hoogte. Op deze dag heb ik ook extra plakkertjes aan mijn cello toegevoegd zodat ik tot
979,02Hz, de B vier octaven hoger dan de losse snaar kan spelen. Bij deze improvisatie is
het duidelijk dat ik vertrouwd ben geraakt met 13-EDO en waar de noten op mijn cello liggen.
De sprongen die ik maak zijn bewust, ik weet welke noot er gaat klinken.
Op 16 december 2020 viel het me op dat samenklanken in de laagte minder dissonant
klinken dan in de hoogte. Een uitzondering hierop is de samenklank van een ‘kleine secunde’
waarvan de zwevingen (beats) duidelijk hoorbaar zijn in de laagte.

Vb. 17: samenklanken in de laagte

29 december 2020 gebruikte ik voor het eerst natuurlijke harmonieken in 13-EDO. In een
tweede filmpje experimenteer ik met de consonante samenklanken tussen de losse Dehsnaar en de A-snaar. Een ‘grote undecime’ en een ‘grote decime’ klinken mooi met deze
losse snaar. Daarna volgt nog een improvisatie die focust op tweeklanken in de laagte. Ook
hier komt het motief uit de eerste improvisatie in voor.
29 december 2020 besefte ik dat harmonieken die geen octavering weergeven van de
ingedrukte noot of de open snaar geen deel uitmaken van 13-EDO.
30 december 2021 kwam ik voor het eerst in contact met muziek van Kaija Saariaho. Haar
behandeling van de cello was nieuw voor me. Ik heb Spins and Spells met partituur
beluisterd (Adam Schreiber, 2018). Daarin maakt ze gebruik van harmonic trills, een triller
tussen het indrukken en aanraken van de snaar op dezelfde plek. Hierdoor zijn er twee tonen
hoorbaar: de ingedrukte noot en de harmoniek. Dit is echter afhankelijk van waar er
gestreken wordt en of de linkerhand zich op de plaats van een harmoniek bevindt. Voor de
plaatsen om te strijken maakt Saariaho een onderscheid tussen N of normale18, ST of sul
tasto, SP of sul ponticello en ESP of estremamente sul ponticello. Met pijlen duidt ze aan dat
de overgangen van strijkplaats gradueel moeten verlopen.
Het idee om in mijn composities op mijn kam te strijken om daarna geleidelijk naar ESP en
naar SP te gaan heb ik gekregen door deze muziek. De harmonic trills inspireerden me ook,
ik wilde ze graag zelf uitproberen op mijn cello.
8 januari 2021 heb ik harmonic trills in 13-EDO uitgetest in drie filmpjes die enkel hierover
gingen en een improvisatie. De toon die uit de harmonic trill voortkomt varieert naargelang
de plaats waar ik strijk (N, SP of ESP) en met welke dynamiek ik speel. Het gebeurde
regelmatig dat ik enkel de harmoniek hoorde en niet ook de ingedrukte toon.
13 januari 2021 ben ik begonnen met de filmpjes van de cellosessies te analyseren. Het
duurde drie dagen voor ik alles had beluisterd en geanalyseerd. Mijn bevindingen zijn te
vinden in mijn logboek (zie Bijlage 2). De essentie van mijn analyses is terug te vinden in de
kaders van dit hoofdstuk. Door deze filmpjes te analyseren heb ik 14 en 15 januari
aanvullende filmpjes gemaakt over wat ik nog wilde onderzoeken.
14 januari 2021 heb ik elf filmpjes gemaakt. Ter aanvulling van de filmpjes van 16 oktober
2020 heb ik het volgende opgenomen: een stijgende toonladder op de A-snaar, een dalende
toonladder vertrekkende van B, dalende tweeklanken tussen de losse Deh-snaar en de Asnaar en dalende akkoorden. Verder heb ik opeenvolgende ‘grote kwinten’ gespeeld wat heel
vals klonk. Na een improvisatie heb ik de losse B-snaar opgenomen die SP en ESP
Ordinario, naturale en normale zijn synoniemen in het doctoraatsonderzoek van Valerie Welbanks
over Foundations of Modern Cello Technique, p. 76.
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gespeeld werd. Door deze snaar zo dicht bij de kam aan te strijken zijn enkel de boventonen
van deze snaar hoorbaar en niet de grondnoot wat naar mijn mening een mooi effect geeft.
Er klinkt ook een ruis die naar mijn vermoeden wordt veroorzaakt door niet in de snaar te
spelen. Ik heb een variant van het motief van 16 oktober 2020 opgenomen dat begint met
een ‘grote terts’ en een ‘kleine secunde’ ten opzichte van B. Ik heb een improvisatie
opgenomen in een toonladder die klinkt als D Dorisch met een valse kwint, gevolgd door
gebroken akkoorden in de laagte. Daarna volgde een improvisatie die klonk alsof hij in D
majeur gespeeld was. Hierbij gebruikte ik de Deh-snaar als een pedaalnoot om de eerste tel
aan te geven. Dit was de meest vrolijke improvisatie die ik heb opgenomen.
Op 14 januari 2021 ben ik tot de conclusie gekomen dat ik met mijn absoluut gehoor geen
eenduidige notennamen op 13-EDO kan plakken die overeenkomen met de notennamen uit 12EDO. Wanneer ik een toonladder speel hoor ik de extra noot niet altijd op dezelfde plaats. De
notennaam die ik hoor is afhankelijk van de context waarin de toon gespeeld wordt. Hiernaast
heb ik die dag ook een toonladder gebruikt die overeenkomt met een majeurtoonladder.

Vb. 18: Majeurtoonladder in 13-EDO

15 januari 2021 heb ik chromatisch harmonic trills gespeeld. Dit heb ik voor elke snaar
gedaan tot en met het octaaf van die snaar.
15 januari 2021 ontdekte ik dat harmonic trills die op dezelfde plek op de toets gespeeld worden
niet op elke snaar dezelfde toon weergeven. Het is opvallend dat er in de hoogte minder
harmonic trills voorkomen die als klankresultaat de ingedrukte toon twee octaven hoger
weergeven. Er zijn vier plekken op de snaar waarbij de harmonic trills overeenkomen: de noot
zal twee octaven hoger klinken bij: de vijfde toontrap ESP gespeeld, de achtste en de negende
SP gespeeld en het octaaf zal met zichzelf trillen.
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1.2 Eerste compositie
Na het improviseren en het analyseren van de improvisaties ontstond de eerste compositie.
Het componeerproces wordt in dit hoofdstuk omschreven. De afbeeldingen gaan altijd over
de bovenstaande alinea.
26 januari 2021 heb ik de thesis van mijn oud-leraar Bart Vanneste ingekeken (1988). Deze
thesis ging over moderne notatietechnieken voor klarinet en hoe deze notatie bij
klarinetlessen gebruikt kan worden. Ik las de gekste notaties en dat spoorde me aan om ook
op zoek te gaan naar zo’n stukken voor cello. De thesis van Valerie Welbanks (2017) biedt
naar mijn mening een heel goed overzicht van de bestaande extended techniques voor cello.
In dit stadium van het onderzoek was ik van mening dat ik deze technieken niet in mijn
compositie mocht gebruiken omdat ze niet in mijn filmpjes voorkomen. Later kwam ik op het
idee om filmpjes bij te maken waarin ik wel extended techniques gebruik, waaronder op het
staartstuk strijken en circular bowing.
Van 27 januari 2021 tot 29 januari 2021 ging ik op zoek naar composities met uitgebreide
technieken voor cello. Het hoogtepunt hiervan was voor mij Black Angels voor elektronisch
(versterkt) strijkkwartet van George Crumb (incipitsify, 2019). Deze muziek heeft een grote
indruk op me gemaakt. Niet alleen gebruikt hij heel veel extended techniques, maar de vorm
is ook heel mooi. Op het einde van het stuk kwam ik erachter dat hij dertien delen schreef die
een palindroomstructuur volgden. Zijn werk maakt gebruik van symboliek en muzikale
citaties. Na het beluisteren kwam ik erachter dat hij het werk geschreven heeft als klaaglied
over de Vietnamoorlog waardoor het nog een zwaardere impact op me had. Door Crumb
ging ik op zoek naar een symboliek of een verhaal om mijn eerste compositie in 13-EDO op
te baseren.
28 januari 2021 had ik enkele ideeën waarin ik geen structuur kon vinden. Wat ik in mijn
compositie wilde verwerken was het strijken op de kam naar ESP naar SP, springboog, een
traag meditatief gedeelte, een vrolijk modaal gedeelte (in D majeur zoals op 14 januari
2021), een ijl gedeelte met harmonieken en een beestig dissonant gedeelte.
29 januari 2021 ging ik op zoek naar de getal-symboliek van dertien. Samengevat komt
dertien overeen met een hernieuwde passie. Ik ontdekte ook dat vrijdag de dertiende een
ongeluksdag is omdat op 13 oktober 1307 Filips IV van Frankrijk de arrestatie en marteling
van de tempeliers zou hebben bevolen (Numerologie 13: Nummer Betekenis en Symbolen,
2019).
Ik heb getwijfeld om dit als onderwerp voor mijn compositie te nemen maar omdat ik er geen
structuur in kon vinden heb ik het niet gedaan. Ik heb nog andere websites over de getalsymboliek van dertien bekeken maar niets sprak me echt aan. Op een gegeven moment gaf
ik het op en ging ik met de hond wandelen. Toen kwam de inspiratie.
Ik ging een compositie maken bestaande uit vier delen, afwisselend een traag en een snel
deel. Het thematisch materiaal zou voortkomen uit mijn eerste en laatste improvisatie. Uit
mijn eerste improvisatie haalde ik het motief dat ik maar niet los kon laten en mijn laatste
improvisatie met de springboog diende als model voor het tweede en vierde deel. Het rustige
derde gedeelte zou harmonieken bevatten. Ik had de volgende structuur bedacht: de
compositie zou beginnen met op de kam strijken naar ESP naar SP waarna het eerste thema
ingezet zou worden. Dit zou ik verder ontwikkelen en het tweede thema zou in dit deel
komen binnensijpelen. Dat zou evolueren naar een sneller tweede deel met een constante
springboog. Dit zou tot bedaren komen en overgaan in een meditatief derde deel, waarin ik
gebruik zou maken van harmonieken. Dit deel zou eindigen in rust en vanuit deze stilte zou
een vierde sneller springboog gedeelte zich opbouwen tot een climax.
Na dit inzicht heb ik mijn springboog improvisatie van 27 januari 2021 met de hand
uitgeschreven. Dat was niet gemakkelijk. Ik gebruikte de cellokaart (zie Bijlage 1) om de
toonhoogtes aan een cijfer te linken. Dat cijfer kon ik uit de chromatische toonladder halen
die ik met de Johnny Reinhard notatie had uitgeschreven. Wanneer ik de juiste noot
gevonden had noteerde ik die in het juiste octaaf. Ik schreef voor alle noten een
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wijzigingsteken zodat er geen verwarring mogelijk zou zijn tussen een herstelde noot en een
gewijzigde noot.

Vb. 19: Fragment uit het tweede deel

30 januari 2021 heb ik het begin van mijn compositie uitgeschreven. Ik wist dat ik wilde
vertrekken vanop de kam om naar ESP naar SP te gaan. Aangezien mijn spiccato gedeelte
de B-snaar als grondnoot heeft heb ik ervoor gekozen om bij het begin Ges als grondnoot te
nemen. Ik dacht dat ik voor de vier delen misschien de vier snaren als grondnoot kon nemen.
Vanaf er normale gestreken moet worden zet ik het motief in met de Ges-snaar als
pedaalnoot. Ik heb dit begin gebaseerd op een filmpje dat ik 27 januari 2021 gemaakt heb.

Vb. 20: Begin van het eerste deel
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31 januari 2021 schreef ik het derde deel. Dit is het enige deel dat ik niet van een filmpje heb
overgenomen maar dat ik al wandelend in mijn hoofd heb ontwikkeld. Ik heb het thema van
het eerste deel in artificiële harmonieken laten klinken, ditmaal met B als grondnoot. Ik ben
van het idee afgestapt om voor de grondnoten de vier delen de vier snaren te kiezen omdat
het motief in B erg goed op de A-snaar ligt om artificiële harmonieken mee te spelen.
Daarnaast zat dit motief in B al goed in mijn oren door de vele improvisaties waarbij B de
grondnoot was. Omdat dit goed in mijn oren zat ben ik in staat om dit te zingen, wat ik ook in
mijn compositie heb verwerkt.

Vb. 21: Fragment uit het derde deel

1 februari 2021 ging ik op mijn cello op zoek naar muzikaal materiaal dat als overgang kon
dienen tussen de verschillende delen. Om dit te doen heb ik de handgeschreven delen in de
muzieknotatiesoftware Sibelius ingegeven en afgedrukt. Het was niet gemakkelijk om van
een partituur te spelen, aangezien ik dan zowel moet kijken naar waar ik mijn vingers zet als
naar de partituur. Ik vond uit een van de vier gefilmde improvisaties de inspiratie om de
overgang te maken van het eerste naar het tweede deel. Die inspiratie heb ik op papier
verder uitgewerkt om de structuur te verbeteren.

Vb. 22: Fragment uit de overgang van eerste naar tweede deel

8 februari 2021 heb ik een tussenstuk van acht maten gecomponeerd dat in het tweede deel
de twee snelle delen aan elkaar verbindt. Dit heb ik niet gefilmd, het was kort en eenvoudig
genoeg om meteen te noteren.
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Vb. 23: Fragment uit het tussenstuk in het tweede deel

9 februari 2021 heb ik ter voorbereiding van de compositieles het materiaal dat ik al
gecomponeerd had geoefend en opgenomen. Van de verschillende filmpjes heb ik de beste
versies gekozen en deze met iMovie aan elkaar gemonteerd. Dit volledig filmpje bevat nog
verschillende haperingen in de snelle delen, maar ten opzichte van de filmpjes van 1 februari
2021 is dit al vlotter gespeeld.
11 februari 2021 nam ik dit stuk mee naar de compositieles. Naar mijn docent zijn mening
klonk dit alsof het in een ‘vals gestemde’ tonaliteit was gespeeld. Het neigt te fel naar wat we
kennen, het is te conventioneel geschreven. Er zaten wel een paar goede ideeën in zoals het
op de kam strijken naar ESP en het gebruik van artificiële harmonieken. Ik moet pedaalnoten
en sexten vermijden. Ik moet op zoek gaan naar samenklanken die we niet kunnen
thuisbrengen (P. Swerts, persoonlijke communicatie, 11 februari 2021).
Het was moeilijk om toe te geven maar mijn docent had gelijk. Een uitzonderlijk toonstelsel
vraagt om een uitzonderlijke behandeling. Ik heb in dit nieuwe toonsysteem geschreven op
de manier waarop ik het gewoon was: met potlood en papier. Om af te stappen van mijn
oude manier van componeren moest ik afstappen van notatie en Sibelius, en overschakelen
naar componeren met geluidsbestanden in Logic Pro X.
Het is me opgevallen dat mijn docent de notennamen hoorde die ik genoteerd had. Ik had ze
zo genoteerd omdat mijn absoluut gehoor ze zo benoemde, ondanks het niet altijd de meest
logische notatie keuze was (nu schrijf ik dubbelmollen in plaats van een herstelde noot). Ik
ben nieuwsgierig of andere mensen met een absoluut gehoor de tonen uit deze compositie
op dezelfde manier zouden benoemen als ik.
Na deze composities heb ik twee improvisaties opgenomen waarbij ik probeerde om 13-EDO
op een ‘atonale’ manier te benaderen. Hiermee bedoel ik dat er geen hiërarchie mag zijn
onder de noten, er mag geen grondnoot zijn.
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1.3 Tweede compositie
De eerste compositie is onafgewerkt gebleven omdat die te tonaal gedacht was. Bij de
tweede compositie wordt er gezocht naar een manier om dat tonale denken te ontsnappen.
Het componeerproces wordt in dit hoofdstuk omschreven.
12 februari 2021 ging ik op zoek naar een nieuw verhaal of een nieuwe structuur om mijn
nieuwe compositie op te baseren. Ik kwam op het idee om de Oudgriekse scheppingsmythe
hiervoor te gebruiken. Voor mij klinkt 13-EDO of microtonaliteit in het algemeen als muziek
die ouder is dan de twaalf tonen. De natuur gebruikt alle 1200 cent en waarschijnlijk zelfs
nog meer tonen die het menselijke gehoor niet kan waarnemen. Deze oudere ‘natuurklanken’
lenen zich goed voor dit oude scheppingsverhaal dat over natuurkrachten gaat. Het zal uit
vier delen bestaan die overeenkomen met de eerste vier generaties van de schepping:
Chaos en Nyx, Duisternis, Dag en Licht, Liefde.
In het begin was er niets. Er was nog geen aarde, geen land, geen zee en geen lucht.
Eigenlijk bestond er alleen een vormeloze massa, die beheerst werd door een
vormeloze god met de naam Chaos. Hoe hij eruitzag kon niemand zeggen, want er
was nog geen licht waarbij men hem kon bekijken. Hij deelde zijn troon met zijn
vrouw, de zwarte godin van de nacht, Nyx of Nox genaamd. Haar zwarte kleren en
haar zwarte gezicht konden de duisternis niet verlichten. Na verloop van tijd hadden
de twee godheden er genoeg van om aan de macht te zijn en dus riepen ze hun zoon
Erebos (Duisternis) te hulp. Het eerste wat hij deed was zijn vader Chaos van de
troon stoten, maar omdat hij het niet prettig vond alleen te regeren, trouwde hij met
zijn moeder Nyx. Tegenwoordig zou dat als een schandelijk huwelijk worden
beschouwd, maar in die allereerste tijden waren er nog geen normen en waarden die
dat verboden. Samen met zijn moeder regeerde Erebos dus over de wereld en ze
kregen twee prachtige kinderen, Aether (Licht) en Hemera (Dag). Deze twee kinderen
verdrongen op hun beurt hun ouders van de troon en maakten zich meester van de
opperheerschappij. Nu kon voor het eerst de ruimte bekeken worden, want er was
licht in de chaos gekomen. Zorgelijk zagen ze hoe ruw en verward de wereld nog
was, maar ze zagen ook de mogelijkheden van wat eruit geschapen kon worden. Ze
besloten de chaos om te vormen tot een prachtwerk en ze beseften dat ze dat niet
alleen konden doen. Ze riepen dan ook hun eigen kind Eros (Amor, de Liefde) te hulp
en met vereende krachten hebben ze toen Pontos (de Zee) en Gaia (Ge, de Aarde)
geschapen. (Roodbeen, 2005, pp. 11–12)
Ik heb vier ‘atonale’ improvisaties opgenomen. Ze spreken mij minder aan dan de ‘tonale’
improvisaties die ik hiervoor maakte. Doordat er geen houvast is kunnen ze saai worden.
Ik heb een bestand aangemaakt in Logic Pro X waarin ik opnames verzamelde die pasten bij
de vier delen. Met fragmenten uit deze opnames heb ik een collage gemaakt per deel. Ik was
niet tevreden met het resultaat en ging op zoek naar een nieuw concept.
13 tot 15 februari 2021 zat ik in de put. Ik vond het moeilijk om de compositie waar ik achter
stond te schrappen. Ik vond het moeilijk om het motief dat al sinds 16 oktober 2020 in mijn
hoofd bleef hangen los te laten. Ik twijfelde of ik mijn eerste compositie toch eerst af zou
maken, zodat ik die al zou hebben. Achteraf gezien ben ik blij dat ik dat niet gedaan. Ik ben
meer tevreden over mijn tweede compositie dan over mijn eerste omdat ik mijn grenzen nog
verder heb verlegd.
15 februari 2021 improviseerde ik voor het eerst met de microtonale plug-in. Van deze
improvisaties waren er vier die me bevielen. De akkoorden van de eerste hiervan zijn
gebaseerd op een gespeelde reine kwart en tritonus wat als klankresultaat een heel open
akkoord weergeeft. Als tweede improvisatie speelde ik gebroken akkoorden die klinken als
achtereenvolgens een kleine kwint, kleine kwart, kleine terts en grote terts. De
akkoordopeenvolging van een gespeeld mineurakkoord naar een gespeeld vergroot akkoord
uit mijn derde improvisatie vind ik mooi. Het mineurakkoord is een vrij gesloten of eng
akkoord dat even open bloeit door naar een vergroot akkoord te gaan. Deze compositie heb
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ik in mijn portfolio harmonie opgenomen (partituur Bijlage 3, audio Bijalge 10). De vierde
improvisatie bestaat uit akkoorden van een gespeelde kleine terts met een gespeelde grote
kwint. In dit akkoord is er een mooie balans waardoor het noch open noch gesloten klinkt. Bij
onderstaande afbeelding heb ik mijn alternatief op de Kentaku notatie gebruikt (zie
Voorbeeld 4). Zo wordt er weergegeven hoe het gespeeld moet worden.

Vb. 24: 15/02/21 Mooie samenklanken in alternatieve Kentaku notatie, met onderste interval
gerangschikt van klein naar groot

16 februari 2021 vond ik een middenweg waarin ik het tonale uit mijn eerste compositie kon
combineren met iets atonaal of bevreemdends. Het eerste deel over de Liefde zou bestaan
uit mijn improvisatie in ‘D majeur’ van 14 januari 2021. Ik ging Liefde als eerste deel plaatsen
zodat mijn compositie tonaal kon beginnen, een atonale ontwikkeling had en in chaos kon
eindigen. Voor Chaos had ik het idee om tape te gebruiken zodat ik meerdere lagen boven
elkaar kon laten spelen. Ik zou dan live één harmoniek spelen die enkel hoorbaar wordt als
de chaos stopt. Deze harmoniek stond symbool voor Nyx. Licht zou voornamelijk bestaan uit
extended techniques zoals harmonieken, op de kam en ESP strijken en op de pin of op het
staartstuk strijken. Als er een deel is om het motief van 16 oktober 2020 in te verwerken dan
is dat Licht. Duisternis zou een atonaal en traag gedeelte worden. Ik twijfelde om nog een
deel voor Liefde te plaatsen over de aarde en de zee waarin ik mijn thema kon verwerken
maar ik vond de vorm mooier met vier contrasterende delen. Ik was van plan om voor de
uitvoering het verhaal van de Oudgriekse schepping aan het publiek te vertellen.
Deze nieuwe ideeën heb ik in een nieuw Logic bestand verwerkt genaamd Chaos en Nyx
poging 2. In mijn eerste Logic bestand had ik nog geen materiaal voor Liefde, Chaos en Nyx
was nog eenstemmig en voor Licht had ik nog maar één geluidsfragment geselecteerd.
Enkel Duisternis was al uitgewerkt. Voor de tweede poging van Chaos heb ik alle opnames
die in mijn eerste Logic bestand stonden gelijktijdig laten spelen. Dat geluid heb ik
geëxporteerd en in mijn nieuw bestand geplaatst, waar ik het in stukken heb onderverdeeld
zodat er contrast was tussen Chaos en Nyx. Liefde is de ‘D majeur improvisatie’ van 14
januari 2021. Deze versie van Duisternis bestaat uit twee geluidsfragmenten. Het eerste is
het begin van de opname 16/02/21 beest, dissonante tweeklanken. Dit bestaat uit dissonante
tweeklanken in de laagte. Het tweede fragment komt uit 12/02/21 akkoorden impro. Licht
bestaat ook uit twee verschillende opnames, namelijk 27/01/21 impro 2 vertrekkende op kam
en 9/02/21 4. Licht begint hier met op de kam naar ESP te strijken gevolgd door een korte
improvisatie. Het vervolg bestaat uit de opname van het derde gedeelte uit mijn eerste
compositie.
Ik heb vijf improvisaties opgenomen. In de drie eerste filmpjes experimenteer ik verder met
‘atonaliteit’ binnen 13-EDO. Ik vind het moeilijk om deze atonaliteit interessant te houden. Dit
komt misschien door mijn onvermogen om snelle trekken correct in 13-EDO te spelen. Alles
wordt nu relatief traag gespeeld waardoor er weinig contrast is. In het tweede en derde
filmpje gebruik ik het motief van 16 oktober 2020 als contrasterend element. De vierde
atonale improvisatie heeft een sterk karakter. Hij begint met heel dissonante geaccentueerde
tweeklanken in de laagte. Bij het laatste filmpje speel ik de losse snaren pizzicato met twee
handen.
18 februari 2021 stelde ik dit idee over Chaos en Nyx voor in de compositieles aan de hand
van de geluidsfragmenten die ik in Chaos en Nyx poging 2 gemaakt had. Mijn docent stelde
voor om met tape te werken, aangezien 13-EDO meer bevreemdend klinkt door
samenklanken te spelen. Het deel over Chaos vond hij te eentonig doordat ik in hetzelfde
register bleef met enkel arco opnames. Hij stelde voor om de muziek pas te noteren als de
compositie af is. Dat vond ik een goed idee, ik heb de hele voormiddag nodig gehad om het
deel over Liefde te noteren. Ik kan vlotter werken als ik dit noteren kan uitstellen (P. Swerts,
persoonlijke communicatie, 18 februari 2021).

32

Na de les heb ik een nieuw Logic bestand gemaakt genaamd Licht met alle opnames die ik
had van harmonieken en op de kam strijken. Die opnames heb ik beluisterd en de
interessante fragmenten heb ik eruit geknipt. Ik heb ook vijf kleine compositorische cellen
gemaakt waarvan er drie in het eindresultaat gebleven zijn. De cellen die in mijn
eindresultaat zijn gekomen zijn: het begin waarin ik op mijn kam naar ESP strijk (0m-1m01),
de harmoniek samenklanken die daarop volgen (1m05-1m40) en de harmonic trills die Licht
afsluiten (4m28-5m21).

Vb. 25: Links: het begin waarin ik op mijn kam naar ESP strijk (0m-1m01), midden: de harmoniek
samenklanken (1m05-1m40), rechts de harmonic trills die Licht afsluiten (4m28-5m21) uit Licht.

Licht 2

19 februari 2021 heb ik Licht verder uitgewerkt door een tweede bestand Licht 2 aan te
maken. Ik heb negen bijkomende opnames gemaakt. In de eerste speel ik de artificiële
harmonieken van de A-snaar chromatisch. Op het einde van die improvisatie strijk ik op mijn
staartstuk. In de tweede opname strijk ik op mijn pin. Dit gaf heel weinig klank en vond ik
daardoor niet zo bruikbaar. Filmpjes drie tot en met vijf gaan respectievelijk over een
harmonieken glissando, harmonic trills en een melodie van artificiële harmonieken. In de
zesde tot en met de achtste opname strijk ik uitsluitend op mijn staartstuk. Bij het negende
filmpje heb ik een pizzicato begeleiding voor Liefde proberen te maken.
Van deze opnames heb ik de vier waarbij ik op het staartstuk strijk gebundeld tot een
geluidsbestand, dat ik gebruikt heb aan het einde van Licht 2. In de stijl van de drieklank
bestaande uit grote secundes die ik 18 februari 2021 gemaakt had (1-3-5) heb ik drie nieuwe
harmonieken boven elkaar geplaatst (5-7-9) die ik uit de opname heb gehaald waarbij ik de
artificiële harmonieken chromatisch speel. Voor de harmonic trills heb ik besloten eerst de
originele opname te laten horen alvorens de vierklanken. Onderstaande afbeelding geeft het
verloop van de compositie Licht 2 weer.

Vb. 26: Licht 2
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Ik heb besloten om op de drie tracks die Licht 2 vormen de chromaverb te zetten van een
kathedraal. Factoren chromaverb kan beïnvloeden zijn de onderdrukking en versterking van
bepaalde frequenties; de balans tussen droge en natte ruimtes; distance, hoe ver weg de
opname klinkt; decay of galm; en verder nog density, size en attack maar die heb ik nooit
veranderd. Wat me aanspreekt aan deze specifieke chromaverb is de galm en het
onderdrukken van de te hoge frequenties waardoor de klank van de harmonieken ronder
wordt.
Naast Licht heb ik ook geprobeerd om Liefde verder uit te werken. Hiervoor heb ik een
pizzicato improvisatie opgenomen terwijl ik met mijn koptelefoon naar de opname luisterde.
Dit werkte echter niet zo goed, naar mijn aanvoelen werkte de pizzicato’s eerder als
stoorzender. Ik heb besloten dat ik Liefde beter op papier verder kon uitwerken om een
koraalachtige begeleiding te maken.
20 februari 2021 heb ik geprobeerd om Liefde in Sibelius vierstemmig uit te schrijven. Het is
me nog niet gelukt om Sibelius in 13-EDO te laten spelen, maar ik kon de MIDI exporteren
en door mijn microtonale plug-in in Logic laten afspelen. Ik vond deze versie van Liefde niet
mooi, eenstemmig werkte ze beter omdat ze dan ‘tonaler’ klinkt. Ik heb besloten om Liefde
solo te houden, maar ik was wel van plan om ze verder uit te werken met eventueel een paar
dubbelgrepen.
Ik heb een nieuw Logic bestand met een eerste compositie voor Duisternis gemaakt. Hierin
heb ik 5 verschillende opnames gebruikt. 12/02/21 akkoorden impro en 12/02/21 impro had
ik in Chaos en Nyx (de eerste versie) al voor Duisternis gebruikt. 11/02/21 impro op si en sol
snaar en 16/02/21 pizz 2 handen losse snaren had ik in Chaos en Nyx poging 2 voor
Duisternis gebruikt. 14/01/21 gebroken akkoorden met losse si en re snaar is een nieuwe
toevoeging aan Duisternis. De geluidsbestanden die ik eerder heb gebruikt heb ik nu op een
andere manier geordend en verwerkt.

Vb. 27: Duisternis (eerste versie)

In tegenstelling tot Licht 2 had ik bij Duisternis wel een idee van wat ik live zou spelen op een
concert en welke opnames voor de tape bedoeld zijn. Op de fragmenten van de tape heb ik
effecten gezet die minder subtiel zijn dan bij Licht 2. Op de drie onderste tracks heb ik de
chromaverb hollow space gezet. Bij de track waar een beetje galm op zit heb ik de Decay
opgedreven naar 3,6 seconden. Bij de track waar veel galm op zit heb ik de Decay
opgedreven naar 21,0 seconden. Bij de track waar echo op zit heb ik een tweede effect
genaamd Echo gebruikt.
De akkoorden die in de track met veel galm worden geplaatst blijven als een klankwolk
hangen. De dubbeling van 12/02/21 akkoorden impro in zowel de track met echo als de track
met veel galm zorg voor een mysterieus effect. Het einde van dit deel bestaat uit een
melodie die een klankveld vormt door de track met veel galm.
Ter voorbereiding van een presentatie over harmonie in 13-EDO in mijn harmonieles heb ik
op de microtonale plug-in verschillende samenklanken getest. Mijn favoriete samenklanken
waren klinkend twee grote secundes (zoals ik bij Licht 2 gebruikt heb), twee kleine tertsen,
een kleine terts gevolgd door een grote terts, een kleine terts gevolgd door een grote kwint,
twee grote tertsen, een grote terts gevolgd door een kleine kwint, een kleine kwart gevolgd
door een tritonus en achtereenvolgens kleine kwint, kleine kwart, kleine terts, grote terts.
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Wat me opviel was dat ik grote secundes, grote tertsen en kleine tertsen mooie intervallen
vond. Zonder toevoeging van een extra noot klinken ze bijna hetzelfde zoals in 12-EDO. Een
geschreven grote septime is een klinkende grote secunde in omkering, dit vind ik ook een
mooie samenklank.

Vb. 28: 20/02/21 Mooie samenklanken in alternatieve Kentaku notatie, gerangschikt van klein onderste
interval naar groot

21 februari 2021 heb ik voor Licht, Duisternis en Chaos een nieuw bestand in Logic
aangemaakt. Voor Licht was dit Licht 3. Hierin heb ik de structuur veranderd. De basis is tot
en met de drieklanken rond 5-7-9 hetzelfde gebleven. Bij de tweede drieklank van dit stuk
heb ik een noot toegevoegd zodat dit de vierklank 1-3-5-7 wordt. Boven het gedeelte met de
5-7-9 drieklanken (het eerste blokje op de onderste track) heb ik een lange toon op 12
toegevoegd en aan het einde van dit blokje een hoge 3 die met een crescendo gespeeld
wordt. Hierna herhaal ik de twee 1-3-5 drieklanken in een zachter volume. Daarna gebruik ik
dezelfde toonhoogtes 1, 3 en 5 om met een drieklank bestaande uit lange noten deze
compositorische eenheid neer te leggen.

Vb. 29: Licht 3

Het tweede bestand dat ik heb aangemaakt heet Duisternis 2 + Licht 3. Van nu af aan zal in
de bestanden over Duisternis Licht altijd vooraf gaan. Bij deze versie heb ik het strijken op
het staartstuk als overgang van Licht naar Duisternis toegevoegd. Dit audiofragment had ik
oorspronkelijk bij Licht 2 geplaatst maar ik vond dat het qua sfeer meer aanleunde bij
Duisternis. Aan het einde van de opname van strijken op het staartstuk heb ik een fragment
uit 13/11/20 improvisatie op pedaalnoot si aan de track met veel galm toegevoegd. Dit zorgt
voor een mysterieuze inleiding en een contrast tussen vage ineenlopende klanken naar de
concrete droge cello-opname.
Het derde bestand dat ik heb aangemaakt heet chaos. In dit bestand verzamelde ik
toonladders van harmonic trills, artificiële harmonieken, gewone arco tonen, dubbelgrepen
en akkoorden. Die reeksen heb ik in cellen van een toon opgedeeld zodat ik dit later zou
kunnen gebruiken om mee te componeren. Bij Licht had ik deze opdeling ook gemaakt voor
artificiële harmonieken waarmee ik de tweede drieklank (5-7-9) heb samengesteld. Ik heb
drie audiofragmenten gemaakt waarin ik pulsen geef van gestapelde dissonante
dubbelgrepen, maar deze heb ik achteraf niet gebruikt.
Ik vroeg me ook voor het eerst af of deze compositie niet beter zou werken als ze enkel
elektronisch zou zijn, zonder live element.
22 februari 2021 had ik met mijn vriend en mede-compositiestudent Marnix Peeters een
gesprek over hoe Chaos kan worden omgezet naar muziek. Marnix kwam met het idee om
de opnames die ik heb in vier groepen te verdelen. De verdeling van deze groepen zou per
toeval zijn. Marnix raadde aan om met deze vier groepen een lijntekening te maken waarbij
de vier lijnen weergeven wanneer een sectie speelt en wanneer niet (M. Peeters,
persoonlijke communicatie, 22 februari 2021).
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23 februari 2021 heb ik Marnix’ idee toegepast. Ik heb de lijnstructuur door te knippen en te
verschuiven aangebracht in een nieuw Logic bestand genaamd Chaos 2 waarin alle 73
opnames in vier groepen verdeeld zijn.

Vb. 30: Chaos 2

Dit bestand heb ik geëxporteerd en in een ander bestand Chaos 2 chromaverb heb ik de
chromaverb genaamd void op het geheel gezet. Het leek me wel toepasselijk om dit deel
over Chaos, de eerste oergod van de oude Grieken, af te laten spelen in de leegte. In dit
bestand heb ik nog extra pauzes toegevoegd, zodat de nagalm mooier kan worden
neergelegd.
Ik heb een tweede versie gemaakt van het eerste bestand over Chaos, Chaos 1.2 waarin ik
een opeenstapeling van kleine secundes in een puls laat klinken. Deze puls heb ik aan het
einde van Chaos 2 chromaverb toegevoegd om het bedoelde accent die het einde van de
compositie weergeeft te versterken.
In het begin van deze opname klinkt er een metalig geluid. Dat stond op een van mijn
opnames toen ik per ongeluk met mijn strijkstok tegen mijn pupiter stootte. Ik koos ervoor om
dit geluid te behouden omdat ik het een goed begin voor deze nieuwe sectie vond.
25 februari 2021 had ik compositieles. Mijn docent vond dat er nog drie dingen ontbraken
aan mijn compositie: tremolo's en trillers, pizzicato’s of een andere ritmische pulsatie en
glissando’s. Het eerste deel over Liefde mag geschrapt worden, ik ga het niet meer
gebruiken (P. Swerts, persoonlijke communicatie, 25 februari 2021). Glissando’s toevoegen
vond ik geen goed idee, aangezien ik toch zoveel mogelijk in 13-EDO wil schrijven. Na deze
les heb ik besloten dat ik deze compositie voor tape ga maken zonder live-element en dat ik
Liefde ga schrappen. Ik vind wel dat dit concept minder sterk wordt door Liefde te schrappen,
maar qua stijl past het nu niet bij de rest.
Ik heb veertien filmpjes opgenomen met trillers in de laagte, col legno’s, ricochet, col legno
ricochet, glissando’s, grote trillers, circular bowing, verschillende soorten pizzicato en een
korte improvisatie. De trillers in de laagte zijn chromatisch en bevatten een kleine secunde.
De ricochet die ik hier gebruik is een ‘natuurlijke ricochet’, het wordt niet in een metrum
gespeeld. Hierbij geef ik een krachtige eerste slag met de strijkstok waarna ik de grip verslap
zodat deze ongehinderd een beroep kan doen op de zwaartekracht om op de snaar te
botsen. De tijdsintervallen tussen de pulsen zijn groot in het begin en worden steeds kleiner
naar het einde van de ricochet toe. Bij col legno battuto is het opvallend dat er twee tonen
hoorbaar zijn: de toon van de losse snaar of ingedrukte noot en een hogere toon. Deze
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hogere toon wordt hoger naarmate ik dichter bij de kam sla. Ik vond dat circular bowing live
mooier klonk dan op opname. Op de opname is het contact tussen het paardenhaar van de
strijkstok met de metalige snaar heel goed hoorbaar, wat live niet het geval was. Deze
techniek was veel makkelijker dan ik had verwacht. Het was de eerste keer dat ik circular
bowing gebruikt heb. De verschillende pizzicato's bestaan uit een pizzicato waarna links nog
een vinger erbij gezet wordt om de toon te verhogen, pizzicato glissando’s en pizzicato van
herhaalde noten.
26 februari 2021 werkte ik voor de laatste keer aan Chaos in een nieuw bestand Chaos v2.2.
Ik heb eerst geprobeerd om Chaos 2 een nieuwe vorm te geven maar dit werkte minder
goed dan de eerste versie. Hierdoor gebruikte ik Chaos 2 chromaverb als basis waar ik extra
textuur aan toevoegde. Ik heb de harmoniek die Nyx symboliseert teruggebracht in deze
compositie (track 12). Naar mijn mening werkt deze best goed, hij is enkel hoorbaar tijdens
het afnemen van de galm van Chaos 2 chromaverb. Ik heb twee audiobestanden
toegevoegd waarop ik de B-snaar ricochet speel (track 6-7), twee audiobestanden waarbij ik
col legno speel (track 10-11), twee audiobestanden waarbij ik col legno ricochet speel (track
8-9) en een audiobestand met pizzicato’s (track 1-5). De pizzicato’s heb ik in vijf tracks boven
elkaar geplaatst zodat er een pizzicato wolk ontstaat. Tijdens de stiltes klinkt er naast de
harmoniek ook meestal een col legno ricochet.

Vb. 31: Chaos v2.2

Ik heb Licht 3 langer gemaakt. De eerste versie die ik hiervoor maakte was Licht 4. Deze
versie behoudt Licht 3 tot de hoge 3 gespeeld wordt. Daarna plaats ik twee
geluidsbestanden tegenover elkaar: de harmonic trills uit Licht 2 en 26/10/20 artificiële
fluittonen een opname die ik ook in Licht 2 gebruikt heb. Na deze opnames drie keer op een
verschillende manier tegenover elkaar te hebben geplaatst sluit deze versie af met het einde
van Licht 3 (1-3-5 driemaal gespeeld).
De tweede versie die ik hiervoor maakte was Licht 5. Licht 5 bevat de volledige lengte van
Licht 3 en voegt daar nog een deel aan toe. Dit deel begint met circular bowing. Dit wordt
even onderbroken waarna de circular bowing aan één stuk door blijft klinken. Dit vormt een
ritmische basislaag waarboven de drieklanken uit Licht 3 in dialoog gaan met 26/10/20
artificiële fluittonen. Deze laatste opname beëindigt de dialoog. De circular bowing komt tot
een einde en de harmonic trills uit Licht 2 vormen de begeleiding van 26/10/20 artificiële
fluittonen tot de harmonic trills op de voorgrond komen en dit deel neerleggen.
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Vb. 32: Licht 5

Chaos v2.2 en Licht 5 heb ik samen met Duisternis 2 in een bestand gebundeld genaamd
Duisternis 3 + Licht 5. Ik heb de cellosolo langer gemaakt door een fragment uit 25/02/21
korte impro op si toe te voegen. Het einde van dit fragment dubbel ik in de track met een
beetje galm en met vertraging in de track met echo. Na het stuk met 12/02/21 akkoorden
impro komt een nieuwe compositorische cel met materiaal uit 25/02/21 grotere trillers met la
en 25/02/21 trillers laagte. De grote triller die ik gebruik trilt tussen 1-7, 1-6 en terug 1-7. De
triller in de laagte trilt tussen 6 en 7 en klinkt door de track met veel galm als een heel diepe
mannenstem, wat ik een mooi effect vind. Hierna herhaal ik de vier losse snaren met veel
galm. Het blok dat daarop volgt bevat dezelfde geluidsfragmenten als Duisternis 2 maar nu
wordt de pizzicato van de losse snaren eerst gespeeld zodat deze er duidelijker uitkomt. Het
einde is hetzelfde gebleven als Duisternis 2.

Vb. 33: Duisternis 3

Ik had op dat moment vier opmerkingen aan zelfkritiek. Ten eerste gaven mijn opnames niet
exact 13-EDO weer om drie redenen: ik weet niet zeker of de gratis Hertzmeter-app die ik
gebruikte helemaal nauwkeurig is; de plakkertjes op mijn cello bevatten een marge, het is
heel moeilijk om op de juiste plaats in de juiste hoek te spelen om de exacte toon te
bekomen; mijn eigen kunnen en horen zijn niet perfect. Ten tweede gebruikte ik meer tonen
dan 13-EDO door ESP op de B-snaar te strijken, circular bowing te gebruiken en op mijn
staartstuk te strijken. Die eerste twee technieken geven boventonen van de losse snaar
weer. Ten derde twijfelde ik of deze muziek niet ook met twaalf tonen kon worden
geschreven. Zou ik dezelfde sferen kunnen creëren met een noot minder? Ik weet het niet
zeker, de dissonantie zal dan uiteraard anders zijn. Ten vierde klonk deze muziek niet als
microtonale muziek.19 Ik weet niet of ik dat moet opvatten als een compliment dat ik het zo
heb kunnen toepassen dat 13-EDO natuurlijk klinkt of dat dit een zwakte is dat ik niet in staat
ben geweest om echt bevreemdende muziek te schrijven in 13-EDO. Een van mijn doelen
was wel om te bewijzen dat er ook mooie muziek kan worden gemaakt in 13-EDO. In dat
opzicht is het positief dat dit stuk niet als microtonaal ervaren wordt.

19

Mijn ouders, grootouders en celloleerkracht bevestigen dit.
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27 februari 2021 liet ik mijn compositie zonder context aan mijn celloleerkracht Katelijn Van
Kerckhoven horen. Ze vond dit een mooie mystieke compositie, maar voor haar kon de
compositie al na Duisternis eindigen. Dit was iets waar ik al eerder aan twijfelde maar nadat
ik van Katelijn bevestiging had gekregen heb ik ervoor gekozen om het deel over Chaos te
schrappen. Enerzijds vond ik dit jammer want ik was blij met het resultaat voor Chaos, maar
anderzijds voelde ik zelf ook aan dat dit deel niet echt paste bij Licht en Duisternis. Het is
meer conceptueel en bij Licht en Duisternis zijn de verschillende stemmen vrij makkelijk te
onderscheiden wat bij Chaos niet het geval is. Ik denk dat dit deel over Chaos minder
toegankelijk is dan Licht en Duisternis. Liefde was te concreet en Chaos was te abstract.
Daartussen zitten Licht en Duisternis (K. Van Kerckhoven, persoonlijke communicatie, 27
februari 2021).
3 maart 2021 zocht ik naar een betere titel. Opties waren: het eerste licht en eeuwige
duisternis, liefde en angst, Jing en Jang, vrede en oorlog, rust en onrust, Aether en Erebos.
Geen van deze titels vond ik goed.
4 maart 2021 had ik compositieles. Mijn docent was positief, de compositie boeide hem. Hij
miste alleen wat pizzicato. Hij raadde me aan om een grafische weergave van deze muziek
te maken. Ik moest nadenken over de titel en kijken of ik de stiltes overal juist van lengte
vond (P. Swerts, persoonlijke communicatie, 4 maart 2021).
Ik heb de tracks van Licht 5 samen in een bestand met Duisternis 3 gezet. Dit bestand heet
duisternis 3 + licht 5 in 1 document. In dit bestand heb ik enkele stiltes van Licht 5 verlengt.
Dit leidde tot een nieuw audiofragment, Licht 6. Dit is het laatste wat ik aan het deel over
Licht veranderd heb. Bij Duisternis is er meer veranderd. Ik heb in de stiltes van de cello solo
col legno ricochets toegevoegd. Na het gedeelte met de trillers begint nu een nieuw pizzicato
gedeelte. Hiervoor gebruik ik de pizzicato wolk die ik in Chaos v2.2 gemaakt heb. Die wolk
laat ik eerst solo klinken en daarna plaats ik ze boven elkaar. Deze pizzicato’s gaan over in
het fragment met pizzicato van de losse snaren.

Vb. 34: Duisternis 3.2

Ik heb een grafische weergave van Licht uitgewerkt. Ik heb mijn Logic bestand op een
relatief grote weergave gezet om dan met een meetlat de afstanden van de audiobestanden
in Logic te meten en over te tekenen op een blad papier. De hulplijnen geven mijn metingen
weer, kleine cellen heb ik op het gevoel aangebracht. Dit is geen ideale manier van werken,
de volgende keer dat ik zo’n partituur maak kies ik de tijdsaanduidingen beter op basis van
de tijdsaanduidingen van de opname in plaats van afstanden te meten. De toonhoogte heb ik
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hier met cijfers weer gegeven. Dit zou ik kunnen vervangen door uitgeschreven noten zonder
ritmische waarden.

Vb. 35: Tweede pagina van het prototype van mijn grafische partituur voor Licht

5 maart 2021 heb ik een nieuwe versie van Duisternis proberen te maken in het bestand
Duisternis 4 + Licht 6. Ik heb hierbij verder gewerkt met de pizzicato sectie. Ik heb de
pizzicato’s in dialoog laten gaan met de triller tussen 1 en 7. Op die dialoog laat ik een nieuw
cello solo fragment volgen uit 11/02/21 toonladder op la + impro 8. De overgang tussen dat
fragment en het laatste fragment met veel galm is niet zo mooi gelukt.
Ik heb mijn compositie zonder context aan mijn moeder laten horen (de versie van de
compositieles, licht en duisternis (2/03/21)). Ze speelt al heel haar leven blokfluit en heeft
interesse in oude muziek en volksmuziek. Zij interpreteerde mijn compositie compleet anders
dan ik. Ze vond het begin met op de kam naar ESP strijken eng. De flageoletten vond ze
heel onaangenaam, alsof er iemand met een krijtje te hard op een schoolbord duwt. Mijn zus
Sarah Persoons had hier een vrij gelijkaardige reactie op toen ze me hoorde componeren.
Het wende wel, wanneer mijn moeder voor de tweede keer de drieklank 1-3-5 hoorde vond
ze het mooi. Dit zou ook kunnen omdat het zachter van volume was, en de luide tonen niet
mooi door mijn laptop speakers klinken. Ze vond de circular bowing leuk, ze apprecieerde de
ritmische textuur en de verschillende lagen die dit gaf. Ze vond de cellosolo van Duisternis
warm en aangenaam. Ik denk dat dit door het lage register komt. Voor mij klinken de
samenklanken in deze cellosolo heel dissonant maar mijn moeder had hier geen last van.
Over het algemeen dacht ze dat dit stuk een verhaal uitbeeldde over aliens.20 Het
hoogtepunt was wanneer ik op mijn staartstuk streek, wat zij ervaarde als “een kotsende
alien” (V. Van den Noortgate, persoonlijke communicatie, 5 maart 2021).
8 maart 2021 heb ik teruggegrepen naar de versie van Duisternis 3 + Licht 5 waarbij ik Licht
5 heb vervangen door Licht 6. Hierna heb ik voor de laatste keer alle tracks gemixt om een
mooie balans qua volume te bekomen. Mijn compositie is nu af (audio, zie Bijlage 10).
Het wringt toch een beetje dat mijn eindresultaat een geluidsbestand is zonder live element.
Een van mijn doelen was om akoestische muziek te schrijven in 13-EDO. Op zich heb ik dat
ook gedaan maar de compositie die het eindresultaat vormt is niet akoestisch maar
elektronisch. Hij bestaat wel uit opnames van wanneer ik op een akoestische manier in 13EDO speelde, maar die opnames zijn in Logic Pro X gemanipuleerd. Voor mijn eigen kunde
vind ik het nuttig om in 13-EDO cello te spelen, maar als ik akoestische muziek had
geschreven zouden er dan andere muzikanten zijn die zo ver willen gaan als ik om dit te
Dit doet me denken aan Easley Blackwood die 13-EDO “the most alien tuning of all” [“de meeste
bevreemdende stemming van allemaal”] noemt (Blackwood, 1994, p. 5). Vertaald door Indra Persoons
20
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leren spelen? Het voordeel van dit eindresultaat is dat de balans op voorhand geregeld kan
worden. Het gedeelte van Licht zou uit balans klinken moest ik met de drieklanken telkens
een toon meespelen, en het zou zonde zijn om de stiltes op te vullen met nieuw materiaal.
Als ik de extended techniques op het podium had gespeeld zou het elke keer anders klinken,
en de kans bestaat dat sommige technieken mislukken. De cello zou versterkt moeten
worden om deze extended techniques live dezelfde impact te laten hebben. Het nadeel van
dit eindresultaat is dat ik niet met mijn nieuwe vaardigheid op het podium kan staan.
10 maart 2021 liet ik mijn compositie zonder context aan mijn grootouders horen. Zij gaan al
heel hun leven regelmatig naar concerten en zou ik beschouwen als getrainde luisteraars die
nog maar een paar jaar interesse tonen in moderne muziek. Mijn oma vond deze muziek
modern en moest er eerst even aan wennen. De zachte ruisachtige geluiden zoals op de
kam of het staartstuk strijken kon ze niet horen. Deze compositie deed haar denken aan
oerklanken. Ik was blij met deze interpretatie, want deze compositie is op oergoden
gebaseerd. Mijn opa waande zich in een sprookjesachtig donker bos waarin allerlei vreemde
geluiden voortkwamen die op zich geen gevaar inhielden. De muziek creëerde voor hem een
verwachting naar een ontspanning of oplossing en deze verwachting werd niet ingevuld.
Toen ik hen vroeg of deze muziek voor hen microtonaal klonk zeiden ze allebei nee (C.
Deloof; M. Van den Noortgate, persoonlijke communicatie, 10 maart 2021).
12 maart 2021 ging ik met mijn vriend Marnix Peeters wandelen. Tijdens deze wandeling
discussieerden we over de titel voor Duisternis en Licht. Uiteindelijk heb ik besloten om de
namen te gebruiken van de Griekse goden waarnaar de delen verwijzen: Aether en Erebos.
De meeste mensen kennen deze namen niet, wat hun de kans geeft om nog steeds een
eigen interpretatie aan deze muziek te geven.
14 april 2021 werkte ik de grafische weergave van Aether en Erebos af. Deze is te vinden in
Bijlage 4.
15 april 2021 heb ik een nieuwe harmonie oefening gemaakt die werd opgenomen in het
portfolio harmonie. Ik ben begonnen met te denken in een heletoonsstapeling (m1-5), wat
geëvolueerd is naar een majeur-achtige toonaard (m8-14 en m22-24) die even wordt
onderbroken door iets wat lijkt op zijn betrekkelijke mineur toonaard (m17-21) (partituur
Bijlage 3, audio Bijlage 10).
7 mei 2021 werd er een laatste oefening gemaakt voor het portfolio harmonie. Dit is terug
een stuk waarbij ik achter mijn keyboard ben gaan zitten en ik akkoord per akkoord heb
gezocht naar wat mooi op elkaar volgt. Het verschil met vorig stuk is dat er grosso modo per
vier maten gemoduleerd wordt en ik heb geprobeerd om een duidelijk einde te maken. De
dalende lijnen in de akkoorden en kleine intervallen in de melodie zorgen voor een associatie
met het tonale (partituur Bijlage 3, audio Bijlage 10).
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1.4 Reflectie
Hier volgt een korte reflectie over de eerste fase: het componeren in 13-EDO met zo min
mogelijk voorkennis van de bestaande theorieën en composities. Hierbij wordt er
gereflecteerd over het format van de tweede compositie, namelijk een audiocollage, de
interpretatie van andere luisteraars, de onnauwkeurigheid die samenhangt met 13-EDO op
een akoestische wijze te spelen en de methode, het componeren zonder voorkennis.
1.4.1 Audiocollage
Een van de doelen van dit onderzoek is om akoestische muziek te schrijven in 13-EDO. In
een zekere zin heb ik dat ook gedaan maar de compositie die het eindresultaat vormt is niet
akoestisch maar digitaal. Hij bestaat wel uit opnames van wanneer ik op een akoestische
manier in 13-EDO speelde, maar die opnames werden in Logic Pro X gemanipuleerd. Voor
mijn eigen kunde vind ik het nuttig om in 13-EDO cello te spelen, maar als ik akoestische
muziek had geschreven zouden er dan andere muzikanten zijn die zo ver willen gaan als ik
om dit te leren spelen? Het voordeel van dit eindresultaat is dat de balans op voorhand
geregeld kan worden. Als ik de extended techniques op het podium had gespeeld zou het
elke keer anders klinken, en de kans bestaat dat sommige technieken mislukken. Het nadeel
van dit eindresultaat is dat ik niet met mijn nieuwe vaardigheid op het podium kan staan.
Merk op dat William Schottstaedt verschillende keren hetzelfde mee heeft gemaakt, namelijk
dat hij startte met componeren voor tape en een live instrument en dat doorheen het
componeerproces het live element wegviel. Zo heeft hij bij Daily Life among the Phrygians
ook de cello partij laten vallen omdat hij tevreden was met de solo tape (Kaislar, 1991, p.
186).
1.4.2 Interpretatie van anderen
Ik vind het opvallend hoe anders anderen mijn compositie interpreteren. Een ongeoefende
luisteraar vindt harmonieken onaangenaam, iets waar ik me niet bewust van was. De lage
tonen die ik als erg dissonant ervaar vindt mijn moeder mooi omwille van het timbre. Wat wel
een rode draad is doorheen de interpretaties zijn de associaties met het buitenaardse:
aliens, natuurkrachten, sprookjes en mystiek. Dit buitenaardse werd al eerder aangekaart
door Easley Blackwood, Kentaku en David Financier21.
1.4.3 Onnauwkeurigheid
De 13-EDO waarin ik speelde was niet tot op de cent nauwkeurig. Om te beginnen ben ik
niet zeker of de Hertzmeter-app die ik gebruikte een hoge meetnauwkeurigheid heeft, met
als gevolg dat mijn snaren niet bij elke improvisatie exact hetzelfde gestemd zijn. Ten tweede
zijn de plakkertjes op mijn toets dunner dan mijn vingers. Het was een beetje gokken op
welke plek en in welke hoek de vingers gezet moeten worden om de exacte toon weer te
geven. Na een tijd kon ik wel horen hoe groot de intervallen moesten zijn maar daar zit het
derde probleem: mijn gehoor. Het menselijk gehoor kan maar zes cent van elkaar
onderscheiden (Leedy & Corey, 2013). Intervallen die een tot vijf cent afwijken kan ik niet
horen. Het vierde probleem is mijn eigen kunnen als cellist. Als ik sprongen maak in een
improvisatie kan het zijn dat ik niet exact de gewenste toon speel. Ook als ik artificiële
harmonieken speel is het heel moeilijk om mijn duim op de exacte toon te zetten. Het is me
niet gelukt om zonder plakkertjes te spelen. Ook al kan ik horen hoe groot de intervallen zijn,
mijn vingers zijn nog steeds geconditioneerd in 12-EDO. Ik had ook wekelijks celloles in 12EDO dus moest ik regelmatig tussen deze twee stemmingen wisselen.
Om eerlijk te zijn heb ik niet zo’n probleem met deze onnauwkeurigheid. Dit maakt mijn
compositie menselijk.

Blackwood noemde 13-EDO “the most alien tuning of all” [“de meest bevreemdende stemming van
allemaal”] (Blackwood, 1994, p. 5). Kentaku noemde dit “the tuning from a parallel
universe” [“stemming uit een parallel universum”] (Kentaku, 2018). Financier noemde het “out of sync
with humanness” [“tegendraads op menselijkheid”] (Financier, 2002).
De volledige citaten zullen volgen in Hoofdstuk 2.1.
21
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1.4.4 Methode
Over het algemeen vond ik het zeer aangenaam om 13-EDO te leren kennen via
improvisaties op mijn eigen instrument. Ik had het gevoel dat ik op ontdekkingstocht ging om
een nieuwe wereld in kaart te brengen. Dat maakte me enthousiast en nieuwsgierig. Door
deze methode moest ik luisteren naar 13-EDO, ik moest componeren met mijn gehoor,
schoonheid zoeken met mijn gehoor. Dit is niet het geval als je vanuit notatie zou vertrekken,
dan componeer je met zowel je gehoor als je zicht. Het was leuk om het notatiesysteem te
kunnen loslaten zodat ik ritmisch vrij werd. Nadat mijn compositie af was ben ik nog een paar
keer terug gaan improviseren in 13-EDO. Dit deed ik vooral als ik van streek was of wilde
rebelleren. 13-EDO voelt aan als een wereld die van mij is, een wereld waarin ik veilig ben
van kritiek22 en vrij kan zijn. Haar extra dissonanten zijn ook heel welkom om frustraties uit te
drukken en ik ben helemaal verliefd op de lage B-snaar. Telkens als ik in 12-EDO de C-snaar
speel klinkt die maar flets. Ik vermoed dat als ik 13-EDO niet via mijn cello had leren kennen
ik er niet zo’n affectie voor zou voelen.
Er waren ook enkele nadelen aan deze methode. Ik werd beperkt door mijn eigen kunnen
wat cello spelen betreft. Professionele muzikanten en computermuziek kunnen meer, zeker
op het gebied van snelle noten. De 13-EDO waarin ik speelde was niet exact. Ik vermoed dat
enkel de computer dit zou kunnen, maar het zou exacter kunnen zijn door een akoestisch
instrument te begeleiden door een met de computer gemaakte tape (Sabat, 2020). De
enkele keren dat ik muziek in 13-EDO heb genoteerd waren lastig. Het was lastig om een
gepast systeem te vinden en het was moeilijk om de gespeelde toonhoogtes op te schrijven.
Het hielp dat ik video-opnames maakte van mijn improvisaties zodat wanneer ik twijfelde
over de toon ik de streepjes op mijn cello kon tellen. Ik heb lang getwijfeld hoe ik mijn noten
en intervallen moest noemen. Ik noemde de noten 1 tot 13, terwijl voorgaand onderzoek ze 0
tot 12 noemde (Chalmers, 1991; Darreg, z.d.; Wilson, 1994). Dit kwam ik pas in het
theoretisch onderzoek te weten. Er is een fase geweest waarin ik bleef zoeken naar tonale
patronen. Het is begrijpelijk dat ik zocht naar iets vertrouwd maar ik ben blij dat ik dit tonale
denken in mijn laatste compositie heb kunnen loslaten. Nu heb ik het gevoel dat het een stuk
is in 13-EDO en geen vals 12-EDO stuk. Nog een laatste nadeel is dat ik me heel eenzaam
voelde in deze zoektocht. Meestal ervaarde ik de vrijheid als een geschenk maar soms
wanneer ik twijfelde was het lastig dat ik geen hulp kon zoeken bij mensen die ervaring
hebben met 13-EDO.

22

Dit is niet zo maar het voelt wel zo.
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Fase 2: state of the art
In fase 2 wordt de state of the art van 13-EDO uitgewerkt. Dit hoofdstuk bevat opinies over
13-EDO, de benaming van noten en intervallen, composities, een samenvatting van
verschillende artikelen van Ivor Darreg, toonladders, theorieën over harmonie en theorieën
over microtonale muziek op cello spelen.

2.1 Opinies
De meningen over 13-EDO zijn verdeeld. Kentaku en Easley Blackwood associëren het
allebei met iets buitenaards.
“13 EDO literally sounds like something from another world, it's different and exotic but at the
same time, it can be warm and somewhat modal sounding if played right. If played wrong, it
can sound really, really horrible; try it, try playing a classical Bach piece23 in 13 edo, it sucks.”
24

(Kentaku, 2018, par. 1)
“The most alien tuning of all: so dissonant that no three-note combination sounds like a major
or minor triad.”25
(Blackwood, 1994, p. 5)
“13 EDO is one of the wierdest, least harmonic, most counter-intuitive tunings I've ever come
across. Generally, almost everything you can play in it seems broken, distorted, stubbornly
wrong. I suspect that if one were depressed to begin with, and persisted in playing music in
this tuning every day, he would probably commit suicide within a few weeks. It's just
wretchedly out of sync with humanness.”26
(Financier, 2002, par. 1)
“The worst way to tune is probably this temperament of 13 equal steps.”27
(Carlos, 1987)

2.2 Benaming van noten en intervallen
Er zijn verschillende mogelijkheden om de toonhoogtes van 13-EDO te benoemen. Hiervoor
worden zowel letters als cijfers gebruikt. Erv Wilson, Ivor Darreg en John Chalmers
gebruiken de cijfers 0 tot en met 12 (Chalmers, 1991; Darreg, z.d.; Wilson, 1994).
Rechberger gebruikt de cijfers 1 tot en met 13 (Rechberger, 2018).
Kentaku gebruikt de letters J tot en met Q (Kentaku, 2018), Blackwood gebruikt A tot en met
G met wijzigingstekens op onverwachte plaatsen (Mavila Temperament, 2011) en Paul
Rapoport gebruikt de letters A tot en met J zonder I (Rapoport, 1991). Erv Wilson gebruikt
naast cijfers ook een mix van Griekse en Latijnse letters (Wilson, 1993, p.4).

Dit kan ik bevestigen. 16 oktober 2020 speelde ik de prelude van de eerste cello suite van Johan
Sebastian Bach in 13-EDO en dit klonk afschuwelijk.
24 “13-EDO klinkt letterlijk als iets uit een andere wereld, het is anders en exotisch maar tegelijk kan
het warm en een beetje modaal klinken als je het juist speelt. Als je het fout speelt kan het heel erg
verschrikkelijk klinken; probeer het, probeer eens een Bach stuk in 13-EDO te spelen, het valt tegen.”
Vertaald door Indra Persoons
25 “De meest buitenaardse stemming van allemaal [13- tot 24-EDO]: zo dissonant dat geen enkele
combinatie van drie noten als een mineur of majeur drieklank klinkt.” Vertaald door Indra Persoons
26 “13-EDO is een van de raarste, minst harmonische, meest contra-intuïtieve stemmingen die ik ooit
ben tegengekomen. Over het algemeen, bijna alles dat je erin speelt klinkt defect, vervormd, koppig
verkeerd. Ik verwacht dat als iemand depressief is en elke dag muziek in deze stemming zou spelen
zou hij waarschijnlijk binnen enkele weken zelfmoord plegen. Het heeft zijn menselijkheid verloren.”
Vertaald door Indra Persoons
27 “De ergste stemming is waarschijnlijk die met 13 gelijke intervallen.” Vertaald door Indra Persoons
23
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Vb. 36: Links: notennamen van Rapoport (Rapoport, 1991), midden: notennamen van Kentaku
volgens de Dylathische toonladder (Kentaku, 2018), rechts notennamen van Wilson volgens de
Hlanithische toonladder (Wilson, 1993, p.4)

Inthar lus Lăneaf duidt toonladders aan door een combinatie te maken van L (large second)
of 2 en s (small second) of 1 (Inthar, 2021). John Chalmers gebruikt hier ook L en s voor
(Chalmers, 1991). Paul Rapoport gebuikt w (whole tone) en s (semitone) (Rapoport, 1991).
Er is onenigheid over de benoeming van de tonen in 13-EDO. Om geen nieuw systeem bij te
maken kies ik ervoor om in fase twee en drie de cijfers 0 tot en met 12 te gebruiken als
notennamen. In de eerste fase gebruikte ik hiervoor de cijfers 1 tot en met 13.
De benamingen die ik aan de intervallen gaf komen overeen met Inthars benamingen. Hij
maakt een onderscheidt tussen een grote en kleine tritonus en wat ik een tritonus noemde
kan bij hem ook een grote kwart zijn.
Benaming intervallen 13-EDO
Aantal halve tonen
1 Kleine secunde
2 Grote secunde
3 Kleine terts
4 Grote terts
5 Kleine kwart
6 tritonus
7 Kleine kwint
8 Grote kwint
9 Kleine sixt
10 Grote sixt
11 Kleine septime
12 Grote septime
13 Octaaf

Vb. 37: Links: Inthars benamingen van intervallen in 13-EDO (Inthar, 2021), rechts: mijn benamingen
van intervallen in 13-EDO
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2.3 Composities
De selectie wordt in chronologische volgorde weergegeven en bevat enkel composities uit de
ernstige muziek. Andere composities uit onder andere de lichte muziek zijn terug te vinden
op de Xenharmonic Wiki pagina van 13-EDO (13edo, 2021) en YouTube.
Deze composities behoren tot de brede context in dit onderzoek naar de mogelijkheden van
13-EDO. Sommige inzichten zijn nuttig, andere interessant. De kennis uit deze composities
werd niet bewust toegepast in de derde fase, maar deze composities hielpen wel voor een
theoretische en artistieke vertrouwdheid met 13-EDO op te bouwen.
Ernst Krenek schreef in 1956 een Pinksteroratorium in 13-EDO: Spiritus Intelligentiae
Sanctus, opus 152. Dit is een werk voor sopraan, tenor en tape. Dit is een van de eerste
werken of misschien het eerste werk in 13-EDO (biotonk, 2009).
Het is een experimenteel stuk met veel karakter, maar persoonlijk vind ik het vrij zware
muziek.
John Chowning schreef de elektronische compositie Stria in 1977. Het is gecomponeerd in
13-TET waarbij het octaaf bestaat uit 1206 cent (Discografie, 2021; TheWelleszCompany,
2011).
Persoonlijk vind ik dit een onaangename compositie. Het doet denken aan klankvelden
muziek, er worden geen melodieën gebruikt.
Dexter Morrills’ tweede deel uit Quartet (1985) staat in 13-EDO. Deze compositie is
geschreven voor viool, cello en tape. In dit tweede deel weerklinkt enkel de tape (Morrill,
2004).
Deze tape is eerder experimenteel en klinkt voor mij in eerste instantie niet microtonaal tot er
samenklanken komen.
In Xenharmonikon 13 staat een uittreksel van Kimballs compositie Seasons of Dust in 13EDO. Hij noteert 13-EDO hier op een zevenlijnige notenbalk met een wijzigingsteken (^)
(Kimball, 1991, pp. 67–69). Van deze compositie heb ik geen opname kunnen vinden.
Kimball maakte instrumenten voor een 13-EDO ensemble. Hij haalde inspiratie uit Ivor
Darregs metallofoon (Kimball, 1993).

Vb. 38: Fragment uit Seasons of Dust van Buzz Kimball (Kimball, 1993)

Easley Blackwood schreef twaalf microtonale Etudes met als toonmateriaal 13- tot en met
24-EDO. Binnen deze stemmingen probeerde hij akkoordprogressies te vinden die tonaal of
modaal klinken (Duffie, 1993). Deze composities zijn elektronisch.
Zijn Sostenuto in 13-EDO noteerde hij met het traditionele notatiesysteem. Hij gebruikt
wijzigingstekens die ik niet helemaal logisch vind: zo geven bijvoorbeeld Cisis en Deses
dezelfde toonhoogte weer (Mavila Temperament, 2011).
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Deze muziek klinkt voor mij erg bevreemdend. Het timbre kan hier een rol in spelen.

Vb. 39: Fragment uit 13 notes Sostenuto van Easley Blackwood (Mavila Temperament, 2011)
Overgeschreven in Sibelius door Indra Persoons

John Moriarty schreef the Un-warrior Suite voor de Untwelve microtonal Composition
Competition in 2018. Dit is een elektronisch werk in 13-TET, hij heeft de boventonenreeks
aangepast volgens wat hij de Father mapping noemt en gebruikt een octaaf van 1195 cent.
Hij haalde zijn inspiratie uit videogame-muziek (John Moriarty, 2018).
Persoonlijk vind ik dit leuke muziek. Het alienachtige timbre van zijn synthesizer past goed bij
13-EDO en het is met fantasie geschreven. De knipoog naar de Radetzkymars in het tweede
deel vind ik zeer geslaagd.
Inthar lus Lăneaf, op Xenharmonic Wiki Inthar genoemd, schrijft barokcontrapunt met
microtonale stemmingen waaronder 13-EDO (Inthar, 2021).
Hij heeft een partituur gepubliceerd in de Celephaïsische toonladder. Deze toonladder
bestaat uit acht verschillende tonen en kan met traditionele notatie genoteerd worden (Inthar,
2020). Dit stuk klinkt voor mij als valse tonale muziek.

Vb. 40: Fragment uit de partituur van Inthar (Inthar, 2020)
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2.4 Ivor Darreg
Ivor Darreg is een componist en criticus die veel artikels heeft geschreven over
xenharmonische toonladders. Sommigen schrijven de term xenharmonisch aan hem toe
(Rechberger, 2018, p. 218) maar hijzelf schrijft de term toe aan M. Joel Mandelbaum
(McLaren, 1993, p. 23).
Ivor Darreg componeerde The Xenharmonic Frontier, een verzameling van 44 composities
waarvan de eerste geschreven is in 5-EDO en de laatste in 53-EDO. Hieronder valt een werk
geschreven in 13-EDO voor een zelfontworpen metallofoon (Darreg, 1994; McLaren, 1993a,
p. 23).
Darreg vindt dat zijn compositie in 13-EDO exotisch klinkt met het timbre van deze
metallofoon maar dat het op een orgel (McLaren, 1993a, p. 23) of een gitaar (Darreg &
McLaren, 1991) niet goed zou passen. Hij vindt dat 13-EDO door zijn gebrek aan reine
kwinten en kwarten een melodische toonladder is terwijl bijvoorbeeld 31-EDO zich beter
leent voor harmonie (Darreg & McLaren, 1991). Alle Teen Tunes (13- tot 19-EDO) vindt
Darreg in eerste instantie melodisch (Darreg, 2011). Door zijn gebrek aan harmonie leent 13EDO zich goed voor atonaliteit (Darreg, 1989).
Hij noemt 13-EDO de toonladder die het meest van 12-EDO verschilt (Darreg, 1981). Hij
vindt dat het traditionele notatiesysteem zich niet goed leent voor 13-EDO en geeft de noten
een cijfer. Hij vindt het systeem van Julian Carrillo handig om 13-EDO mee te noteren. In dit
systeem wordt muziek op een enkele lijn genoteerd en de notenkop wordt vervangen door
een cijfer. De ritmische notatie is hierbij wel traditioneel (Darreg, z.d.-b).
In zijn artikel over Xenharmonics and musical notation kwam hij tot de conclusie dat het
probleem van notatie overwonnen kan worden door improvisatie. Hij stelt voor om te
componeren door verschillende lagen boven elkaar op te nemen (Darreg, z.d.-b). Dit is wat ik
voor de tweede compositie in de eerste fase gedaan heb.
Hij is van mening dat componisten geen systemen of theoretische modellen nodig hebben
om mee te componeren en vindt het belangrijk dat je iets wil vertellen met je composities
(Darreg, 1959).
Hij raadt nieuwe microtonale componisten aan om in het begin 19- en 22-EDO te verkennen,
dan Just Intonation gevolgd door kwarttonen, 31-EDO en dan pas andere EDO’s (Darreg,
2005) Dit in tegenstelling tot McGee28, die juist aanraadt om te beginnen met 13- of 14-EDO
(McGee, 2018).

28

In dit artikel gebruikt Igliashon Jones de pseudoniem Chuckles McGee.
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2.5 Toonladders
Bijlage 5 bevat een lijst met 57 toonladders in 13-EDO. Hier geef ik uitleg bij die lijst. Deze
toonladders zullen in fase 3 getest worden.
In het boek Scales and Modes around the world van Rechberger staan enkele toonladders in
13-EDO genoteerd. In het hoofdstuk over 13-EDO worden ook toonladders vermeld die
afgeleid zijn van de Bohlen-Pierce toonladder. Dit vind ik niet correct aangezien de BohlenPierce toonladder niet onder 13-EDO maar onder 13-ET valt.
De Blackwood pentatonic en Blackwood subminor toonladder komen uit de 13-EDO
Sostenuto van Easley Blackwood (Rechberger, 2018). Erv Wilson komt ook tot deze
toonladders door een kwintencirkel te maken van grote kwinten (intervallen van acht halve
tonen). Als hij vier kwinten stapelt bekomt hij de pentatonische toonladder en als hij er zeven
stapelt bekomt hij de subminor (Wilson, 1994, p. 1). Ik vermoed dat Blackwood, die graag
patronen zoekt29, dezelfde berekening gemaakt heeft.
De Chalmers Major, Minor en Triadic Minor komen uit het artikel dat John Chalmers in 1991
schreef over harmonie in 13-TET. De Rapoport Minor en Major komen uit het artikel dat Paul
Rapoport in 1991 over treiskaidekaphilia schreef (Rechberger, 2018).
De toonladders met acht noten die John Chalmers in 1991 uitwerkt in zijn artikel Three
approaches to harmony in 13-TET krijgen later namen door Igliashon Jones. Hij heeft deze
namen afgeleid van fictieve plaatsen uit H.P. Lovecraft's Dream Cycle mythos (13edo, 2021).
Vier van deze toonladders hebben een grote kwint, namelijk Dylathian, Illarnekian,
Celephaïsian en Ultharian, en vier van deze toonladders hebben een kleine kwint, namelijk
Mnarian, Kadathian, Hlanithian en Sarnathian. Deze acht toonladders worden samen de
Oneirotonische toonladders genoemd en worden vaak gebruikt als vervormde 12-EDO. Deze
acht toonladders hebben een variant waarbij een interval gewijzigd wordt waardoor er drie
grote secundes na elkaar komen. Deze toonladders worden Archeodim genoemd (Inthar,
2021).
De letterbenamingen en het klavier in 13-EDO van Kentaku (zie Voorbeeld 36) zijn
gebaseerd op de Dylathische toonladder. Deze toonladder lijkt op een majeur toonladder met
een extra noot (Kentaku, 2018).
Naast de Oneirotonische toonladders bestaan er ook de Archeotonische toonladders met
zeven noten. Deze bestaan uit een heletoonsreeks met één kleine secunde om het octaaf te
kunnen herhalen. Igliashon Jones heeft deze toonladders vernoemd naar karakters uit H.P.
Lovecraft's Dream Cycle mythos (13edo, 2021).
Inthar wisselt graag tussen Oneirotonische en Archeotonische toonladders. Onderstaande
tabel geeft bijeenbehorende paren weer (Inthar, 2021).

Vb. 41: Bijeenhorende Oneirotonische en Archeotonische toonladders volgens Inthar (Inthar, 2021)

Daarnaast gebruikt Inthar nog enkele andere toonladders. De nonatonische toonladder komt
overeen met de octatonische toonladder in 12-EDO maar bevat een secunde meer.
Sephiroth Heptatonic wisselt af tussen kleine secundes en vergrootte secundes. De vader
pentatonische wisselt grote secundes met vergrootte secundes af (Inthar, 2021).
29

Blackwood is een voorstander van muziek te baseren op theorie (Keislar, 1991, p. 182).
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De distorted harmonic minor, distorted Freygish en Celephaïsian sharp 4 sharp 6 zijn
gebaseerd op de Oneirotonische toonladders maar bevatten mutaties. Daarnaast geeft
Inthar nog vijf Oneiro Pentatonische toonladders weer. Hij vindt dat deze toonladders een
zwevende klank hebben en het minst tonaliteit impliceren (Inthar, 2021).
Erv Wilson vermeldde in een brief met theoretische schema's over 13-EDO acht
pentatonische toonladders. Deze toonladders zijn berekend aan de hand van de ‘grote
kwintencirkel’30. Tussen Φ en F zitten negen halve tonen in plaats van acht. Ik vermoed dat
Wilson dit gedaan heeft om enkel de witte toetsen van zijn ontworpen klavier (zie Voorbeeld
36) te gebruiken. Twee van deze toonladders worden ook door Inthar gebruikt en één komt
overeen met Blackwoods Pentatonische.

Vb. 42: Pentatonische toonladders in 13-EDO van Erv Wilson (Wilson, 1994, p. 5)

De toonladder die ik voor het stukje Liefde wilde gebruiken bij mijn tweede compositie komt
sterk overeen met de Dylathische toonladder. De enige noot die verschilt is de zevende
toontrap die bij mij een toon hoger is. Met dezelfde opeenvolging van deze intervallen kan ik
acht toonladders maken.

Vb. 43: Toonladder gebruikt bij Liefde (improvisatie in ‘re majeur’ van 14 januari 2021)

30

een kwintencirkel met als basis de grote kwint bestaande uit acht halve tonen.
51

2.6 Harmonie
In deze paragraaf worden de drie harmonische systemen van John Chalmers weergegeven
en de interpretatie van intervallen door Inthar lus Lăneaf.
Chalmers harmoniseert 13-EDO op drie verschillende manieren waarbij hij gebruik maakt
van toonladders bestaande uit acht verschillende noten. Bij de eerste manier werkt hij met
drieklanken en bij de tweede manier met vierklanken. De derde manier noemt hij octony
waarbij hij getallen die met elkaar in verband staan in een kubus plaatst (Chalmers, 1991).
Chalmers harmonie
Tonen in majeur,
drieklank

Tonen in mineur,
drieklank

Tonen in majeur,
vierklank

Tonen in mineur,
vierklank

Subdominant

5-11-0

5-7-0

5-6-0-11

5-12-0-7

Tonica

0-6-8

0-2-8

0-1-8-6

0-7-8-2

Dominant

8-1-3

8-10-3

8-9-3-1

8-2-3-10

Dubbeldominant

3-9-11

3-5-11

Submediant

11-0-6

7-0-2

Mediant

6-8-1

2-8-10

Graad van de
leidtoon of
ondertonica

1-3-9 en 9-11-5

10-3-5 en 11-0-7

Akkoorden in
cadens

1-5-9, 3-5-9, 6-5-9,
8-5-9

0-3-12, 2-3-12, 5-3-12,
7-3-12, 8-3-12, 10-3-12

Gebruikte tonen

0-1-3-5-6-8-9-11

0-2-3-5-7-8-10-11(-12)

0-1-3-5-6-8-9-11

0-2-3-5-7-8-10-12

Vb. 44: Chalmers’ harmonisch systeem met drie- en vierklanken (Chalmers, 1991)

Vb. 45: Chalmers’ harmonisch systeem over Octony (Chalmers, 1991)

Voor Inthar zijn de meest consonante intervallen in 13-EDO de grote secunde, de kleine terts
en grote terts. De meest dissonante intervallen vindt hij de kleine en grote kwint. Wat
ertussenin zit noemt hij buzzy consonance en daartoe behoren de kleine en grote kwart,
kleine en grote sext, kleine en grote septime en de kleine none (Inthar, 2021).
Deze intervallen zullen in fase 3 vergeleken worden met eigen bevindingen.
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2.7 Microtonale cello
Harry Partch en Ivor Darreg schreven over hoe een cellist microtonale muziek kan spelen.
Van Marc Sabat kreeg ik hier mondelinge informatie over op het microtonale festival in Praag
2020.
Harry Partch vindt de cello een goed instrument om microtonale stemming op te spelen. Hij
raadt aan om kleine spijkers in de toets te slaan op de plek waar de vingers moet worden
gezet. Daarnaast raadt hij aan om de kam meer richting de fijnstemmers te plaatsen zodat er
minder spanning op de hoge tonen zit. Nadelen aan de cello vindt hij de boventonen en het
bijna onbewuste gebruik van vibrato (Partch, 1974, p. 99).
Ook Ivor Darreg ziet potentieel in de cello als microtonaal instrument en vindt dat het geen
“slaaf van de piano”31 moet blijven. In plaats van gaten te kloppen in de toets laat hij de
cellist samenspelen met een hulpinstrument, bijvoorbeeld een refretted guitar. Hij ziet in dat
het moeilijk is om snelle noten te spelen in een microtonale stemming, een probleem dat ik
ook heb ervaren. Hij vindt dat de snaarafstanden ongeveer kwinten moeten blijven, omdat dit
eigen is aan de cello. Hierbij geeft hij de voorkeur aan 17- en 19-EDO of de Pythagorische
stemming (Darreg, z.d.-a).
Marc Sabat heeft een gelijkaardig standpunt. Op het microtonale festival te Praag stelde hij
bij het online vragenmoment 28 oktober 2020 dat strijkers goed kunnen intoneren bij de
combinatie van scordatura en tape. Maar hij benadrukt wel dat het belangrijkste element het
gehoor van de muzikant blijft (Sabat, 2020).
In de derde fase zal er getest worden of het mogelijk is om zonder papier-tape en met
elektronische begeleiding juist te intoneren.

2.8 Conclusie
De citaten zijn eerder negatief over 13-EDO, wat ervoor zorgt dat ik een sterke drang voel
om te bewijzen dat 13-EDO wel mooi kan zijn. De benamingen voor intervallen zijn vrijwel
dezelfde als mijn intuïtieve benamingen, en vanaf nu zal ik de cijfers 0 tot 12 gebruiken om
noten aan te duiden in plaats van 1 tot 13. Ik heb geen compositie in 13-EDO gevonden die
ik echt mooi vond, dit versterkt ook mijn drang om iets moois te willen componeren, want
sinds fase 1 ben ik ervan overtuigd dat deze stemming mooi kan zijn als er op de juiste
manier mee omgegaan wordt. De bestaande toonladders en theorieën over harmonie wil ik
testen in fase 3. Ten slotte zal in fase 3 de theorie van Marc Sabat getest worden, namelijk of
het mogelijk is om de juiste microtonale toonhoogtes te spelen met een elektronische
begeleiding in de juiste stemming.

“… the cello must not remain a chained slave of the piano keyboard any longer.” (Darreg, z.d.-a)
[… de cello mag geen geketende slaaf van het pianoklavier blijven.] vertaald door Indra Persoons
31
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Fase 3: componeren met voorkennis
In fase 3 wordt er kennis uit fase 2 toegepast in een nieuwe compositie.
Fase 3 bestaat uit twee gedeelten, de voorbereiding en het maken van een derde
compositie, gevolgd door een reflectie.

3.1 Voorbereiding
10 september 2021 volgde ik een workshop over microtonale software bij Khyam Allami.
Deze workshop gaf me inspiratie over hoe ik mijn nieuwe 13-EDO compositie wilde
aanpakken. Ik wilde sowieso componeren voor live cello maar nu zag ik drie opties voor wat
ik daaraan kon toevoegen. Ten eerste zou ik kunnen componeren voor cello met plakkertjes
en Loop Station. Het voordeel daarvan is dat er enkel akoestische instrumenten weerklinken
en er geen andere muzikanten aan bod komen die veel tijd moeten investeren om juist te
kunnen spelen in 13-EDO, bij hun voorkeur zonder plakkertjes. Ten tweede zou ik kunnen
componeren voor cello zonder plakkertjes met Loop Station en elektronische begeleiding.
Ten derde zou ik kunnen componeren voor cello zonder plakkertjes met elektronische
begeleiding. Deze elektronische begeleiding kan gecreëerd worden in Logic Pro X of
Apotome.
Alvorens het componeren waren er drie voorbereidingen die getroffen moesten worden. Er
moest een software gevonden worden om samples te herstemmen naar 13-EDO om een
elektronische begeleiding te kunnen maken met een aangenamer timbre dan de EP-MK1
plug-in. Daarnaast moest er getest worden of het mogelijk is om juist te intoneren zonder
plakkertjes met elektronische begeleiding in 13-EDO. Ten slotte wilde ik de mogelijkheden
van het Loop Station uitproberen. Deze drie voorbereidende stappen verliepen alternerend.
De analyses van de filmpjes zijn terug te vinden in het logboek van de derde fase (zie Bijlage
6). In komende drie paragrafen worden er korte samengevatte verslagen gegeven van dit
logboek. De filmpjes zijn terug te vinden via Bijlage 10.
3.1.1 Software
De programma’s die in deze paragraaf aan bod komen zijn Scala, Logic Pro X, Sibelius,
Leimma, Apotome en de plug-in Kontakt.
10 juli 2021 viel mijn oog op het programma Scala, een software die in Nederland werd
ontworpen om alle soorten microtonale muziek te kunnen programmeren (Software, z.d.). De
installatie is vrij complex en is 20 juli 2021 pas gelukt.
7 september 2021 wilde ik Scala testen. Het lukte om 13-EDO in te stellen maar ik kreeg
geen geluid uit het programma. In de namiddag heb ik geprobeerd om in Logic twaalf van de
dertien tonen te herstemmen. Dat lukte, maar het zou zonde zijn om maar twaalf van de
dertien tonen te kunnen gebruiken voor een compositie. Die avond vond ik de oplossing:
door de volwaardige versie van Kontakt, een plug-in in Logic, te kopen was het mogelijk om
sommige sample bibliotheken te herstemmen naar 13-EDO.
9 september 2021 werd er getest welke sample bibliotheken uit de collectie van de
onderzoeker herstemd konden worden. Dit waren Spitfire Albion One, Spitfire Chamber
Strings, British Drama Toolkid, Orchestral Swarm, Retro Machines MK2. Spitfire Albion One,
Spitfire Chamber Strings en British Drama Toolkid bevatten strijkers. Dit bracht me op het
idee om te componeren voor elektronisch strijkorkest en live cello. De samples die niet
herstemd konden worden zijn Spitfire Studio Brass Professional, Spitfire Studio Woodwinds
Professional, Spitfire Solo Cello, Spitfire Solo Violin, Analog Dreams, Etheral Earth en
Hybride Keys. Als in de rechterbovenhoek van het sample een moersleutel staat is het
mogelijk om microtonale stemmingen toe te passen. Als in de rechterbovenhoek tandwielen
staan is het niet mogelijk om microtonale stemmingen toe te passen. Sample libraries die
een extra stap vragen om herstemd te worden zijn GP04 Vocalise 2, Una Corda, The giant
en Kontakt Factory Library. Bij deze samples moet er na op de moersleutel geklikt te hebben
eerst nog het tabblad script editor geopend worden vooraleer de instellingen (presets)
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veranderd kunnen worden in Notes per Octave op een empty track of sandbox. Bij eerder
genoemde samples opent het tabblad script editor zich vanzelf.

Vb. 46: Links: Spitfire Chamber Strings met het icoon van de moersleutel in de linkerbovenhoek
Rechts: Spitfire Studio Brass Professional met het icoon van de tandwielen in de linkerbovenhoek
Beide Samples komen uit de plug-in Kontakt.

Vb. 47: Sample F# - Tuned Pdls, MV2, Phr (Songyi) uit GP04 Volcalise 2 waarbij de presets bij empty track
ingesteld werden op 13 Notes per Octave met als grondnoot A2.

10 september 2021 volgde ik de workshop over microtonale software van Khyam Allami op
het Gaudeamus festival in Utrecht. Bij deze workshop werd de software Leimma en Apotome
voorgesteld. Er werd een inleiding gegeven over microtonale muziek. In deze inleiding werd
er gepraat over cent, Equal Temperament en de stemming van de piano, de invloed van
elektronische muziek op speeltechnieken en stemming, de evolutie van elektronische
instrumenten naar digitale muziek, Wendy Carlos, de pythagoreïsche komma en oude
Chinese bamboepijpen en uiteindelijk de gebreken van andere microtonale software zoals
Scala en Logic Pro X. Een van de uitspraken die ik inspirerend vond was dat zowel 12-EDO
als 13-EDO een theoretisch model is dat enkel kan worden uitgevoerd met elektronische
muziek. Dit is de meest precieze manier maar het verliest zijn levendigheid. Daarnaast stelde
hij ook dat het mathematiseren van muziek iets typisch westers is (K. Allami, persoonlijke
communicatie, 10 september 2021).
Ik wil hieraan toevoegen dat voor de simpele bewerking om 13-EDO als stemming in te
stellen Logic Pro X met Kontakt voldoet. Het voordeel aan Leimma en Apotome is dat alle
mogelijke ongelijke verdelingen ingesteld kunnen worden op een vrij intuïtieve manier,
namelijk door de gewenste tonen op een as aan te duiden. Het nadeel aan deze software is
dat er maximaal twaalf noten gebruikt kunnen worden om deze stemming te spelen op een
MIDI-keyboard of te importeren in een ander programma. Daarnaast kunnen er enkel
stemmingen ingesteld worden binnen het octaaf waardoor bijvoorbeeld de Bohlen-Pierce
toonladder niet in Leimma kan worden ingegeven. Leimma is een programma om stemming
in te stellen en Apotome is een programma dat deze stemming kan uitvoeren.
4 november 2021 is het gelukt om de plug-in Kontakt te verbinden met Sibelius waardoor er
in 13-EDO met het juiste klankresultaat gecomponeerd kon worden. De notatie die hiervoor
werd gebruikt is de alternatieve Kentaku notatie waarbij een kleine none klinkt als een octaaf.
Hierdoor was ik in staat om te componeren in Sibelius en wanneer de compositie klaar was
deze naar MIDI te exporteren zodat ze in Logic Pro X kon worden ingevoerd om de
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elektronische begeleiding optimaal te laten klinken. Dit was enkel mogelijk doordat beide
programma’s Kontakt als plug-in kunnen gebruiken en daardoor dezelfde instellingen delen.
3.1.2 Spelen met elektronische begeleiding
In deze paragraaf wordt de theorie van Marc Sabat getest, namelijk dat een cello microtonen
juist zou kunnen intoneren met scordatura en een elektronische begeleiding.
14 september 2021 speelde ik voor het eerst in lange tijd terug in 13-EDO, ditmaal zonder
plakkertjes. Bij de eerste opname speel ik zonder elektronische begeleiding en bij de tweede
met.
De eerste opname bevat veel valse noten die neigen naar 12-EDO, waarbij het merendeel
van de intervallen te groot werd gemaakt. De enige keren dat de noten juist waren was
wanneer er in een greep twee octaveringen van losse snaren lagen. Dat was geen garantie
op een juiste intonatie maar het merendeel van deze grepen werd wel juist gespeeld.

Vb. 48: Grepen waarbinnen twee octaveringen van losse snaren liggen

Bij de opname met elektronische begeleiding is de intonatie aanzienlijk beter. Het is niet
foutloos maar op 6m29 heb ik maar zeven grote intonatie fouten gemaakt, terwijl de eerste
opname twintig grote intonatie fouten bevat op 4m03. Bij deze opname werd er traag
gespeeld waardoor er veel tijd was om te luisteren naar de begeleiding en daarop te
intoneren.

Vb. 49: elektronische begeleiding 14 september 2021

16 september 2021 heb ik het gehoor getest van de cellostudent Pedro Carmo. Ik heb hem
met de begeleiding van voorbeeld 49 laten spelen. Eerst moest hij de verschillende lagen
binnen de akkoorden zoeken en daarna improviseren. Het was onwennig in het begin maar
hij paste zich snel aan en kon de noten juist met de begeleiding meespelen. Hij merkte aan
de hand van de begeleiding op dat zijn Deh-snaar te hoog stond gestemd, iets wat ik niet
had gemerkt. Improviseren was lastiger dan de tonen van de akkoorden zoeken, maar het
was wel grotendeels juist. Op het einde improviseerden we samen op de begeleiding, toen
werd het improviseren voor hem ook makkelijker. Bij deze is het standpunt van Marc Sabat
bevestigd: het is mogelijk om zonder markeringen op het instrument te spelen mits
scordatura en elektronische begeleiding. Merk op dat de oefening vrij eenvoudig was en er
veel lange noten gespeeld werden, wat makkelijker is om te intoneren. Er moet nog steeds
getest worden of deze theorie ook geldt voor een uitgeschreven compositie met moeilijkere
ritmes en sprongen.
22 oktober 2021 heb ik in de les Improvisation and Performance Practises een presentatie
gehouden over microtonaliteit. Op het einde van elke presentatie moest er geïmproviseerd
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worden. Ik heb twee violen en een cello de begeleiding van voorbeeld 49 laten spelen, een
getransponeerde versie naar A zodat ze hun snaren niet moesten herstemmen. Een voor
een zochten ze hun tonen, dat duurde wel even maar uiteindelijk is het gelukt om de
begeleiding samen met de elektronische track te spelen. Hierboven heb ik geïmproviseerd.
Er is geen videomateriaal van deze les bewaard gebleven.
27 oktober 2021 werden er twee filmpjes gemaakt: een waarbij ik improviseer op de
begeleiding van 22 oktober 2021 en een waarbij ik improviseer op een nieuwe begeleiding.
Wat opvalt bij de oude begeleiding is dat er een toonladder ontstaat die de akkoordnoten
bevat, namelijk 2-3-5-7-9-10-12-0. Bij deze improvisatie is de melodie vloeiender en sneller
dan 14 september 2021 waardoor er meer kans is op valse noten maar veel grote intonatie
fouten zijn er niet. Op de A-snaar is de hoogte lastig, 12 en 0 zijn vaak vals. Als 12 en 0
beneden op de A-snaar worden gespeeld zijn ze niet vals. Dit komt door de ligging, 0 is een
losse snaar en 2 wordt als tonica gebruikt. Bij het stijgen wordt enkel 0 gebruikt zonder 2
waardoor er minder houvast is in de positie. Dezelfde noten die hier in de hoogte lastig zijn
zijn in de laagte van de Ges-snaar ook lastig, omdat 12-0-2-3 niet in één positie gespeeld
kan worden. Achteraf gezien was dat met een strekking wel mogelijk geweest, maar ik
speelde alleen grepen bestaande uit halve tonen. Het is opmerkelijk dat 0 moeilijk te
intoneren is, aangezien dat de toon van de losse A-snaar is.
De nieuwe begeleiding maakt meer gebruik van halve tonen en vormt geen toonladder zoals
de vorige. De tonen die gebruikt worden zijn 0-2-3-4-5-6-7-8. Deze improvisatie is vrij snel en
vrij juist qua intonatie. Een mogelijke oorzaak is omdat er voornamelijk secundes gespeeld
worden, of omdat de begeleiding nieuw is en er beter naar geluisterd wordt. De intonatie is
beter dan bij de vorige opname. In het begin worden er enkel akkoordnoten gebruikt, stilaan
worden 1 en 9 daaraan toegevoegd en op het einde worden 9, 10 en 12 gespeeld met een
juiste intonatie ondanks ze niet in de begeleiding zitten.

Vb. 50: begeleiding 27 oktober 2021

4 november 2021 improviseerde ik in de Sephiroth toonladder zonder begeleiding. Dit was
valser dan wanneer er met begeleiding gespeeld wordt. 6 en 7 werden altijd te hoog
gespeeld, wat meer neigt naar 12-EDO.
9 november 2021 werden er terug plakkertjes geplaatst. De speelwijze verandert hierdoor.
Zonder plakkertjes wordt er geïntoneerd met het gehoor, met plakkertjes wordt er
geïntoneerd met het zicht. De plakkertjes zijn een oplossing om snel juist te intoneren maar
zonder plakkertjes kan er meer muzikaal gespeeld worden. Er is wel een groot verschil in de
juistheid van de intonatie. Met plakkertjes is het makkelijker om foutloos te intoneren. In alle
voorgaande opnames van de derde fase was de intonatie nooit foutloos tot nu. De reflectie
over onnauwkeurigheid in de eerste fase blijft wel van toepassing: echt foutloos is het
waarschijnlijk niet maar mijn gehoor merkt geen verschil tussen de cellotonen en de EP-MK1
plug-in die dezelfde toonhoogtes weergeeft.
Het eindresultaat is een combinatie van plakkertjes en elektronische begeleiding geworden.
Zo kan er zowel geïntoneerd worden met het gehoor als met het zicht. Er moet niet constant
naar de vingers gekeken worden maar bij sprongen zijn de plakkertjes een groot voordeel.
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3.1.3 Loop Station
In deze paragraaf worden de mogelijkheden van het Loop Station Boss RC-30 getest. Dit
geeft de optie om een meerstemmige compositie te maken die live gespeeld kan worden op
een akoestisch instrument, de cello.
21 september 2021 vond het eerste experiment met de Loop Station plaats. Hiervoor werd
een piano gebruikt als instrument om te loopen. Het loopstation was verbonden met een
microfoon als input en speakers als output. Het loopstation heeft twee tracks. Ze blijven altijd
simultaan lopen maar er is een schuifknop om het volume te bepalen en zo een track
afzetten of tijdelijk dempen. De linkerpedaal dient om op te nemen, de opname te stoppen en
indien lang ingedrukt de vorige stap ongedaan te maken of terug te roepen. De
rechterpedaal dient om van track te wisselen, alles op stop zetten en het project wissen.
Voor deze opname werd een metronoom gebruikt waarbij het tempo met de knop tap tempo
kon worden bepaald. De eerste loop is de moeilijkste want daar moet de timing in de pedaal
perfect zitten. Voor wat volgt maakt het niet zo veel uit, want de loop stopt met opnemen na
de lengte van de eerste loop. Bij het filmpje is de timing niet heel stabiel omdat er werd
opgenomen terwijl het volume van de metronoom af stond.
28 september 2021 liepen er enkele zaken mis. Door de verkeerde kabel te gebruiken werd
de speaker ingesteld als input in plaats van de microfoon. Het gevolg was dat er een hoge
toon door de speakers kwam die bij elke loop sterker werd. Hiernaast werd er getest hoe het
Loop Station werkt zonder metronoom. Wat hierbij heel belangrijk is is de timing waarmee
het Loop Station voor de eerste loop wordt ingedrukt. Bij deze sessie werd er in 12-EDO
cello gespeeld, omdat het doel was om het Loop Station onder de knie te krijgen.
30 september 2021 werd er voor de eerste keer in 13-EDO op cello met het Loop Station
gewerkt. Alvorens het opnemen werden er drie problemen gedetecteerd. Ten eerste werd
ondervonden dat met tap tempo enkel kan worden opgenomen in binaire maatsoorten. Ten
tweede kwam er in het begin van de sessie een hoge toon door de speakers, maar door de
afstand tussen de microfoon en de speaker te vergroten en het input niveau van het Loop
Station te verlagen verdween deze toon. Ten derde is het nadeel van de metronoom dat
deze ook wordt opgenomen door het Loop Station en hij gedurende heel de loopsessie
hoorbaar zal zijn.
Er werden twee opnames gemaakt. Bij de eerste opname werd er niet correct in 13-EDO
gespeeld, tussen 5 en 10 zitten vijf halve tonen en er werden er maar vier gespeeld, wat
meer neigt naar 12-EDO. Bij de tweede opname was de intonatie beter, maar er waren nog
steeds zes valse momenten.
28 oktober 2021 werden er vier opnames gemaakt. De eerste opname was een kluwen aan
noten, waarbij het merendeel juist geïntoneerd werd. Bij de tweede opname werden er
parallelle akkoorden zonder metronoom opgenomen. Door gebrek aan metronoom volgen de
verschillende lagen niet hetzelfde tempo. Bij de derde opname werden er parallelle
akkoorden met visuele metronoom opgenomen waardoor het tempoverschil tussen de lagen
minder groot was. Daarboven ligt een contrapuntisch weefsel dat als een kluwen klinkt
doordat het in hetzelfde register gespeeld wordt als de harmonie. Bij de laatste opname werd
de derde opname gebruikt waarbij er een paar lagen werden afgehaald. Daarboven
weerklinkt een live improvisatie. Er werden veel valse noten gespeeld. Het is door deze
sessie dat ik twijfelde om de plakkertjes terug te plakken. 7 was regelmatig te laag, wat niet
zo raar is aangezien dat de grote kwint is die neigt naar een reine kwint. Wat wel opvallend is
is dat 0 regelmatig te hoog was, terwijl deze tonen zouden moeten resoneren met de losse
A-snaar.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat zonder plakkertjes het te moeilijk is om juist te intoneren
in 13-EDO met een Loop station. Toen het 4 november 2021 mogelijk werd om in Sibelius te
componeren in 13-EDO heb ik het idee om te componeren voor Loop Station laten vallen.
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3.2 Compositie
Wanneer ik de juiste software gevonden had, mijn plakkertjes terug geplakt had en besloten
had om geen Loop Station te gebruiken kon ik beginnen met de compositie van de derde
fase. In dit hoofdstuk zullen de verschillende stappen die werden ondernomen opgesomd
worden. De eerste stappen vonden gelijktijdig plaats met de voorbereiding van fase 3.
10 september 2021 wilde ik enkele dingen testen alvorens het componeren: Leimma en
Apotome, werken met een Loop Station en Logic Pro X in 13-EDO kunnen herstemmen. Dit
werd getest, de uitleg daarover staat in hoofdstuk 3.1.
16 september 2021 besefte ik dat een van mijn nevendoelen van dit onderzoek is om te
bewijzen dat er mooie muziek gemaakt kan worden in 13-EDO. De drang om dat te bewijzen
komt voort uit de citaten en composities uit fase 2. Ik besefte dat ik de composities die in
fase 2 werden opgelijst niet mooi vind en dat ik heel graag iets wil kunnen componeren in 13EDO dat ik wel mooi vind. Toen ik bij de workshop over microtonale software (10 september
2021, Utrecht) vertelde over mijn onderzoek was de reactie van Khyam Allami dat hij het
bewonderenswaardig vond dat ik nog kon lachen als ik het over 13-EDO had. Hij vond 13EDO een hele uitdaging (K. Allami, persoonlijke communicatie, 10 september 2021).
23 september 2021 werd een onderzoeksplanning opgesteld. In november moest er
gecomponeerd worden om het stuk op het compositieconcert in december te kunnen
presenteren. Voor november wilde ik kunnen werken met een Loop Station, experimenteren
met samenspelen met elektronische begeleiding en de theorieën over harmonie getest
hebben. Dat laatste heb ik uiteindelijk niet gedaan omdat ik met de toonladders te
onderzoeken al genoeg materiaal had om mee te kunnen componeren.
1 november 2021 moest het componeren volgens de planning beginnen. Ik besefte dat ik
geen idee had hoe ik hieraan moest beginnen. Wel wist ik dat ik de toonladders en theorieën
over harmonie uit fase 2 nog moest testen, en dat ik wilde componeren voor akoestische
cello met elektronische begeleiding en/of Loop Station.
In de compositieles stelde Caroline Ansink voor om voor strijkkwartet te componeren en de
tonen zo te beperken dat alle muzikanten in een enkele positie kunnen spelen. Ze deed een
voorstel hoe zo’n toonladder (zie Voorbeeld 51) eruit zou kunnen zien (C. Ansink,
persoonlijke communicatie, 1 november 2021). Zij heeft me doorverwezen naar de
kamermuziekdocent Sebastian Koloski, die me op zijn beurt de contactgegevens van drie
strijkkwartetten gaf. Deze ensembles heb ik op 2 november 2021 een Whatsapp bericht
gestuurd. Twee ensembles hadden het te druk en een ensemble zat in het buitenland en zou
enkel het tweede semester kunnen. Dat aanbod heb ik geweigerd omdat ik dan niet meer in
Utrecht studeer en dit onderzoek dan al in een laatste stadium zou moeten zitten. 4
november 2021 heb ik een mail gestuurd naar violiste Nina Zuure om te vragen of we
konden samenwerken maar ook zij had het te druk.

Vb. 51: toonladder voorgesteld door Caroline Ansink

2 november 2021 ging het onderzoek naar de bestaande toonladders uit fase 2 van start. Er
werden vijf toonladders op cello gespeeld maar daarna besefte ik dat het er te veel zijn om
allemaal op cello te spelen. Daarnaast werd de toonladder die Caroline omschreef getest.
Wat interessant is aan deze toonladder is dat niet elk octaaf dezelfde noten bevat.
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3 november 2021 werd er een filmpje gemaakt waarin alle 48 toonladders uit de lijst van fase
2 na elkaar weerklinken met het geluid van de plug-in EP-MK1 (zie Bijlage 10). Het filmpje
begint met de pentatonische ladders, gevolgd door de heptatonische. De meeste
toonladders zijn octatonisch waardoor er een onderscheid wordt gemaakt tussen
octotonische toonladders die beginnen met een halve toon en octotonische toonladders die
beginnen met een hele toon. Ten slotte volgen de nonatonische en dekatonische
toonladders.
4 november 2021 heb ik per categorie een favoriete toonladder gekozen: Father Pentatonic,
Sephiroth Heptatonic, Ultharian voor de octotonische toonladders die op mineur lijken en
Indra 1 voor toonladders die op majeur lijken. De kolom met opmerkingen in de lijst van
toonladders (zie Bijlage 5) bevat opmerkingen van deze beoordelingssessie. De
nonatonische en dekatonische toonladders behoorden niet tot de favorieten. Deze vier
favoriete toonladders werden op cello gespeeld. Daaruit kwam Sephiroth Heptatonic als de
meest interessante toonladder, hij kan gespeeld worden met twee posities en heeft een
mooie symmetrie. Dezelfde dag is het gelukt om Kontakt te verbinden met Sibelius,
waardoor Sibelius toonhoogtes van 13-EDO met het timbre van strijkers kan afspelen.
6 november 2021 ben ik naar Central Gallery geweest in Praag waar een tentoonstelling was
met schilderijen van Alfons Mucha. Op het einde van die tentoonstelling heb ik een postkaart
gekocht van Mucha’s Clair de Lune (Mucha, 1902). Het schilderij op deze postkaart zal later
de inspiratie vormen voor deze compositie.
10 november 2021 heb ik de Sephiroth toonladder in Logic Pro X gespeeld. Ik kon kiezen of
de ladder binnen elk octaaf uit dezelfde noten zou bestaan zoals de originele Sephiroth
toonladder, of ik het patroon neem van deze ladder (kleine secunde, grote terts) en dat
doortrek over de octaven heen. Ik heb voor de laatste optie gekozen. Op een keyboard ziet
deze toonladder eruit als de octatonische modus van Messiaen, maar door de 13-EDO
herstemming klinken er in elk octaaf andere tonen. Dezelfde toonladder transponeerde ik
een grote secunde hoger, wat me in staat stelde om te componeren met twee reeksen die
samen alle 13 tonen in elk octaaf bevatten. In deze Logic sessie zocht ik naar akkoorden die
ik mooi vond binnen deze ladder. Ik kwam uit op de genoteerde vergrootte drieklank, waar ik
een akkoordopeenvolging mee maakte in reeks 1. Deze akkoorden klonken voor mij open en
mysterieus, ik heb ze geschreven terwijl ik naar de postkaart van Mucha’s Clair de Lune keek
en probeerde de sfeer van het schilderij te benaderen. In reeks 2 gebruikte ik een zesklank
van opeenvolgende noten in de toonladder, waarboven ik een motief schreef bestaande uit
akkoordnoten. Deze samenklank klonk voor mij gesloten, als een zwerm. Deze twee
elementen zullen het basismateriaal worden van de compositie.

Vb. 52: twee reeksen van de Sephiroth toonladder (links), akkoordopeenvolging in reeks 1 (midden),
akkoord met motief in reeks 2 (rechts). Deze voorbeelden werden genoteerd in de alternatieve
Kentaku notatie.

11 november 2021 werd er met de bouwstenen uit voorbeeld 52 een eerste versie van de
compositie gemaakt. Op een gegeven moment zat ik vast bij een cellosolo, dan heb ik voor
het eerst mijn cello erbij genomen. Het viel me op dat het niet zo moeilijk was om de in
Sibelius genoteerde noten op cello te spelen. Ik wist hoe ze moesten klinken en dat maakte
het vrij makkelijk om het juiste plakkertje te vinden.
15 november 2021 twijfelde ik aan de vorm van deze compositie. Ik dacht eraan om de
compositie die ik had met de Sephiroth toonladder als middendeel te gebruiken van een
compositie met de vorm snel-traag-snel. In functie hiervan heb ik heb een ander stuk
proberen te componeren met de Father Pentatonic toonladder (zie Bijlage 6 voor partituur,
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Bijlage 10 voor audio). Bij deze toonladder had ik ook de keuze om elk octaaf hetzelfde te
doen of om het patroon (kleine terts, grote secunde) door te trekken over de octaven.
Ditmaal koos ik voor de eerste optie.
16 november 2021 had ik compositieles van Jeroen D’hoe over deze twee composities. De
compositie met de Father Pentatonic moest ik beschouwen als een oefening, mijn docent
raadde me aan om verder te werken aan de compositie met de Sephiroth toonladder (zie
Bijlage 7 voor partituur, Bijlage 10 voor audio) omdat deze poëtischer was. Ik legde hem mijn
twijfels over de vorm uit en hij gaf als advies om de opbouw tot de climax (m26-41) te
houden, net als de canon (m56-66). Hij raadde aan om de eerste anderhalve pagina (m1-21)
meer intrigerend te maken en om vanaf maat 22 meer zestiende noten te gebruiken. Om het
begin meer intrigerend te maken zou hij de akkoorden van maat 22-23 in het begin al eens
aankaarten zodat de luisteraar dit materiaal zou herkennen als het terugkomt. De opbouw
van maat 16-25 bestaat uit kwartnoten, gevolgd door achtste noten gevolgd door zestienden.
Dit idee kan ik meer uitbuiten. Hij raadde aan om bij de akkoorden in het algemeen meer te
wisselen tussen enge en wijde ligging. Hij vond dat in maat 69-70 de continuïteit werd
doorbroken (J. D’hoe, persoonlijke communicatie, 16 november 2021).
19 november 2021 heb ik een nieuwe versie van deze compositie gemaakt (sephiroth v2)
waarbij ik de feedback heb proberen te implementeren. In deze versie heb ik geprobeerd om
met de dissonante akkoorden van de tweede reeks te beginnen. Het begin uit de vorige
versie (m1-9) heb ik een octaaf hoger geschreven en de melodie ligt nu in harmonieken in de
cello in plaats van in de viool. In maat 70-72 van de oude versie heb ik iets anders
geprobeerd om de continuïteit door te trekken.
22 november 2021 heb ik een nieuwe versie gemaakt (sephiroth v3). Er werd een nieuwe
cellosolo geschreven aan het begin van de compositie, tussen reeks 1 en reeks 2. Deze
cellosolo bleef bewaard in de finale versie. In deze versie wordt er meer en sneller gewisseld
tussen de twee reeksen. Waar de continuïteit in de oude versie niet goed was in maat 70-72
heb ik nu een paar maten extra geschreven die lijken op een stijgende sequens.
Diezelfde namiddag had ik compositieles van Caroline Ansink. Ze vond het jammer dat ik
drieklanken gebruikte omdat dit aan het tonale doet denken. De clusters zou ze ook in wijde
ligging willen zien. Ze raadde aan om als oefening eens te luisteren naar de intervallen van
eerst 12- gevolgd door 13-EDO en te kijken of ik een stuk kon componeren met mijn
favoriete intervallen. Deze oefening dient om nog verder van het tonale af te stappen.
23 november 2021 heb ik voor het eerst de versie die ik toen had met speakers proberen te
oefenen op cello. De harmonieken in het begin heb ik door deze test geschrapt. Intoneren
bleef lastig ondanks de plakkertjes maar over het algemeen gaat het vrij goed. Snelle
passages ga ik vanbuiten moeten leren zodat ik naar de toets van de cello kan kijken om de
intonatie van de sprongen te garanderen.
25 november 2021 maakte ik de vierde versie van deze compositie (sephiroth v4) waarbij het
begin werd aangepast. 27 november 2021 is met deze versie de compositie af (audio Bijlage
10, partituur Bijlage 9). Het begin is terug veranderd in de eerste reeks, het deel dat ervoor
kwam met de tweede reeks werd geschrapt. De cello harmonieken werden terug in de viool
gelegd. Het pizzicato tussenspelletje werd vervangen door een langere, beter uitgewerkte
pizzicato versie. De cellomelodie met akkoorden van de tweede reeks die daarop volgde
werd langer en beter uitgewerkt. Vanaf de opbouw tot de climax (oude versie m26-41) werd
er niets meer veranderd.
Deze namiddag heb ik zoals Caroline aanraadde een lijst gemaakt met welke gevoelens de
intervallen in 13-EDO bij me oproepen (zie onderstaande tabel). Ik kwam erachter dat al mijn
favoriete intervallen in de Sephiroth compositie aanwezig waren. Ik twijfelde om nog een snel
deel te schrijven dat contrasteert met deze compositie. Deze dag heb ik de compositie
officieel Mucha’s Clair de Lune gedoopt in plaats van Sephiroth.
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Kleine secunde stijgend

Spanning die oplost, klagend

Kleine secunde dalend

Idem

Grote secunde stijgend

Ontspanning, wekt verwachting, natuur

Grote secunde dalend

Ontspanning maar tegendraads

Kleine terts stijgend

Ontspanning, wekt verwachting, natuur

Kleine terts dalend

Ontspanning, zuchtend

Grote tests stijgend

Ontspanning, overdreven vrolijk

Grote terts dalend

Ontspanning, overdreven vrolijk, gaan zitten

Kleine kwart stijgend

Open, natuur

Kleine kwart dalend

Neerleggend, meer nadruk

Grote kwart stijgend

Spanning, gevaar

Grote kwart dalend

Spanning, gevaar

Kleine kwint stijgend

Minder spannend dan grote kwart

Kleine kwint dalend

Spannender dan stijgende kleine kwint

Grote kwint stijgend

Valse kwint, minder spannend dan kleine kwint

Grote kwint dalend

Valse kwint, minder spannend dan kleine kwint

Kleine sext stijgend

Ontspanning, natuur

Kleine sext dalend

Minder mooi dan stijgend

Grote sext stijgend

Beetje meer spanning dan kleine sext

Grote sext dalend

Meer spanning dan stijgend, mysterieuzer

Kleine septiem stijgend

Aankondiging, natuur

Kleine septiem dalend

Ontspanning

Grote septiem stijgend

Kleurrijk

Grote septiem dalend

Klopt niet
Vb. 53: eigen interpretatie van intervallen in 13-EDO

Inthar lus Lăneaf schreef over de intervallen dat de meest consonante intervallen in 13-EDO
de grote secunde, de kleine terts en grote terts zijn. De meest dissonante intervallen vindt hij
de kleine en grote kwint. Wat ertussenin zit noemt hij buzzy consonance en daartoe behoren
de kleine en grote kwart, kleine en grote sext, kleine en grote septime en de kleine none
(Inthar, 2021).
Voor mij behoren de grote secunde, kleine en grote terts ook tot de meest consonante
intervallen. De meest dissonante intervallen zijn voor mij de kleine kwart, in tegenstelling tot
Inthar die de kwinten het meest dissonant vindt.
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Wanneer ik in fase 1 het deel over Aether schreef heb ik vooral grote secundes gebruikt, het
hoofdmotief bestond uit twee grote secundes die samen een grote terts vormen. De
bedoeling was dat dit deel consonant klonk dus tot zover komen de meningen overeen. In dit
deel over Aether schreef ik ook een grote kwart (1m17), die bestond uit een stapeling van
grote secundes. Op deze manier klinkt de grote kwart niet dissonant, maar geeft wel iets
meer spanning dan voorgaande grote terts. Rond 4m34 begint een motief in harmonic trills
waarbij een dalende kleine kwint sprong regelmatig terugkeert, maar in deze context en met
dit timbre klinkt dit niet dissonant. Dit doet me denken aan Ivor Darreg, die het belang van
timbre in microtonale muziek benadrukte (zie Hoofdstuk 2.4; McLaren, 1993a, p. 23).
Wanneer ik in het deel over Duisternis spanning wilde opwekken werd er voornamelijk
gefocust op de tweeklanken grote septime en grote kwint.
Ik vind het opvallend dat een grote septime als samenklank erg dissonant klinkt, maar in
Mucha’s Clair de Lune wordt hij als sprong gebruikt en klinkt hij mooi en kleurrijk. Nog een
voorbeeld waarbij de samenklank ander geïnterpreteerd wordt dan de sprong zijn de grote
kwinten die in Mucha’s Clair de Lune voorkomen als akkoordenreeks (zie Voorbeeld 52
midden). Hier klinken niet vals omdat ze bestaan uit twee grote tertsen.
26 november 2021 ontstond het idee om een treiskaidekafonie te componeren in Logic Pro
X. Ik vond dat ik erin geslaagd was om iets moois te maken in 13-EDO en wilde nu de
mensen nachtmerries bezorgen. Ik wilde hierbij de vorm overnemen van Black Angels van
George Crumb (incipitsify, 2019), dat bestaat uit dertien delen waarbij zeven het middelpunt
is van de symmetrie. Ik zou zeven verschillende samples gebruiken die de symmetrie van de
dertien delen volgen. Deze compositie zou nog steeds voor digitaal strijkorkest zijn, maar
met de sample bibliotheken Orchestral Swarm en British Drama Toolkid. Deze bibliotheken
bevatten bijzondere effecten. Ik heb op papier een tweestemmige oefening gemaakt met een
dertientoonsreeks en die oefening heb ik daarna omgezet in Logic om te experimenteren met
de samples (audio in Bijlage 10).
29 november 2021 had ik compositieles van Caroline Ansink. Ik heb haar uitgelegd dat ik
aan een treiskaidekafonie aan het werken was en dat het moeizaam ging. Ze raadde me aan
om dat idee te laten vallen, omdat het niet bij me paste. Ze vond dat ik de samenklanken nog
grondiger moest onderzoeken. Hierbij zou ze methodisch te werk gaan: hoe klinkt een kleine
secunde, hoe klinken er twee bovenop elkaar, hoe drie enzovoort tot het niet meer mooi is.
Dit wordt met elk interval herhaald. Daarna zou ze nog alle combinaties testen tussen
verschillende intervallen. Ze zou alle samenklanken feedback geven in de vorm van een
cijfer op tien. Door de beperkte tijdsspan van dit onderzoek heb ik dit voorstel niet meer
kunnen uitvoeren (C. Ansink, persoonlijke communicatie, 29 november 2021).
Van 9 tot 16 december 2021 heb ik aan de welluidendheid van de elektronische begeleiding
gewerkt in Logic Pro X. Het verliep niet zo vlot, de processor van mijn computer had
moeilijkheden om alle MIDI-tracks tegelijk te herstemmen, waardoor ik uiteindelijk track per
track bewerkt heb en heb geëxporteerd naar audio, zodat ik uiteindelijk de verschillende
audio-tracks onderling kon mixen. Ik heb twee sample bibliotheken gebruikt: Spitfire Albion
One en Spitfire Chamber Strings. Voor sommige passages (m1-16; m30-33; m78-83) vond ik
het volle orkest van Albion One beter klinken en voor andere passages (m17-24; m34-77)
waarbij ik meer articulatie wilde heb ik de Chamber Strings gebruikt. Soms kwam ik tot de
mooiste klankkleur door de twee te combineren (m34-37; m84-89).
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Vb. 54: Clair de Lune elektronische begeleiding in MIDI

21 december 2021 zou ik voor het eerst Mucha’s Clair de Lune hebben uitgevoerd op het
compositieconcert in Utrecht. Door een plotse lockdown heeft dit concert niet kunnen
plaatsvinden.
7 januari 2022 heb ik de reële score van Mucha’s Clair de Lune afgewerkt (zie Bijlage 8). De
notatie is hierbij veranderd van de alternatieve Kentaku notatie, die noodzakelijk was om met
Kontakt de samples te kunnen herstemmen, naar de notatiemethode van Johnny Reinhard.
Hierdoor benaderen de geschreven toonhoogtes het klankresultaat het best, een geschreven
octaaf klinkt nu ook als een octaaf.
26 februari 2022 heb ik Mucha’s Clair de Lune voor het eerst voor publiek gespeeld op het
klasconcert cello in de academie van Merksem. Het publiek vond het mooi. Een oudere
dame vond het ontspannend om naar te luisteren. Een meisje van ongeveer twintig jaar die
muziekpedagogie studeert vond dat dit juist meer energie kostte om naar te luisteren
(persoonlijke communicatie, 26 februari 2022).
8 maart 2022 heb ik dit stuk gespeeld op het compositieconcert in Utrecht. Tijdens de
uitvoering dacht ik dat ik veel valse noten speelde, maar door achteraf de video te
beluisteren en de toonhoogtes te vergelijken met de EP-MK1 plug-in kon ik maar twee grote
intonatiefouten detecteren. Dit bevestigt mijn theorie dat de combinatie van plakkertjes en
tape ideaal is om goed te kunnen intoneren.
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3.3 Reflectie
Hier volgt een korte reflectie over de derde fase: het componeren met kennis van de state of
the art. Hierbij wordt er gereflecteerd over de theorieën over harmonie, het format van de
derde compositie namelijk cello en elektronische begeleiding, de interpretatie van andere
luisteraars, de onnauwkeurigheid die samenhangt met 13-EDO op een akoestische wijze te
willen spelen en de methode, het componeren met kennis van de state of the art.
3.3.1 Harmonie
Uiteindelijk heb ik de theorieën over harmonie niet meer getest omdat de harmonie van
Mucha’s Clair de Lune is voortgekomen uit de Sephiroth toonladder. Op deze manier werd
vermeden om tonaal functionele harmonie toe te passen op 13-EDO zoals John Chalmers
dat deed (Chalmers, 1991).
3.3.2 Cello en elektronische begeleiding
Het is me in dit onderzoek niet gelukt om foutloos cello te spelen met elektronische
begeleiding zonder plakkertjes. Door de elektronische begeleiding maakte ik minder fouten
dan wanneer ik op het gehoor speelde. De veiligste optie om juist te intoneren is toch het
spelen met plakkertjes. De combinatie van de plakkertjes met de elektronische begeleiding
zorgde ervoor dat ik zowel mijn zicht als mijn gehoor kon gebruiken om te intoneren. Easley
Blackwood componeert bij voorkeur enkel akoestische muziek voor snaarinstrumenten met
frets of blokfluiten (Kaislar, 1991, p. 187). Door de plakkertjes zou mijn cello een
snaarinstrument met frets genoemd kunnen worden. Lou Harrison heeft zowel positieve als
negatieve ervaringen gehad door saxofoon, viool en cello met gamelan te laten
samenspelen. Voor sommige muzikanten lukte het om de intonatie aan te passen, bij
anderen niet (Kaislar, 1991, p. 187). Mandelbaum stelt dat er weinig verband is tussen het
vakmanschap van de performer in 12-EDO en het juist kunnen spelen van microtonen
(Kaislar, 1991, p. 187).
Een van de doelen van dit onderzoek was om akoestische muziek te schrijven in 13-EDO.
Door deze bezetting te gebruiken is dat deels gelukt: de cello speelt live akoestische muziek
en wordt begeleid door elektronische tape.
3.3.3 Interpretatie van anderen
Ik ondervond hetzelfde effect als bij de compositie uit de eerste fase, namelijk dat het publiek
van het klasconcert cello deze muziek niet ervoer als microtonaal of vals. De reacties waren
positief (persoonlijke communicatie, 26 februari 2022). Merk op dat deze steekproef vrij klein
was en dat dit allemaal amateur muzikanten waren.
3.3.4 Onnauwkeurigheid
Om microtonale stemmingen nauwkeurig te kunnen horen en spelen is er veel tijd en
oefening nodig. Het Kepler Quartet heeft veertien jaar intensief met Ben Johnston
samengewerkt om zijn tien strijkkwartetten op te nemen, die geschreven werden in Extended
Just Intonation. Het zevende strijkkwartet bevatte wel 1200 verschillende tonen. Eric Segnitz
speelt tweede viool bij het Kepler Quartet. Hij omschrijft het proces als volgt: eerst zetten ze
de breukwaarden van de tonen om in cent. Daarna luisterden ze naar MIDI-simulaties om
hun oren te laten wennen aan de stemmingen. Hierop volgden de repetities die heel traag
vooruit gingen aangezien ze akkoord per akkoord moesten stemmen. Uiteindelijk volgden de
opnamesessies (Segnitz, 2016).
Door met plakkertjes te spelen werd er te weinig nadruk gelegd op stemmen, waardoor de
toonhoogte bij de uitvoering 8 maart 2022 niet perfect was. De elektronische begeleiding
helpt om de tonen te horen maar dat wil niet zeggen dat mijn motoriek daardoor automatisch
mijn vingers op de juiste plek zet. Zonder plakkertjes spelen is beter voor de muzikaliteit,
maar het zou veel tijd kosten om de motoriek te laten wennen aan deze stemming. Het zou
makkelijker gaan moest er voor een bepaalde tijd uitsluitend in 13-EDO gespeeld kunnen
worden. Ik heb wekelijks ook in 12-EDO gespeeld, waardoor ik moest wisselen tussen de
twee stemmingen en de twee verschillende afstanden voor de vingers. Ik ben ervan
overtuigd dat het mogelijk is om met elektronische begeleiding zonder plakkertjes te kunnen
spelen, maar dan moet de muzikant een goed gehoor hebben en daarnaast veel geduld en
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tijd. Ik heb op drie maanden tijd acht sessies gehouden om te spelen met elektronische tape
zonder plakkertjes, wat niet genoeg tijd was om deze vaardigheid onder de knie te krijgen.
3.3.5 Methode
Het grootste voordeel aan deze methode is dat het schrijfproces heel snel vooruit is gegaan.
De Sephiroth toonladder was een makkelijke toonladder om mee te componeren omdat hij
visueel eruit ziet als een toonladder die elk octaaf hetzelfde is, zowel op de piano als in
muzieknotatie. De twee reeksen waren een goed beginpunt om akkoorden te vormen maar
ik ben blij dat ik er niet te strikt mee om ben gegaan waardoor de melodie vrij was. Met
Sibelius kan ik veel sneller componeren dan met audio fragmenten in Logic. Merk op dat die
snelheid ook deels komt omdat ik door fase 1 al vertrouwd ben geraakt met 13-EDO, er was
al een zeker basisniveau van kennis aanwezig.
Het was een gemak om te weten hoe andere mensen de intervallen en noten benoemen.
Wanneer ik dit in de eerste fase zelf moest doen voelde dat vrij onzeker. Het was fijn om nu
voort te kunnen bouwen op de kennis die mensen over 13-EDO gepubliceerd hebben.
De negatieve citaten en de composities die ik niet zo mooi vond hebben me extra
gemotiveerd om met deze compositie te willen bewijzen dat 13-EDO mooi kan zijn.
Een nadeel aan deze methode is dat er minder creatief zelf op zoek gegaan wordt naar
bijvoorbeeld nieuwe toonladders, het is veel makkelijker om er een te gebruiken die al
bestaat. De cellopartij is minder idiomatisch voor de cello dan de composities uit de eerste
fase die op cello-improvisaties gebaseerd zijn. Door te werken met Sibelius is de ritmische
vrijheid die ik in Logic vond weg. Daarnaast hebben de bestaande composities me niet echt
geholpen of geïnspireerd, ik ben benieuwd of ik zonder naar deze composities te luisteren tot
een gelijkaardig resultaat zou zijn gekomen.
Het magische dat cello spelen in 13-EDO had verdween ook wanneer ik alles met de
computer componeerde. De geluiden van de computer zijn perfect in 13-EDO gestemd, maar
zijn minder levend en echt dan de trillingen van de cello. Khyam Allami vertelde hetzelfde
tijdens zijn workshop over microtonale software, namelijk dat elektronische muziek de enige
manier is om perfect in de stemming te spelen maar dat de muziek daardoor wel zijn
levendigheid verliest (K. Allami, persoonlijke communicatie, 10 september 2021).
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Besluit
Conclusie
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Vormt een exploratief
praktijkonderzoek of een theoretisch vooronderzoek de beste basis om een stuk te
componeren in 13-EDO?’. Bij het exploratieve praktijkonderzoek is het resultaat een
compositie zonder kennis van de state of the art, bij het theoretisch vooronderzoek is het
resultaat een compositie met kennis van de state of the art.
Bij het exploratief praktijkonderzoek wordt de stemming bestudeerd door opnames van
cellosessies in 13-EDO te analyseren. Deze cellosessies bevatten improvisaties en
methodische uiteenzettingen van tweeklanken, akkoorden en harmonic trills. Een voordeel
aan deze methode is dat de onderzoeker een grote affectie voor deze stemming voelde als
gevolg van de stemming op cello te spelen. Nog een voordeel is de vrijheid die gepaard gaat
met het zelf ontdekken van de stemming, dit zorgt voor creatieve inzichten die vernieuwend
kunnen zijn ten opzichte van voorgaand onderzoek. Het nadeel is dat de onderzoeker
beperkt wordt door het eigen kunnen als cellist. Door via de cello de stemming te ontdekken
wordt er eerst op zoek gegaan naar wat er vertrouwd klinkt, wat neigt naar het tonale, om
daarna daarvan af te wijken en de verschillen uit te buiten in de tweede compositie.
Bij het componeren met kennis van de state of the art is een voordeel dat het minder
tijdsintensief is omdat bevindingen en toonladders van andere componisten gebruikt kunnen
worden. Een nadeel is dat de creativiteit beperkt kan worden door voort te willen bouwen op
kennis van voorgaande onderzoekers. Dit maakt het onderzoek makkelijker en sneller, maar
ook minder origineel. De kennis van de state of the art zorgt wel dat de onderzoeker een
houding aanneemt ten opzichte van de bestaande composities en voorafgaand onderzoek.
Dit is een houding van ontevredenheid, waardoor er een sterk verlangen is om te willen
bewijzen dat 13-EDO ook mooi kan klinken volgens het esthetisch kader van de
onderzoeker.
De conclusie luidt als volgt, een exploratief praktijkonderzoek vormt de beste basis om een
stuk te componeren in 13-EDO. Een rationele verdieping in het onderwerp aan de hand van
de state of the art is niet essentieel en kan de creativiteit belemmeren, maar wanneer de
onderzoeker de nood voelt om iets op te zoeken moet dit worden toegelaten.

Discussie
Dit was niet de conclusie die tijdens het onderzoek verwacht werd. Ik dacht dat een
combinatie van een exploratief praktijkonderzoek en een theoretisch vooronderzoek de beste
basis zouden vormen. Maar ik moet toegeven dat ik tijdens de eerste fase veel creatiever te
werk ging omdat er nog geen grenzen waren. Een audiocollage maken in Logic was nieuw
voor me, en het zorgde ervoor dat ik verschillende cello technieken kon uitproberen en
verwerken. Hiernaast is dit een format dat ik in het 13-EDO repertoire nog niet ben
tegengekomen, net als het toelaten van extended techniques die tonen veroorzaken die niet
tot de stemming behoren. Daarnaast heb ik een nieuwe toonladder kunnen toevoegen aan
de lijst met bestaande toonladders (zie Bijlage 5). Op het visuele aspect na is deze
compositie veel rijker dan Mucha’s Clair de Lune. Er is meer rijkdom in klankkleur,
instrumentale technieken, ritmische vrijheid en effecten gebruikt in Logic. Het werken met
reeksen voor een gesampled strijkorkest is minder origineel. Wat aan dat werk wel een
pluspunt is is de live cello. Het theoretisch kader legt grenzen op, er wordt een mening
gevormd ten opzichte van wat al bestaat. Een goede componist moet in staat zijn om
ondanks het theoretisch kader die grenzen toch te overschrijden en iets vernieuwend te
doen. In een zekere zin heb ik dat ook gedaan, ik heb de Sephiroth toonladder niet letterlijk
gebruikt maar het patroon doorgetrokken, en er bestaat heel weinig repertoire voor een
akoestisch instrument en tape in 13-EDO. Maar ik had nog verder uit de comfortzone kunnen
gaan, zoals bij de eerste fase.
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Door met de tweede compositie in Sibelius te kunnen componeren bleef ik ook meer in de
comfortzone. Het was niet gemakkelijk om deze stemming in Sibelius te krijgen, maar toen
het eenmaal gelukt was wilde ik deze mogelijkheid uitproberen. Het nadeel aan met Sibelius
componeren is dat er gecomponeerd wordt met het zicht, vanuit een kenniskader van
compositorische technieken dat verworven werd door partituren te analyseren. Door te
componeren in Logic kan er niet op hetzelfde kenniskader beroep worden gedaan en moet
er gecomponeerd worden met het gehoor, wat ritmisch veel vrijer is dan de arbitraire maten
in Sibelius.
De motivatie om te componeren was in beide stukken erg verschillend. In de eerste fase
componeerde ik omdat ik na de eerste improvisatie in 13-EDO oprecht geloofde in het
potentieel. Deze stemming klonk anders, nieuw, maar kan ook mooi klinken. Deze stemming
kon mijn absoluut gehoor beetnemen, doordat mijn gehoor de notennamen van 12-EDO op
de tonen plakte en er kwam altijd een moment dat het opeens niet meer klopte. Deze
stemming kan klinken als een ontembaar beest, heel dissonant en dreigend. Deze drie
aspecten van 13-EDO heb ik in de eerste fase uitgetest. In de derde fase wilde ik bewijzen
dat 13-EDO mooi kan zijn om de bestaande citaten aan te vechten en omdat ik de
bestaande composities niet mooi vond. In deze fase componeerde ik vanuit een
ontevredenheid over wat er al bestaat, wat een heel andere motivatie is dan de affectie die ik
voelde tijdens het cello spelen.
Ik ben ervan overtuigd dat ik nooit zo’n sterke affectie voor 13-EDO zou hebben gevoeld als
ik het niet via de cello had leren kennen. Op cello leven deze klanken, het was leuk om mijn
instrument op een andere manier te leren kennen, en de trillingen van de lage B-snaar waren
heel aangenaam. Op de computer klinkt deze stemming minder levend en rationeler.
In deze alinea reflecteer ik over de verschillende standpunten die aangekaart werden in de
inleiding.
Ik bevestig het standpunt van Easley Blackwood, namelijk dat theorie en patronen zoeken
helpt om sneller te kunnen componeren (Keislar, 1991, p. 182). De Sephiroth toonladder die
ik gebruikt heb was een patroon en daarmee kon ik snel componeren. Hiernaast ben ik het
ook eens met het standpunt van Ivor Darreg die stelt dat theoretische systemen helemaal
niet noodzakelijk zijn om te componeren, wat bewezen werd in Aether en Erebos. Ik heb niet
zoals Erv Wilson verschillende schematische voorstellingen gemaakt van de mogelijkheden
binnen 13-EDO (Wilson, 1994).
Ik kan het standpunt van Lou Harrison bevestigen dat het leuk is om een nieuwe stemming
uit te testen zonder kennis van theorie (Kaislar, 1991, p.182). Ook Chuckles McGee32 raadt
aan om bij de ontdekkingstocht van microtonaliteit geen theorie te lezen (McGee, 2018). 13EDO via de cello verkennen voelde voor mij als een ontdekkingstocht, ik was nieuwsgierig
en enthousiast.
William Schottstaedt vindt muziek die op theorie gebaseerd is saai (Kaislar, 1991, p. 183). Dit
vind ik een moeilijk standpunt om te beoordelen. Blackwoods compositie is gebaseerd op
theorie en die klonk voor mij saai. Maar Mucha’s Clair de Lune is ook gebaseerd op theorie
en dat vind ik een mooie compositie. In Schottstaedts voordeel, Mucha’s Clair de Lune was
wel veel minder origineel in vergelijking met Aether en Erebos en in dat opzicht kan het saai
genoemd worden.
Door de beperkte tijdsspanne van het onderzoek werden sommige ideeën niet uitgevoerd.
Ten eerste werden de theorieën over harmonie van John Chalmers niet getest (zie Hoofdstuk
2.6; Chalmers, 1991, p. 53). Achteraf gezien waren ze waarschijnlijk niet relevant geweest
omdat Chalmers naar tonale wetten zocht in 13-EDO. Ten tweede werd het
onderzoeksvoorstel van Caroline Ansink over samenklanken niet uitgetest. Ze stelde voor
om van kleine secunde tot grote septime opeenstapelingen te maken, eerst van dezelfde
intervallen tot het niet meer mooi klinkt en daarna ook gemengde samenklanken. Al deze
samenklanken zouden beoordeeld worden met een cijfer op tien om te achterhalen welke
samenklanken ik werkelijk de mooiste vind. Dit is een heel systematische manier om
32

Dit is een van de pseudoniemen van Igliashon Jones.
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samenklanken te bestuderen (zie Hoofdstuk 3.2, p. 64; C. Ansink, persoonlijke
communicatie, 29 november 2021). Ten derde heb ik de treiskaidekafonie met ander sample
bibliotheken in Logic niet kunnen afmaken. Er is een voorbereidende versie gemaakt, maar
de symmetrische vorm in dertien delen heb ik niet kunnen verwezenlijken.
Het meest artistieke eindresultaat zou een compositie zijn geweest voor live cello en tape
bestaande uit gemanipuleerde cello-opnames. De live cello maakt de compositie
aantrekkelijker om op een concert naar te kijken en de tape uit gemanipuleerde celloopnames zorgt voor een meer levendige begeleiding dan een gesampelde tape.
Merk op dat van de zes componisten die geïnterviewd werden voor het artikel Six
Composers on Nonstandard Tunings Lou Harrison de enige is die uitsluitend akoestische
microtonale muziek componeert zonder de hulp van technologie. De vijf anderen (Easley
Blackwood, John Eaton, Ben Johnston, Joel Mandelbaum, William Schottstaedt) gebruiken
technologie om mee te componeren (Kaislar, 1991, pp. 188-189). Ik vind het opvallend dat bij
de compositie uit de eerste fase de input akoestisch was, namelijk cello-opnames, en de
output elektronisch, namelijk een audiocollage. Bij de compositie uit de derde fase is het
andersom, ik heb via de computer gecomponeerd om een deels akoestisch resultaat te
bekomen. Het is me niet gelukt om zoals Lou Harrison alles akoestisch te houden.
Easley Blackwood stelt dat microtonale muziek altijd vals klinkt (Kaislar, 1991, pp. 199-200).
Hier ben ik het niet mee eens. De mensen die ik Aether en Erebos en Mucha’s Clair de Lune
heb laten horen ervoeren dit niet als vals. Ik moet toegeven dat mijn steekproef wel vrij klein
is, en achteraf gezien had ik de luisteraars beter een vragenlijst laten invullen na het
luisteren. John Eaton stelt dat er altijd critici zullen zijn die het vals vinden klinken, terwijl het
merendeel van het publiek dat niet zo ervaart (Kaislar, 1991, p. 200). Schottstaedt stelt dat of
iets vals klinkt afhankelijk is van de muzikale context. Iets dat in het begin van een
compositie vals klinkt kan tegen het einde van een compositie niet vals klinken (Kaislar,
1991, p. 200).
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Aanbevelingen
Ik vermoed dat deze conclusie van toepassing is om andere microtonale stemmingen te
verkennen, namelijk dat het beste resultaat voorkomt uit de stemming te ontdekken via het
eigen instrument.
Maar het is enkel mogelijk als de onderzoeker een instrument heeft dat zich ertoe leent om in
deze microtonale stemmingen te spelen. Voor strijkers en de fretless guitar is dat geen
probleem, er kunnen duidelijke markeringen worden aangebracht. Bij viool zal het aantal
mogelijke stemmingen kleiner zijn dan bij contrabas door de kleinere toets. Blazers zouden
dit kunnen doen met begeleiding van een elektronische tape. In dit geval zou het resultaat
anders kunnen zijn, aangezien ze nooit op volledig akoestische wijze deze stemming onder
de knie kunnen krijgen. Voor zangers zou het mogelijk kunnen zijn als ze een hulpinstrument
bespelen in de juiste stemming, anders zou het ook met elektronische tape moeten. Het is
ook mogelijk om net als Ivor Darreg en Buzz Kimball eigen percussie instrumenten te
ontwerpen voor deze stemming (Kimball, 1993; McLaren, 1993a, p. 23).33
Als deze stemming via de computer verkend wordt zou het resultaat anders kunnen zijn. Ik
vermoed dat de houding ten opzichte van de stemming afstandelijker zou zijn en dat er
sneller naar theorie gegrepen zal worden.
Wat een rol heeft gespeeld om tot deze conclusie te komen is mijn ontevredenheid over de
bestaande composities in 13-EDO. Andere stemmingen hebben misschien composities die
voor de onderzoeker aangenaam zijn en waarvan de onderzoeker wil leren. In dat geval zou
de uitkomst van het onderzoek anders of genuanceerder kunnen zijn.
Losstaand daarvan ben ik ervan overtuigd dat de stemming zonder theoretische voorkennis
op eigen instrument ontdekken de meest creatieve resultaten zal geven.
Qua notatiesystemen kan ik voor 13-EDO de ‘alternatieve Kentaku notatie’ (zie Voorbeeld 4)
en het notatiesysteem van Johnny Reinhard (zie Voorbeeld 6) aanraden. De alternatieve
Kentaku notatie geeft weer hoe 13-EDO gespeeld wordt op een herstemd pianoklavier. Deze
notatie werd in dit onderzoek gebruikt om 13-EDO in Logic en Sibelius te laten klinken34. Het
notatiesysteem van Johnny Reinhard geeft een absolute notatie weer: de geschreven
toonhoogtes benaderen het klankresultaat.

Dit is een selectie van instrumenten, er zijn nog meer (volks)instrumenten waarbij microtonale
stemmingen mogelijk zijn.
34 zowel via Kontakt als met de EP-MK1 plug-in
33
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Abstract
Het doel van dit onderzoek is om muziek te componeren in de microtonale stemming 13EDO (equal divisions of the octave), bij voorkeur voor een akoestisch instrument aangezien
dat een lacune is in het repertoire.
Binnen de microtonale onderzoekswereld worden er twee standpunten aangenomen:
sommigen waaronder Easley Blackwood en Erv Wilson baseren hun composities op theorie,
anderen waaronder Lou Harrison en Wiliam Schottstaedt leren een nieuwe stemming
kennen via een instrument. Hierdoor werd de vraag gesteld of een exploratief
praktijkonderzoek of een theoretisch vooronderzoek de beste basis vormt om een stuk te
componeren in 13-EDO.
Om deze vraag te beantwoorden vond dit onderzoek plaats in drie fases. In de eerste fase
werd er gecomponeerd met zo min mogelijk voorkennis over 13-EDO, de tweede fase geeft
de state of the art weer, en in de derde fase wordt er gecomponeerd met deze kennis.
Het resultaat van de eerste fase is de compositie Aether en Erebos, een audiocollage
bestaande uit cello-opnames. Om tot dit resultaat te komen werden er cellosessies in 13EDO opgenomen en geanalyseerd. Deze inzichten leidde tot een eerste compositie, die
onafgewerkt bleef omdat het te tonaal gedacht was. Daarop volgde het idee om een
audiocollage te maken waarbij de audio uit de gefilmde cellosessie het materiaal vormde om
mee te componeren. Het resultaat van de derde fase is de compositie Mucha’s Clair de
Lune, een compositie voor cello en elektronische begeleiding waarbij de 13-EDO toonladder
Sephiroth gebruikt werd.
De conclusie van dit onderzoek luidt dat een exploratief praktijkonderzoek de beste basis
vormt om een stuk te componeren in 13-EDO. Kennis van theorie zorgt voor een sneller
componeerproces maar kan de creativiteit limiteren.

