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WOORD VOORAF

Over de vraag welke onderwerpen in een boek over algemene muziekleer be-
handeld dienen te worden is er allerminst overeenstemming. In sommige leer-
boeken wordt het accent gelegd op harmonie, contrapunt en vormleer; in an-
dere wordt over deze onderwerpen met geen woord gerept, maar worden wel 
uitvoerige beschouwingen gegeven over het muziekschrift, over toonaarden en 
ornamentiek. Er zijn geen algemeen geldige richtlijnen en daarom moet iedere 
auteur uit de veelheid van mogelijkheden een keuze doen.
In dit boek heb ik allereerst alle onderwerpen behandeld, die de aanstaande 
musicus moet hebben bestudeerd om met goed gevolg een Nederlands examen 
in muziekleer te kunnen afleggen. Daarbij heb ik er niet alleen naar gestreefd 
om kennis bij te brengen, maar evenzeer om inzicht te geven. Wanneer de leer-
ling de samenhang tussen verschillende onderdelen begrijpt wordt niet alleen 
de studie veel boeiender, maar valt het ook gemakkelijker om het geleerde te 
onthouden.
Bij mijn onderwijs is mij vaak gebleken, dat leerlingen moeite hebben de bestu-
deerde theorie exact onder woorden te brengen en in de praktijk toe te passen. 
Ik heb nu getracht een muziekleer te schrijven, die gericht is op de praktijk van 
het onderwijs. Enerzijds door de wijze van behandelen der verschillende onder-
werpen en door suggesties aan de leerlingen, anderzijds door de ‘Vragen en Op-
gaven Muziekleer’, die met dit boek geheel parallel lopen. Daarom heb ik deze 
handleiding ‘Muziekleer in theorie en praktijk’ genoemd.
Uiteraard heb ik mij niet beperkt tot de eisen der examenprogramma’s. Er is b.v. 
ook aandacht geschonken aan melodieleer en aan enkele moderne compositie-
technieken. Op de techniek van verschillende instrumenten is zelfs vrij gede-
tailleerd ingegaan.
De vraag zou kunnen rijzen of het voor een examenkandidaat belangrijk is om 
te weten welke tonen op een blaasinstrument ontstaan door overblazen, welke 
door speciale grepen. Dergelijke details zijn niet vermeld met de bedoeling ze 
vanbuiten te laten leren, maar alleen om enig inzicht te geven in de techniek der 
verschillende instrumenten.
Vooral voor aanstaande dirigenten van schoolorkesten, van harmonie- en fan-
fareorkesten zal het nuttig zijn zich in dit opzicht zo volledig mogelijk te orië-
teren.
Gaarne breng ik mijn hartelijke dank aan de volgende collega’s, die mij bij het 
schrijven van dit boek op de een of andere wijze van dienst zijn geweest: A.E. 
Boorsma, J. Bos, M.J. Komst, J. Labordus, J.C. van Leeuwen Boomkamp, L.J. 
van der Lek, C.F. de Ligt, Th. Loevendie, A.J. Maassen, P. Odé, G.C. Otten, J. 
Schreuder, J. Spigt, E. van der Valk. Ook betuig ik gaarne mijn erkentelijkheid 
aan de directies der firma’s Mustel en Couesnon te Parijs, Gebr. Alexander te 
Mainz en Melchior te Kaiserslautern.
Aan opmerkingen van collega’s, die dit boek bij hun onderwijs gebruiken, zal 
gaarne aandacht geschonken worden.

H.S.



WOORD VOORAF BIJ DE 2e DRUK

Het stemt tot voldoening, dat van deze Muziekleer in Theorie en Praktijk een 
2e druk is gereed gekomen.
Deze 2e druk heeft op verschillende plaatsen meer of minder ingrijpende wij-
zigingen en uitbreidingen ondergaan. Dat deze wijzigingen tot stand kwamen, 
is in de eerste plaats te danken aan de voortdurende medewerking en hulp van 
Lourens Stuifbergen, hoofdleraar aan het Amsterdamsch Conservatorium. 
Hem ben ik hiervoor zeer veel dank verschuldigd.
Ook Ton de Leeuw en Theo Bles, eveneens hoofdleraren aan de genoemde in-
stelling, hebben mij met hun waardevolle raad terzijde gestaan, waarvoor ik 
hun hartelijk dank zeg.
Het hoofdstuk Accordeon is van de hand van Miny Dekkers, Arie Willems en 
Johan de With. Ook hen past een woord van bijzondere dank, omdat zij heb-
ben bijgedragen tot de verrijking van de inhoud van dit boek.

M.U. Schouten-Glass

WOORD VOORAF BIJ DE 3e DRUK

Ook deze 3e druk heeft enige verbeteringen en wijzigingen ondergaan. Het 
hoofdstuk ‘Stemmingen’ werd volledig herschreven door Lourens Stuifbergen, 
hoofdleraar aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.

M.U. Schouten-Glass

WOORD VOORAF BIJ DE 4e DRUK

Deze druk heeft enkele verbeteringen en wijzigingen ondergaan. Zo werd 
de opgegeven literatuur, dankzij de medewerking van Lourens Stuifbergen, 
hoofdleraar aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, aangevuld en 
naar het einde van het boek verplaatst.

M.U. Schouten-Glass

WOORD VOORAF BIJ DE 7e DRUK

Deze uitgave is inhoudelijk gezien gelijk aan de 6e druk, maar opnieuw vorm-
gegeven.

De uitgever
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HET TOONSTELSEL

Onder toonstelsel wordt de indeling verstaan van alle tonen, die in de muziek 
voorkomen. De toonstelsels van Oosterse volken als de Chinezen en de Hin-
does hebben met het Europese slechts het octaaf gemeen. Kenmerkend voor 
het Europese toonstelsel is de indeling van het octaaf in vijf hele en twee hal-
ve afstanden.
De tonen van ons toonstelsel worden benoemd met de eerste zeven letters van 
het alfabet. De vraag rijst waarom c de laagste en de hoogste toon is en niet a. 
Prof. dr. Jos Smits van Waesberghe heeft hierover een studie gepubliceerd in 
het Orgaan van de K.N.T.V. van december 1956: ‘Waarom werd voor de funda-
mentele toon van ons toonstelsel de derde letter C en niet de eerste letter A ge-
kozen?’ De kern van zijn betoog komt hierop neer, dat in de middeleeuwen de 
kerktoonaarden overheersten, die theoretisch gebaseerd waren op het Griekse 
toonstelsel, dat als laagste toon de A had.
Na ± 1600 werd het op C gebouwde diatonische toongeslacht (ons majeur) 
grondslag voor de West-Europese muziek, maar men heeft toen de reeds lang 
gebruikte benamingen voor de tonen aangehouden.

OCTAVEN

Ons toonstelsel omvat acht octaven.
C2-B2 subcontra-octaaf
C1-B1 contra-octaaf
C-B groot octaaf
c-b klein octaaf
c1-b1 eengestreept octaaf
C2-b2 tweegestreept octaaf
c3-b3 driegestreept octaaf
c4-e5 viergestreept octaaf en een toon van het vijfgestreept (c5).

In plaats van c2, b3 wordt ook wel c’’, b’’’ of c=, b
=_ 

geschreven. Vandaar de woor-
den eengestreept, tweegestreept, enz.

1
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Inhoud

De hoogste tonen van ons toonstelsel kunnen gespeeld worden op verschillen-
de instrumenten, o.a. de concertvleugel, het orgel en de kleine fluit, de laagste 
alleen op een orgel met een 32-voetsregister. In het hoofdstuk over het orgel zal 
hierop nader worden ingegaan.
8va, afkorting van ottava (de achtste), boven de notenbalk geplaatst betekent 
een octaaf hoger, onder de notenbalk een octaaf lager. In het laatste geval wordt 
vaak genoteerd 8va bassa.
15ma, afkorting van quindecima (de vijftiende), boven de balk geplaatst bete-
kent twee octaven hoger, onder de balk twee octaven lager. Door een stippel-
lijn, soms ook door het woord loco, dat ‘ter plaatse’ betekent, wordt aangegeven 
tot hoever het teken geldt.
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HET MUZIEKSCHRIFT

Ontwikkeling van het muziekschrift

In de middeleeuwen waren er twee soorten muziekschrift: letterschriften en 
neumenschriften. Een muziekschrift, dat van lettertekens gebruik maakte, 
was bij de Grieken al bekend in de 3e eeuw v. Chr. Rond 500 na Chr. werd 
dit schrift beschreven door Boethius. De middeleeuwse letterschriften vonden 
weinig ingang, omdat zij o.a. de fijnheden voor de uitvoering van het gregori-
aans niet konden weergeven.
Neumen (Gr. neuma = teken) zijn tekens, waarmede vanaf de 9e eeuw het ver-
loop van een melodie werd opgetekend. Er waren verschillende soorten neu-
menschriften, waarvan de meeste in zoverre overeenkwamen, dat de neumen 
wel het stijgen en dalen van de melodie aangaven, maar niet de juiste toonhoog-
te en toonduur. De neumen, die boven de te zingen woorden werden geplaatst, 
vormden slechts een steun voor het geheugen. De meeste neumenschriften wer-
den niet op lijnen geplaatst. Een enkel schrift maakte weliswaar gebruik van lij-
nen, maar dan werd voor iedere toon een lijn gebruikt.
Guido van Arezzo (1e helft van de 11e eeuw) is de uitvinder van het tertslijnige 
systeem: hij plaatste de neumen, op, boven en onder de lijnen. Hierdoor werd 
het mogelijk de meeste gregoriaanse melodieën op een balk met vier lijnen te 
noteren.
De lijn, die bestemd was voor de toon ut (do) werd geel gekleurd: die voor de fa 
rood. Bovendien werden voor de lijnen toonletters geplaatst, die dezelfde func-
tie hadden als later de sleutels.
Door de uitvinding van het tertslijnig systeem kan Guido als de grondlegger 
van het moderne muziekschrift worden beschouwd.

Hexachorden

Aan Guido van Arezzo wordt ook een methode toegeschreven om de gregori-
aanse melodieën, die eeuwen lang door voor- en nazingen geleerd werden, van ’t 
blad te leren zingen. Bij deze methode ging men uit van een reeks van zes tonen, 
een hexachord (hexa = zes; chorda = snaar), Guido gaf deze zes tonen de namen 
van de eerste lettergreep van de versregels van de Johanneshymne.

Men onderscheidt drie hexachorden:

Hexachordum naturale c, d, e, f, g, a
Hexachordum durum g, a, b, c, d, e
Hexachordum molle f, g, a, bes, c, d
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HET MUZIEKSCHRIFT

2

Het overgaan van het ene naar het andere hexachord heette muteren. Muteren 
was altijd nodig, wanneer de melodie de omvang van een bepaald hexachord 
overschreed. De b komt in het hexachordum naturale niet voor. Moet een b 
gezongen worden in een melodie, die in het hexachordum naturale begonnen 
was, dan diende overgegaan te worden naar het hexachordum durum. Dit kon 
b.v. door de zesde toon van het hexachordum naturale te benoemen als de twee-
de van het hexachordum durum.
De b werd aangeduid door b quadratum ¦ã, de bes, die alleen in het hexachor-
dum molle voorkwam, door b rotundum #.
Uit b rotundum is het molteken ontstaan, uit b quadratum het herstellingste-
ken, uit het herstellingsteken het kruis.
In de 16e eeuw werd aan de zes tonen van het hexachordum naturale de si toe-
gevoegd. In de 17e eeuw werd terwille van de welluidendheid ut vervangen 
door do.
In de 13e eeuw ontstond de mensurale notatie (gemeten notatie), waarbij de 
duur der tonen door de vorm van de noot wordt aangegeven. Zie hiervoor blz. 
22. Geleidelijk heeft zich hieruit het moderne muziekschrift ontwikkeld (16e 
en 17e eeuw).

Het moderne muziekschrift

Tegenwoordig wordt alleen het gregoriaans op een balk van vier lijnen geno-
teerd, alle andere muziek, behalve die voor bepaalde slaginstrumenten, op een 
of meer balken van vijf lijnen.
Voor het noteren van noten boven of onder de balk worden hulplijntjes ge-
bruikt.
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3

Behalve de g-sleutel voor de 2e lijn en de f-sleutel voor de 4e waren er vroeger 
vijf verschillende c-sleutels in gebruik en bovendien een g-sleutel door de 1e lijn 
en f-sleutels door de 3e en 5e.
De volgende c-sleutels kwamen voor.

4

De baritonsleutel werd ook wel genoteerd als f-sleutel op de 3e lijn. Behalve 
deze f-sleutel en die op de 4e lijn kwam vroeger ook een f-sleutel op de 5e lijn 
voor, de subbassleutel.

5

Deze subbassleutel vindt men in sommige werken van componisten, die lage 
baspartijen schreven, o.a. Pierre de la Rue (1460-1518). In later tijd kwam hij 
slechts zeer zelden voor. Een voorbeeld is te vinden in Canon perpetuus, No. 2, 
uit ‘Musikalisches Opfer’ van J.S. Bach.
Ook was er nog een g-sleutel op de 1e lijn, de Franse vioolsleutel, die zo ge-
noemd wordt omdat hij veel door Franse componisten als Lully (1632-1687) 
werd gebruikt.
Al deze sleutels waren nodig om partijen voor zangstemmen en ook voor in-
strumenten op één balk te kunnen noteren, zonder veel hulplijnen te gebrui-
ken. De omvang van de sopraan is c1-a2. Het was economisch om in een so-
praanpartij c1 zo laag mogelijk op de balk te plaatsen, dus op de eerste lijn. In de 
baritonpartij werd c1 natuurlijk zo hoog mogelijk geplaatst. Bach noteert par-
tijen voor altblokfluit in de Franse vioolsleutel. De laagste toon van de altblok-
fluit is f1, die in de Franse vioolsleutel onder de eerste lijn geplaatst wordt. Bij 
vergelijking van onderstaande notatie in de beide sleutels blijkt, dat bij notatie 
in de Franse vioolsleutel minder hulplijnen nodig zijn.


