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Toevoegingen

Perspectieven over oude stemmingen

Onze oren zijn totaal gewend aan de huidige evenredige gelijkzwevende stemming 
en accepteren alle valsheid ervan als ʻnormaalʼ. We vinden afwijkende stemmingen 
snel raar en te vals. 
Leren onze oren het verschil te horen tussen een reine en de valse terts uit onze 
moderne stemming, dan pas valt de valsheid van onze stemming op.

Iemand die enkel oude stemmingen gewend is zal onze tertsen lelijk vinden en de 
muziek vlak en expressieloos.

Discussie oude & nieuwe muziek versus oude & nieuwe instrumenten. 
Een demonstratie werd voorbereid met mijn voorstel twee identieke Yamaha 
vleugels te stemmen in respectievelijk de huidige Evenredig Gelijkzwevende 
Stemming en in een Wohltemperierte Stemming uit het begin van de 18e eeuw. 
De besprekingen liepen vast en de demonstratie werd afgezegd vanwege het 
argument dat een oude Wohltremperierte Stemming niet op een moderne vleugel 
mocht, maar op een forte-piano moest worden gelegd. En dat twee verschillende 
vleugels vergelijken - modern ten opzichte van forte-piano - de stemmingen niet in 
tot hun recht zouden komen. 
Mijn vraag om dit nader toe te lichten leverde de opmerking op: “Je kunt een oude 
stemming niet in een modern instrument leggen”.
Mijn reactie daarop leidde tot het einde van het gesprek: “En oude muziek spelen 
op een modern instrument in de verkeerde stemming... kan dat dan wel?”

Er zijn zeker grote verschillen in klank tussen instrumenten van vroeger en nu. 
Alleen al het verschil in snaarspanning tussen instrumenten van vlak voor 1800 en 
van vandaag is resp. 1500 kg tot 25.000 kg. 
Het is vooral de mate van inharmoniciteit van de moderne instrumenten, van na 
eind 19e eeuw, wat botst met de oude Wohltemperierte stemmingen. 

Een demonstratie op twee identieke instrumenten uit het midden van de 19e eeuw 
zou nog het meest voor de hand liggen. Daar kan de klankkleur zowel oude als 
nieuwe stemmingen herbergen.

Een paar Pleyel of Erard Vleugels... 

Lijkt me een mooi plan.

 



Literatuur

Jorgensen Tuning
Poletti Temperaments for Dummies

Links

Hans Troost ~ pianostemmen & muziek instrument reparaties
http://www.troostmuziek.nl/html/artikel.php 

Paul Poletti ~ Construction & Restoration of historic pianos
http://www.polettipiano.com/Pages/pag1engpaul.html 

Edward Foote ~ Six Degrees Of Tonality ~ The Well Tempered Piano                
http://www.piano-tuners.org/edfoote/well_tempered_piano.html

Praktijk

Veel pianoʼs stemmen en leren kennen van verschillen in klankkleur en hun effect 
op een pianostemming. 

Verschillende oude stemmingen voor klavier instrumenten uitproberen. Vooral wat 
het effect is op de uitvoering van muziek van voorgaande eeuwen tot nu. 

Musiceren in verschillende stemmingen, met strijktrio en andere kleine ensembles. 

Genieten van muziek in welke stemming dan ook. 
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