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X. TOONHOOGTE, STEMMING EN INTONATIE 
 

De toonhoogte van de a1 was in de eerste helft van de 18e eeuw nog niet gestandaardiseerd 

en kon op verschillende locaties ook behoorlijk verschillen. In dit hoofdstuk wordt eerst on-

derzocht hoe die toonhoogte moet zijn geweest in beide hoofdkerken in Leipzig.  

Onder het begrip ‘zuiver’ werd in Bachs tijd zeker niet hetzelfde verstaan als ‘in overeen-

stemming met de toetsen van een hedendaagse piano’ (‘gelijkzwevende stemming’). Het spe-

len van zuivere intervallen naar de maatstaven van destijds leidde op toetsinstrumenten tot 

onoverkomelijke problemen. Daarom werden compromis-oplossingen bedacht, waarvan de 

gelijkzwevende stemming er slechts één was.  

In dit hoofdstuk komen verder aan de orde hoe andere instrumenten gestemd werden wan-

neer een toetsinstrument met het continuo meespeelde, en hoe zangers en instrumentalisten 

trachtten zo zuiver mogelijk te intoneren in zo’n ensemble. 

Afb. 1. G.F. Schmidt, Pythagoras in de smederij bij de ontdekking van de wetten van de toonhoogte. 
Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. 

Berlin 1752, Einleitung, p. 1. 
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1. Op welke toonhoogte werd ten tijde van Bach gemusiceerd in de 

beide hoofdkerken van Leipzig? 

Inleiding 
De hoogte van de a1 (diapason) was ten tijde van Bach nog niet gestandaardiseerd. Strijkin-

strumenten konden traploos op verschillende hoogten worden gestemd, maar voor de 

meeste blaasinstrumenten lag de toonhoogte veel vaster. Om te kunnen samenspelen met het 

plaatselijke orgel moesten blaasinstrumenten daarom worden aangeschaft met dezelfde dia-

pason als die van dat orgel (of met een afwijking van een of meer halve tonen: dan kon wor-

den getransponeerd). De invloed van de temperatuur was tijdens uitvoeringen niet extreem 

belangrijk: in grote onverwarmde kerken is de temperatuurfluctuatie op een dag klein. 

De diapason van orgels stond in 18e-eeuws Duitsland bekend als Cornett-Thon (naar de 

hoogte van de zink (=cornet) of Chor-Thon (naar het koor, ofwel de groep musici, die samen 

met het orgel zongen en speelden). In dit hoofdstuk zal verder de term ‘koortoon’ worden 

gebruikt. Door het meten van de lengtes van overgeleverde orgelpijpen, trombones, zinken 

en blokfluiten, kan de diapason van de koortoon in de 17e eeuw bij benadering worden bere-

kend. Op grond hiervan nemen onderzoekers als Bruce Haynes aan dat deze gemiddeld in 

de buurt van de a1 = 460 Hz lag. (464 Hz is een halve toon boven de huidige diapason, a1 = 

440 Hz.) Maar afwijkingen tot ca. een halve toon kwamen veel voor.1  

Dat in de 18e eeuw meer gewerkt werd met een lagere kamertoon, had verschillende 

oorzaken. Johann Gottfried Walther noemde er twee: mannelijke volwassen sopranen (falset-

tisten dus) hadden moeite met de hoogste tonen in de meest gebruikte toonsoorten, en strijk-

instrumenten hielden hun stemming beter vast wanneer de snaren wat minder waren aange-

spannen.A Ook Johann Mattheson (1713) noemde de zangers, maar daarnaast de moderne 

instrumenten als hobo en dwarsfluit, die, naar Franse gewoonte, meestal in lage stemming 

werden gebouwd. Mattheson pleitte er zelfs voor, de koortoon geheel af te schaffen.B De ka-

mertoon lag in de 18e eeuw een hele toon lager dan de koortoon, of zelfs anderhalve toon 

(Tief-Cammer-Thon, ‘lage kamertoon’). De lage kamertoon was in Frankrijk de standaard.2 

Hoewel de diapason van de koortoon dus variabel was, lag het verschil in toonhoogte tussen 

koortoon en kamertoon over het algemeen vast. Op deze manier konden instrumenten met 

verschillende diapasons toch samenspelen, waarbij sommige instrumenten dan een hele of an-

derhalve toon naar boven of naar beneden moesten transponeren. Om het samenspelen te 

vereenvoudigen, werden op veel plaatsen in Duitsland (maar niet in de buurt van Leipzig) in 

een overigens in koortoon staand orgel enkele registers naar kamertoon verstemd.3 Rond 

1700 werd de (gewone) kamertoon steeds gebruikelijker; in het bijzonder de houten blaasin-

strumenten werden in deze stemming gebouwd. Strijkinstrumenten en klavecimbels konden 

gemakkelijk lager gestemd worden. Alleen orgels, zinken, trombones en trompetten bleven 

vasthouden aan de koortoon. 

                                                      
1 Bruce Haynes, ‘Kammer- und Chorton in Leipzig’, in Siegbert Rampe, Dominik Sackmann, Bachs Or-

chestermusik, Kassel 2000, p. 316f. ; Ibid., ‘Pitch’, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

Volume 19, 2001, p. 793ff.; Ibid., A History of Performing Pitch: The story of “A”, Lanham and Oxford 

2002. 
2 Georg Muffat, Florilegium secundum, Passau 1698, ‘Erste Anmerckungen‘ IV.III.. 
3 Klaus Gerhardt, ‘Über das "Gedackt zur Musik" in Orgeln des 17. und 18. Jahrhunderts‘, Bericht über 

die Wissenschaftliche Konferenz zum V. Internationalen Bach-Fest der DDR, 1985, Leipzig 1988, p. 133-136. 
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Nieuwe orgels werden in de 18e eeuw langzamerhand steeds meer in kamertoon gebouwd. 

Dat was duurder: voor de lagere stemming waren grotere pijpen nodig, en moesten soms 

ook de orgelkassen hoger en breder worden. Uit de orgelpartij van de Missa BWV 232.2, die 

Bach aanbood aan de keurvorst, blijkt dat het orgel aan het hof van Dresden in 1733 reeds in 

kamertoon stond; de partij is namelijk niet getransponeerd. Dat moet beschouwd worden als 

bijzonder. Van het nieuwe Dresdener orgel van Gottfried Silbermann uit 1755 is de toon-

hoogte rond 1880 gemeten als a1 = exact 415 Hz.4  

De toonhoogte in Leipzig 
Uit het commentaar uit 1769 van een onbekende schrijver in Leipzig, blijkt dat ten tijde van 

Bach ‘alle orgels die in Leipzig voorhanden waren’, in koortoon stonden.C Dat zal niet alleen 

hebben gegolden voor de orgels in de Thomas- en Nikolaikirche, maar ook voor het draag-

bare positief (Trauungspositiv) van de Thomasschule (ondanks de tegengestelde overtuiging 

van Arnold Schering in 1936),5 en het positief van de Nikolaikirche (zie Hoofdstuk XVIII, Het 

orgel). Dit blijkt ook uit de orgelpartijen van de Halbe Brautmesse BWV 250-252 en van het 

tweede koor in de Matthäus-Passion BWV 244.2 die zoals alle orgelpartijen zijn getranspo-

neerd (een hele toon lager genoteerd dan de overige partijen). Deze partijen zijn vrijwel ze-

ker op het Trauungspositiv resp. het positief van de Nikolaikirche gespeeld. 

Johann Kuhnau noemde de toonhoogte van de Leipziger orgels ‘Cornettoon’. Na een 

grondige verbouwing in 1773 stond het orgel in de Thomaskirche nog steeds in koortoon. In 

de Nikolaikirche bleef het orgel tot 1793 in koortoon staan. Omdat Dresden en Leipzig globaal 

in dezelfde regio liggen, zou het goed mogelijk zijn dat de Leipziger kamertoon met die in 

Dresden overeenkwam, en dat de Leipziger orgels dus op a1 = ca. 464 Hz (koortoon) stonden. 

Bruce Haynes meent, ook o.g.v. metingen aan in Leipzig gebouwde koortoon-zinken en hou-

ten blaasinstrumenten in lage kamertoon dat de diapason van de orgels in Leipzig inderdaad 

a1 = 464-466 Hz was. In het bijzonder uit Leipzig overgeleverde zinken hebben steeds een a1= 

466 Hz. De bijbehorende diapasons voor kamertoon en lage kamertoon moeten dan a1 = 413-

415 Hz. resp. a1 = 391-394 Hz zijn geweest.6 Dat komt voor koortoon vrij nauwkeurig overeen 

met een halve toon hoger, voor kamertoon met een halve toon lager, en voor lage kamertoon 

met een hele toon lager dan onze huidige standaard a1 = 440 Hz.  

In de kerken in Leipzig ging Kuhnau na zijn aanstelling in 1701 als Director Musices al 

snel over op kamertoon, gewone of lage naar hem het beste uitkwam; dat had waarschijnlijk 

te maken met de gebruikte hobo’s. Blijkbaar had hij de beschikking over instrumenten in 

beide toonhoogten. De orgelpartijen werden daartoe omlaag getransponeerd.D Ook Bach 

voerde zijn kerkelijke werken in Leipzig kennelijk uit in kamertoon: de koortoon-partijen 

voor orgel, trompetten, zinken en trombones zijn steeds een toon lager genoteerd. De sollici-

tatiecompositie Du wahrer Gott und Davids Sohn BWV 23.2, de opnieuw gebruikte cantate 

Christen ätzet diesen Tag BWV 63 uit Weimar, de eerste versie van het Magnificat in Es BWV 

243.1 en de parodie op een Köthener cantate BWV 194.2 werden nog in lage kamertoon uit-

gevoerd, waarbij strijkers werden omgestemd.7 Na 4 juni 1724 kwam dit niet meer voor. De 

                                                      
4 Beverley Jerold, ‘Pitch in the vocal works of J.S. Bach’, Journal of the Riemenschneider Bach Institute 

XXXI/1, Berea 2000, p. 76, n. 4. 
5 Laurence Dreyfus, ‘Zur Frage der Cembalo-Mitwirkung in den geistlichen Werken Bachs‘, Bachfor-

schung und Bachinterpretation heute, Bach-fest Symposium Marburg 1978, Kassel 1981, p. 181. 
6 Haynes 2002, p. 214f., 229ff. en 426f.;  Haynes 2001, p. 798. 
7 BWV 23.2 werd in 1724 een halve toon lager (b) uitgevoerd dan genoteerd (c), zodat de transpone-

rende trombones in de beter speelbare toonsoort a koortoon konden spelen. Daartoe werden de hobo’s 
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partijen van instrumenten in koortoon werden getransponeerd genoteerd, en lage kamertoon 

werd niet meer toegepast.8 

 

1. Antwoord: 

De toonhoogte van Bachs kerkelijke werken in Leipzig was de normale kamer-

toon, met a1 = 413-415 Hz. Het orgel en de trompetten speelden een hele toon 

hoger in koortoon, en kregen daarom partijen die een toon lager waren geno-

teerd. Alleen tijdens zijn eerste jaar in Leipzig maakte Bach sporadisch ge-

bruik van de een halve toon lager staande lage kamertoon. 
 

 

2. Wat werd verstaan onder zuiver intoneren? 
 

De informatie in dit hoofdstuk is, voor zover niet specifiek in voetnoten vermeld, o.a. gebaseerd op de 

in voetnoot 9 vermelde literatuur. 

De gelijkzwevende stemming 
Tegenwoordig is men gewend aan de stemming van de piano, waarin het octaaf is verdeeld 

in 12 identieke halve toonafstanden (kleine secunden). Een grote terts is dan te beschouwen 

als een stapeling van 4 kleine secunden. Maar geen enkel interval in deze zogenaamde gelijk-

zwevende stemming werd in de 16e tot de 18e eeuw als zuiver ervaren, vooral de grote tertsen 

niet (zie hieronder). In vroegere eeuwen werd de gelijkzwevende stemming daarom niet als 

een vanzelfsprekend ideaal gezien. Tegenwoordig worden toonafstanden vaak weergegeven 

in cents. In de gelijkzwevende stemming omvat het octaaf per definitie 1200 cents, en elke 

halve toon (kleine secunde) dus 100 cents. 

In Bachs tijd was algemeen bekend dat de Griekse filosoof Aristoxenus zijn instru-

menten stemde op het gehoor. Hij beschouwde het oor als betrouwbaarder dan metingen en 

berekeningen, die werden gepropageerd door zijn collega Pythagoras. Aristoxenus beschreef 

een stemming, waarbij hij alle kwinten wat krapper te stemde (temperde), en alle kwarten 

wat ruimer. Dit leidde in de vijftiende eeuw al tot de (mogelijk onterechte) veronderstelling 

dat Aristoxenus gelijkzwevend stemde.10 

                                                      
vervangen door oboi d’amore, tamelijk nieuwe instrumenten in Leipzig. Zie Christian Ahrens, ‘J.S. 

Bach, J.H. Eichentopf und die Hautbois d’amour in Leipzig’, Bach-Jahrbuch 100, 2014, p. 45ff. 

Of ook de auditiecantate BWV 22 zo werd uitgevoerd, is niet te achterhalen. Voor BWV 22 was één 

gewone hobo nodig, geen hobo’s d’amore. Als BWV 23.2 na de preek werd uitgevoerd, kon tussentijds 

eventueel omgestemd worden. 
8 Haynes 2000, p. 317. 
9 Ben Dijkhuis, Stemmingen, intonatie en tempereringen, 2010. http://musicologie.baloney.nl/main/intro-

ductie/introductie.stemmingen.htm 
10 Joe Monzo, The measurement of Aristoxenus's Divisions of the Tetrachord, 2004, http://www.to-

nalsoft.com/monzo/aristoxenus/aristoxenus.aspx 
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De reine stemming (verkorte bespreking) 
De reine (of natuurlijke) stemming werd vanouds beschouwd als de meest volmaakte, al-

thans voor zover het de zuiverheid van de intonatie betrof. Voor een gedetailleerde, deels 

wiskundige bespreking van deze stemming zij verwezen naar de Appendix bij dit hoofdstuk. 

Hieronder volgt een samenvatting hiervan. 

De reine stemming was gebaseerd op de intervallen die van nature hoorbaar voorko-

men in de boventonen, die met de grondtoon meeklinken. De intervallen van de reine stem-

ming kwamen ook overeen met die tussen een aantal natuurtonen van koperen blaasinstru-

menten, en met de verhoudingen tussen de lengten van twee overigens identieke snaren, die 

deze intervallen lieten klinken. De verschillen tussen de belangrijkste intervallen in de reine 

en de gelijkzwevende stemming zijn in onderstaande tabel 1 af te lezen. 
 

Tabel 1. Verhoudingen van snaarlengten, en grootte in cents van intervallen in de reine stemming en 

de gelijkzwevende stemming. 

 

 

Opvallend is dat beide soorten tertsen én twee van de drie soorten secunden behoorlijk afwe-

ken van de intervallen in de gelijkzwevende stemming. Hiervan zijn de grote tertsen zeer 

goed hoorbaar in de boventonenreeks. Daarom werden in vroeger eeuwen vooral de grote 

tertsen als onzuiver beschouwd in de gelijkzwevende stemming. 

Als voorbeeld zal hieronder worden uitgegaan van de toonladder in C gr.t. Daarbij 

was de snaarverhouding tussen de C en de D gelijk aan 9/8, en die tussen de D en de E 10/9. 

De eerste secunde was dus een ‘grote’ hele toon, de tweede een ‘kleine’. In onderstaande ta-

bel 2 zijn de snaarverhoudingen en het aantal cents van de intervallen tussen de opeenvol-

gende ‘witte toetsen’ overzichtelijk naast elkaar gezet.  

 
Tabel 2. Snaarverhoudingen en grootte in cents van intervallen tussen ‘witte toetsen’ in de reine stem-

ming 

 

Interval  Verhouding 

snaarlengten 

Grootte 

in cents  

   Idem in de  

gelijkzwevende st. 

Verschil  

rein – gel.zw 

Rein octaaf 2/1 = 2,000 1200 1200 0 

Reine kwint 3/2 = 1,500 702 700 +2 

Reine kwart   4/3 = 1,333 498 500 -2 

Reine grote terts 5/4 = 1,250 386 400 -14 

Reine kleine terts 6/5 = 1,200 316 300 +16 

Reine grote secunde 

(groot) 

9/8 = 1,125 204 200 +4 

Reine grote secunde 

(klein) 

10/9= 1,111 182 200 -18 

Reine kleine secunde 16/15 = 1,067 112 100 +12 

C-D D-E E-F F-G G-A A-B B-C 

9/8 10/9 16/15 9/8 10/9 9/8 16/15 

204 182 112 204 182 204 112 
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In de reine stemming werd onderscheid gemaakt tussen een Cis en een Des. Een Cis werd 

gezien als een D min een kleine secunde (reine of diatonische halve toon, 16/15, 112 cents); de 

Cis was dus 112 cents lager dan een D. Voor het interval C-Cis (chromatische halve toon) ble-

ven dan 204 - 112 = 92 cents over (klein limma). Evenzo werd een Des gezien als een C plus 

een reine kleine secunde. De Cis was dus 92 cents hoger dan de C, maar de Des 112 cents. De 

Cis was dus lager dan de Des. Anders gezegd: de chromatische halve toon C-Cis was kleiner 

dan de diatonische halve toon C-Des.  

Het interval D-E (182 cents) was kleiner dan C-D (204 cents). De intervallen D-Es en 

Dis-E waren ook hier diatonische halve tonen (112 cents). Voor de chromatische halve tonen 

D-Dis en Es-E bleef dan slechts 182-112 = 71 cents over (afwijkingen zijn een gevolg van af-

rondingen). Het verschil tussen Cis en Des was daardoor groot (40 cents); dat gold ook voor 

Gis-As. Dit is samengevat in tabel 3. 
 

Tabel 3. De grootte in cents van de halve-toonsintervallen in de reine stemming 

 

 

Alle leidtonen in de reine stemming waren gewone (diatonische) halve tonen (112 cents). 

Deze leidtonen moesten dus laag geïntoneerd worden (12 cents lager dan gelijkzwevend), en 

niet hoog, alsof het interval chromatisch was.  

Zuivere intonatie in de 18e eeuw 
Nog in de 18e eeuw werd de reine stemming als volmaakt ‘zuiver’ beschouwd. In de trakta-

ten uit deze tijd werden steeds varianten van de reine stemming gehanteerd. Enkele tijdge-

noten van Bach als Johann Mattheson,E Lorenz Christoph Mizler F en Jakob Adlung G be-

schreven de reine stemming, compleet met de verhoogde tonen Cis, Dis etc., maar zonder de 

verlaagde noten Des, Es etc. Met andere woorden: het aantal beschreven tonen was even 

groot als het aantal toetsen op het klavier. Bij deze schrijvers valt verder op dat de zoge-

naamde kleine halve toon met verhouding 25/24 (71 cents), die als chromatische halve toon 

werd gehanteerd in het interval D-E, door hen werd toegepast op alle chromatische halve to-

nen, dus ook op C-Cis (dus 71 cents i.p.v. 92 cents); alle leidtonen waren dus even laag. Voor 

het diatonische interval Cis-D bleef zo over 133 cents i.p.v. 112 cents. Dit relatief grote interval 

werd het groot limma genoemd. De leidtoon Cis was hierdoor extra laag. Voor het interval 

Dis-E wordt op dezelfde manier berekend 182 – 71 = 112 cents. De volgorde van de eerste 

halve tonen (in cents) in het beschreven systeem is weergegeven in onderstaande tabel 4. 

C-Cis Cis-Des Des-D D-Dis Dis-Es Es-E E-F 

92 20 92 71 40 71 112 

C-D D-E E-F 

204 182 112 

F-Fis Fis-Ges Ges-G G-Gis Gis-As As-A  

92 20 92 71 40 71 

F-G G-A 

204 182 

A-Ais Ais-Bes Bes-B  B-C 

92 20 92 112 

A-B B-C 

204 112 
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Tabel 4. De grootte van halve-toonintervallen in het eerste kwart volgens contemporaine auteurs 

 

 

 

 

 

Het is onduidelijk waarom de genoemde auteurs de verlaagde noten niet noemden. Dat Dis 

en Es door hen als identiek werden beschouwd is onwaarschijnlijk. In dat geval zouden de 

kwinten, kwarten en grote tertsen weliswaar rein zijn geweest, maar de kleine tertsen veel te 

laag: het interval C-Es = C-Dis zou dan 204 + 71 = 275 cents groot zijn i.p.v. 316 cents. Het is 

daarom waarschijnlijker dat de genoemde auteurs wel degelijk verschil maakten tussen 

kleine en grote halve tonen, maar dat ze de bespreking daarvan weglieten.11 Georg Andreas 

Sorge die in zijn Anleitung (1760) de reine stemming eveneens beschreef, benoemde de ver-

schillen tussen verhoogde en verlaagde tonen wel.H  

Niet alle intervallen waren rein in het in tabel 3 weergegeven schema. De meeste 

kwinten op de ‘witte toetsen’ wel, maar het interval D-A was bijvoorbeeld slechts 680 cents 

groot i.p.v. 702 cents (omdat hierin twee kleine grote secundes voorkomen), en daarmee uit-

gesproken vals. De reine stemming was geen systeem, dat bedoeld was om op toetsinstru-

menten toe te passen, maar voor zangers, violisten, en bespelers van andere instrumenten 

waarop de toonhoogte van elke toon niet was vastgelegd, om zuiver te kunnen intoneren. 

Zodra deze musici een kwint moesten intoneren op de D kozen ze voor een reine kwint van 

702 cents. Ze verschoven op dat moment als het ware in gedachten het hele systeem van C 

naar D. De reine stemming was dus minder bedoeld om instrumenten op te stemmen dan 

om zuiver mee te intoneren.  

Zuiver spelen zonder toetsinstrument was in de praktijk soms moeilijk. Stel dat men 

slechts reine intervallen zou spelen. Wanneer men vier reine kwinten stapelde, ontstond een 

zogenaamde pythagoreïsche grote terts (408 cents). Die was een syntonisch komma (22 cents) 

groter dan een reine grote terts (386 cents), en dus vals. En als drie reine grote tertsen werden 

gestapeld, dan kreeg men een octaaf dat bijna een kwart toon (41 cents) te laag was, en dat is 

héél vals. Als musici naar boven moduleerden via reine kwinten kwamen zij dus al snel te 

hoog uit, en via reine grote tertsen te laag. Het mee laten spelen van een toetsinstrument had 

als voordeel dat men houvast had aan grondtonen met een vaste toonhoogte. De stemming 

van toetsinstrumenten had echter zijn eigen problemen, die aan de orde komen in de vol-

gende paragraaf. 

 

                                                      
11 Op het systeem van de reine stemming bestonden ook nog andere varianten, waarvan hier alleen 

die van Georg Philipp Telemann zij genoemd. In zijn stemming werd het octaaf verdeeld in 55 gelijke 

delen (‘komma’s’): 7 grote (diatonische) halve tonen van elk 5 komma’s, en 5 kleine (chromatische) 

halve tonen van 4 komma’s. Hiermee hoopte hij de reine stemming te benaderen. Later bleek dat hij 

met 53 komma’s meer succes zou hebben gehad: zie eindnoot II). 

C-Cis Cis-D D-Dis Dis-E E-F 

71 133 71 112 112 

C-D D-E E-F 

204 182 112 
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In de reine stemming waren (bijna) alle intervallen ’rein’. Er bestonden ver-

schillen tussen de groottes van opeenvolgende grote secunden en tussen diato-

nische en chromatische halve tonen. Leidtonen waren laag. In de 18e eeuw 

werd door zangers en instrumentalisten overwegend volgens varianten van de 

reine stemming geïntoneerd. 

 

 

3. Hoe werd de stemming op toetsinstrumenten verwezenlijkt? 
 

De informatie in dit hoofdstuk is, voor zover niet specifiek in voetnoten vermeld, gebaseerd op de in 

voetnoot 12 vermelde literatuur. 

De reine stemming op toetsinstrumenten 
Als men in verschillende toonsoorten wil spelen is de reine stemming onbruikbaar op toets-

instrumenten en op strijkinstrumenten met fretten, (zoals gamba’s en violones). Als men het 

instrument rein zou stemmen, uitgaande van een toonladder in C, dan zou de specifieke op-

eenvolging van verschillende grote secundes (met snaarverhoudingen 9/8 en 10/9) wel wer-

ken in de toonladder van C, maar niet in die van D. Sommige intervallen, zoals D-A, zouden 

erg vals zijn. En voor de verschillen tussen bijvoorbeeld Cis en Des zouden extra toetsen no-

dig zijn. Datzelfde zou ook gelden voor de hierboven beschreven stemming, die in de 18e 

eeuw door Mattheson, Mizler, Adlung en Sorge werd gepropageerd voor zangers en strij-

kers. 

De pythagoreïsche stemming 
De zogenaamde pythagoreïsche stemming was vooral voor toetsinstrumenten van belang. In 

de praktijk stemde men pythagoreïsch door (te beginnen op Es) steeds twee reine kwinten te 

stemmen, en dan een rein octaaf naar beneden. Uiteindelijk had men zo alle intervallen in 

een heel octaaf gestemd. Deze stemming was dus gebaseerd op slechts twee reine interval-

len: het octaaf en de kwint. Alle andere intervallen waren hiervan afgeleid, en konden hieruit 

berekend worden. Een paar verschillen met de reine stemming zijn: 

- Er was slechts één grote secunde (9/8, 204 cents). 

- De grote terts was 22 cents (syntonisch komma) groter dan die in de reine stemming 

(408 i.p.v. 386 cents), en de kleine terts juist 22 cents kleiner (294 i.p.v. 316 cents).  

- De pythagoreïsche kleine secunde (limma) was veel kleiner dan die in de reine stem-

ming (90 i.p.v. 112 cents). De chromatische halve toon (apotome) was daaardoor juist 

groot: 204-90 = 114 cents. Met als gevolg dat Cis hoger was dan Des. Anders gezegd: 

                                                      
12 Willem Kroesbergen c.s, 18th century quotations relating to J.S. Bach’s temperament, 2nd version Cape 

Town 2015, http://www.academia.edu/5210832/18th_Century_Quotes_on_J.S._Bach_s_Temperament; 

Johan Norrback, A Passable and Good Temperament, Göteborg 2002; Raphael Zauels, ‘Historische’ 

Stimmungen, Teil I, Concerto 234, 2010, p. 24ff.; Dijkhuis 2010; Kristian Wegscheider, ‘The “Secret” of 

Tuning Methods in Organbuilding in the 17th and 18th centuries’, in The New Baroque Organ At the Or-

gelpark, Orgelpark Research Report 5/1, Amsterdam 2014, § 84ff.; Koos van de Linde, ‘What Tempera-

ment should the New Baroque Organ at the Orgelpark have?’, The New Baroque Organ At the Orgelpark, 

Orgelpark Research Report 5/1, Amsterdam 2014, § 183ff. 
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de chromatische halve toon was groter dan de diatonische halve toon. In de pythago-

reïsche stemming waren de leidtonen daardoor juist wél hoog (10 cents hoger dan ge-

lijkzwevend). 

- Ook in deze stemming ontstond het syntonisch komma bij het stapelen van vier 

kwinten. 

De pythagoreïsche stemming was bruikbaarder dankzij de steeds even grote secunden, zodat 

ook in andere toonsoorten redelijk zuiver gespeeld kon worden, maar had als nadeel de min-

der zuivere intervallen. Vooral de te hoge grote tertsen werden als onzuiver ervaren: zij wa-

ren een syntonisch komma te hoog. Een ander bezwaar van de pythagoreïsche stemming was 

het volgende. Men begon meestal te stemmen vanaf Es, en van hieruit stemde men, zoals 

hierboven al aangegeven, eerst twee reine kwinten op elkaar (Es-Bes, Bes-F), en daarna een 

rein octaaf naar beneden. Men herhaalde deze procedure een aantal malen. In totaal stapelde 

men zo 12 kwinten omhoog en 7 octaven naar beneden. Uiteindelijk werd de Dis bereikt, die 

eigenlijk even hoog zou moeten zijn als de Es, omdat beide tonen op dezelfde zwarte toets 

dienden te worden gespeeld. Maar deze Dis was veel hoger dan de Es waarmee het proces 

startte. De kwint tussen de Gis (voorlaatst gestemde toon) en de Es (uitgangstoon) is daar-

door een pythagoreisch komma (ca. 24 cents) kleiner dan de kwint Gis-Dis, en dus vals: de wolfs-

kwint (679 i.p.v. 702 cents). Ook een beperkt aantal grote en kleine tertsen is ronduit vals. On-

danks deze tekortkomingen was de pythagoreïsche stemming tot ca. 1500 de basis van het 

stemmen voor toetsinstrumenten. 

De middentoonstemming 
Men heeft geprobeerd het probleem van de te hoge grote tertsen in de stemming van Pytha-

goras te tackelen, door een aantal kwinten bewust iets lager te stemmen (te temperen). Zulke 

systemen heten getempereerde stemmingen; een dergelijke stemming wordt ook aangeduid 

met het woord temperatuur. In de 16e eeuw werd flink gezocht naar acceptabele tempera-

turen. Arnold Schlick stelde in 1511 voor orgels een stemming voor, waarbij 10 kwinten zo-

danig werden getemperd (en 2 juist verhoogd) dat de grote tertsen nog juist acceptabel klin-

ken. Zijn stemming en enkele varianten daarop waren in de 16e eeuw wijd verbreid.  

Ca. 1570 stelde Giosseffo Zarlini een stemming voor, waarbij alle kwinten gelijkmatig 

met ¼ van het syntonisch komma werden getemperd (dus ca. 5 cents; zie § 2 en de Appendix), 

met als gevolg dat steeds reine grote tertsen ontstonden. In onderstaande tabel 5 met de toon-

ladder van de witte toetsen staan onder elkaar resp. de intervallen in cents van de reine 

stemming, de optelling daarvan tot akkoorden vanaf C, Zarlini’s stemming en de optelling 

daarvan. 

 
Tabel 5. Vergelijking van de ‘witte-toetsen’-intervallen in cents in de reine stemming en Zarlini’s  mid-

denstoonstemming 

 

Hieruit blijkt inderdaad dat in Zarlini’s stemming alle grote secunden (evenzo alle kleine se-

cunden) even groot waren. Die ene grote secunde (193 cents) lag precies tussen beide reine 

grote secunden in (204 en 182 cents); daarom spreekt men van ‘middentoonstemming’. Er 

Interval C-D D-E E-F F-G G-A A-B B-C 

Reine st. 204 182 112 204 182 204 112 

Opgeteld 204 386 498 702 884 1088 1200 

Zarlini 193 193 117 193 193 193 117 

Opgeteld 193 386 503 697 890 1083 1200 
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was ook geen onderscheid tussen Cis en Des, zodat met één zwarte toets kon worden vol-

staan. Verder was elke kwint 697 cents i.p.v. 702 cents (dat lijkt acceptabel), en waren alle 

grote tertsen rein. Ook de kleine tertsen waren te 5 cents te laag. In de praktijk heeft men zich 

overigens minder gestoord aan deze iets te lage kleine tertsen dan aan de iets te lage kwin-

ten, die veel prominenter voorkomen in de boventoonreeks. 

De zuivere grote tertsen waren een groot voordeel t.o.v. het pythagoreïsche systeem. 

Maar de middentoonstemming kende evenals de pythagoreïsche een wolfskwint Gis-Dis = 

As-Es, nu echter de andere kant op: de wolfskwint was in deze stemming niet 24 cents te 

klein, maar 36 cents (!) te groot. Bovendien was een aantal tertsen (waarvan één toon aan het 

begin en de andere aan het eind van de stemprocedure was gestemd) zeer onzuiver: de grote 

tertsen op B, F#,C# en G# waren maar liefst 41 (!) cents te hoog i.p.v. rein, en de kleine tertsen 

op Es, Bes en F  46 (!) cents te laag (i.p.v. 5 cents). Ook deze intervallen, vooral de grote tert-

sen, werden soms wolfsintervallen genoemd. Er kon uitstekend redelijk zuiver worden ge-

speeld in toonsoorten met weinig kruisen en mollen, en ook moduleren naar verwante toon-

soorten was goed mogelijk, maar bij een groot aantal kruisen of mollen waren de drieklan-

ken met wolfsintervallen vaak uitgesproken vals. 

Zarlini’s middentoonstemming kwam in Duitsland in de 17e eeuw in zwang door de 

geschriften van Michael Praetorius en stond daar bekend als de algemene of Praetoriaanse 

stemming. Deze stemming was op orgels de standaard in de 17e en het grootste deel van de 

18e eeuw. Van een 70-tal in middentoon gestemde orgels in Duitsland en Nederland is be-

kend dat in de 17e-eeuw extra ‘zwarte’ toetsen werden aangebracht, in het bijzonder om ver-

schil te kunnen maken tussen Dis en Es, en eventueel ook tussen Gis en As. Het belangrijkste 

doel van deze toetsen was de mogelijkheid om gemakkelijker te kunnen transponeren bij het 

begeleiden van muziek in kamertoon. In Leipzig werden zulke ‘subsemitoon’-manualen niet 

aangetroffen. Wel in de Schlosskirche in Weimar (1657), waar rond 1715 cantates van Bach 

werden uitgevoerd, en in de Hofkirche in Dresden (1612).13 

Van de algemene middentoonstemming waren verschillende varianten bekend, die 

echter altijd leidden tot een verlies aan reine grote tertsen. Een verbetering van kwinten leidt 

namelijk altijd tot een verslechtering van tertsen. Een van de oudste aanpassingen was om de 

Es iets lager te stemmen, zodat deze ook te gebruiken was als Dis. Bovendien werd zo de 

wolfskwint verdeeld over Gis-Dis en Es-Bes. Men kon ook nog o.a. de Bes iets verlagen en de 

Gis, Cis (en eventueel Fis) iets verhogen, zodat die beter bruikbaar waren als resp. Ais, As, 

Des (en Ges); men spreekt in deze gevallen van een gemodificeerde middentoonstemming. Histo-

rische beschrijvingen zijn echter schaars en onduidelijk. In 1729 klaagde de Hamburger orga-

nist Georg Preus dat de middentoonstemmingen in de kerken van Hamburg niet gemodifi-

ceerd waren, zoals in andere plaatsen.I  

Vanwege de verdeling van het syntonisch komma over vier kwinten noemde men 

Zarlini’s algemene middentoonstemming ook wel de ¼-komma-middentoonstemming. Varian-

ten waren de 1/5-komma- en (in de late 17e en 18e eeuw) de 1/6-komma middentoonstemming. 

Zuid-Duitse orgelbouwers als Silbermann gebruikten deze tot ver in de 18e eeuw. Het synto-

nisch komma werd daarbij niet verdeeld over 4, maar over 5 of 6 kwinten. Daardoor werden 

11 kwinten iets groter, maar de wolfskwint behoorlijk kleiner. Ook de wolfstertsen waren in 

deze systemen minder vals. De grote tertsen verloren daarbij echter hun volkomen reine ka-

rakter. 

                                                      
13 Ibo Ortgies, ‘Subsemitonien in historische Orgeln’, Concerto 156, 2000. 
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Circulaire ofwel ‘Goed getempereerde’ stemmingen 
Andreas Werckmeister beschreef in 1681 in zijn Orgel-Probe voor het eerst een stemming die 

het mogelijk maakte om in alle toonsoorten te spelen. Zo’n stemming noemde hij wohl-tem-

perirt, goed getempereerd. Hij publiceerde in 1691 zijn Musikalische Temperatur, waarin hij 

een stemming voorstelde, waarin kwinten slechts zoveel werden getemperd dat de grote 

tertsen enigszins in de hoogte zweefden. O.a. de wolfskwint en de te scherpe wolfstertsen op 

As, Ges, Des en B van de middentoonstemming werden met deze stemming vermeden. 

Voordeel van deze goed getempereerde stemming was dat in meer toonsoorten kon worden 

gespeeld, terwijl de tertsen nog redelijk zuiver waren. De stemming was echter nog steeds 

wel ongelijkzwevend. Werckmeister ging er namelijk aanvankelijk van uit dat organisten niet 

alle toonsoorten nodig hadden, zodat een echt gelijkzwevende stemming niet nodig was, en 

meer tertsen zuiverder konden worden gehouden. Dergelijke stemmingen zonder wolfs-

kwint, waarbij de laatst gestemde toon (Dis) wél gelijk is aan het octaaf van de uitgangstoon 

(Es), noemt men circulaire stemmingen, omdat de kwintencirkel na de stemprocedure gesloten 

blijft. 

In Werckmeisters bekendste stemming uit 1691 (Werckmeister III) werden de meeste 

kwinten rein gestemd, en slechts vier (C-G, G-D, D-A en B-F#) een kwart syntonisch komma te 

laag.J Voor de witte toetsen waren de intervallen als volgt (in cents; resp. opgeteld; tabel 6): 

 

Tabel 6. ‘Witte-toetsen’-intervallen in cents in de Werckmeister III-stemming 

 

Na 1691 evolueerde Werckmeister langzamerhand richting de gelijkzwevende stemming, 

waarvan hij zich in zijn Musicalische Paradoxal-Discurse, een postume publicatie uit 1707, een 

voorstander toonde.14 Als voordelen van deze stemming noemde hij o.a. het probleemloos 

gelijktijdig kunnen spelen van instrumenten in koor- en kamertoon.K Volgens Adlung was 

het Werckmeister, die de gelijkzwevende stemming in Duitsland introduceerde.L 

In 1706 beschreef Johann Georg Neidhardt enkele nadelen van Werckmeisters vroege 

stemmingen; ook Werckmeister zelf had daar al op gewezen. Doordat kwinten en drieklan-

ken in verschillende toonsoorten ongelijk waren, was het samenklinken van instrumenten in 

koor- en kamertoon een gruwel, schreef hij, te vergelijken met hondengejank.M Ook Neid-

hardt propageerde daarom de gelijkzwevende stemming door alle kwinten 1/12 komma te 

temperen, en gebruikte daarbij als eerste de term gleich-schwebend. Volgens hem was deze 

stemming bij veel musici in gebruik. In 1724 (Sectio canonis harmonici) kwam hij hierop enigs-

zins terug, omdat de echt gelijkzwevende temperatuur minder in staat zou zijn om het ge-

moed te bewegen. Daarom gaf hij naast de gelijkzwevende stemming nog een drietal varian-

ten, die geschikt waren voor respectievelijk I. het dorp, II. de kleine stad, en III. de grote stad. 

De gelijkzwevende stemming noemde hij variant IV, bestemd voor het hof. Blijkbaar ging 

Neidhardt ervan uit dat hoe hoger de status was, hoe groter de behoefte tot transponeren en 

                                                      
14 Dietrich Bartel, ‘Andreas Werckmeister’s final tuning: the path to equal Temperament’, 

Early Music 43/3, 2015, p. 503-512. Bartel betrekt ook het werk van Neidhardt in zijn artikel. 
 

Interval C-D D-E E-F F-G G-A A-B B-C 

Werckm.III 192 198 108 198 202 204 108 

Opgeteld 192 390 498 696 888 1092 1200 
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spelen in toonsoorten met veel kruisen en mollen. Een dorpsorganist hoefde slechts gezan-

gen te begeleiden in een beperkt aantal toonsoorten, en kon werken met een stemming met 

meer zuivere harmonieën. In alle vier de stemmingen werd het syntonisch komma in twaalf 

gelijke delen verdeeld, maar niet iedere kwint werd evenveel twaalfde delen getemperd. In 

1732 (Gäntzlich erschöpfte Mathematische Abtheilungen, Königsberg) beschreef hij 17 tempera-

menten, die deels uitgingen van de kwint (serie I) en deels van de terts (serie II); uiteindelijk 

vond hij slechts vier daarvan nuttig. Van deze vier komen er drie overeen met die uit 1724, 

maar deels met een andere bestemming.  

Hieronder is de tempering van de kwinten op alle twaalf tonen weergegeven in 

twaalfde komma’s:  

 

 Niet in 1724  

 In 1732 nr. II/1, ‘voor een dorp’) 

op D en A    3/12 komma  

op G     2/12 komma 

op C, B, Cis en Bes   1/12 komma 

op E, Fis, Gis, Dis en F  0/12 komma, (dus helemaal niet). 

 

 In 1724 nr. I (‘voor een dorp’) 

 In 1732 nr. II/2 (‘voor een kleine stad’).  

op C, G, D en A   2/12 komma  

op E, B, Gis en Dis   1/12 komma 

op Fis, Cis, Bes en F   niet. 

 

 In 1724 nr. II (‘voor een kleine stad’) 

 In 1732 nr. I/8 (‘voor een grote stad’) (tabel 7). 

op C, G en D    2/12 komma 

op A, B, Fis, Cis, Bes en F  1/12 komma 

op E, Gis en Es   niet  

 

 In 1724 nr. III (voor een grote stad’) 

 Niet in 1732. 

op G, D, A    2/12 komma  

op C, B, Cis, Gis, Dis, Bes  1/12 komma 

op E, Fis, F    niet. 

 

 In 1724 nr. IV (‘voor een hof’; gelijkzwevend) 

 In 1732 nr. I/1 (‘voor een hof’; gelijkzwevend).  

Alle kwinten    1/12 komma 

 
Tabel 7. ‘Witte-toetsen’-intervallen in de stemming van Neidhardt ‘voor een grote stad 1732’ 

 

Als voordeel van de niet-gelijkzwevende varianten noemde Neidhardt het verschil in ka-

rakter van de drieklanken in de verschillende toonsoorten. Zulke verschillen werden door 

Interval C-D D-E E-F F-G G-A A-B B-C 

Neidhardt 196 198 104 200 196 202 104 

Opgeteld 196 394 498 698 894 1096 1200 
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o.a. Mattheson gebruikt om aan de verschillende toonsoorten een eigen karakter toe te ken-

nen (zie hieronder). Ook Neidhardt merkte in een historisch overzicht op dat de gelijkzwe-

vende stemming al jaren her en der in gebruik was.N 

Hoewel de gelijkzwevende stemming de meest vanzelfsprekende is, en Neidhardt die 

kennelijk ook prefereerde, vroeg hij zich in 1732 af welke stemming de beste was voor een 

kerk. Kennelijk zocht hij dus naar de beste stemming voor een kerkorgel. Daarbij waren er 

verschillende belangen in het spel: orgelbouwers wilden een eenvoudig te stemmen goed 

klinkend orgel. Organisten wilden vrij kunnen moduleren. Bespelers van blaasinstrumenten 

wilden een stemming die overeenkwam met de (reine) intonatie. Ten slotte waren er musici 

die een stemming wilden die emoties beter opriep dan de gelijkzwevende, waarin alle grote 

tertsen identiek waren. Men kon het orgelbouwers daarom niet kwalijk nemen, wanneer zij 

niet voor de gelijkzwevende stemming kozen, aldus Neidhardt.O Uit latere geschriften van 

tijdgenoten ontstaat de indruk dat Neidhardt in de eerste helft van de 18e eeuw werd be-

schouwd als de grootste autoriteit op het gebied van stemmingen. Johann Kuhnau, Bachs 

voorganger in Leipzig, was een voorstander van Neidhardt’s exacte stemming (d.w.z. de ge-

lijkzwevende), maar had geen orgelbouwers bereid gevonden deze toe te passen.P  

Johann Mattheson beschreef in 1713 (Das Neu-Eröffnete Orchestre) de karakteristieke 

verschillen tussen de toonsoorten. Omdat die verschillen gebaseerd waren op verschillende 

intervallen in niet-gelijkzwevende stemmingen, krijgt men de indruk dat Mattheson geen ge-

lijkzwevende stemming ambieerde. Hij meende in 1721 (Das Forschende Orchestre), evenals 

Neidhardt, dat het ongewenst was, wanneer een organist in een andere toonsoort moest spe-

len dan de overige musici, omdat daarmee de verschillen tussen de verschillende toonsoor-

ten geweld werd aangedaan. Hierbij moet eraan worden herinnerd dat beide schrijvers het 

hadden over niet-gelijkzwevende circulaire stemmingen, niet over de middentoonstemming: 

daarin klinken de verschillende drieklanken immers juist wel gelijk, voor zover daarin geen 

wolfsintervallen voorkomen. In latere jaren veranderde Mattheson blijkbaar van mening: in 

1719 schreef hij in zijn Organistenprobe stukken in alle 24 toonsoorten, 9 jaar eerder dan Bach 

dat deed in zijn Wohltemperirte Clavier. In 1722 en 1727 beschreef hij de voordelen van de ge-

lijkzwevende stemming, en in 1731 noemde hij de gelijkzwevende stemming de best moge-

lijke stemming, hoewel hij erover klaagde dat ook in Hamburg geen gelijkzwevend ge-

stemde orgels te vinden waren.Q 

Hiermee was tijdens Bachs leven de toon wel gezet. Schrijvers rond 1750 onderschre-

ven de denkbeelden van Werckmeister en Neidhardt. Sorge, Adlung, Mizler, Carl Philipp 

Emanuel Bach (die de klavecimbels in Bachs kerken stemde), Barthold Fritz (die in 1756 

schreef dat hij al veertig jaar toetsinstrumenten gelijkzwevend stemde op het gehoor), Frie-

drich Wilhelm Marpurg en Johann Philipp Kirnberger zagen de gelijkzwevende stemming 

veelal als ideaal, maar ze accepteerden de praktische oplossingen van Werckmeister en 

vooral Neidhardt. Kirnberger, die waarschijnlijk leerde stemmen bij Bach, publiceerde zijn 

Construction der gleichschwebende Temperatur in 1760. Maar hij propageerde ook enkele eigen, 

minder gebruikelijke stemmingen, die hevig werden bekritiseerd, en volgens Marpurg (1790) 

nergens werden toegepast. 

Verschillende stemmingen: de wet van behoud van ellende 
Welke soort temperatuur men ook kiest, volledig reine intervallen zijn op een toetsinstru-

ment niet haalbaar wanneer men wil kunnen moduleren. Het ideaal van twaalf reine kwin-

ten, twaalf reine grote tertsen en twaalf reine kleine tertsen is praktisch onuitvoerbaar. 



14 

 

- De reine stemming heeft de meeste reine intervallen: negen kwinten, acht grote tertsen 

en zeven kleine tertsen. Maar twee kwinten zijn 21 cents te klein, en één kwint 19 

cents te groot; vier grote tertsen zijn 41 cents te groot, drie kleine tertsen 41 cents te 

klein, en één 21 cents te klein. Moduleren was bovendien zinloos. 

- In de pythagoreïsche stemming waren elf kwinten rein, en vier grote tertsen en drie 

kleine tertsen acceptabel. Maar de wolfskwint op B is 22 cents te klein, acht grote tert-

sen zijn 22 cents te groot, en negen kleine tertsen 22 cents te klein. Redelijk zuiver 

spelen was niet goed mogelijk. 

- In de algemene middentoonstemming waren acht grote tertsen echt rein, en elf kwinten 

en negen kleine tertsen acceptabel. Maar de wolfskwint op As was 36 cents te groot, 

vier grote tertsen op B, Fis, Cis en As (de wolfstertsen) waren 41 cents te groot, en 

drie kleine tertsen op Es, Bes en F 46 cents te klein. Redelijk zuiver spelen was alleen 

mogelijk zolang men niet moduleerde naar toonsoorten met veel kruisen of mollen.  

- In goed getempereerde stemmingen kwamen wolfsintervallen niet voor. Het aantal veel 

te grote of te kleine intervallen was kleiner dan in de middentoonstemming, maar dit 

ging ten koste van het aantal reine intervallen. 

- In de gelijkzwevende stemming waren alle kwinten acceptabel, maar de tertsen vals: alle 

grote tertsen zijn 14 cents te groot, en alle kleine tertsen 16 cents te klein. 

Discrepantie tussen theorie en praktijk 

Zoals hierboven al werd besproken stonden vrijwel alle orgels in het Duitsland van de eerste 

helt van de18e eeuw in middentoonstemming, al dan niet gemodificeerd. Dat geldt niet al-

leen voor oude orgels, maar ook voor de meeste nieuw gebouwde.R De conclusie moet zijn 

dat er een discrepantie bestond tussen de praktijk en de theorie. Er zijn veel orgelwerken 

overgeleverd, ook van Bach, die in onze oren alleen goed klinken op een goed getempereerd 

orgel. De gedachte dat Bach zijn Fantasie in g BWV 542, zijn Preludium (Toccata) in E BWV 

566 etc. geschreven zou hebben voor orgels in middentoonstemming lijkt ons te bizar om 

waar te kunnen zijn. Maar de Fantasie in g heeft Bach in 1720 gespeeld op het orgel van de 

St. Jacobikirche in Hamburg, en dat orgel stond zeker in middentoonstemming.15 

Het lijkt erop dat componisten de beperkingen van de instrumenten negeerden. 

Reeds in 1666 klaagde Otto Gibelius erover dat componisten hun composities bedierven 

door overmatig te moduleren.S Maar wat moesten organisten hiermee? Transponeren ligt 

niet voor de hand: dat had de componist zelf al kunnen doen. Anderzijds is ook wel geop-

perd dat die orgelwerken gebruikt werden op de studie-instrumenten van de organisten: pe-

daal-klavichords. Ten slotte is er de mogelijkheid dat ook de organisten de slechte intervallen 

accepteerden als een noodzakelijk kwaad. Werckmeister constateerde in 1700 dat er organis-

ten waren die de wolfstertsen net zo mooi vonden als de reine.T Misschien moet inderdaad 

worden geconcludeerd dat men destijds zo gewend was aan de middentoonstemming dat 

                                                      
15 De eisen die aan een orgel werden gesteld werden in contracten tussen bouwer en opdrachtgever 

vaak gebaseerd op Andreas Werckmeisters Erweiterte und verbessertenOrgel-Probe (Quedlinburg 1698). 

Daarin werd onder meer overeengekomen dat de bouwer einer guten und wohlkilingende Harmonie und 

Temperatur [een goede en welluidende stemming] diende aan te brengen. 

Lynn Edwards Butler, ‘Ein Orgelbauer „unter dem Einfluß Andreas Werckmeisters“, BJ 101, 2015, p. 

305ff.). Daaruit mag niet de conclusie worden getrokken dat zo’n stemming circulair (goed getempe-

reerd) was. 
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het valse karakter van de wolfsintervallen een groot aantal mensen nauwelijks meer er-

gerde.16 En het is vanzelfsprekend heel goed mogelijk dat de ¼-komma-middentoonstem-

ming op veel orgels in de loop van de tijd werd gemodificeerd, waardoor de wolfsintervallen 

wat minder vals waren. Dat zal vooral op plaatsen zijn gebeurd waar het orgel een van de 

continuo-instrumenten was in een instrumentale groep. Het grondig omzetten van de mid-

dentoon- naar een goed getempereerde stemming op een orgel was niet eenvoudig. Omstem-

men duurde lang (bijvoorbeeld vier maanden!) en was duur. Een deel van de pijpen moest 

daarbij verlengd worden (een ander deel verkort), en dat was ingrijpend. Het resultaat werd 

bovendien in de praktijk meer dan eens afgekeurd.17 

Op toetsinstrumenten was de reine stemming niet goed hanteerbaar. De py-

thagoreïsche stemming was hierop wel te gebruiken, maar had veel minder 

zuivere intervallen, en ook een aantal uitgesproken valse. Leidtonen waren 

hoog.  

In de 17e eeuw was in Duitsland de middentoonstemming op orgels de meest 

toegepaste stemming, met iets te laag gestemde kwinten, maar reine grote tert-

sen. Nadeel waren enkele veel te scherpe tertsen en een onbruikbare valse 

‘wolfskwint’ Gis-Dis. 

In de 18e eeuw kwamen, vooral op klavecimbels, de gelijkzwevende stemming 

en andere ‘goed getempereerde’ stemmingen in zwang, gepubliceerd door o.a. 

Andreas Werckmeister en Johann Georg Neidhardt. Op orgels was de midden-

toonstemming echter nog tot ver in de 18e eeuw de standaard, al dan niet ge-

modificeerd om wolfsintervallen te verzachten. 
 

4. Hoe waren de stemmingen in de beide Leipziger hoofdkerken bij 

Bach?  

Hoe was Bachs ideale stemming volgens zijn tijdgenoten? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zullen een aantal documenten over Bach de revue 

passeren.18 De meeste daarvan betreffen Bachs klavecimbelstemming, niet die van het orgel. 

Documenten van Bach zelf ontbreken echter. 

- Zoon Carl Philipp Emanuel herinnerde er in 1774 aan dat Bach het zuiver stemmen 

zowel van zijn instrumenten (klavecimbels en klavichords), als van het hele orkest, 

als zeer belangrijk beschouwde. Hij stemde zijn instrumenten bij voorkeur zelf.U 

Conclusie: Bach vond goed stemmen belangrijk. 

                                                      
16 Linde 2014, § 205. 
17 Ibo Ortgies, Die Praxis der Orgelstimmung in Norddeutschland im 17. und 18. Jahrhundert 

und ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Musikpraxis (dissertatie), Göteborg 2004, p. 235ff.;  

Ibid., ‘Die Temperierung als Problem der Nutzung von Orgeln in de Basso continuo-Gruppe‘, in Con 

Cembalo e l’organo, Symposium Tage Alter Musik in Herne 2004, München – Salzburg 2008, p. 169f. (Ort-

gies 2008/2). 
18 Kroesbergen c.s. 2015. 
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- Johann Nicolaus Forkel noteerde in 1772 dat Bach zich niet met berekeningen bezig-

hield, maar op het gehoor stemde.V 

Conclusie: Bach stemde op het gehoor. 

- Sorge, die ook stukken in alle vierentwintig toonsoorten schreef (1739 en 1742), en in 

1744 beschreef hoe men gelijkzwevend kan stemmen, zette zich in 1748 af tegen de 

(1/6-komma-variant van de) middentoonstemming van Silbermann. Om zijn mening 

kracht bij te zetten beriep hij zich op Bach, die zou hebben gezegd dat de vier te 

scherpe grote tertsen uit de middentoonstemming een barbaarse natuur hebben.W Jo-

hann Samuel Petri bevestigde dit in 1782. Hij noemde een circulaire stemming rein, 

en een middentoonstemming juist niet.X 

Conclusie: Bach wees de middentoonstemming met zijn zuivere tertsen af, 

vanwege de wolfsintervallen. 

- Het handschrift van het eerste deel van Bachs Das Wohltemperirte Clavier dateert van 

1722.19 De term wohltemperirt werd door Werckmeister voor het eerst gebruikt voor de 

gelijkzwevende stemming.20 Maar blijkbaar was de term later ook van toepassing op 

andere circulaire stemmingen. 

Conclusie: Bach prefereerde een circulaire stemming. 

- In 1769 schreef Kirnberger dat composities van o.a. Bach niet geschikt waren om te 

transponeren, omdat anders het verschil tussen de drieklanken niet goed hoorbaar 

zou zijn.Y Met andere woorden, Bach zou geen gelijkzwevende stemming hebben ge-

bruikt. Maar in 1776 reageerde Marpurg zeer kritisch op de geschriften van Kirnber-

ger. Ook bij hem is te beluisteren dat Bach bij het stemmen niet rekende, maar ook 

dat Bach alle grote tertsen iets te ruim stemde.Z  

Conclusie: Bach stemde alle grote tertsen iets te hoog (t.o.v. de reine terts van 

386 cents in de ¼-komma-middentoonstemming). Daaraan voldoen bijvoor-

beeld alle hierboven genoemde Neidhardt-stemmingen, inclusief de gelijk-

zwevende.  

- In de necroloog uit 1754 schreven de auteurs dat Bach zijn klavecimbels rein en correct 

kon tempereren, en dat alle toonsoorten mooi klonken.AA Rein en correct is multi-in-

terpretabel. Op een toetsinstrument kan niet de reine of pythagoreïsche stemming 

zijn bedoeld; vermoedelijk moet dit worden gelezen als ‘goed getempereerd’; ook ge-

lijkzwevend voldoet aan de beschrijving. 

Conclusie: Bach had een voorkeur voor een circulaire stemming, waarin alle 

toonsoorten mooi klonken. 

- Zoon Carl Philipp Emanuel noteerde in 1753 dat op het Clavier in alle 24 toonsoorten 

even zuiver kon worden gespeeld. Hij noemde dat een nieuwe manier van stemmen. 

Tegelijkertijd schreef hij ook dat ‘goed getempereerd’ betekent dat de meeste kwinten 

getemperd moesten worden; dat klinkt niet als een gelijkzwevende stemming.BB 

Conclusie: Ook Bachs zoon Carl Philipp Emanuel, die Bachs klavecimbels in 

de Leipziger kerken stemde, had een voorkeur voor circulaire stemmingen 

waarin alle toonsoorten goed klinken, maar vermoedelijk niet voor de gelijk-

zwevende stemming. 

                                                      
19 Johann Sebastian Bach, Titelblad ‘Das Wohltemperirte Clavier‘, Köthen 1722 (BD I nr.152, p. 219). 
20 Andreas Werckmeister, Musikalische Temperatur, Frankfurt und Leipzig 1691, titelblad. 
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- In 1746 keurde Bach, samen met Silbermann, het door Zacharias Hildebrandt ge-

bouwde orgel van de Wenceslaskirche in Naumburg.21 In 1748 werd Bachs schoon-

zoon Johann Christoph Altnickol hier organist. In 1753 schreef deze dat Hildebrandt 

het orgel stemde volgens Neidhardt.22  

De in de literatuur hier en daar getrokken conclusie dat Bach kennelijk een 

stemming volgens Neidhardt ambieerde gaat niet op. Immers, dan zou het-

zelfde moeten gelden voor mede-keurmeester Silbermann, en van hem is zijn 

voorliefde voor 1/6-komma-middentoonstemmingen bekend. Y 

 

Al deze overgeleverde gegevens kunnen als volgt worden samengevat: Bach vond stemming 

belangrijk: hij stemde zijn eigen instrumenten bij voorkeur zelf op het gehoor. Hij had be-

zwaar tegen de middentoonstemming; zijn voorkeur ging uit naar een circulaire stemming, 

waarin alle grote tertsen ruim werden gestemd, en waarin alle toonsoorten mooi klonken. Of 

Bach de gelijkzwevende stemming prefereerde is echter niet bekend.  

Bachs ideale stemming volgens onderzoekers uit onze tijd 
In onze tijd hebben allerlei organisten en klavecinisten voorstellen gedaan voor goed bruik-

bare stemmingen. Vaak zijn die stemmingen wel gebaseerd op historische voorbeelden,23 

soms alleen op de hedendaagse muziekpraktijk. Een enkele keer wordt gesuggereerd dat 

Bachs ‘geheime’ stemming eindelijk zou zijn onthuld: hij zou die hebben gecodeerd in het 

barok-krullerige opschrift van het handschrift van het eerste deel van Das wohltemperirte Cla-

vier,24 of in Bachs zegel.25 Nu ging Bach volgens Carl Philipp Emanuel bij het stemmen prak-

tisch te werk ging, en niet mathematisch (zie boven). Er is ook nergens in historische ge-

schriften sprake van een geheime stemming bij Bach: hij leerde al zijn klavecimbelleerlingen 

openlijk hoe zij moesten stemmen. Maar ook los daarvan zijn deze suggesties meestal snel 

vakkundig ontzenuwd door verschillende auteurs.26 Van al de gesuggereerde stemmingen 

kan worden gezegd dat er geen enkel bewijs is dat Bach hiervan ooit gebruik maakte, en dat 

geldt in nog grotere mate voor de uitvoeringen van figurale muziek in de beide hoofdkerken 

in Leipzig. 

                                                      
21 [Gutachten], Naumburg 1746, BD I nr. 90, p. 170f. Zie ook BD III nr. 656, p. 71. 
22 Ibo Ortgies, ‘Temperatur‘, in Bachs Klavier- und Orgelwerke, Das Handbuch, Band 4/2, Laaber 2008; p. 

639. 
23 John Barnes, ‘Bach's Keyboard Temperament: Internal Evidence from the Well-Tempered Clavier’, 

Early Music 7/2, 1979, p. 236-249; Claudio di Véroli, ‘Bach’s Temperament’, Early Music 8/1, 1980, p. 129 

en 9/2, 1981, p. 219-221. 
24 Bradley Lehman, ‘Bach's extraordinary temperament: our Rosetta Stone – 1’, Early Music 33/1, 2005, 

p. 3-23; Luigi Swich, ‘Further thoughts on Bach’s 1722 temperament’, Early Music 39/3, 2011, p. 1-7. 
25 John Charles Francis, Tuning Interpretation of Bach’s ‘1722 Seal’ as Beats Per Second, Ostermundigen 

(CH) 2006, http://bach-cantatas.com/Articles/Bach_Seal.pdf. 
26 O.a. Mark Lindley en Ibo Ortgies, ‘Bach-Style Keyboard Tuning’, Early Music 34/4, 2006, p. 613-623; 

John O'Donnell, ‘Bach's temperament, Occam's razor, and the Neidhardt factor’, Early Music 34/4, 

2006, p. 625-633; Klaus Miehling, ‘Quinten mit Schlaufen, zu Johann Sebastian Bachs Wohltemperirte 

Stimmung’, Concerto 211, 2006, p. 34-40 (reacties hierop in Concerto 213, p. 26f en 214, p. 35f.); Peter 

Williams, J.S. Bach: A Life in Music, Cambridge 2007, pp. 336f.; David Schulenberg, Bach’s Tempera-

ment, Early Music 40/1, 2012, p. 166f. 
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De stemming van Bachs orgels in Leipzig 
Bach had dus bezwaar tegen instrumenten in middentoonstemming. Blijkbaar zag hij graag 

circulair gestemde instrumenten: daarop klinken in ieder geval zijn eigen orgelwerken an-

ders dan op orgels in middentoonstemming. Hij schreef, zoals gezegd, immers ook orgelwer-

ken met veel voortekens (Es, A, E, f) en moduleerde flink.27 Dat betekent echter nog niet dat 

ook de orgels van de Nikolaikirche en de Thomaskirche werkelijk circulair gestemd waren. 

Zij werden tijdens de bouw in middentoonstemming afgeleverd, en bij de barokke aanpas-

singen aan het eind van de 17e eeuw hadden Werckmeister en Neidhardt hun publicaties 

over getempereerde stemmingen nog niet het licht doen zien. En, zoals gezegd, het meren-

deel van de 18e-eeuwse orgels bleef nog lang in middentoon staan. Uit de in § 3 genoemde 

opmerking van Kuhnau  blijkt dat dat in ieder geval in 1717 ook nog gold voor de orgels in 

Leipzig. 

Op het stemmen van klavecimbels kon Bach invloed uitoefenen, ook wanneer dat 

door anderen werd gedaan. Maar bij een orgel lag dat anders. De stemming van een orgel 

was immers niet eenvoudig grondig te veranderen. Zoals beschreven in § 3 duurde omstem-

men langen was dat duur.28 Gezien de ouderdom van de grote orgels in de beide hoofdker-

ken van Leipzig is het niet waarschijnlijk dat een ander type middentoonstemming dan de 

¼-komma-variant werd aangebracht. Het grote orgel van de Thomaskirche werd in 1723 en 

1725 kennelijk alleen gerepareerd. De stemming werd vanaf februari 1730 (toen Bach vrijwel 

al zijn cantates al eens had uitgevoerd) door orgelbouwer Johann Scheibe nog eens helemaal 

hersteld, omdat de pijpen durch und durch wegen des vielen Staubs und Unflathes verstimmet 

was, zodat het orgel so gar die Temperatur nicht mehr hat, en dat daarom eine Hauptstimmung 

durch das gantze Werck vorgenommen werden moest.29 Dit suggereert herstel van de midden-

toonstemming. Pas in 1747 was er weer sprake van groot onderhoud door Scheibe. Ook over 

een omstemming van het Nikolai-orgel is niets bekend. In 1725 werd het gerenoveerd door 

Scheibe, en vanaf 1737 regelmatig onderhouden en gestemd door Hildebrandt. Er zijn geen 

verdere documenten die erop wijzen dat de Thomas- en Nikolai-orgels tijdens Bachs leven 

zijn omgestemd naar een circulaire stemming. Wel is het mogelijk dat tijdens een grote stem-

beurt enkele tonen zodanig werden aangepast dat mag worden gesproken van een gemodifi-

ceerde middentoonstemming, wellicht al voor 1723. De eerder genoemde opmerking van 

Preus in Hamburg is daarvoor wellicht een aanwijzing.I 

Het ligt dus voor de hand dat ook Bachs orgels in Leipzig nog steeds in middentoon 

waren gestemd, al is dat niet zeker: rapporten over de bouw of renovatie van orgels bevatten 

zelden gegevens over de temperatuursoort, wel over de kwaliteit van de stemming. Er zijn 

ook geen aanwijzingen dat sommige registers op het rugwerk (zoals soms in andere Duitse 

kerken gebeurde) speciaal voor de figurale kerkmuziek ‘goed-getempereerd’ werden ge-

stemd. Dat zou trouwens ook ten koste zijn gegaan van de mogelijkheid om deze registers 

voor het reguliere orgelspel te gebruiken.30 

                                                      
27 Ortgies 2008, p. 634; Norrback 2002, p. 103-125.  
28 Ortgies 2004, p. 235ff.; Ibid. 2008/2, p. 169f. 
29 Herbert Stiehl, ‚Das Innere der Thomaskirche zur Amtszeit Johann Sebastian Bachs‘, Beiträge zur 

Bachforschung Heft 3, Leipzig 1984, p. 40. 
30 Ibo Ortgies meent anno 2008  - i.t.t. in eerdere publicaties – dat men misschien uit het gebruik van de 

orgels in Bachs cantates in Leipzig voorzichtig zou kunnen afleiden dat deze inmiddels niet meer in 

algemene middentoonstemming kunnen hebben gestaan. Daarvoor bestaan echter buiten Bachs mu-

ziek zelf geen aanwijzingen. Ortgies 2008, p. 640. 
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Dat ook ten tijde van Bach in Midden-Duitsland een goed getempereerd orgel een 

zeldzaamheid was, wordt geïllustreerd in een bericht uit 1798, waarin de anonieme schrijver 

het verhaal memoreerde dat Bach ter gelegenheid van de ingebruikname van een nieuw or-

gel in de slotkerk van Altenburg in 1739 het eerste couplet van de geloofsbelijdenis (Wir glau-

ben all an einen Gott) in d begeleidde, het tweede couplet in es (!), en het derde couplet in e. 

‘Dat kon echter ook alleen maar een Bach, en op een orgel in Altenburg. Dat zijn en hebben 

we niet allen’, besluit de schrijver. Anders gezegd: alleen een Bach kon zo fraai en gemakke-

lijk moduleren, en alleen op een goed getempereerd orgel als in Altenburg kon hij dat doen. 

De formulering zijn en hebben in de tegenwoordige tijd bevestigt dat tegen het einde van de 

eeuw goed getempereerd gestemde orgels nog steeds een zeldzaamheid waren.CC Wellicht is 

dit verhaal echter meer legende dan historie; het betreft een herinnering van zestig jaar gele-

den.31 

De gevolgen van de orgelstemming voor de figurale kerkmuziek in Leipzig 
Wat waren de gevolgen van de begeleiding met orgel voor de figurale muziek? 

Om deze vraag te beantwoorden moet rekening worden gehouden met twee factoren: 1. dat 

de orgels in koortoon stonden, en 2. dat zij (naar alle waarschijnlijkheid) in een middentoon-

variant waren gestemd. 

Een anonieme schrijver, die in 1769 reageerde op de hierboven genoemde opmerking 

van Kirnberger,Y meende dat deze overdreef. Hij memoreerde dat Bach ook (noodgedwon-

gen) orgels en overige instrumenten op verschillende toonhoogten samen gebruikte; blijk-

baar beschouwde Bach het resultaat niet als onverdraaglijk.DD Maar het lijkt erop dat de 

schrijver het ook niet helemaal bij het juiste eind had: Kirnberger gaf blijkbaar aan dat men 

niet zou moeten transponeren op een instrument (klavecimbel?) dat niet gelijkzwevend maar 

wel goed getempereerd gestemd was. Dan ontstaan immers duidelijke verschillen tussen de 

drieklanken in de verschillende toonsoorten, en krijgt het gespeelde stuk een ander karakter. 

Dat neemt niet weg dat de schrijver kennelijk meende dat Bachs orgels in een circulaire stem-

ming waren gestemd. Met een orgel in middentoonstemming zijn alle grote drieklanken in 

de gebruikelijke toonsoorten immers identiek, en is transpositie niet zo’n probleem, voor zo-

ver daar geen wolfsintervallen in voorkomen. En als de schrijver die wolfsintervallen zou be-

doelen met de door hem genoemde kleinen Widrichkeiten, zou het woord kleinen toch niet op 

zijn plaats zijn. De organist moest op een orgel in middentoonstemming de wolfskwint op 

Gis/As en de grote tertsen op B, Fis/Ges, Cis/Des en Gis/As zien te vermijden (hoewel dat in 

het geval van een gemodificeerde middentoonstemming iets minder urgent was). Deze grote 

tertsen komen voor in de drieklanken in de toonsoorten B, Fis, Cis, Gis, Ges, Des en As (ma-

jeur) en gis, dis, ais, f, as, es, ges (mineur). Dat vermijden kon op de volgende manieren: 1. 

Het weglaten van tonen (kwint of terts); eventueel tijdelijk tasto solo spelen, 2. Het minder be-

nadrukken van een vals interval door versieringen te spelen, en 3. Het akkoord kort spelen.32 

Wanneer niet teveel kruisen en mollen waren voorgeschreven, was dat vermijden van de 

wolfsintervallen niet zo’n probleem.  

                                                      
31 Ortgies heeft in 2008 vraagtekens gezet bij de juistheid van dit verhaal, omdat andere informatie 

over het orgel in Altenburg daarmee strijdig is. Ibid., p. 633f. 
32 Michael Praetorius, Syntagma Musicum III, Wolffenbüttel 1619, p. 81. Zie Ortgies 2004, p. 213f.  

Volgens Praetorius kon men in voorkomende gevallen ook een kleine terts spelen i.p.v. een grote (!); 

dat zou minder opvallen dan een wolfsterts; deze methode lijkt echter maar heel beperkt bruikbaar. 
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Maar Bach moduleerde meer dan andere componisten. Hierbij moet ook bedacht 

worden dat zijn organisten een toon lager moesten spelen. Voor stukken in toonsoorten met 

kruisen was dit voordelig: het aantal kruisen in de orgelpartijen was twee kleiner dan bij de 

overige instrumenten. Een stuk in E/cis (vier kruisen) stond dus voor de organist in D/b 

(twee kruisen). Bij toonsoorten in mollen was het echter nadelig: het aantal mollen in de or-

gelpartijen was juist twee groter. Bij een op het oog onschuldige drieklank in Bes (twee mol-

len) moest de organist een drieklank in As (vier mollen) spelen, met wolfskwint en 

wolfsterts! EE Als de organist een stuk in As/f (4 mollen) in Ges/es (6 mollen) moest begelei-

den, was het vermijden van de wolfsintervallen welhaast onbegonnen werk. Wellicht speel-

den Bachs organisten deze akkoorden toch wel degelijk, maar beperkten zij de registratie 

daarom tot een zachte 8-voets Gedackt, waardoor de afwijkende stemming minder opviel.33 

In § XIX.3 is vermeld dat Bach het orgel liet zwijgen in een aantal aria’s in zestien can-

tates. Het gaat daarbij steeds om aria’s met een zwak bezette begeleiding, bijvoorbeeld met 

traverso. Men zou kunnen veronderstellen dat hij dat deed om te voorkomen dat wolfsinter-

vallen afbreuk deden aan de verfijnde klank. Maar dan zouden die aria’s overwegend in 

moltoonsoorten moeten staan, en dat is voor slechts vijf van deze zestien aria’s het geval. Een 

stemmingsprobleem zal dus waarschijnlijk niet de reden zijn geweest voor het laten zwijgen 

van het orgel in deze aria’s. Een aantal malen schreef Bach tasto solo voor op liggende basno-

ten. Het betreft steeds piano uitgevoerde episodes. Men kan opnieuw veronderstellen dat hij 

hiermee wilde voorkomen dat de organist een onzuiver akkoord al te lang aanhield. In de 

Matthäus-Passion komt de term voor in deel 64 (‘Am Abend da es kühle war‘) en 68 (‘Wir set-

zen uns’). Het gaat hier om lang aangehouden bastonen, o.a. in g, d, f, bes en D. Voor de or-

ganist waren dat akkoorden in f (met wolfsterts op as), c (idem op es), es (idem op ges), as 

(idem op ces plus wolfskwint) en C (zonder wolfsintervallen). Het vermijden van wolfsinter-

vallen kan dus wel de primaire reden te zijn geweest voor het aanwenden van tasto solo. 

Hoewel Bach een circulaire (goed-getempereerde) stemming blijkbaar prefe-

reerde, had hij in zijn kerken te maken met orgels, die niet alleen in koortoon, 

maar naar alle waarschijnlijkheid ook nog eens in (mogelijk gemodificeerde) 

middentoonstemming stonden. 

Het gevolg was dat een gemeenschappelijke intonatie problematisch was. Het 

vermijden van valse akkoorden op het orgel in toonsoorten met mollen was 

soms onbegonnen werk. Beperking tot begeleiding met slechts een Gedackt-re-

gister kunnen de problemen voor het oor hebben verkleind. 
 
 

                                                      
33 In de Matthäus-Passion komen de toonsoorten As en f voor in nr. 9e (Herr, bin ichs?), 10 (Ich bins, ich 

sollte büßen) en 59 (Ach Golgatha, overigens genoteerd met 3 mollen). In nr. 19 (O Schmerz) in f moest de 

organist in es spelen, met meteen in de eerste maat, een valse kleine terts op Es. Wellicht benadrukte 

Bach door middel van deze valse akkoorden de teksten. Peter Williams ziet in het gebruik van zoveel 

verschillende toonsoorten in de Matthäus-Passion een (extra) aanwijzing dat Bachs orgels niet gelijk-

zwevend waren gestemd: hij zou daar bewust gebruik van maken. Williams 2007, p. 335. Maar bij-

voorbeeld in de aria Mache dich mein Herze rein (nr. 65) in Bes begint het orgel met de wolfskwint én 

een wolfsterts op As, terwijl de tekst daartoe helemaal geen aanleiding toe geeft. 
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5. Hoe werd in de 18e eeuw geïntoneerd, en speciaal in Bachs kerken? 
 

Literatuur: zie voetnoot 34. 

 

Intonatie 
Reeds Gioseffo Zarlino schreef in 1558 dat zangers in hun streven naar perfectie de mogelijk-

heid hadden hun stemming aan te passen in de richting van een reine intonatie. Ook uit 

Duitse leerboeken van de 17e tot de 19e eeuw voor zangers, strijkers en blazers blijkt steeds 

weer dat alle zangers en instrumentalisten zo zuiver mogelijk moesten intoneren, zonder re-

kening te houden met de temperatuur van een toetsinstrument. Dat was niet alleen het ide-

aal, maar ook de dagelijkse praktijk. De intonatie van het toetsinstrument werd als onvermij-

delijk onvolmaakt gezien, en het was de taak van de generale-basspeler om al te grote onzui-

verheden te vermijden.  

Deze voorschriften worden reeds aangetroffen bij Praetorius (1619).FF In de 18e eeuw 

werden zij bevestigd door o.a. bij Pier Francesco Tosi / Johann Friedrich Agricola (1723/1757) 

voor zangers en violisten,GG Mattheson (1748),HH Georg Philipp Telemann (1752),II Johann 

Joachim Quantz (1752) voor fluitisten,JJ en Leopold Mozart (1756) voor violisten.KK 

Na 1750 meenden enkele auteurs (Marpurg, Sorge) weliswaar dat alle instrumentalis-

ten zouden moeten intoneren op het toetsinstrument, maar zij zijn uitzonderingen; de mees-

ten hielden ook toen nog zoveel mogelijk vast aan reine intonatie, die goed te combineren 

was met de gebruikelijke middentoonstemming. 

 

- De in § 2 beschreven varianten van de reine stemming werden gebruikt door zangers, 

strijkers zonder fretten en trombones. Ze oriënteerden zich niet op de tonica, maar 

telkens op de laagste klinkende toon, die op dat moment door een instrument met 

vaste toonhoogte (meestal orgel, maar ook violone (met fretten), klavecimbel en luit) 

werd gespeeld. In het bijzonder kwinten en tertsen werden hierop rein, dus unisono 

met de klinkende boventonen, geïntoneerd, onafhankelijk van de stemming van het 

toetsinstrument. Om dit mogelijk te maken, moesten orgel en klavecimbel deze laag-

ste tonen duidelijk en sterk laten horen (bij voorbeeld met het pedaal op het orgel). 

Andere basinstrumenten konden deze tonen meespelen, onversierd en zonder vi-

brato, om reine intonatie mogelijk te maken. Aan het verschil tussen diatonische en 

harmonische halve tonen werd de hand gehouden.35 

- Bij samenspel met een toetsinstrument werden de snaren van strijkinstrumenten in 

de 18e eeuw gestemd op het orgel (of klavecimbel).LL Dat betekent dat tussen de sna-

ren enigszins getemperde kwinten werden gestemd. Pythagoreïsch stemmen in reine 

kwinten zou als resultaat voor elke hogere snaar een grotere afwijking van het orgel 

hebben betekend.  

                                                      
34 Mark Lindley, Lutes, viols and temperaments, Cambridge 1984; Bruce Haynes, ‘Beyond Temperament: 

Non-Keyboard Intonation in the 17th and 18th Centuries‘, Early Music 19/3, 1991, p. 356-381; Douglas 

Leedy en Bruce Haynes, ‘Intonation (ii)’, in The new Grove Dictionary of Music and Musicians, Second 

edition, Volume 12, 2001, p. 503f.; Ortgies 2004, p. 211-258. 
35 Ortgies 2004, p. 228ff. 
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- Bespelers van trompetten en hoorns konden alleen gebruik maken van natuurtonen, 

maar m.b.v. lipspanning konden zij de toonhoogte enigszins beïnvloeden. Dat was 

ook wel nodig, want veel natuurtonen op deze instrumenten zijn niet rein (bes, fis).36 

- Houtblazers probeerden rein te intoneren door het kiezen van alternatieve grepen en 

het aanpassen van de lipspanning. Ze waren daarbij afhankelijk van de boring op 

hun instrument. Om onderscheid te kunnen maken tussen Dis en Es en tussen Gis en 

As zouden dubbele gaten kunnen worden aangebracht, maar daarvan werd in Duits-

land nauwelijks gebruik gemaakt. Rond 1750 vond Quantz het nog de moeite waard 

om een aparte klep voor een Dis naast de Es te introduceren op de traverso.37  

- Op het orgel moest waarschijnlijk noodgedwongen gebruik worden gemaakt van de 

(gemodificeerde?) middentoonstemming. 

- Hoe de klavecimbels in de Bachs kerken werden gestemd is onbekend. Bachs voor-

keur voor circulaire stemmingen is bekend, maar het lijkt logisch dat de klavecimbels 

in de kerken op het orgel werden gestemd, en dus toch ook een middentoonstem-

ming kregen; op deze manier was het aantal tegelijkertijd gebruikte stemmingen mi-

nimaal.  

- Op snaarinstrumenten met fretten (violone, gamba, luit) werd met de plaats van de 

frets de temperatuur vastgelegd voor iedere snaar tegelijk. Hoewel duidelijke histori-

sche informatie ontbreekt voor het samenspelen met toetsinstrumenten, lijkt het voor 

de hand te liggen dat basinstrumenten daarbij de temperatuur van het orgel volgden, 

en de fretten een voor een afstemden op het orgel.38 

 

Dat betekent dat, zeker in kerken, de intonatie van de toetsinstrumenten lang niet altijd 

nauwkeurig overeenkwam met die van minstens een deel van het ensemble. Dit werd als 

noodzakelijk kwaad geaccepteerd. Om een ensemble op toon te houden was immers steeds 

een referentietoon nodig op een ‘vast’ instrument, en dat was op elk moment de laagst klin-

kende toon op het orgel of klavecimbel.  

Circulaire stemmingen waren dan wel een oplossing voor het goed kunnen spelen op 

verschillende stemtoonhoogten, maar betekenden een verslechtering van de ondersteuning 

van de intonatie. Om zuiver (rein) te kunnen intoneren hadden de instrumentalisten niet al-

leen steun aan een grondtoon, maar ook aan reine kwinten en vooral reine grote tertsen, en 

die laatste konden toetsinstrumenten in middentoonstemming wel, maar met circulaire 

stemmingen niet leveren. Het gevolg was dat na 1750 langzamerhand werd ingezien dat de 

zuiverheid van het ensemble won wanneer het orgel helemaal niet meespeelde. Voor zover 

bekend was dit bij Bach niet aan de orde. Op een klavecimbel was het kwaad minder groot, 

omdat de toon daarvan snel wegstierf.  

 

                                                      
36 Ibid., p. 219f. 
37 Ibid., p. 229f. 
38 Annette Otterstedt, Die Gambe, Kulturgeschichte und praktischer Ratgeber, Kassel 1994, p. 225ff. 
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Het klavecimbel en de basinstrumenten werden bij Bach in Leipzig waar-

schijnlijk gestemd op het orgel in (mogelijk gemodificeerde) middentoonstem-

ming. Zangers en spelers streefden steeds naar een reine intonatie op de basto-

nen van deze instrumenten. Volmaakte zuiverheid was daardoor niet moge-

lijk, maar blijkbaar werd dit acceptabel geacht, ook door Bach. 

 

 

Appendix: De reine stemming (volledige beschrijving) 
Een monochord is een instrument met één of twee snaren, die gespannen waren op een 

plank of klankkast, waarop een stuk papier was aangebracht, waarop afstanden konden 

worden genoteerd (afb. 2). 

 

 
Afb. 2. Monochord. 

Bibliothek allgemeinen und praktischen Wissens für Militäranwärter Band III, 1905 

 

Door een houten kammetje dat van boven van een stukje messingdraad was voorzien, onder 

de snaar te verplaatsen, kon men de klinkende snaarlengte wijzigen. Met zulke instrumenten 

werd niet alleen in de oudheid, maar ook in de 15e tot en met de 19e eeuw uitgebreid geëxpe-

rimenteerd. Leraren konden hiermee hun leerlingen laten horen wat zuivere intervallen zijn, 

en de daarbij behorende snaarlengten aflezen. Uit zulke experimenten bleek dat wanneer 

men de snaarlengte halveerde, een toon ontstaat die een octaaf hoger klonk. De snaarlengte-

verhouding van de grondtoon t.o.v. de hoger gelegen toon was dan 2 : 1. Het zo ontstane in-

terval werd een rein octaaf genoemd. Andere reine intervallen ontstonden op soortgelijke 

wijze (tabel 1a):39 
Tabel 1a. Verhoudingen van snaarlengten, en grootte in cents van intervallen in de reine stemming en 

de gelijkzwevende stemming. 

 

                                                      
39 Tegenwoordig worden toonafstanden vaak weergegeven in cents. In de gelijkzwevende stemming 

omvat het octaaf per definitie 1200 cents, en elke halve toon (kleine secunde) dus 100 cents. 

Interval Verhouding 

snaarlengten 

Grootte   

in cents 

Idem in de ge-

lijkzwevende st.  

Verschil   

rein – gel.zw. 

Rein octaaf 2/1 = 2,000 1200 1200 0 
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In het bijzonder het reine octaaf, de reine kwint en de reine grote terts zijn in een hoger oc-

taaf terug te horen in de boventonen die tegelijk met de grondtoon klinken. Alle vier de in-

tervallen zijn echte consonanten. Wanneer deze tonen en de grondtoon tegelijkertijd klinken, 

zijn geen zwevingen te horen. De akkoorden klinken daardoor zeer ‘rustig’. In vroeger eeu-

wen werd dit vergeleken met de goddelijke volmaaktheid in de ‘harmonie der sferen’. Ook 

de eerste natuurtonen, die men op een trompet kan blazen, ontstaan in deze volgorde. 

Het volgende interval in de reeks, met een verhouding 6/5, was de reine kleine terts, 

maar die komt niet meer voor als duidelijk hoorbare toon in de boventonenreeks,MM al re-

kende Mattheson hem nog wel tot de consonanten. Men zou verwachten dat het volgende 

interval in deze rij, met verhouding 7/6, dan een reine grote secunde zou zijn geweest. Maar 

dat was niet zo: het interval paste niet in onze toonladders met 12 halve tonen. Voor 8/7 gold 

hetzelfde. Met andere woorden, kleinere intervallen, dus reine secunden, waren op de be-

schreven wijze niet te verkrijgen. Maar, uitgaande van de in bovenstaande tabel beschreven 

vier reine intervallen kon men andere intervallen wel berekenen. Wanneer men intervallen 

(uitgedrukt in cents) van elkaar aftrekt, moeten de bijbehorende snaarlengteverhoudingen 

door elkaar gedeeld worden. Omgekeerd, bij het optellen (stapelen) van intervallen moet 

men de snaarlengteverhoudingen met elkaar vermenigvuldigen. 

De reine kleine terts was op te vatten als een kwint min een grote terts, de snaarver-

houding was dan 3/2 : 5/4 = 6/5, zoals hierboven al genoteerd. Tot zover geen problemen. 

Maar een grote secunde kon men opvatten als een kwint min een kwart (verhouding 3/2 : 4/3 = 

9/8), maar ook als kwart min een kleine terts (verhouding 4/3 : 6/5 = 10/9). Er bestonden in de 

reine stemming daarom twee grote secunden (en trouwens ook twee kleine septiemen). Het 

verschil tussen beide soorten grote secunde heette het syntonisch komma (22 cents). De kleine 

secunde is te beschouwen als een kwart min een grote terts. Deze ontstaat bij een verhouding 

van 4/3 : 5/4 = 16/15. Samengevat: 

 
Tabel 1b. Verhoudingen van snaarlengten, en grootte in cents van intervallen in de reine stemming en 

de gelijkzwevende stemming. 

Opvallend is dat beide soorten tertsen én twee van de drie soorten secunden behoorlijk afwe-

ken van de intervallen in de gelijkzwevende stemming. Maar hiervan zijn alleen de grote 

Reine kwint 3/2 = 1,500 702 700 +2 

Reine kwart   4/3 = 1,333 498 500 -2 

Reine grote terts 5/4 = 1,250 386 400 -14 

Interval Verhouding 

snaarlengten 

Grootte 

in cents 

Idem  

gelijkzwevend 

Verschil  

rein – gelijkzw. 

Reine kleine terts 6/5 = 1,200 316 300 +16 

Reine grote secunde 

(groot) 

9/8 = 1,125 204 200 +4 

Reine grote secunde 

(klein) 

10/9= 1,111 182 200 -18 

Reine kleine se-

cunde 

16/15 = 1,067 112 100 +12 
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tertsen goed hoorbaar in de boventonenreeks. Daarom werden in vroeger eeuwen vooral de 

grote tertsen als onzuiver beschouwd in de gelijkzwevende stemming. 

De snaarverhoudingen bij grotere intervallen dan de kwint konden berekend worden 

door kleinere intervallen af te trekken van het octaaf, en deels ook gemeten worden met het 

monochord. De kleine sext was een octaaf min een grote terts. De bijbehorende verhouding 

was dus 2/1 : 5/4 = 8/5. De grote sext was een octaaf min een kleine terts; de verhouding is 2/1 : 

6/5 = 5/3. Voor de kleine septiem waren weer twee waarden mogelijk: met een verhouding 2/1 : 

9/8 = 16/9, en met een verhouding 2/1 : 10/9 = 9/5. Bij de grote septiem hoorde een snaarlengte-

verhouding van 2 : 16/15 = 15/8. 

Wanneer men twee grote secunden op elkaar stapelde, kreeg men in de gelijkzwe-

vende stemming een grote terts. Maar wanneer men twee secunden type 9/8 (grote hele toon) 

stapelde, kreeg men niet de verhouding 5/4. Ook niet, wanneer twee secunden type 10/9 

(kleine hele toon) op elkaar werden gestapeld. Zo’n terts kreeg men wel, wanneer een kleine 

en een grote hele toon werden gestapeld (10/9 x 9/8 = 5/4). In het stelsel van de reine stem-

ming werden de intervallen gerekend vanaf de grondtoon in een majeurtoonsoort. In onder-

staande toelichting zal worden uitgegaan van de toonladder in C. Hierin was de snaarver-

houding tussen de C en de D gelijk aan 9/8, en die tussen de D en de E 10/9 (in D majeur zou 

dit gelden voor D en E resp. E en Fis). De eerste secunde is dus een grote hele toon, de 

tweede een kleine. De volgorde groot – klein is ontleend aan de natuurtonen op een trompet, 

dat is dezelfde volgorde als die van de boventonen. 

Als de ‘witte toetsen’ op een rij worden gezet ontstaat het volgende  patroon:NN 

 
Tabel 2a. Snaarverhoudingen van intervallen tussen ‘witte toetsen’ in de reine stemming 

 
Tabel 2b. Grootte in cents van intervallen tussen ‘witte toetsen’ in de reine stemming 

 
Tabel 2c. Idem, opgeteld: intervallen vanaf C. 

 

Hierin komt dus één soort kleine secunde voor (E-F en B-C) en twee soorten grote secunden 

(groot: C-D, F-G en A-B, klein: D-E en G-A). Een hele toon kon dus de ene keer een snaarver-

houding 9/8 = 1,125 betekenen, en een andere keer 10/9 =1,111. Beide hele tonen konden, af-

hankelijk van de plaats ten opzichte van de grondtoon, als rein worden beschouwd. 

Voor de ‘zwarte toetsen’ bestonden in deze stemming nog enkele problematische bij-

zonderheden. Als men twee kleine secunden zou hebben gestapeld, zou men een hele toon 

verwachten. Maar 16/15 x 16/15 = 1,138. Dat zou niet alleen een groter interval opleveren dan 

een kleine hele toon (1,111), maar zelfs ook dan een grote hele toon (1,125)!  Hoe kon men 

dan wel vanuit C de D bereiken via twee halve tonen? Daartoe werd onderscheid gemaakt 

tussen een Cis en een Des. Een Cis werd gezien als een D min een kleine secunde (diatonische 

halve toon, 16/15, 112 cents); de Cis was dus 112 cents lager dan een D. Voor het interval C-

Cis (chromatische halve toon) bleef dan over 9/8 : 16/15 = 25/24 = 1,042 (204-112 = 92 cents). 

C-D D-E E-F F-G G-A A-B B-c 

9/8 10/9 16/15 9/8 10/9 9/8 16/15 

C-D D-E E-F F-G G-A A-B B-c 

204 182 112 204 182 204 112 

C-D C-E C-F C-G C-A C-B C-c 

204 386 498 702 884 1088 1200 
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Deze chromatische halve toon werd het kleine limma genoemd. Evenzo werd een Des gezien 

als een C plus een kleine secunde (16/15; 112 cents); de Des was 112 cents hoger dan de C. De 

Cis was dus 92 cents hoger dan de C, maar de Des 112 cents. Cis was dus lager dan Des. An-

ders gezegd: de chromatische halve toon C-Cis was kleiner dan de diatonische halve toon C-

Des. Dit gold voor de halve tonen tussen C en D, een interval van een grote hele secunde 

(9:8). 

De tonen Dis en Es liggen in het interval D-E, en dat is een kleine hele secunde met 

verhouding 10/9. De diatonische halve tonen zijn gelijk, maar de chromatische anders: 10/9 : 

16/15 = 135/128 =1,055 (71 cents). Dit interval, de kleine halve toon, is dus zeer klein, kleiner 

dan het kleine limma. Alle halve en hele toonafstanden op een rijtje in cents: 

 
Tabel 3. De grootte in cents van de halve-toonsintervallen in de reine stemming 

 

 

De verschillen met de halve-toonafstand in de gelijkzwevende stemming (steeds 100 cents) 

zijn groot! Alle leidtonen in de reine stemming waren gewone (diatonische) halve tonen, en 

dus tamelijk groot (112 cents). Deze leidtonen moesten dus laag geïntoneerd worden (12 

cents lager dan gelijkzwevend), en niet hoog, alsof het interval chromatisch zou zijn.  

De reine stemming kende veel meer eigenaardigheden, waaronder: 

- Als drie reine grote tertsen werden gestapeld, dan kreeg men een octaaf dat bijna een 

kwart toon (41 cents) te laag is.  

- Vier gestapelde kwinten leverden een terts, die een syntonisch komma (0,22 cents) te 

hoog is.  

Dat kon problemen opleveren bij modulaties in meerstemmige muziek (zie § 5).40 

 

 

Rens Bijma, versie 04-03-23 

Met dank aan Jos van Veldhoven, Ton Koopman en Leo van Doeselaar 

 

 

 

                                                      
40 Haynes 1991, p. 357f. 

C-Cis Cis-Des Des-D D-Dis Dis-Es Es-E E-F 

92 20 92 71 40 71 112 

C-D D-E E-F 

204 182 112 

F-Fis Fis-Ges Ges-G G-Gis Gis-As As-A  

92 20 92 71 40 71 

F-G G-A 

204 182 

A-Ais Ais-Bes Bes-B  B-C 

92 20 92 112 

A-B B-C 

204 112 
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A Johann Gottfried Walther, Musikalisches Lexikon oder musikalische Bibliothek, Leipzig 1732, p. 130f. 

Cammer-Ton, heisset: wenn ein Musicalisches Stück nicht nach dem alten Chor- oder Cornett-

Tone, sondern hauptsächlich um der erwachsenen Sopranisten, so die Höhe nicht wohl haben 

können; und sodann, um der Instrumente willen, um damit die Saiten desto besser halten mö-

gen, entweder um einen gantzen Ton, oder um eine kleine Terz tieffer executirt wird. 
B Johann Mattheson, Das Neu-Eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, p. 74. 

[…] Der Chor-Thon ist 9. Bis 14. Commata höher als der Opern- oder Cammer-Thon / dannen-

hero so viel beschwerlicher vor die Sänger / und ungeschickter vor Hautbois‘, Flutes, und an-

dere neue Instrumenten / als der niedrige und commode Cammern- und Opern-Thon; […] 

Dennoch möchte man den Chor-Thon bey der Figural-Music in Kirchen wohl abschaffen / weil 

er die Stimmen forcirt und die Ohren laedirt. 
C Anonymus, Anhang zu den Wöchentlichen Nachrichten und Anmerkungen die Musik betreffend, Vierzehn-

tes Stück, Leipzig 2 oktober 1769, p. 112  (BD III, nr. 755, p. 204). 

[…] Zu Leipzig stehen die Orgeln, die zu Herrn J.S. Bachs [Zeit] vorhanden waren, ganz ge-

wiß alle im Chortone. […] 
D Johann Kuhnau (1717), in: Johann Mattheson, Critica Musica, Band II, Hamburg 1725, p. 235. 

[…] (ich habe aber fast von der ersten Zeit meiner Direction der Kirchen-Music den Cornet-Ton 

abgeschaffet, und den Kammer-Ton, der eine Secunda oder kleine Tertia, nachdem es sich schi-

cken will, tieffer ist, eingeführet, ungeachtet die transponirten Continui nicht allemahl mit willi-

gen Händen aufgenommen werden wollen) […] 
E Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, p. 53. 

§ 72. […] 

 
§ 73. Eine kleine Schwierigkeit muß hiebey gehoben werden. Wir sagen, c—d sey einer grosser 

Ton; d—e ein kleiner u.s.w. Nun ist gleichwol c—cis ein kleiner halber Ton, und cis—d ein 

grosser; so wie d—dis auch einen kleinen, und dis—e einen grossen halben Ton ausmacht: wel-

ches eine gleiche Beschaffenheit beider gantzen Tone anzudeuten scheint. Daraus entstünde 

die Frage: warum denn, bey einerley Bewandniß, der eine Ton groß. Der andre hergegen 

klein, heissen müsse? 

§ 74. Die Antwort ist: das ist die Gleichheit der Theile zwar, dem äusserlichen Ansehen nach, 

Statt habe, und man sich auch in der allgemeinen Benennung darnach richte: daß aber der in-

nerliche Gehalt und die wahre richtige Abmessung hierin einen mercklichen Unterschied ver-

ursache: Denn, da sind wol c-cis und d-dis von einerley Grösse, 25—24; doch cis—d ist ein so 

genanntes grosses Limma, 25—27, und dis-e dagegen ein grosser halber Ton, 16—15. Weiter so 

verhält sich f-fis wie 128—135, und ist ein kleines Limma; g—gis aber wie 25—24, und ist ein 

gewöhnlicher kleiner halber Ton: welchem nach der kleine Ton, als g-a etc. allenthalben, in 

Ansehung des grossen, den Abgang eines Commatis leidet, es mag die Benennung der halben 

Tonen ausfallen wie sie will.  
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F Bij Mizler waren de intervallen C-Cis-D en D-Dis-E wat verhoudingen betreft verwisseld, dus eerst 

kwam de kleine, daarna de grote hele toon. Lorenz Christoph Mizler, Anfangsgründe des General-Basses 

nach Mathematischer Lehrart, Leipzig 1739, p. 31.  
Die 2. Anmerckung 

§ 93. Da eine Octave auf dem Clavier wie die andere eingetheilet ist, so haben auch die Tone 

in einer ieden Octave einerley Verhältnis unter einander Nemlich C:Cis=25:24 […] Eben so ist 

auch  c:cis=25:24 und c‘:cis‘=25:24. C:D=10:9 […]. D:Dis=16:15 […]. D:E-9:8 […]. C:Dis=6:5 […]. 

C:E=5:4 […]. C:F=4:3 […]. C:Fis=45:32 […]. E:B=64:45 […]. C:G=3:2 […]. E:c=8:5 […]. C:A=5:3 

[…]. C:B=9:5 […]. C:H=15:8 […]. C:c=2:1 […]. 
G Jakob Adlung, Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit […], Erfurt 1758, p. 253. 

§ 75. […] Die Octav  gegen den Grundton […] verhalte sich wie 1—2; die grosse Quinte wie 

2—3; die ordentliche Quarte wie 3—4; die grosse Terz wie 4—5; die kleine Terz wie 5—6; die 

grosse Sexte wie 3—5; die kleine Sexte wie 5—8;  die kleine Septime wie 5—9; die grosse Sep-

time wie 8—15; die eine Gattung der grossen Secunde, der grosse Ton genannt (tonus maior) 

wie 8—9; die zwote Gattung der grossen Secunde, der kleine Ton genannt (tonus minor) wie 

9—10, der grosse halbe Ton (hemitonium maius) wie 15—16; der kleine halbe Ton (hemiton. 

min.) wie 24—25; (in welchen beyden Gattungen die kleine Secunde zu suchen;) die kleine 

Quinte wie 45—64; die grosse Quarte wie 32—45. 
H Georg Andreas Sorge, Anleitung zum Generalbaß und zur Composition, Berlin 1760, p. 54f. 

§ 22. Dieses festgesetzt, ist leicht zu bestimmen, aus wie vielen Tönen unsere Tonleiter, in ih-

rem ganzen Umfange bestehen muß. Wir müssen nemlich nicht eher mit dem Suchen der 

neuen Töne inne halten, als biß wir zwischem jeden ganzen Tone einen kleinen, und einen 

grossen halben Ton; und zwischen jedem grossen halben Ton einen kleinen halben Ton entde-

cket haben. Man kann sich von diesen Bedingungen, aus dem zwischen g und a vorhin entwi-

ckelten gis und as eine Vorstellung machen: 

g . gis . as . a  

Das g und a machen einen ganzen Ton; g und gis einen kleinen halben Ton, und gis und a ei-

nen grossen halben Ton. Das g und as machen hingegen einen grossen halben, und as und a 

einen kleinen halben Ton. 
I Georg Preus, Grund-Regeln von der Structur und den Requisitis einer untadelhaften Orgel […], Hamburg 

1729, p. 7. 

Nun wäre zu wünschen, daß wir in unsern Orgeln eine gute Temperatur hätten, da alle unsere 

Orgeln alhier [in Hamburg] noch nach der alten Praetorianischen Arth gestimmet seyn, worin-

nen denn noch viele Fehler stecken: so, daß man nicht aus allen Tonen spielen kan; wegen der 

sehr harten Tertien, als cis f. dis g. fis b. gis c. h dis. item einiger kleiner Tertien, und einige Quin-

ten. Wan nun dem einen was genommen, so wohl die Quinten, als einige Tertien, und den an-

dern wieder was gegeben würde, so würde man eine bessere Temperatur haben; wie, an an-

dern Oertern zu finden. 
J Andreas Werckmeister, Musikalische Temperatur, Frankfurt und Leipzig 1691, p. 75. 

[…] wenn man sich an keinen Modum im Stimmen will binden lassen / so kan man nur alle 

Tertias majores in die Höhe schweben lassen / als: Wann C-G. G-d. D-A. A-e, so weit und nicht 

weiter herunter gelassen / daß C und e eine in die Höhe schwebende Tertiam geben / so viel 

das Gehör vertragen kann / so ists schon gut. 
K Andreas Werckmeister, Musicalische Paradoxal-Discourse, Quedlinburg 1707, p. 107. 

[…] Gleichwie dem allzu hoch her aus fahrenden Uberschuß bey allen Quinten 1/12 Commatis 

abgenommen wird / daß alle Quinten in etwas / doch in ganz erträglicher und lieblicher Har-

monia herunter schweben: Also hat sich der Geist Christi gedemüthiget / den Lucifer ausges-

tossen / und verworffen / und allen 12. Stämmen / und Aposteln / das ist allen Menschen zu 

gute hernieder gelaßen / und Knechts-Gestalt an sich genommen / damit der Ewige Vater ver-

söhnet wurde […]. 
L Adlung 1758, p. 284. 
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Werckmeister […] verdient allhier vor vielen gemerckt zu werden. Er hat in seinen Schriften 

die gleichschwebende Temperatur vorgeschlagen, wie Neidhardt selbst gestehet. 
M Johann Georg Neidhardt, Beste und leichteste Temperatur des Monochordi, Jena 1706, p. 39f. 

Die bisher-florirten Temperaturen sind so eingerichtet / daß eine Quinte rein / die andere über 

sich schwebend / die dritte unter sich schwebend / und die vierdte ich weiß nicht wie / in das 

Gehöre fället. Vid. Werckmeisteri Music. Temp. […] 

Unterdessen aber bleiben die schweren aber auch schönen Modi aus Cisdur, Disdur, Fisdur, 

Gisdur, Hdur, und Cis moll, Dis moll, F moll, Fis moll, Gismoll, B moll, H moll, ferner unexcoliret: 

indem sie ein verständiger Componist aus Vorsatz / und unverständige aus Unwissenheit / we-

der fundamentaliter noch affinaliter ihrer Federn werth schätzen. Nebst diesem ist es zärtlichen 

Ohren ein Greuel / im falle sich ein Instrument zu dem andern accompagniret, wo eines davon 

im Chor- das andre im Cammer-Thone stehet. […] / so klinget es doch / wenn er dergleichen 

Instrumente darzu setzt, nicht viel anders, als hätte er den Zanck der Hunde bey dem Cörper 

der abgestürtzten Jesabel vorstellen wollen. 
N Johann Georg Neidhardt, Sectio Canonis Harmonici, Königsberg 1724, p. 20 en 22. 

Das sind nun die aufgedachten Circulum gebauete Temperaturen, welches dem Hrn. Werck-

meister so sehr schwer vorgekommen ist. […] 

Wer auf den Circulum der Quinten, Tertiarum maiorum, und minorum, rechtschaffen Achtung 

giebt / wird endlich sehen / wie ich zu den drey ersten Temperaturen gelanget / und daß ich 

die Schwebungen aller 12 Tertiarum maiorum, darnach die Schwebungen der ersten 3 Quinten, 

als data, angenommen: wornach die übrigen intervalla alle mit einander / nothwendig / von 

sich selbst haben kommen müßen. Es gereuet mich auch der kleinen Mühe nicht. Denn außer 

dem / daß der sonus fundamentalis eines Modi bald höher bald tiefer ist / so verändert sich zu-

gleich die Trias Harmonica: woraus ohnfehlbar eine mehr als doppelte Gemüths-Bewegung 

entstehen muß. 

Jedoch heißt dieses nicht der gleich-schwebenden etwas zu nahe gesprochen / welche sich ei-

ner gantz besondern Anmuth rühmen kan? Meines Erachtens schickt sich die Erste / mehrent-

heils / am besten vor ein Dorff / die Andre vor eine kleine Stadt / die Dritte vor eine Große, 

und die Vierdte vor den Hof. […] 

p. 22. Endlich ist auch an Leuten kein Mangel gewest / welche die ganze Octave in 12 gleiche 

rationes getheilet haben. 
O Johann Georg Neidhardt, Gäntzlich erschöpfte, Mathematische Abtheilungen […], Königsberg und 

Leipzig 1732, p. 40. 

Allein die meisten finden doch an [der gleich schwebenden Stimmung] nicht, was sie suchen. 

Es fehlet (heisset es) ihren Tertiis maioribus an der Abwechselung der Schwebungen, und folg-

lich mehrerer Gemüths-Bewegungen. In der triade harmonica lässet sich alles leidlich genung 

hören. Aber wenn die Tertiae maiores alleine, und die Tertiae minores auch alleine, angegeben 

werden, so wollen jene alzu hoch, diese alzu niedrig klingen. Ja, so gar die Halbe Tone, hinter 

einander, weichen sehr viel in die Tiefe ab. Uber dieses finden die Trompeten, nebst den 

Waldhörnern, auch ihr Theil daran auszusetzen. Es ist also den Orgelbauern eben nicht zu 

verdencken, daß sie gedachte Stimmung nicht gerne in die Kirche lassen. 
P Johann Kuhnau 1717, in: Mattheson 1725, p. 235. 

Diese Meister, wie die andern insgemein noch vielweniger, haben sich doch zu dergleichen 

Neidhardtischen exacten Temperatur nicht verstehen wollen; […] 
Q Johann Mattheson, Grosse General-Baß-Schule, Hamburg 1731, p. 143f. 

Over de gelijkzwevende temperatuur: 

Hat man schon hie und da ein Paar Orgelwercke und C[l]avicimbel darnach stimmen und ein-

richten lassen / so machen doch dieselbe / gegen den übrigen in der gantzen Welt / wenig oder 

nichts / aus: daher ich auch gefragt habe / wenn sie denn in die Welt kommen würde? Ham-

burg ist eine kleine Welt / und da findet sie sich nicht. 
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R Georg Andreas Sorge, Gespräch zwischen einem Musico theoretico und einem Studioso musices […], Lo-

benstein [1748], p. 34f. 

Studiosis: Es ist zu hoffen, daß die Herren Orgel- und Instrumentmacher die Richtigkeitdieser 

Schlüsse einsehen, und sich daher eines andern und bessern besinnen werden. 

Canonicus: Zu wünschen wäre es. Allein, so lange sie das Clavier nicht selber so spielen ler-

nen, daß sie von einem erwehltn Grund-Tone in seine Neben-Tone ausweichen können,[…] 

noch besser, die Connexion aller 24. Tonarten verstehen lernen, […] so lange, sage ich, werden 

sie wohl auf ihren falschen Meynungen bleiben. [… Sie] halten [einem Organisten] vor einen 

Idioten, der aus dem As, oder einem und dem andern schweren Modo spielet […]. 
S Otto Gibelius, Propositiones mathematico-musicae, Minden an der Weser 1666, p. 40. 

Und die Wahrheit zu sagen / so verderben offtmals die Autores durch diese übermässige 

Transpositiones ihre eigene Compositionen und Melodien, und machen sie dem Zuhöhrer zuwie-

der / die sonst an ihnen selbst keines Weges zu verachten; sondern […] recht gut und  

anmuthig seyn. 
T Andreas Werckmeister, Cribum musicum oder musicalisches Sieb, Quedlinburg und Leipzig 1700, p. 32 

[…] Nun habe ich etliche Organisten gekannt / denen diese falsche Tertia so angenehm gewe-

sen / als die anderen reinern; wenn man sie hat corrigiren wollen / so haben sie gesagt / sie 

wäre gut genung / es wäre ihre Natur also / sie könnte nicht anders seyn. Da siehet man ja 

ausdrücklich / wie die Gewohnheit so grausame Dinge vor gut hält und annimmt. 
U Carl Philipp Emanuel Bach, brief aan Forkel, Hamburg [1774], BD III nr. 801, p. 285. 

Das reine stimmen seiner Instrumente so wohl, als des ganzen Orchestres war sein vornehms-

tes Augenmerck. Niemand konnte Ihm seine Instrumente zu Dancke stimmen u. bekielen. Er 

tat alles selbst. 
V Johann Nicolaus Forkel, Vorlesungen über die Theorie der Musik […], (Inhaltsangabe), Göttingen 1772  

(BD III nr. 772, p. 240). 

Selbst der in der Mathematik so gelehrte Johann Sebastian Bach habe in diesen Fragen nach 

der Natur, nicht nach der Regel gerichtet, und die ganze Mathematisiererei habe noch nicht 

einmal den Erfolg gehabt, die Durchfürung einer einwandfreien Temperatur zu gewährleis-

ten. 
W Sorge 1748, p. 21 en 28 (BD II nr. 575, p. 450) 

p. 21. Es ist genug, daß die Quinte gs : ds unleidlich über sich schwebet , welches keinesweges 

zu leugnen; und diese bezeuget gnugsam, das die übrigen 11. wo nicht alle, jedoch die meis-

ten zuviel abwärts schweben, welches so dann verursachet, daß 4. grosse Tertzen allzu rauh, 

scharff und barbarisch, und 3. kleine allzu weich, faul und träge werden. Mit einem Wort: die 

Silbermannische Art zu temperiren, kann bey heutiger Praxi nicht bestehen. Daß dieses alles 

die lautere Wahrheit sey, ruffe ich alle unpartheyische und der Sache erfahrne Musicos, son-

derlich den Welt-berühmten Herrn Bach in Leipzig zu Zeugen. 

p. 28. In denen 4. schlimmen Triadibus aber ist ein rauhes, wildes, oder, wie Herr Capellmeis-

ter Bach in Leipzig redet, ein barbarisches Wesen enthalten, welches einem guten Gehör uner-

träglich fällt. Sie sind wie das Meer, wenn es von starcken Winden bestürmet wird. Das un-

leidlich starcke Schweben, das sich bey ihnen findet, vergleichet sich den wütenden Wellen, 

die denen Schiffen den Untergang drohen. 
X Johann Samuel Petri. Anleitung zur praktischen Musik, Zweite Ausgabe Bautzen 1782, p. 100 (BD III nr. 

868, p. 363). 

[…] Hatten die vorhin genannten Komponisten eine reine Temperatur noch nicht nothwendig 

genung gemacht, so machte sie doch der Leipziger Bach mit seinen tiefsinnigen und unerwar-

teten Gängen in bisher ganz ungebrauchten Töne nun ganz unentbehrlich. Denn nun sahe 

man, daß die besten Klavierinstrumente wegen ihrer unreinen Stimmung unbrauchbar waren, 

selbst die schönen Sibermannischen Orgeln waren falsch gestimmt. […] 
Y Johann Philipp Kirnberger, ‘Vermischte Musikalien‘, Berlin 1769, Vorbericht (BD III nr. 752, p. 201). 
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Wer nun diese Verschiedenheiten der Terzien und übrigen Verhältniẞe mit dem Gehöre un-

terscheidet, (und sie sind zu unterscheiden) wird ohne boshafte Absichte ein Stück nicht in 

einen andern Ton transponiren. Denn nicht ein einziges Stück vom seligen Bach, Graun, Hen-

del, Herrn Capellmeister Bach in Hamburg und andern groẞen Componisten, kann in einen 

andern Ton versetzt werden, ohne es zu verunstalten und unpracktikabel zu machen. 
Z Friedrich Wilhelm Marpurg, Versuch über die musikalische Temperatur, Breslau 1776, p. 213 (BD III nr. 

815, p. 304). 

Man komme mir hier mit keiner Auctorität aus den vorigen Jahrhunderten, wo man drey Ton-

arten häẞlich machte, um eine einzige recht schöne zu erhalten; oder man erzähle mir nicht, 

daß dieser oder jener Musiker oder Liebhaber, eine um 81:80 veränderte Terz appobiret hat 

[...]. Ich kann diesen zweydeutigen Auctoritäten eine etwas gewichtigere entgegensetzen, 

wenn mit Auctoritëten gestritten werden soll. Der Hr. Kirnberger hat mir und andern mehr-

mals erzählet, wie der berühmte Joh. Seb. Bach ihm, währender Zeit seines von demselben ge-

noẞnen musikalischen Unterrichts, die Stimmung seines Claviers übertragen, und wie dieser 

Meister ausdrücklich von ihm verlanget, alle groẞen Terzen scharf zu machen. In einer Tem-

peratur, wo alle großen Terzen etwas scharf, d.i. wo sie alle über sich schweben sollen, kann 

unmöglich eine reine groẞe Terz statt finden, und sobald keine reine große Terz statt findet, 

so ist auch keine um 81:80 erhöhte große Terz möglich. Der Hr. Capellmeister Joh. Seb. Bach, 

welcher nicht ein durch einen bösen Calcul verdorbnes Ohr hatte, muẞte also empfunden ha-

ben, daẞ eine um 81:80 erhöhte Terz ein abscheuliches Interval ist. Warum hatte derselbe 

wohl seine aus allen 24 Tönen gesetzte Präludien und Fugen die Kunst der Temperatur beti-

telt? 
AA Carl Philipp Emanuel Bach c.s., in Lorenz Christoph Mizler, Musikalische Bibliothek, Des vierten Ban-

des erster Theil, Leipzig 1754, p. 158-176 (BD III nr. 666, p. 88). 

Die Clavicymbale wuẞte er, in der Stimmung, so rein und richtig zu temperiren, daẞ alle Ton-

arten schön und gefällig klangen. Er wuẞte, von keinen Tonarte, die man, wegen unreiner 

Stimmung, hätte vermeiden müssen. 
BB Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen [Erster Theil], Berlin 1753, 

p. 10. 

§ 14. Beyde Arten von Instrumenten [klavecimbel en forte-piano] müssen gut temperirt seyn, 

indem man durch die Stimmung der Quinten, Quarten, Probirung der kleinen und grossen 

Tertien und gantzer Accorde, den meisten Quinten besonders so viel von ihrer größten Rei-

nigkeit abnimmt, daß es das Gehör kaum mercket und man alle vier und zwantzig Ton-Arten 

gut brauchen kan. Durch Probirung der Quarten hat man den Vortheil, daß man die nöthige 

Schwebung der Quinten deutlicher hören kan, weil die Quarten ihrem Grund-Tone näher lie-

gen als die Quinten. Sind die Claviere so gestimmt, so kan man sie wegen der Ausübung mit 

Recht für die reinste Instrumente unter allen ausgeben, indem zwar einige reiner gestimmt 

aber nicht gespielet werden.  

Auf dem Claviere spielet man aus allen vier und zwantzig Ton-Arten gleich rein und welches 

wohl zu mercken vollstimmig, ohngeachtet die Harmonie wegen der Verhätnisse die ge-

ringste Unreinigkeit sogleich entdecket. Durch diese neue Art zu temperiren sind wir weiter 

gekommen als vor dem, obschon die alte Temperatur so beschaffen war, daß einige Ton-Arten 

reiner waren als man noch jetzo bey vielen Instrumenten antrift. Bey manchem andern Musico 

würde man vielleicht die Unreinigkeit eher vermercken, ohne einen Klang-Messer dabey 

nöthig zu haben, wenn man die hervorgebrachten melodischen Töne harmonisch hören sollte. 

Diese Melodie betrügt uns oft und läßt uns nicht eher ihre unreinen Töne verspüren, bis diese 

Unreinigkeit so groß ist, als kaum bey manchem schlecht gestimmten Claviere. 
CC Anonymus, o.a. Leipziger Intelligenz-Blatt Nr. 23, 1798, geciteerd uit Ortgies 2004, p. 218. 

Nur wenige vermögen die Gemeinde so zu lenken wie der alte Bach, der auf der 
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großen Orgel in Altenburg einmal den Glauben aus D-moll spielte, beim zweiten Vers aber 

die Gemeinde ins Es-moll hob, und beim dritten gar ins E-moll. Das konnte aber auch nur ein 

Bach und eine Orgel in Altenburg. Das sind und haben wir nicht alle. 
DD Anonymus 1769, in BD III, nr. 755, p. 204  

Wir empfinden die kleinen Widrigkeiten welche eine im Chortone stehende Orgel, gegen die 

übrigen kammertönigen Instrumente in diesem Falle macht, so gut als der Verf[asser]. Aber 

ein so erschreckliches Aufheben können wir doch nicht davon machen: oder wir müßten sa-

gen, daß so viele auf diese Weise seit bey nahe 100 Jahren aufgeführte Kirchenstücke zum An-

hören unerträglich gewesen wären. Und da würden wir gewiß nicht wenig ausgelacht wer-

den. Sind nicht selbst des alten Bachs meiste Kirchenstücke auf diese Art ausgeführet worden. 

Zu Leipzig stehen die Orgeln, die zu Herrn J.S. Bachs [Zeit] vorhanden waren, ganz gewiß alle 

im Chortone. Will Herr Kirnberger etwan auch dem alten Bach das feinste Gehör absprechen? 

Dazu würde er, der gute Kirnberger, viel zu wenig seyn. […] 
EE Sorge [1748], p. 13, 26. 

p. 13. Allein, wie klinget alsdenn die Trias as, c, es mit sich selbst und gegen andere Instru-

mente und Stimmen? Nicht anders, als wenn der Teufel mit seiner Großmutter ein Duetto 

macht, denn die Quinte as–es [de wolfskwint] hat das kalte Fieber, und die Tertz as–c das Po-

dagra. Ich muß aufhören den Schaden zu beschreiben, welchen diese grund-falsche Tempera-

tur anrichtet. Verständige Organisten, deren Gehör nicht durch die böse Gewohnheit ver-

wöhnt ist, und die da wissen wie eine recht gewürtzte Trias klinget, die wissen wohl wo der 

Hund [de wolf] begraben liegt, und kommen ihm nicht gerne zu nahe. 

p. 26. ... daher meynen sie vollkommen berechtiget zu seyn, von 12. Quinten eine, und von 12. 

großen Tertzen viere aufzuopffern, damit die übrigen, und zwar nur die Tertzen, nicht aber 

die Quinten, desto besser wären. Allein: Ist es gleich in vorigen Zeiten so ziemlich thunlich 

gewesen, da man sich in so engen Grentzen der Tonarten hat behelfen müssen und können: so 

ist es doch bei heutiger Praxi durchaus nicht mehr practicable. Denn da kömmt ja so offt ein 

General-Baß aus dem As als aus dem G vor, wie es alle heutige Componisten bejahen werden, 

und ihre Compositiones die Sache bezeugen. 
FF Michael Praetorius, Syntagma Musicum II, Wolffenbüttel 1619, p. 156f.. 

[…] wenn die Consonantiae sollen recht klingen / so müssen sie rein in ihren proportionibus ste-

hen / und weder uberheufft noch geringer werden; Und dasselbige befindet sich also in voce 

humana, auch in Posaunen und in andern / welchen man mit menschlichem Athem etwas zu-

geben oder nemen kan. Denn vox humana lencket sich natürlich zu der rechten Proportion der 

Intervallorum / und legets ihnen zu / wo etwas mangeln / oder nimpt weg / wo was uberley 

seyn solte. 

Auff den Instrumenten [bijv. klavecimbels] aber und Orgeln hat es eine andere Meynung / do 

seynd der Clavier gar zu wenig, darumb muß man allda etlichen Consonantiis etwas nehmen / 

auff daß solches alles nicht auf einem Clave allein mangle. 
GG Pier Francesco Tosi, Opinioni de’cantori antichi e moderni, 1723, vertaling van Johann Friedrich Ag-

ricola, Anleitung zur Singekunst, Berlin 1757, p. 18f. 

 [Der Sänger] muß die halben Töne nach den wahren Regeln anstimmen lassen. Daß es grö-

ßere und kleinere halbe Töne giebt, wissen nicht alle Leute: weil man diesen Unterschied auf 

der Orgel und Clavicimbal […], nicht bemerken kann. Ein ganzer Ton, dessen beyde Ende um 

eine Klangstufe von einander entfernet sind, kann in neun gleichsam unmerkliche Abtheilung 

getheilet werden, welche im Griechischen, (wenn ich mir nicht irre) Kommata, das ist, aller-

kleinste Theile, und im Wälschen‚ Come genennet werden. Fünf davon machen den größern, 

und ihrer vier den kleinern halben Ton aus. […] Wenn man immer unter Begleitung der obge-

dachten beyden Instrumenten sänge: so würde diese Erkenntniß überflüßig seyn. Aber seit 

dem von den Componisten der Gebrauch eingeführet worden, in jeder Oper eine Menge 

Arien hören zu lassen, die nur mit Bogeninstrumenten begleitet werden; so wird eine Einsicht 

hierinn sehr nothwendig. Wenn z. E. ein Sopranist das zweygestrichene Dis eben so intonieret, 
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wie das zweygestrichene Es; so höret ein jeder der Ohren hat, daß er unrein singt: denn das 

letztere sollte etwas höher seyn.  
HH Johann Mattheson, Aristoxeni junioris. Phthongologia systematica, Versuch einer systematischen 

Klanglehre, Hamburg 1748, p. 76. 

Es ist ja, leider! bekannt genug, wie die Orgeln mit dem Sing-Chor dissoniren, wenn etwa eine 

Musik aufgeführet wird, darin nicht immer c und seine nächsten Anverwandten Trumpf sind. 

Daher hat man nun auch wohlbedächtlich die Positive und Regale ganz abgeschafft: maßen 

ein Fügel noch eher mit sich handeln läßt, als das störrische Pfeiffen-Werk. 
II ‘Georg Philipp Telemanns neues musikalisches System‘, in Lorenz Christoph Mizler, Musikalische 

Bibliothek III/4, Leipzig 1752, p. 716. 

§ 13. Mein System hat keine Claviermäßige Temperatur zum Grunde, sondern zeiget die 

Klange, so, wie sie auf uneingeschränkten Instrumenten, als Violoncell, Violine etc. wo nicht 

völlig, döch bey nahe, rein genommen werden können, welches denn die tägliche Erfahrung 

lehret. 
JJ Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte Traversière zu spielen, 1752, p. 37f.  

§ 8. Die Ursache welche mich veranlaßet hat, der Flöte noch eine Klappe, welche vorhin nicht 

gewesen ist, hinzuzufügen, rühret von dem Unterschiede der großen und kleinen halben Töne 

her. Wenn eine Note auf eben derselben Linie, oder auf eben demselben Zwischenraume 

durch ein Kreuz erhöhet, […] oder durch ein ♭ erniedriget wird, […]  so besteht der Unter-

schied zwischen dieser und dem Haupttone, aus einem kleinen halben Tone. Wenn hingegen 

eine Note auf der Linie, die andere aber eine Stufe höher steht, und durch ein ♭ erniedriget 

wird, […] oder wenn eine Note auf der Linie steht, und durch ein Kreuz erhöhet wird; die an-

dere aber auf dem Zwischenraume, eine Stufe höher ist, und natürlich bleibt, […] so beträgt 

der Unterschied zwischen diesen beyden Noten, einen großen halben Ton. Der große halbe 

Ton hat fünf Kommata, der kleine aber hat deren vier. Folglich muß Es um ein Komma höher 

seyn als Dis. Hätte man nur eine Klappe auf der Flöte, so müßten beyde das Es und das Dis, 

wie auf dem Claviere, da man sie auf einem Taste greift, schwebend gestimmet werden: so 

daß weder das Es zu dem B, als Quinte von unten; noch das Dis zu dem H, als große Terze 

von oben, rein stimmen würden. Um nun diesen Unterschied zu bemerken, und die Töne in 

ihrer Verhältniß rein zu greifen, war nöthig, der Flöte noch eine Klappe hinzuzufügen. Die-

sem zu Folge werden die halben Töne, so das ♭ gegen die Haupttöne machet, anders gegriffen, 

als die, welche durch das Kreuz angedeutet werden. Z. E. Das eingestrichene B wird anders 

gegriffen als Ais; das zweygestrichene C anders, als His; […], u. s. w. Es ist zwar wahr, dieser 

Unterschied kann auf dem Claviere, wo man alle diese Töne, die hier unterschieden sind, auf 

einem Taste greift, und sich nur durch die Schwebung derselben helfen muß, nicht gemacht 

werden. Dem ungeachtet aber, da er doch in der Natur der Töne gegründet ist; da ihn Sänger 

und Bogeninstrumentisten, ohne Mühe beobachten können: so ist es billig, denselben auch auf 

der Flöte anzubringen; welches ohne die zweyte Klappe nicht geschehen kann. Wer das musi-

kalische Gehör recht ins Feine bringen will, dem ist eine Erkenntniß davon nöthig. Vielleicht 

wird mit der Zeit auch der Nutzen davon noch größer. 
KK Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, 1756, p. 66f. 

§ 6. Damit nun ein Anfänger alle Intervallen sich recht bekannt mache und rein abzuspielen 

erlerne; so will ich ein paar Tonleitern zur Uebung hersetzen, deren eine durch die (♭) die an-

dere durch die (#) führet. (b) 

Voetnoot (b): Auf dem Clavier sind Gis und As, Des und Cis, Fis und Ges, u.s.f. eins. Das ma-

chet die Temperatur. Nach dem richtigen Verhältnisse aber sind alle die durch das (♭) ernied-

rigte Töne um ein Komma höher als die durch ein (#) erhöheten Noten. Z.E. Des ist höher als 

Cis: As höher als Gis, Ges höher als Fis, u.s.w. Hier muß das gute Gehör Richter seyn: Und es 

wäre freilich gut, wenn man die Lehrlinge zu dem Klangmässer (Monochordon) führete. 
LL Georg Andreas Sorge, Anweisung zur Stimmung und Temperatur […], Hamburg 1744, p. 53f. 

Over het stemmen van violen:  
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[…] jedoch müssen ihre 3 Quinten behörigermaßen temperaté gestimmet werden, so daß sie ein 

klein weniges abwerts schweben, sonsten kommen sie, wenn z. E. im g angefangen, und sol-

ches mit der Orgel vollkommen rein gestimmet worden, mit a1 und e2 ein merkliches zu hoch, 

wenn sie nämlich alle 3 Quinten ohne Schwebung rein stimmen wolten. 
MM Sorge 1760, p. 20. 

§ 31. “[…] weil von Natur nur die grosse, nicht aber die kleine Terz in jedem Klange stecket, 

ob wir sie gleich in den hohen nicht vernehmen können.“ 
NN Ibid., p. 49. 

 


