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Hard of zacht pianostemmen, wat is het verschil voor de oren? 
Dr.ir. Wim Soede (LUMC, ARDEA, Leiden) en Hans Troost (Troostmuziek, Soest) soede@ARDEA.nl  
 
De voortschrijdende commercie leidt tot steeds grotere zalen en steeds luidere muziekinstrumenten. 
Ter vergelijking: het gemiddelde geluidsniveau tijdens spel van een clavichord is 65 dB(A), van een 
fortepiano 75 dB(A) en van een piano 85 dB(A). De pianostemmer heeft als taak deze instrumenten in 
de concertzaal en talloze huiskamers te stemmen. Vanuit de traditie betekent dit dat de stemmer in 
een uur tijd alle toetsen van het instrument met kracht raakt. Deze harde stemtechniek zou nodig zijn 
om de snaren over hun weerstandspunt te trekken, maar is dat eigenlijk wel nodig? En, wel zo 
belangrijk, in hoeverre is deze harde stemtechniek een aanslag op de oren van de pianostemmer. 
Deze voordracht geeft de resultaten van geluidsmetingen bij het stemmen van een piano en 
onderzoek bij pianostemmers via audiometrisch onderzoek en vragenlijsten. 
Uit de geluidsmetingen aan een piano in een gewone huiskamer blijkt dat bij de “harde” stemtechniek 
geluidspieken voorkomen tot 110 dB(A). Het gemiddeld niveau voor één stemronde komt uit op ca. 80 
dB(A). Bij toepassing van de “zachte” stemtechniek kunnen deze niveaus 10 dB(A) lager uitkomen. 
In het kader van dit onderzoek zijn bij 48 pianostemmers audiogrammen gemaakt en is ook een 
enquête uitgevoerd. Uit het audiometrisch onderzoek blijkt enerzijds dat het gemiddelde 
gehoorsverlies bij 4000 en 8000 Hz niet sterk afwijkt van het gemiddeld gehoorsverlies na correctie 
voor de leeftijd. Anderzijds blijkt echter dat bij ca. 30% van de onderzochte stemmers het audiogram 
de typische kenmerken vertoont van een “lawaaidip”. Daarnaast blijkt dat 25% van de 
geënquêteerden regelmatig last heeft van oorsuizen en dat 18% last heeft van overgevoeligheid voor 
geluiden met scherpe klanken.  
Volgens kenners is met de “zachte” stemtechniek, de piano goed op stemming te brengen en is er 
geen muzikaal verschil voor de oren. Wat echter wel uitmaakt is de geluidsbelasting voor de oren van 
de pianostemmer omdat deze dan 10 dB(A) lager is. Deze reductie blijkt, gezien de resultaten uit het 
onderzoek onder de pianostemmers, zeker zinvol te zijn. 
 
 


