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b ert mo oiman

Het aantal boeken over harmonieleer in het 
Nederlands is niet groot, laat staan boeken die 
zich specifiek bezighouden met de kunst van 
het harmoniseren van een melodie. Dat de 
Engels-Nederlandse organist Stephen Taylor 
– verbonden aan het Marcussen-orgel van de 
Nicolaïkerk in Utrecht – een uitgebreid werk 
heeft geschreven over het harmoniseren op 
toetsinstrumenten, is dan ook bijzonder. The 
Lost Chord  is een driedelige methode voor de 
praktische harmonisatie. De delen verschenen 
achtereenvolgens in 1996, 1999 en 2007. De 
methode is, volgens de inleiding, “bedoeld voor 
al diegenen die de harmonieleer in praktijk wil-
len brengen” (deel I, p. 3). De auteur spreekt de 
hoop uit dat het boek “veel organisten, klave-
cinisten en pianisten zal stimuleren hun eigen 
creativiteit te benutten in het harmoniseren 
en wellicht improviseren.” Het veronderstelde 
aanvangsniveau is dat van een speler die vlot 
een vierstemmige zetting kan lezen en spelen, 
maar die nog geen ervaring heeft met prakti-
sche harmonisatie. 
Het is een waardevol boek geworden. Hoewel 
de eerste twee delen al geruime tijd geleden 
zijn verschenen, is het goed om het onder de 
aandacht te brengen van docenten harmonie-
leer en improvisatie. Daarnaast is het wellicht 
nuttig om, naar aanleiding van de expliciete 
keuzes die in het boek worden gemaakt, enkele 
didactische problemen in een breder verband 
te bespreken.
De titel, die is ontleend aan een lied van Arthur 
Sullivan, refereert aan een voor veel toetsenis-
ten herkenbaar gevoel: je zoekt een bepaalde 
harmonisatie die je je ongeveer kunt voorstel-
len, maar je kunt het juiste akkoord niet vinden. 
De gebruikelijke regels van de harmonieleer 

bieden hier weinig hulp: deze zoektocht heeft 
een sterke esthetische component, en wie zijn 
gevoeligheid hiervoor wil vergroten, zal heel 
veel tijd moeten doorbrengen met het beproe-
ven én “proeven” van de vele mogelijkheden 
die er zijn. Dat is precies de inzet van dit boek: 
de theorie wordt nadrukkelijk gebruikt als een 
analyse achteraf. Het boek biedt een overvloed 
aan oefenmateriaal, en de bijbehorende theorie 
wordt steeds zó gedoseerd dat bij elke nieuwe 
stap niet meer theoretische kennis wordt aan-
geboden dan op dat moment van belang is. 
Bovendien wordt de muzikale betekenis van de 
theorie zoveel mogelijk toegelicht.
De consequenties van deze aanpak worden 
zichtbaar wanneer we de progressie binnen 
deze methode vergelijken met een gemiddelde 
leergang Harmonie aan het conservatorium. In 
deel I wordt uitsluitend gewerkt met grondlig-
gingen, in deel II komen het sextakkoord en 
de verminderde drieklank aan bod, in deel III 
(het meest uitgebreide) ten slotte het kwart-
sext akkoord, septiemakkoorden en versierings-
tonen. Modulaties blijven (om redenen die 
later zullen worden toegelicht) zeer beperkt. 
Dat betekent dat een student zich na het door-
werken van de methode (zo’n 300 pagina’s) qua 
harmonische kennis op het niveau bevindt dat 
wordt verwacht na een half jaar conservatori-
um. Wil dit zeggen dat The Lost Chord een trage 
methode op een amateuristisch niveau is? Nee, 
niet in het minst. Taylor trekt veeleer de juiste 
conclusie uit de veronderstelling dat de student 
nog geen ervaring heeft met praktische harmo-
nisatie. Zijn aanpak stelt de leerling in staat om 
die ervaring op te doen, om vaardigheid te ver-
krijgen in stemvoering en om de verschillende 
mogelijkheden te leren overzien. Het conserva-
toriumvak Harmonie veronderstelt in feite dat 
de student al over die ervaring beschikt. Eigen-
lijk zou je willen dat iedere conservatorium-
student de gelegenheid krijgt om à la Taylor de 
harmonie te verkennen. Helaas ontbreekt daar-
voor de tijd. Dat heeft ook te maken met de iets 
andere doelstelling van het vak Harmonie: de 
schriftelijke harmonie wil vooral tot een beter 
begrip van de muziekliteratuur tot en met de 
laatromantiek leiden. The Lost Chord richt zich 
uitsluitend op diatonische melodieën, maar 
behandelt dan ook diepgaand allerlei harmoni-
satiemogelijkheden. Wie een flinke wandeling 
wil maken moet een ander tempo aanhouden 
dan wie alleen in de buurt wat bosbessen wil 
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plukken. Misschien wordt de traditionele con-
servatoriumharmonie wel eens iets te veel een 
sportieve prestatie? Het is in ieder geval een feit 
dat menig student weliswaar vertrouwd is met 
allerlei gealtereerde akkoorden, maar toch nog 
steeds niet in staat is een eenvoudige melodie 
goed te harmoniseren. 
Toch heeft de aanpak van The Lost Chord ook 
nadelen. De zorgvuldig gedoseerde opbouw 
van de theoretische informatie is tegelijk erg 
dwingend: de ordening van de stof is immers 
niet systematisch, maar didactisch. Zo staat 
informatie die inhoudelijk bij elkaar hoort 
vaak ver verspreid over het boek. Zoals gezegd 
houdt deel I zich uitsluitend bezig met grond-
liggingen, maar voor de manier waarop twee 
drieklanken in tertsligging met elkaar kunnen 
verbonden moet de lezer wachten tot de laatste 
bladzijden van deel III – en zelfs dan wordt de 
tertsverdubbeling in een van de twee akkoorden 
niet genoemd. Ook het begrip tussendominant 
moet wachten tot het derde deel – tot die tijd 
wordt het omschreven als het “aanraken” van 
een toonsoort. Overigens is het wel goed dat de 
tussendominant in dit boek niet alleen de vorm 
aanneemt van een dominant septiemakkoord, 
zoals zo vaak gebeurt, maar ook van drieklan-
ken. Wanneer de lezer al het een en ander weet 
– en bij hoeveel gebruikers zal dat niet het geval 
zijn – is het door deze opbouw lastig om passa-
ges over te slaan en verder te gaan waar weer iets 
nieuws aan bod komt. Nog moeilijker is het om 
iets dat je ongeveer al wist nog eens op te zoe-
ken. Dit nadeel zou gedeeltelijk kunnen worden 
ondervangen door een goed en uitgebreid regis-
ter, dat jammer genoeg ontbreekt. Een andere 
reden voor het grote verschil in aanpak tussen 
een traditionele (conservatorium-)harmonie-
methode en The Lost Chord ligt in het type me-
lodieën dat wordt gebruikt. Ondanks het feit dat 
de methode zegt zich te richten tot zowel pianis-
ten, klavecinisten als organisten is het repertoire 
geheel toegespitst op de laatste groep. Het boek 
staat namelijk helemaal vol met melodieën van 
kerkliederen. Nu staan organisten traditioneel 
bekend om hun vaardigheden op het vlak van 
harmonisatie en lijkt het dus voor de hand lig-
gend om deze groep als uitgangspunt te nemen 
voor een methode. Toch kleeft aan deze keuze 
een groot nadeel, en dat heeft te maken met het 
melodieënrepertoire. Voor een goed begrip is 
een kleine uitweiding over dit repertoire mis-
schien niet overbodig.

The Lost Chord maakt vrijwel uitsluitend ge-
bruik van melodieën uit het Liedboek voor de 
Kerken. Dit is de titel van een bundel kerke-
lijke gezangen (psalmen en koralen) die in de 
meeste Nederlandse protestantse kerken wordt 
gebruikt sinds 1973. Het Liedboek is een be-
langwekkende bundel. Kerkliederen, en dan 
vooral de melodieën, worden vaak eeuwen 
lang gezongen, en ondergaan in al die jaren 
allerlei wijzigingen. Zo werden in de kerk van 
Bach vele koralen uit de tijd van Luther nog 
steeds gezongen, maar dan met een sterk ver-
eenvoudigd ritme – wat overigens belangrijke 
consequenties had voor de harmonisatie. Ook 
in het Liedboek treffen we dergelijke melodieën 
aan. Het bijzondere is echter dat de samenstel-
lers van deze bundel, geheel in de geest van de 
historische uitvoeringspraktijk, op zoek zijn ge-
gaan naar de meest oorspronkelijke versies van 
de melodieën. Bovendien heeft men een “koor- 
en orgeluitgave” gepubliceerd, waarin van alle 
491 “gezangen” een vierstemmige versie wordt 
afgedrukt. Deze zettingen dateren ook zoveel 
mogelijk uit de tijd van ontstaan van een melo-
die. Het laatste boek is dan ook een schatkamer 
van fraaie en historisch verantwoorde zettin-
gen. De oudste melodieën van het Liedboek zijn 
gregoriaanse hymnen in een moderne notatie, 
de nieuwste zijn liederen die speciaal voor deze 
uitgave werden gecomponeerd. Alle tussenlig-
gende eeuwen zijn vertegenwoordigd, met na-
druk op de zestiende en de zeventiende eeuw. 
Dat Taylor kiest voor deze bundel is niet ver-
bazingwekkend: de meeste organisten in pro-
testantse kerken gebruiken het boek wekelijks, 
en bovendien levert de vierstemmige uitgave 
een bijna eindeloze hoeveelheid uitstekende 
voorbeelden. Tegelijk ligt hier echter de reden 
waarom The Lost Chord zich slecht verdraagt 
met de gewone conservatoriumharmonie: het 
leeuwendeel van de voorbeelden stamt uit een 
andere periode van de muziekgeschiedenis 
dan die waarop de conservatoriumleraar zich 
meestal richt. Je zou kunnen zeggen dat de klas-
sieke harmonieleer inzet bij een soort gemid-
delde van Mozart, Beethoven en Mendelssohn, 
en vanuit deze smalle en heldere basis snel kan 
voortschrijden naar een meer chromatische 
harmonie. Met deze schoolharmonie kom je 
niet ver bij de meer modale kerkmelodieën. De 
cadenserende structuur op basis van de hoofd-
trappen, die ten grondslag ligt aan de harmonie 
vanaf de klassieke tijd, is de meeste zestiende-
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eeuwse koraalmelodieën vreemd – om nog 
maar te zwijgen van het feit dat ons majeur en 
mineur vaak nog niet gelden. Intussen is dit 
wel het repertoire waar een organist wekelijks 
mee aan de slag moet! Voor organisten is het 
dus onontbeerlijk om zich met dergelijke me-
lodieën bezig te houden, maar de stelling dat 
dit evenzeer zou gelden voor klavecinisten en 
vooral pianisten durf ik niet te verdedigen. De 
doelgroep van deze methode wordt in de inlei-
ding naar mijn mening wel wat optimistisch 
omschreven.
Bij de “schoolharmonie” komt dus veel dat voor 
organisten noodzakelijk is niet aan bod; an-
dersom geldt echter precies hetzelfde. Wanneer 
je leert harmoniseren aan de hand van koralen, 
kan het niet anders of een verschijnsel als mo-
dulatie blijft onderbelicht. Het bestek van een 
korte melodie die begint en eindigt in dezelfde 
toonsoort laat immers slechts korte en simpele 
modulaties toe. In dit verband is het wel goed 
te vermelden dat The Lost Chord een zeer geva-
rieerde aanpak kent. Theoretisch mag het dan 
wat mager afsteken bij wat velen gewend zijn, 
het boek bevat veel losse cadens- en sequens-
achtige oefeningen, er wordt regelmatig ge-
transponeerd, en bovendien raakt de gebruiker 
en passant bedreven in het basso continuo-spel 
en in eenvoudige improvisaties op basis van een 
harmonisch schema. Ik ben ervan overtuigd dat 
deze pluriforme benadering uitstekend is.
Een lastig punt is ten slotte de stijlgetrouwheid. 
Men zou misschien verwachten dat in dit boek 
de stijl van een zetting een belangrijk onder-
werp is. Naar mijn smaak worden de stilistische 
verschillen toch wat te weinig expliciet gemaakt, 
en ik vermoed dat ook dit samenhangt met de 
gekozen opzet. Het is immers heel goed moge-
lijk om stijlen van harmonisatie te definiëren, 
maar daarvoor heb je nu juist een ontwikkeld 
analytisch apparaat nodig, en dat valt buiten de 
doelstelling van het boek. Tegelijk probeert de 
auteur wel het oor van de gebruiker te scher-
pen voor stilistisch meer en minder geslaagde 
oplossingen. Een boek dat wél gebaseerd is op 
de stilistische analyse van harmonisaties van 
kerkliederen is het uitstekende Grundlagen der 
Orgelimprovisation van Christiane Michel-
 Ostertun.1 Dit boek koppelt heldere analyses 
van kenmerkende wendingen aan oefeningen 
die gebaseerd zijn op melodieën uit het Evange-

lisches Kirchengesangbuch, de Duitse tegenhan-
ger van het Liedboek. Voor de doelgroep van 
The Lost Chord is het echter te moeilijk. 
Wat betreft de diversiteit aan stijlen die in The 
Lost Chord aan bod komen blijven enkele wen-
sen onvervuld. Het boek concentreert zich op 
het repertoire dat in het Liedboek domineert, 
dus melodieën uit de zestiende en zeventiende 
eeuw. Een andere belangrijke categorie in het 
Liedboek zijn echter de nieuw gecomponeerde 
melodieën, vaak met een modaal karakter, 
waarvan over het algemeen een zetting is op-
genomen van de componist zelf. Dergelijke zet-
tingen, waarin dikwijls onopgeloste dissonan-
ten en parallelharmonie een rol spelen, blijven 
geheel onbesproken. Daarnaast zou de lezer 
bijna vergeten dat het natuurlijk niet verboden 
is om een melodie uit de zestiende eeuw op Re-
geriaanse wijze te harmoniseren – of misschien 
toch wel? Het zoeken naar stijlzuiverheid gaat 
gemakkelijk gepaard met een zeker dogma-
tisme. 
Verder moet mij van het hart dat de keuze voor 
het Liedboek, hoezeer ik ook de unieke kwali-
teit van deze bundel onderschrijf, een grote be-
perking betekent. The Lost Chord is een wel erg 
protestants boek. Binnen de rooms-katholieke 
kerk komt slechts een klein percentage van de 
behandelde melodieën aan bod, en, wat erger 
is, een rooms-katholiek organist komt vaak een 
heel ander type kerkmuziek tegen dat bij Taylor 
nergens wordt genoemd. Voeg daarbij het feit 
dat sinds de verschijning van het Liedboek voor 
de Kerken vele andere bundels het licht zagen 
en dat de officiële opvolger van het Liedboek 
zich zelfs al aandient, en het zal duidelijk zijn 
dat The Lost Chord moeilijk aanspraak kan ma-
ken op universaliteit. Nu is het onmogelijk om 
binnen het beperkte bestek van een dergelijke 
methode recht te doen aan de volle breedte van 
kerkmuzikale stijlen, maar toch lijkt een meer 
oecumenische aanpak mij verstandiger. Tay-
lor kiest voor een smalle keuze uit het reper-
toire, met de pretentie dat die een brede groep 
belangstellenden zal aanspreken; naar mijn 
mening zou het beter zijn de doelgroep te be-
perken tot de organisten, maar deze dan ook zo 
veelzijdig mogelijk van dienst te zijn.
The Lost Chord is een goed opgebouwd boek 
waar organisten, vooral van protestantse huize, 
veel aan kunnen hebben. Door de methodische 

1 Grundlagen der Orgelimprovisation, Radolfzell: Bodensee-Musikversand, 1996.
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en laagdrempelige opzet is het zeer geschikt 
voor geïnteresseerde amateurs (die zijn er vele), 
zelfs zonder de begeleiding van een docent (al 
wordt die begeleiding wel aanbevolen door de 
auteur). Voor conservatoriumstudenten zou 
het een ideale voorbereiding zijn op hun hoofd-
vakstudie. Wanneer een organist al begonnen 
is met de vakopleiding ligt de combinatie van 
deze methode met het conservatoriumvak Har-
monie wat minder voor de hand. Toch valt te 
overwegen om organisten in een aparte groep, 
naast de reguliere harmonieles, via The Lost 
Chord kennis te laten maken met de schoonheid 
van de koraalharmonisatie. Dankzij de recente 
Engelse vertaling komt het boek nu ook binnen 
het bereik van buitenlandse studenten. 

(Bert Mooiman is pianist, organist en muziek-
theoreticus. Hij doceert muziektheorie en piano aan 
het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en is 
titulair organist van de Grote Kerk in Breda.)
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