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T c¿rti,l'r¿i, ew d,e %ea emd"e ha,rmomrts che
door A, D, FOKKER
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lriusepoe Tartini staat bekend als de
f r ontdókl", .run het fenomeen der verschil-V tor,"r,, Indien men tegelijkertijd, en voldoen-
de sterk, twee tonen hoort, zal men in het oor
nog een derden toon gewaarworden, dien Tartini
besihri¡ft eenvoudig- als ,,,terzo suono", d,erde
toon. Wij zeggen tegenwoordig,,verschiltoon",
omdat h,et trillingsgetal van dezen toon het ver-
schil is van de trillingsg,etallen der twee ge-
speelde tonen. ln zijn,,Trattato di Musica" van
1754 rekent Tartini, dit fen,omeen, naast het
fenomeen van de trillende snaar en de trillende
pijp met hun harmon,ische boventonen, tot den
grondslag, voor zijn harmonieleer. Hij zegt, dat
het luisteren naar dien ,,tef.zo suono" bij dub-
bele grepen op de viool hem en zijn leerlingen
in staat stelt om de ,intervallen zuiver te into-
.neeren, Inderdaad luistert dat zeer nauw. Speelt
men bijv. c' : ,d' als een pythagorese sekunde
met een getalverhouding 8 r 9, dan zal de vep
schiltoon zijn een lage C'; sp,eelt men ze daav
entegen als een kleine groote sekunde, met een
getalverhouding 9 : 10, dan klinkt als verschil-
toon ,eett lage Bes", een sekunde lager dan
de vori'ge verschilto,on. Toch is daarbij de d'
slechts een komma lager ,g'eïntoneerd.

Speelt men teg,elijk twee bovenharmonischen
van een grondtoon, die op elkaar volgen, dan
hoort men als verschiltoon dien grondtoon, De
verschiltoon bli¡ft in C' iiggen, wanneer men
speelt C en G, of G en c, of c en ,e, of e en g.
Deze laatste zijn de vijfde en zesde ,bovenhar-
monischen, en ook wanneer men de zesde en
z'evende bovenharmonischen speelt, ,is de ver-
schiltoon C'.

Drc zevende harmonische past in
het geheel ni,et in het muzikale systeem, welks
grondslagen twee eeuwen vroeger door G i o-
sef f o Zarlino da Chioggia in 1558
en volg,ende jaren war,en gecodificeerd, Zar.
lino's muziektheorie berustte geheel en al op
den ,,Senari,o", dat is de getallen één tot en met
zes, die de harmonisch,e verhoudingen g,even
van kwinten en van harmonische groote en
kleine tertsen. In de toonlaclders, afgeleid uit
die intervallen, w,elke in de aan' Zarlino voor-
afgaande muzikale renaissance het tot den rang
van erkend'e consonanten gebracht hadden, was
voor een zevende harmonische geen plaats.

Dit bevredigde Tartini niet en hij ruimde in
zijn Trcttato di Musica voor de zevende har-
monische een plaats in. Hij n,oemcle het interval
tegen de vi,erde harmonische ,de ,,settimô con-
sonante", in teg,enst,elling tot de dissonante
kleine septiem, - waarov,er straks nader, In
zijn Trattato di Musica schrijft Tartini niet,
hoe hij zelf. die zevende harmonische noemde.Wel vo,ert hi¡' daarvoor een notatie in. Hij
schrijft dien toon als een kleine verlag,ing van

de gewone kleine septiem. Er zijn twee kleine
septiemen, al naar de so,ort groote sekunde,
d,i,e men van d,e octaaf afi¡rekt. Zij verschillen
een komma (80r Bl) van elkander. De ze-
vende harmonìsche is respectievelijk 63'¡ 64 en
35 : 36 lager dan die twee kleine septiemen,
een diëze lager, Tartini duidt deze verlaging
aan door ,een naar beneden gerichten angel met
weerhaak. Spelen wij in C-majeur, dan moet
deze angel komen voor de bes, en dan trekt
Ta¡tini den angel met het molteeken samen tot
een breeder teeken, (dat door den drukker van
Hugo Riemann's geschiedenis der muziek-
theorieën abusievelijk als een letter w is gezet
en afgedrukt).

Tartini voorziet zijn ,,scala sp.essata", met de
zevende harmonische aan,g,evuld, van een be-
geleidende,,organische bas", aldus:

ó*

Hl; *erki op, dat cle begeleiding, zonder den
ingevoegden toon, de opeenvolging zou laten
hooren van den vierden en den vijf den trap met
de drieklanken, c{ie daarop gedacht zijn, en hij be-
toogt, dat deze opeenvolging niet fraai is en
in het bijzonder kwetsend bij he't afdalen van
de toonladder. De tusschenvoeging in de ladder
van de zevende harmonische, die volkomen
ôonsoneert met den drieklank op den ,grondtoon,
'brengt voor de bas mede een volkomen sym-
metrische opvolging van de hoofcltonen, -- van
dominant en subdominant, zooals wij door
Tartini's tij,dgenoot Rameau hebben leeren
zeggen -, de beide dominanten afgewisseld
door de tonica,, in een volg,orde, die van voren
naar achter volkomen dezelf.de is als van achter
naar voren en volmaakt cyclisch.

In nog ander opzich,t maakt Tartini gebruik
va.n de zevende harmonische, namelijk bi¡ het
oplossen van dissonante akkoor-
d e n. Men moet niet denken, aldus Tartini, dat
de dusgenaamde dissonanten onaangenaam
zijn om te hooren, Verre van dien! De disso-
nanten komen te pas in een bijzonder soort
harmonie, een ,derde soort naast d,e harmonie
van het arithmetische midden (kleine-terts-
d¡ieklanken), en van .het harmonische midden
(groote-terts-dri'eklanken). Er is ook een har-
monie van het meetkundig,e midden, en daar
komen de 2,g,. dissonanten bi¡ te pas, Dissonant
is volgens Tartini een akkoord, waarin twee
keer hetzelfde interval voorkomt.

Speelt men ,een kwinf c l g, en plaatsl men
daarop weer een kwint g : d', dan wordf claar-
mede een dissonant akkoord gesteld, en Tar-



tini zegt, dat men het moeú oplossen door de
dissonante d te la'ten gaan naar den dichtstbij-
zijnden toon, die met c en g behoort tot de
bovenharmonische rij vah een grond'toon, dat
is ,dus naar c'. Desgelijks wordt een dissonant
akkoord gesteld, wanneer men bl¡ de kwart
g : c' nog eens d,e kwart c' r f' voegt, De dis-
sonant wordt opge-lost door de f' t,e laten g,aan
naar d,e dichtstbijzijnde bovenharmonisch'e,,dat
is de vijfde, n,l. ,e' (zie figuur 2).

Zoo gaat Tartini nog een paar stappefl ver-
der. Een groote terts ,boven op c' : e' stelt de
dissonant c' : e' : gis', die wordt opgelost naar
c' ; e' : g'. Boven ,op de kleine terts e' : g' een
kleine terts (5 t 6) gezet, en wij krijgen de dis-
sonante klein,e sepitiem in e' : g' : bes'. Waar-
heen lost d,eze kleine septiem op? Tartini geeft
het antwoord: hij lost op naar -de harmonische
zevende! Deze is een diëze van 35 r 36 lager
dan de ,b'es', Laat mij hem bes-,min mogen noe-
men, met het achtervoegsel -min,

¿

)at was een fijne opmerking van Tartini! Hij
stelt hier volkomen scherp het verschil ,tus-
schen de kleine septiem, zooals die 'in een klein
septiemakkoord als dissonant gebruik¡ wordt,
en de harmonische zevende, die volkomen con-
sonant is,

Voor ons, tweehonderd jaar na Tartini, is
het een kleine kunst om nog een paar stappen
verder t'e doen. Zettuen wij op de vergroote
sekunde g' : bes'min' nog €€rIS r€€n interval
(6 r 7l, dan komen wij een d'iëze (van 48 :49)
hooger 'dan c". In de notatie kunnen wij den
angel met weerhaak van Tartini gebruiken,
maar nu omhoog gericht en wij kunnen spreken
van c-plus" boven c" , met achtervoegs'el
-plus. De op ossing van g' : bes-min' : c-,plus"
zal nu zijn g' r bes-min' : c" (6 t7 :8). Nog, een
stap hoo'g,er: bes-min' 1 g" : 7 t 8 : c" :'d-plus"
(een diëze van63 : 64 'b,oven d"). De optrossing zal
zijn naar bes-min' ; c" ; d" : 7 ; B : 9. Nog
een laatste súap! Twee pythagorese sekun-
den c" : d" : I ¡ 9 : ¿", gr" brengen,ons
naar een pythagorese groote terts. De
oplossing hiervan gaat naar c" ; d" i ?¡'t :
8 l 9 : 10, met een harmonisc h e grooteterts!
Een .beschouwing van e'en pythagorese groote
ter,ts als dissonant, di'e oplost naar een harmo-
nische ,groote terts is ook gegeven door A. D.
Loman ]r. in zijn studie over het organisme
onzer muziek. Merkwaardige vondst, fwee
eeuwen na Tartini!

Nog één opmerking van Tartini wil ik hier
aanhálen, Tartini vindt gelegenheid te betoogen,

dat de zevende harmoni'sche niet te onderschei-
den is van de vergroot,e sext. Tartini vereen-
zelvigt de intervallèn f'': es-,min" en f' : dis".

Indien men de vergroote sext definieert als
een verg,roote priem (24 : 25) .boven de
pythagorese groote sext (16 : 271 of. als twee
harmonische groote tertsen boven de pythago-
rese sekunde, dan wordt de vergroote sext een
interval 128 : 225,

De harmonische zevende beteekent ,een inter-
val 128 :224, Dat is een derde deel van,een
komma kleiner. Dit kleine verschil wischt Tartini
uit, De breedte van het contact tusschen vin-
ger, snaar en toets, zegt hij als violist, is zoo
groot, dat het een i'llusie is te denken, dat men
al spelende verschil zou kunnen maken. Boven'.
dien, voegt hii er nog aan toe, kan men geen
verschil hooren in de verschiltonen, die de
twee met andere tonen .geven.

Yan d.eze opmerking.van'fartini kunnen wij
gebruik maken om de notatie aan te ,passen aan
'een later ontstane traditie, volgens welke .bij
melodische overgangen van tonen men ook in
de notatie van één letter naar een and'ere over-
gaat, In de aangevulde toonladder van Tartini,
als melodi,e beschouwd, is .er tusschen de zesde
en zevende trap nog een tusschen,trap ge-
schoven, ,terwijl er geen letter tusschen a
en b is, g'een tusschenplaats op de noten-
balk! Bi¡ de gecite,erde oplossingen d,er dis-
sonanten doet zich dezelfde kwestie voor. Men
wil, dat de oplossing in het notenschrift ons
van de plaats 'bren,gt. Aan di,en eisch ,kunnen
wii voldoen door in de bedoeld,e gevallen te
schrijven:

ö

t

Ik wil thans Tartini niet verd,er vÒl'g:en, waar
hii spreekt over de hanteering van dissonan'te
interïallen, welke hij schikt tot een toonladder,
die men nu de Zigeuneúoonladder noemt, en
over h,et hanteeren van de zevende harmoni-
sche bi¡ onderscheidene modulaties, die als het
v¡ar.e kortsluiting maken tusschen toonso'orten,
welke volgens de traditie ver uiteen heetten te
liggen.

In de,toonladder laten wij de zevende harmo-
nische, terwiil hij onbekommerd onveranderd
doorzingt, zijn bes'min-jasje tegen een ais-jasje
ruilen (1ie voor,beeld 4) , en bij de oplossing
naar 'g: introduceeren wij de gís niet als gis,
niet als as - want 'dez'e gis is lag'er! - maar
als as-min (zie vo,orbeeld 51. Andelzijds schrij-
ven wij voor de oplossing van bes liever ais
dan bes-min.

Het werk van Tartini schi;nt wel in het ver-
nu-t'Uo"f. g".uukt te ziin, l\4isschien is hat de
äoeite wãard om toch eens te luisteren'.nqar
hetg'een hij te zeggen had over din'gen ' die de.

.uuïig" muzikaËïaarden rakenl
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