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Van Clemens Kühn verscheen in 2006 het boek 

Musiktheorie unterrichten – Musik vermitteln. 

Kühn is als hoogleraar Muziektheorie verbon

den aan het Conservatorium van Dresden. 

De titel, die verwijst naar de rode draad van het 

boek, is bijzonder: muziektheorie onderwijzen 

betekent muziek bemiddelen. Het woord be

middelen verwijst naar de rol van de docent als 

bruggenbouwer tussen muziek en mens. Kühn 

keert zich tegen muziektheorie die volgens hem 

afstand neemt van haar eigen wortels en zich 

manifesteert als cognitief rekenwerk zonder 

muzikale relevantie en context. De ondertitel 

van het boek luidt: Erfahrungen – Ideen – Me

thoden. Inderdaad beschrijft Kühn ideeën en 

methoden die hij uit eigen ervaring als docent 

heeft opgedaan; daarmee is het een zeer per

soonlijk boek. 

Het boek bevat vijftien ongenummerde hoofd

stukken, voorafgegaan door een kort voor

woord en gevolgd door een literatuurlijst, re

gister van muziekvoorbeelden en index. De 

korte commentaren bij de genoemde literatuur 

zijn informatief. Een hoofdstuk over ‘muzikale 

topoi’ is geschreven door Kühns collega John 

Leigh. De grote hoeveelheid notenvoorbeelden, 

vaak met bijbehorende analyses, is opvallend. 

In plaats van voetnoten worden twee maten 

lettertypen gebruikt om hoofd- en bijzaken van 

elkaar te scheiden. Voor de muziektheoreticus 

zijn de klein gedrukte teksten onmisbaar, om

dat hier verwijzingen naar vakliteratuur, citaten 

en analyses te vinden zijn. 

Het eerste hoofdstuk geeft een aantal voor

beelden van manieren om een muziekstuk in 

de les te introduceren. Daarbij stelt Kühn de 

beleving voorop: niet alleen luisteren en mee

lezen, ook zingen en spelen van een partituur 

staan centraal. Kühn stelt opdrachten voor zo

als het bedenken van een vervolg op een gege

ven begin, waarbij de aandacht van studenten 

gericht wordt op details en hun nieuwsgierig

heid wordt geprikkeld. Vervolgens geeft Kühn 

elf leidraden voor het opbouwen van een les of 

een cyclus van lessen. Centraal staan daarbij de 

vragen: wat?, waarom?, waaraan?, hoe? en wan

neer? Elke theoriedocent zou deze vragen vol

gens Kühn ter voorbereiding van de les moeten 

beantwoorden. Ook staat hij stil bij het begin 

van een les, de benadering van het muzikale 

onderwerp, de hoeveelheid stof in één les en 

de kwaliteit van opdrachten en vraagstellingen. 

Essentiële bestanddelen van het muziektheore

tisch onderwijs zijn voor Kühn schrijfopdrach

ten, kennis en analyse, aangevuld met gehoor

training. De betekenis van opdrachten aan de 

piano kan daarbij volgens hem niet worden 

overschat. In het hoofdstuk over onderwijsvor

men gaat Kühn in op de grootte en samenstel

ling van groepen en diverse werkvormen, zoals 

individueel werken, samenwerken, spelen en 

zingen, en het inzetten van studenten als mo

derator van een discussie. 

Ook de kwestie van het historiserende aspect 

van muziektheorie komt aan bod. Kühn pleit 

voor vergelijkend muzikaal onderzoek naar 

diverse stijlperioden, waarbij het verbindende 

element even sterk duidelijk wordt als de stilis

tische verschillen. Hij spreekt zich uit tegen het 

interpreteren van de muziekgeschiedenis als 

een ontwikkeling waarbij elke stroming nodig 

was om de volgende vernieuwing voor te berei

den. Kühn plaatst werken uit diverse perioden 

van de muziekgeschiedenis gelijkwaardig naast 

elkaar om zowel het individuele als het over

koepelende daarin terug te vinden. 

Kühn is voorstander van een levendige lesprak

tijk die altijd dicht bij de muzikale werkelijkheid 

blijft. Hij gaat zelfs verder: “Wenn ‘Theorie’ das 

eine ist und ‘Musik’ etwas ganz anderes bleibt, 

verliert Theorie ihre innere Berechtigung” 

(p. 78). Het is bijvoorbeeld niet voldoende om 

studenten de structuur van een drieklank te 

leren: met een drieklank kunnen volstrekt uit

eenlopende muzikale karakters worden gecom
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poneerd. Kühn geeft een aantal voorbeelden 

uit pianosonates van Mozart en Scarlatti, en 

nodigt studenten uit om schrijvend en spelend 

te experimenteren met het gegeven ‘drieklank’. 

Op vergelijkbare wijze gaat hij om met inter

vallen. In hetzelfde hoofdstuk bespreekt Kühn 

de grenzen van de functieleer, waarna hij zijn 

voorkeur uit voor een pluraliteit aan benade

ringswijzen. Harmonie en contrapunt zijn niet 

van elkaar te scheiden, door lineaire tendensen 

in de muziek kan harmonische analyse zelfs ab

surd worden. Waar één benadering blijft steken 

kan een andere juist verhelderend werken. Wat 

betreft het contrapuntonderwijs breekt Kühn 

een lans voor compositiepraktijken uit de re

naissance. Klassieke vocale polyfonie hoort in 

het theorieonderwijs, ondanks het feit dat zij 

vaak ontbreekt op de repertoirelijst van som

mige studierichtingen. 

Met betrekking tot tonaal contrapunt wijst 

Kühn het schrijven van complete stukken, zo

als de schoolfuga, af. Hij pleit voor het schrijven 

van ‘muzikale onderdelen’, zoals thema en be

antwoording, expositie of divertimento. Kühn 

wil meer de breedte in: ook het schrijven van 

een stukje koraalvoorspel, triosonate of solo

aria kan een opdracht zijn. 

Kühn benadrukt dat studenten op het gebied van 

vormleer zelf moeten leren ontdekken, structu

reren en interpreteren. Het geven van een vaste 

vorm met de opdracht deze terug te vinden in 

een muziekstuk is volgens hem minder leerzaam 

en leidt bovendien tot minder betrokkenheid. 

Desondanks kunnen overeenkomsten tussen 

verschillende muziekstukken in een modelvorm 

worden samengevat. Het muzikaal bijzondere 

kan worden ontdekt als doorbreking van de ver

wachting volgens het model. 

Schriftelijke solfège ziet Kühn als een laatste 

stap in het proces van bewust muzikaal luiste

ren. Hij bepleit de volgende methodiek: geen 

zelfgemaakte dictees, maar repertoire. Niet al

leen transcripties van voorbeelden die op de 

piano worden voorgespeeld, maar ook laten 

transcriberen van cd. Apart getrainde elemen

ten van gehoorvorming moeten steeds weer 

geplaatst worden in de muzikale context. On

danks de lange traditie van schriftelijke solfège 

moet volgens Kühn de vraag naar het doel en 

de methodiek ervan opnieuw gesteld worden. 

‘Höranalyse’ is voor Kühn het belangrijkste 

middel om de muzikale context op te zoeken. 

Daarbij gaat het ook om openheid wat het re

pertoire betreft; filmmuziek, popmuziek en 

salonmuziek kunnen een rol spelen, juist als 

een bepaalde structuur daarin heel duidelijk te 

herkennen is. 

In het hoofdstuk over analyse schrijft Kühn 

dat niet ‘statistiek’ het doel daarvan is, maar 

het streven naar een mogelijke interpretatie, 

gebaseerd op de rijkdom van muzikale benade

ringswijzen. Analyse die geen (hoorbare) muzi

kale interpretatie tot gevolg heeft, is van weinig 

waarde. Ook hier gebruikt Kühn een veelheid 

aan methoden. Zo kan een docent een stuk 

beschrijven zonder muzikale vaktermen te ge

bruiken, of bewust de naam van de componist 

vervalsen om studenten op het verkeerde been 

te zetten. Bijzonder is het hoofdstuk over ver

waarloosde terreinen van muziektheorie. Hier 

staat Kühn stil bij onderwerpen als stijlkunde, 

partituurkunde, repertoirekennis, vakliteratuur 

en arrangeren. 

In het hoofdstuk over koraalzetting, basso con

tinuo en modulatie geeft Kühn een overvloed 

aan ideeën voor opdrachten, ontleend aan 

(fragmenten uit) composities. Het zijn minia

turen van stijlstudies, waarbij de praktische 

uitvoerbaarheid voorop staat. Voorbeelden zijn 

het harmoniseren van een koraalmelodie, het 

zingen van continuocijfers als gebroken drie- 

of vierklanken, het verzinnen van een bas of 

melodie, het improviseren op een gegeven bas, 

het kritisch beoordelen van edities, enzovoort. 

Kühn is geen voorstander van abstracte oefe

ningen waarbij men van A naar B moet zien 

te moduleren; zijn modulatieopdrachten zijn 

steeds toegespitst op een specifieke muzikale 

context. Zo noemt hij opdrachten als het schrij

ven van een modulerende periode, uitwijkingen 

in een koraalzetting, een overgangszin in sonate 

of suite, een doorwerking in een sonate en (mo

dulerende) sequensen. In het laatste hoofdstuk 

spreekt Kühn zich uit voor een ‘integratieve 

theorie’, waar alle vakdisciplines samenwerken 

en zich scharen rond een centraal onderwerp, 

zoals lamento-bas, sequenstechniek, of diato

niek en chromatiek. 
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Een aantal opdrachten uit het boek is behoorlijk 

veeleisend en veronderstelt de kennis en vaar

digheden van een gevorderde student: “Jeder 

erfindet stumm für sich, innerlich singend, ein 

Soggetto” (p. 101). Gelukkig wijst Kühn vaak 

genoeg op de noodzaak om in alles rekening te 

houden met het niveau van de student. 

Het repertoire uit de twintigste eeuw wordt in 

het boek maar weinig behandeld. Dat is jam

mer, omdat de praktische insteek van Kühn 

veel mogelijkheden biedt om minder toegan

kelijke muziek meer vanzelfsprekend te ma

ken. Korte compositieopdrachten die samen 

met de studenten worden gespeeld, kunnen 

een onbevooroordeelde manier van luisteren 

stimuleren. 

Naast de hier genoemde aspecten staat het boek 

boordevol opdrachten, muziekvoorbeelden, 

lesideeën en gedachten die het waard zijn om 

verder te overdenken. Voor Kühn is lesgeven 

een kunst op zich. Met zijn boek richt hij zich 

tot iedere theoriedocent die ervoor open staat 

zijn eigen lespraktijk kritisch te bezien omwille 

van de muzikale ontwikkeling van de studenten. 

De praktische toepasbaarheid van de ideeën en 

en de inspirerende visie van de auteur maken 

dit boek een aanrader voor iedereen die lesgeeft 

op muziektheoretisch gebied. 

(Daniel Salbert is koordirigent, muziekdocent 

en student muziektheorie aan het Koninklijk 

Conservatorium Den Haag.) 
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