
Composities voor AMV – AMC – AMT 

Meervoudige composities 

 

“Orders”: www.julienkeymolen.be/nl/links  

Dit document bevat 34 pagina’s, waarvan 11 pagina’s voorbeeldbladen. 

This document contains 34 pages of which 11 example sheets. 

Vakoverschrijdend – meervoudige composities 

Ik heb enkele meervoudige composities (vakoverschrijdend) geschreven, die enerzijds geschreven 

werden voor een muziekinstrument en die anderzijds ook voor de theoretische lessen kunnen 

aangewend worden. Ik bedoel  de lessen voor “AMV – AMC & AMT”.  

De composities die daarvoor in aanmerking komen worden in deze rubriek voorgesteld en behandeld.  

Onmiddellijk na de theorie volgen de voorbeeldbladen. 

Er wordt aandacht besteed aan:  

 de pedagogische elementen 

 Taak van de leerling in samenwerking met de leerkracht 

De hierna volgende composities worden ruim besproken. 

De Sonatine – met de Sonatevorm 

10.518 (2) Sonatinealbum lagere graad (5 voorbeelden).  Voorbeeld: zie voorbeeldblad 1 

In dit album wordt de compositievorm van de “Sonate” uitgelegd. De verschillende delen worden 

besproken en er werd veel aandacht besteed aan de structuren. Elke beweging wordt uitvoerig 

beschreven en de thematiek werd zeker niet veronachtzaamd. 

Pedagogische elementen  

In deze partituur werd “Sonatine nr. 1” als kort voorbeeld uitgeschreven. Alles wat in de theorie werd 

besproken, wordt ook vermeld in de partituur om alzo de leerling vertrouwd te maken met deze 

belangrijke compositievorm. Gaandeweg kan de leerling zich in deze boeiende materie bekwamen. 

Begin en einde van een thema worden in de partituur aangeduid. De betekenis van “expositie” en 

“reëxpositie” worden in een goed gestructureerde tekst uitgelegd. De onderdelen van de “sonatine” 

worden in de partituur zeer duidelijk vermeld. 

Taak van de leerling in samenwerking met de leerkracht  

Dit bundel bevat ook een tweede en een derde “sonatine”. 

Het is nu aan de leerling om samen met de leerkracht de delen en de thema’s in de 2de sonatine te 

gaan aanduiden.  

In de derde “sonatine” is het aan de leerling om, zonder hulp van de leerkracht, alle elementen te 

identificeren. 

De leerkracht kan dan aan de hand van de resultaten vaststellen of de leerling, al dan niet, de 

materie onder de knie heeft. 

De theorie en de praktische voorbeelden gaan hand in hand om het mogelijk te maken meer inzicht 

te krijgen in deze boeiende compositievorm.  
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Sonatevorm(nog een ander voorbeeld  

113.022 (3) Sonata in D voor fluit & Piano (4 delen) (4 voorbeelden). 

Voorbeeld: zie voorbeeldblad 3 

 

In deze partituur wordt aandacht besteed aan de compositievorm van een sonate. Tot in detail 

worden de verschillende delen onder de loep genomen zodat de student zich vertrouwd kan maken 

met deze compositievorm. 

Elk thema evenals de verschillende delen worden in de partituur d.m.v. een afzonderlijke tekst 

aangeduid en de onderdelen die in de theorie worden besproken zijn in de partituur terug te vinden 

d.m.v. zeer  nauwgezette aanduidingen. Alles is terug te vinden in de tekst vooraan in de partituur. 

Je zal ook opmerken dat al mijn thema’s een evenwichtige structuur hebben met telkens minimaal 8 

maten of met een veelvoud van “8 maten”. Ook de coda krijgt een evenwichtige structuur met 8 

maten. 

 

Parallelle Reine Kwinten 

108.053 (2) Toccata … dance for perfect fifth (2 voorbeelden). Voorbeeld: zie voorbeeldblad 2 

In de strenge muziekschriftuur zijn parallelle reine kwinten niet toegelaten op een uitzondering na. 

Maar het kan leuk zijn, niks anders dan kwinten naast elkaar te zetten. In deze compositie staat de 

partituur er bol van.   

De muziek geeft op een grappige wijze weer dat parallellen soms een bepaalde “sfeer” kunnen 

oproepen!   

Laat je fantasie maar gaan. 

 

Speciale muziektermen en speciale notennotaties 

10.507 (2) En toch… een verhaal over de Tsunami. Voorbeeld: zie voorbeeldblad 2 

Pedagogische elementen  

In deze partituur wordt veelvuldig gebruik gemaakt van speciale muziektermen zoals bijvoorbeeld: 

*senza mesura: zonder maatsoort; 
*slentando: langzaam wordend; 
*morendo: wegstervend in toonsterkte; 
*longa: een lange notenwaarde die overeenkomt met de waarde van twee soms drie 
brevisnoten (Latijnse mensurale notatie in de 13de – 17de eeuw). 
De mensurale notatie is een muziekschrift die ontstond ca. 1250. Nu kan men uit de vorm van 

de noten de relatieve tijdsduur afleiden. De relatieve tijdsduur is de tijdsduur ten opzichte van 

de andere noten. De ware tijdsduur wordt mede bepaald door het tempo.  

De mensurale notatie is de voorloper van ons huidig muziekschrift met allerhande maattekens 

en maatstrepen en andere. 

Anderzijds staan er in deze compositie tevens speciale notennotaties met  meerdere verbindingslijnen 

die een stijging of daling nemen die vertrekt vanuit eenzelfde punt. De hoek is echter verschillend. 

Ze kunnen een helling naar boven nemen om aan te duiden dat de muziek geleidelijk moet 

versnellen, of ze kunnen dalen om aan te duiden dat de muziek geleidelijk moet vertragen.  

 



In de partituur werd op de binnenzijde ook een tekst toegevoegd waarin ik het verhaal van de 

“Tsunami” beschrijf. 

Heel veel aanduidingen in de partituur zijn dan ook een hulpje voor de uitvoering van deze muziek. 

De verschillende delen worden in de partituur besproken. Het geeft een idee hoe ik bepaalde 

situaties met een notenbeeld vertaald heb.  

De delen zijn:  

*de ramp zelf: blz. 3 volledig t/m blz. 4 - 1e  systeem maten 1 & 2; 
*het verlies van familie, hebben en houden: blz. 4 – 1e systeem maten 3 & 4 t/m het volledige    
2de systeem; 
*de moed om terug aan de slag te gaan: blz. 4 – 3de systeem t/m/ blz. 5 – het volle 1ste 

 systeem; 
*de confrontatie met de gevonden familieleden, reeds in staat van ontbinding: blz. 5 – 2de 
systeem t/m het volle 4de systeem; 
*de angst voor de toekomst: blz. 6 systeem 1 & 2; 
*het verwerken van het verdriet: blz. 6 systeem 3 & 4. 

Systeem: hiermee bedoel ik de koppeling van 2 of meer notenbalken waarbij de muziek gelijktijdig 

wordt uitgevoerd. 

Taak van de leerling in samenwerking met de leerkracht  

Samen met de leerkracht kunnen al de voorbeelden worden besproken in de theoretische lessen. 

Wanneer de leerkracht het stuk aan de piano vertolkt, kunnen niet alleen de verschillende delen 

maar ook de muzikale termen en tekens om de wijze van uitvoering aan te duiden, ook worden 

beluisterd en aangevoeld. 

 

Het gebruik van de TD (Tussen Dominant) 

113.022 (3) Sonata in D voor fluit & Piano (4 delen) (4 voorbeelden). Voorbeeld: zie voorbeeldblad 3 

 

In deze partituur wordt er uitleg verstrekt over de definitie en het gebruik van de “Tussendominant” 

– afgekort “TD”. Als akkoord, vreemd aan de toonaard waarin de compositie werd geschreven, wordt 

de “TD” tussen de andere akkoorden ingelast. Dit toonaardvreemd akkoord veroorzaakt echter geen 

modulatie. 

Eigenlijk is de reine drieklank in grondligging (kwintakkoord) of eerste omkering (sextakkoord) na de 

toonaardvreemde “TD”, de bevestiging dat zijn inleidend akkoord een “TD – functie” is (II – III – IV 

– V – VI) in de Grote toonaard en in de kleine toonaard (IV en V). Het akkoord dat op de “TD” volgt 

is dan ook een akkoord dat een hoofdfunctie vervult  in de toonaard waarin de compositie werd 

geschreven. 

Er worden enkele voorbeelden, die in de partituur voorkomen, besproken. Ze kunnen alleszins de 

theorie verduidelijken. De verbindingen waarin ik een TD heb gebruikt zijn: (I – TD – IV) en (I – TD 

– II) en (I – TD – VI) en (I –TD – V). 

 

Het gebruik van de  S+  (wordt nu ook aangeduid in de partituur als IV#) 

 
Ik maak  graag gebruik van de “Duitse S+” en van de “Franse S+”. In de partituur worden deze 

akkoorden aangeduid en besproken. 

De “S+” is een combinatie van de “mol dur-wending” (IV of II)en de dubbel dominant (V)– “DD”.  

In Do Groot is het kenmerk van  de “mol dur”: (la mol). Het kenmerk  van de “DD” is (Fa #). 



 

De bémol staat voor de verlaging en de “dur” staat voor het grote tertstoongeslacht.  

De  “Fa #” en de “La b” zijn kunstmatige leidtonen en leiden beiden naar “Sol”. 

 

Er zijn 2 soorten “S+”. 
 

De Duitse “S+” bezit parallelle reine kwinten tussen de twee laagste partijen. Deze “Mozart-kwinten” 

zijn toegelaten. 

 

De Franse “S+” daarentegen laat geen parallelle kwinten toe. Zie voorbeelden hierna. 

 

                     

 

S+ Andere mogelijkheden 

115.060  Free Phantasy (orgel solo) Voorbeeld: voorbeeldblad  2 

Ook in  deze partituur heb ik gebruik gemaakt van de “S+” 

Ik verwijs dan ook naar de vorige beschrijving, met dien verstande dat ik er een item ga aan 

toevoegen. Men heeft meerdere mogelijkheden om de “S+” toe te passen. 

 

Mogelijkheid  

 1:  zoals ze hierboven werd toegepast nl. gelijktijdig; 

 2:  uitstellen ofwel eerst boven in de notenbalk “Solsleutel” en dan beneden in de 

      notenbalk “F-sleutel”; 

 3:  uitstellen ofwel eerst beneden in de notenbalk “F-sleutel” en dan boven in de 

              notenbalk “solsleutel” 

 4:  uitstellen én boven in de notenbalk “Solsleutel” én tegelijkertijd beneden in de                      

      notenbalk “F- sleutel”. 

 

In de hierna afgedrukte pagina worden de mogelijkheden d.m.v. een voorbeeld geïllustreerd. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Pentatonische toonladder & Chinese toonladder  

115.096 Chinese Melody (klarinet & strijkers) (vakoverschrijdend) Voorbeeld: voorbeeldblad 7 

Het is belangrijk te weten dat de Chinezen de halve toon die ligt tussen de toontrappen (III en IV)  

en deze die voorkomt tussen de toontrappen (VII en VIII) niet kennen. Dat betekent dat in de 

grondtoon “C”(mi en fa evenals si en do) er tussenuit vallen. 

De Chinese toonladder kan je vergelijken met de “Pentatonische toonladder”. 

Deze vijf tonige toonladder bestaat meestal uit grote secunden en kleine tertsen. 

Bij gebrek aan die halve tonen (mi – fa en si – do) wordt deze ook wel de “Enhemitonische 

toonladder” genoemd. 

Algemeen 

Er zijn 5 mogelijkheden op eenzelfde grondtoon. Dat maakt telkens in elke mogelijkheid 3 

afstanden van een “hele toon” en twee afstanden van “1 ½  toon.” 

Deze stelling geldt voor elke grondtoon. Uiteraard moet je rekening houden met de 

voortekening en met de verlagingstekens (de bémol en het herstellingsteken). 

Opeenvolging van de toonafstanden 

In elke mogelijkheid is de opeenvolging van de hele toonafstanden en de anderhalve toonafstanden 

anders. Maar bv. in mogelijkheid 1 in “C” kennen we dezelfde opeenvolging van de toonafstanden als 

in de mogelijkheid 1 in “G” of in “F” enz. 

 

De uitwerking van de verschillende mogelijkheden maken duidelijk wat ik hiervoor heb uiteengezet.  

Merk op dat elke mogelijkheid bestaat uit 6 tonen (noten) waarvan de zesde de herhaling is van de 

eerste maar dan een octaaf hoger. De mogelijkheden kunnen zowel in stijgende als in dalende vorm 

voorkomen. Herhalingen behoren eveneens tot de mogelijkheden. 

In bv. “C” kent de mogelijkheid 1 de volgende tonen: (do – re – mi – sol – la – do). 

De noten “fa en si” zijn er tussenuit, want ze vormen respectievelijk met “mi” en met “do” de halve 

tonen. 

In bv. “G” kent de mogelijkheid 1 de noten: (sol – la – si – re – mi – sol).  

De noten “do en fa#” zijn er tussenuit, ze vormen met “si” en met “sol” de halve tonen. 

Je zal merken dat er, zowel in dezelfde  mogelijkheden voor “C” als voor “G”, een verschuiving is 

naar een andere opeenvolging zowel v.d. hele  als van de anderhalve tonen. Maar de verschuivingen 

in C is identiek aan de verschuiving in “G” voor eenzelfde mogelijkheid.  

Tot alle nuttige doeleinden worden hierna voorbeelden uitgetekend. Het zal duidelijk maken wat ik 

hiervoor heb uiteengezet. 

 

Melodie en ritme 

De Chinezen hechten veel belang aan een variërende melodie en aan ritmische wijzigingen en minder 

aan “harmonie” zoals wij die in de Westerse muziek kennen. 

Met deze partituur tracht ik een Chinees(Pentatonisch) gevoel mee te geven en laat ik u een kleine 

kijk werpen op deze muziek. 

 

Pedagogische elementen  

In samenwerking met de leerkracht kunnen de leerlingen de uitgewerkte voorbeelden die hierna 

volgen ook uitschrijven voor andere toonaarden (G – F – D enz.) 

NB  In de partituur “Chinese Melody” worden de mogelijkheden die gebruikt werden met hun 

overeenkomstig nummer (1 t/m 5) aangeduid. Aanmaak mogelijkheden: zie voorbeelden hierna. 

 

 



Voorbeelden Chinese Toonladder 

Mogelijkheden Chinese (Pentatonische toonladder) in C  

 

    

 

 



Elementen van een documentaire in een notenbeeld omzetten 

 

115.104 The Brazier (vakoverschrijdend) Voorbeeld:  voorbeeldblad 7 

 

Het verhaal van een koperslager. 

Tijdens mijn verlof in het buitenland, zag ik een koperslager aan het werk, een ambachtsman met de 

allures van een kunstenaar. 

Met veel geduld en met precisie creëert hij eenvoudige kunstwerkjes zoals allerlei sierpotjes en 

keteltjes die je in heel wat  leefkamers als versiering kan terugvinden.  

De kunstwerken roepen aangename en warme herinneringen op aan mooie vakantiemomenten. 

 

Met veel belangstelling zag ik hoe langzamerhand een stukje koper tot iets heel mooi werd 

omgevormd. Bijna toverwerk! 

Het inspireerde mij voor deze partituur. 

Ik wil je graag laten kennis maken met de wijze hoe ik tot de samenstelling van het notenbeeld ben 

gekomen. 

Vooreerst ontleden we de verschillende momenten van verwerking om tot een afgewerkt product te 

komen .Dat is een vast stramien van creatie. 

De delen zijn: 

 

1 De schepping van het kunstwerk waarbij met regelmatige hamerslagen in het koper kleine 

 deukjes worden geklopt, ons alom bekend…! (maat 1 t/m 16) 

2 Reeds op weg naar een eerste afwerking met toevoeging van allerlei ringen, koperen oortjes 

 enz. (maat 17 t/m 32) 

3 Het kunstwerk wordt nu verfijnd afgewerkt met schuurwerk en andere taken.  

 (maat 33 t/m 48)  

4 Met fierheid exposeert de kunstenaar zijn nieuwe creaties. (maat 49 t/m einde) 

 

De nodige inspiratie leidt u tot een evenwijdig samenlopen van beeld en muzikale vertaling van de 

momenten en de uitgebeelde taken.  

 

Het toevertrouwen van een notenbeeld aan een gedicht 

Hierna volgen er enkele gedichten waaraan ik mijn notenbeeld heb toevertrouwd. 

Voor elk gedicht geef ik een beschrijving van mijn werkwijze. 

115.061  Het Schrijverke Lied voor Tenor en Piano (vakoverschrijdend) Voorbeeld: voorbeeldblad 6 

In de partituur staat een tekst die dienstbaar kan zijn voor theoretische lessen. 

Guido Gezelle voorstellen is in feite overbodig. Deze “Priester-dichter” is alom gekend. 

Eén van zijn schoonste gedichten is zeker “Het Schrijverke”. Het sprak mij aan om daar muziek voor 

te schrijven en ik ben zeker niet de enige. Ik kon niet nalaten om aan zo’n mooi gedicht ook mijn 

notenbeeld toe te voegen. 

 

Het gedicht doet mij terugdenken aan mijn  jeugd. 

Samen met nog twee andere jongens uit de buurt gingen wij in de zomervakantie vaak naar een 

beekje dat door de naburige akkers stroomde. En altijd opnieuw trok een klein zwart waterkevertje 

onze bijzondere aandacht. 



Dat diertje dat Guido Gezelle “het Schrijverke” noemde, zweefde als het ware over het 

wateroppervlak en maakte daarbij, in een gebonden beweging, allerlei figuurtjes. Het schaatste van 

links naar rechts, van voren naar achteren en nooit ging het kopje onder. Reeds een wonder op zich, 

dat zich aan onze ogen voltrok.  

Als je het gedicht van G.G. leest en herleest, dan zit daar méér in dan alleen maar een beschrijving 

van de dingen. Een grondige voorafgaande analyse was een “MUST” 

 

Hoe ben ik te werk gegaan?  

 

Pedagogische elementen  

 

Wat heeft mij geleid om de prachtige woordspelingen van G.G. en de verschillende delen van het 

gedicht te verklanken? 

Als je een analyse maakt dan stel je vast dat het gedicht (11 strofen)bestaat uit vier delen: 

1. met ononderbroken schoonheid van eenvoudige woorden beschrijft G.G. wat hij ziet en leert 

ons alzo genieten van datgene wat zich in de natuur aan ons openbaart (strofe 1 t/m 3) – 

(strofe 1: maten 1 t/m 8)(strofe 2: maten 9 t/m 16)(strofe 3: maten 17 t/m 24); 

2. vaststellen van de verschillende activiteiten van het diertje (strofe 4 t/m 6) – (strofe 4: maten 

25 t/m 32)(strofe 5: maten 33 t/m 40)(strofe 6: maten 41 t/m 48); 

3. vragen omtrent de inhoud van de bezigheden van het diertje (strofe 7 t/m 8 en de overgang 

naar…(strofe 9) – (strofe 7: maten 49 t/m 56)(strofe 8: maten 57 t/m 64)(strofe 9: maten 65 

t/m 72); 

4. een coda: “het Schrijverke” neemt nu zelf het woord om een antwoord te geven op al onze 

vragen (strofe 10en 11)(maten 73 t/m einde)… een omwenteling die als een verrassing 

optreedt!   

Het ritme van de verzen is voor elke strofe hetzelfde.  

Voor wat de gelijklopende verzen van alle strofen(1 – 2 – 3 – 4) betreft, is het zo dat de klemtoon  

van de woorden nagenoeg overal op dezelfde lettergreep valt, soms licht gewijzigd, zodat ik op  

dat vlak qua notenbeeld, ook quasi een eenvormigheid heb willen realiseren tussen alle verzen van  

alle strofen. Maar de inhoud van de verschillende strofen evolueert ook naar een climax. Ik wou  

dat bevestigen in de muziek door, niet de strofen maar wel de verschillende  delen in een andere 

toonaard te schrijven. De melodie krijgt een andere wending in functie van de teksten.  

De “Tussen Dominanten” en de “S+” worden vaak gebruikt om een bepaalde sfeer in het gedicht te 

onderlijnen of om van de ene strofe naar de andere over te gaan.  In mijn website op de pagina 

meervoudige composities – AMV – AMC – AMT werden deze compositievormen besproken. 

Maar ook het gebruik van een sequens is handig om een tekstevolutie te verklanken.  

 

Een sequens 

Een sequens is een stijgende of dalende herhaling van een muzikaal motief met quasi een identieke  

intervalverhouding. (vb. maten 53 t/m 55). 

 

De aangewende toonaarden volgen elkaar op naar rechts in de kwintencirkel om het climaxgevoel te 

versterken. 

Maar vanaf maat 65 komt er een onverwachte wending die het gedicht zo mooi maakt. G.G. 

beschrijft het hemels en hij doet dat expliciet met de volgende zin: “En ’t krinkelende winklende 

waterding enz.…” in feite een gedeeltelijke herhaling van het begin maar dan nu met aandacht voor 

het Schrijverke dat weldra het woord gaat nemen! Een ongelofelijk stukje  proza van de bovenste 

plank!  



Met een overgang van maat 73 naar 74 in de coda stelt het Schrijverke zich officieel aan, het wordt 

het stellen van al die vragen beu en… geeft nu een uitleg waar G.G. naar heeft gevraagd …een 

moment dat ons leidt naar het hoogtepunt van het verhaal. 

Deel 1 t/m 3:  staan in een maatstructuur van 6/8.  

Deel 4: staat in 4/4 en kan je als een coda beschouwen.  

Woordverklaring:  

 

Schrijverke: zwarte blinkende waterkever. 

Kabotseke: kapje of mutske. 

Kwietlende: Kwelende. 

Bediedt: beduidt, betekent. 

 

115.068 Lied der 18 doden (klein ensemble + zang …Bariton) (Vakoverschrijdend) 

Voorbeeld: voorbeeldblad 6 

 

In de partituur staat er een tekst afgedrukt die dienstbaar kan zijn voor theoretische lessen. 

Jan Remco Theodoor Campert werd geboren in Nederland – Spijkenisse op 15.08.1902 en overleed 

in Neuengamme – Duitsland – op 12 januari 1943. 

Het was een Nederlands Journalist, dichter en schrijver die vooral bekendheid verwierf om zijn 

gedicht “Lied der 18 doden”, dat hij schreef naar aanleiding van het fusilleren van verzetslieden in 

het Duitse concentratiekamp van Neuengamme. 

Hij was evenzeer een verzetsstrijder en werd tijdens zijn verzetsactiviteiten gearresteerd en belandde 

zo in het concentratiekamp van Neuengamme, alwaar hij eveneens is overleden. 

Na de oorlog werd hij als verzetsheld beschouwd en als ode aan zijn oorlogshouding en ook die van 

zijn kameraden werd er een monument opgericht in Spijkenisse – Nederland. 

Wanneer gaat het gezond verstand toch eens zegevieren op het zinloos geweld!  

Mogen of zouden we dat durven hopen?...of is deze gedachte een utopie! 

Deze compositie kan uitgevoerd worden als een muzikaal intermezzo tijdens de vieringen van “11 

November – wapenstilstand herdenking”. 



 

 

Pedagogische elementen  

Analyse 

Het gedicht zit vol van karakters, van gevoelens, van symboliek zodat het mij aansprak om aan de 

mooie tekst ook een notenbeeld toe te voegen. Vooraf heb ik een analyse gemaakt om in de tragedie 

van het gedicht te kunnen treden, om muzikaal de gepaste wendingen te kunnen schrijven. 

Het gedicht heb ik ingedeeld in fragmenten die ik heb willen onderscheiden door er een verschillende 

maatstructuur aan  toe te kennen. Ik heb geopteerd voor 6/8  en 3/4 

6/8 : waarmee ik de zwaardere delen heb willen onderlijnen en 

3/4 : waarmee ik de schoonheid van het thuisfront bezing en anderzijds de vraag om vergeving 

verklank vooraleer zij eervol zullen sterven! 

Ook hier heb ik weer gebruik gemaakt van “Tussendominanten” en de vorm “S+” om een bepaalde 

sfeer te onderlijnen. 

In mijn website op de pagina “Meervoudige composities – AMC – AMV – AMT” werden al deze 

compositie- vormen besproken. 

Maar ook maak ik graag gebruik van een sequens om een beeldspraak en woorden opeenvolgend 

kracht bij te zetten. Een sequens is een stijgende of dalende herhaling van een muzikaal motief  met 

een quasi identieke intervalverhouding (vb. maten 77 t/m 79). 

Delen van het gedicht 

Vooraf is er een instrumentale inleiding om de sfeer op te roepen. 

Deel 1:   

in 6/8 – strofe 1 – bespreking van de feiten, kennismaking met de cel en het graf van de onbekende 

soldaat. 

Deel 2: 

in 3/4 – strofe 2 – bespreking van de schoonheid van zijn land, het afscheid van vrouw en kind. 

 

Deel 3: 

in 6/8 – strofe 3 – de dichter trekt ten strijde tegenover de vijand die zijn land overmeesterd heeft 

in 6/8 – strofe 4 – met een kort tussenspel leid ik zijn smeekbede in om hen die strijden voor eigen 

land en volk te willen gedenken.  



Maar tegelijkertijd symboliseert hij ook de gedachte aan het thuisfront met “de dag en de nacht” – “ 

de voorbijtrekkende wolken”  die ook door vrouw en kinderen gezien worden en die nog het enige 

verbindingsteken met hen zijn! 

Deel 4: 

in 3/4 – strofe 5 

vooraleer met fierheid voor gezin, land en volk te sterven vraagt hij nog om vergeving. 

Dan worden ze zinloos geëxecuteerd. Het menselijk aspect moet eens te meer het onderspit delven 

voor “Macht”! 

 

 

Kinderliedjes en het notenbeeld 

Ik heb liederen geschreven voor solozang, koorzang en ook kinderliederen. Vooral de kinderliederen 

zijn tevens geschikt voor de lessen ”Algemene Muzikale Vorming – notenleer”.  

Er werd gestreefd naar Ritme en een goede melodievorming waarbij het gebruik van 

tussendominanten regelmatig aan de orde is. De duidelijke structuren, de wisselende maatwijzers, 

evenals het inlassen van dialogen zijn wezenlijke elementen van deze composities. In de partituren is 

er een korte beschrijving van de dichter. Vaak noteer ik de reden waarom een tekst mij boeide. Een 

inhoud waaraan ik een notenbeeld wou toevoegen. 

107.105 (2)    Het is feest in kabouterland(tekst: Julien Keymolen) (2 voorbeelden).  

Voorbeeld: zie voorbeeldblad 4 

De tweestemmigheid, de afwisselende ritmische bewegingen, het verplaatsen van het  

metrisch accent “syncope” en de humoristische tekst zijn de ingrediënten die het kinderlied 

stofferen. 

 

108.108 (2)    De Wilgen (tekst: Adama van Scheltema)(2 voorbeelden). 

Voorbeeld: zie voorbeeldblad 4  

Zijn prettige en pittige gedichten zijn voor velen een juweeltje van schrijfkunst. Dit gedicht sprak mij 

dan ook aan omwille van de wijze waarop Adama van Scheltema de dingen die hij ziet, beschrijft. 

Voor mij zat daar reeds muziek in. Het ritme van zijn woordkeuze, de zinsbouw evenals de symboliek 

zijn vakkundige pareltjes, die ik met een afwisselend notenbeeld wou ondersteunen. 

Naar de natuur kijken is tot rust komen, is genieten met volle teugen. De wisselende schoonheid van 
elke periode van het jaar schenkt ons een beeld dat we vol bewondering in ons geheugen willen 
bewaren.    

111.197 (1)  De krekels en de wandelaar (tekst: Adama van Scheltema) – (2 voorbeelden). 

Voorbeeld: zie voorbeeldblad  5 



Een mooi stukje poëzie dat met een eenvoudige structuur en een eenvoudig notenbeeld zonder al te 

veel  ritmische variaties, kan bijdragen tot de ondersteuning van de eenvoudige schoonheid van de 

tekst. 

111.198 (1)  Zo gaat het (tekst: Bernardus Van Meurs) – (2 voorbeelden). 

Voorbeeld: zie voorbeeldblad 5       

Humor is vaak in zijn gedichten terug te vinden. Maar ook de verdoken moraal die hij put uit het 

dagelijks leven, maken deel uit van zijn boeiende teksten.  

Ouders zijn bezorgd en willen hun kinderen waarschuwen voor het gevaar dat om de hoek schuilt. 

Maar kinderen zoeken graag het avontuurlijke op…dat kan zo tof zijn…!  Nog vóór ze het beseffen 

geschiedt reeds het onheil! 

“Zo gaat het…” heeft mij aangesproken omwille van de pittige dialogen, die ik met afwisselend ritme 

en variabele maatstructuren heb onderstreept en kracht bijgezet. 

Geschikt omwille van het voortdurend veranderen van maatwijzers en de daarin toegepaste ritmische 

wijzigingen. 

111.199 (1)  Het sijske (tekst: Bernardus Van Meurs) 

Voorbeeld: zie voorbeeldblad 6   

De toffe tekst waarmee de dichter het gedrag van een sijske wil illustreren, vragen een aangepast 

ritmisch notenbeeld.  

De duidelijke structuur en het gebruik van tussendominanten zijn alleen maar een aanvulling 

waarmee ik het pittige karakter van de tekst wil onderstrepen. 

111.200 (1)  De Dappere kikkertjes (tekst: Gijsbrechtus Lovendaal) 

Voorbeeld: zie voorbeeldblad 6 

Het gedicht “De dappere kikkertjes” viel, omwille van de eenvoud, onmiddellijk op. Eigenlijk een leuk 

en grappig lied voor een kinderkoor.   

Maar achter de tekst schuilt toch een boodschap, nl.: “wie een te grote muil opzet, kan op z’n bek 

vallen.”  Ritme en het gebruik van tussendominanten ondersteunen niet alleen tonaal maar ook 

inhoudelijk het verhaal. De gewijzigde noten vormen een oefening om de nieuwe klanken op de 

juiste toonhoogte te leren vertolken.    

 

119.049 (2) Album met drie kinderliedjes op tekst van dichters uit de tijd van toen! 

Voorbeeld: zie voorbeeldblad 9 – 10  

Pedagogische elementen  

Soms wordt er via een modulerend fragment overgegaan naar een andere toonaard.  

Een TD is in elk lied aan de orde en met een S+ wordt de tekst beter in de verf gezet.  

Doelbewust heb ik gekozen voor een maatstructuur van 2/4 en 6/8 zodat de leerlingen het verschil 

tussen deze twee maatwijzers leren aanvoelen.  

NB: over het gebruik van de TD en de S+ kan je enkele bladzijden voordien ruimschoots informatie 

vinden. 

Tot alle nuttige doeleinden volgt hierna ook nog een kopie van de tekst die ook werd afgedrukt in de 

partituur. Ik wou daarmee de geest en de levenswijze van “de tijd van toen” even nader belichten. 

“De mieren” naar een gedicht van Is. Albert (1864-1943); 

“Mijn boterham” naar een gedicht van Alex Callant (1858-1943); 

“Mijn schaapje” naar een gedicht van F. Oostveen (1849-1890). 



De dichters nemen ons mee naar vervlogen tijd! 

De mensen waren met weinig tevreden en ze waren ook gelukkig. Er was geen TV, geen computer, 

geen GSM en de kinderen speelden nog samen op straat en vaak haalden ze ondeugende grapjes uit 

tot groot jolijt van velen. 

Een stukje nostalgie dat de moeite waard is om er vandaag de dag eens over na te denken. Nu gaat 

de evolutie voor velen iets te snel. Maar…alles heeft z’n tijd en elke tijd heeft z’n charme 

overeenkomstig de noden en geplogenheden van vandaag! 

De drie gedichten zijn van de hand van mindergekende auteurs uit de 2de helft van de 19de eeuw. Er 

is mij, inzake deze auteurs weinig of geen informatie bekend.  

 

Is. Albert(1864-1943)  

In het gedicht dat ik van hem heb ontdekt: “De mieren” laat hij ons op een vlotte wijze meekijken in 

de dagelijkse bezigheden van de mier. Hij besluit met de lezer een zedenlesje mee te geven: “Leef 

nooit in luiaardij!”  

 

F Oostveen (1849-1890) werkte aan een doctoraat i.v.m. meerdere religieuze bezittingen aan de 

Universiteit van Amsterdam. Verder behaalde hij een graad in de filosofie aan de Universiteit van 

Gent. 

Het gedicht “Mijn schaapje” laat  de lezer genieten van de levensvreugde van het schaapje waarover 

hij een grappig verhaal neerschrijft. Hij besluit met een vingerwijzing. Vaak zijn de minder 

aangename dingen in het leven een noodzaak, het is verstandig je aandacht niet altijd toe te spitsen 

op het leuke… want daarmee breng je geen aarde aan de dijk!  

 

Alex Callant (1858-1943) is een onbekend gebleven auteur en jeugdschrijver.  

In zijn gedicht “Mijn boterham” vertelt hij op een toffe manier de zienswijze van de kinderen. De 

dichter geeft ook iets mee om over na te denken. Soms moet moeder de eindjes aan mekaar knopen 

om rond te komen. Wees dan toch tevreden met het weinige dat je hebt!  

Deze drie gedichten hebben mij aangesproken om er een notenbeeld aan toe te voegen en ze samen 

te brengen in een album voor drie kinderliedjes. 

De teksten getuigen enerzijds van een goede waarnemingsgeest. Op speelse, soms ook grappige 

wijze worden wij meegenomen in het verhaal. En een zedenlesje is nooit veraf! 

 

                
 

                



“Variabel samenspel” – het gebruik van “versieringen” – “ Verbindingen met 

nevenakkoorden”       

117.102 (2) Let’s play together …voor variabel samenspel (4 variabele stemmen) 

Voorbeeldblad: zie voorbeeldblad 7 

De partituur kan worden vertolkt door variabele instrumenten. Daardoor is de uitvoering niet beperkt 

en beschik je, inzake de samenstelling, over vele mogelijkheden om deze muziek uit te voeren. 

De genoteerde melodie valt binnen de tessituren van de vermelde instrumenten. Het ligt dan ook 

voor de hand dat u zich moet laten leiden door de mogelijkheden, vermeld in de partituur, om uw 

ensemble samen te stellen. De verschillende parts worden eveneens toegevoegd. 

Maar er is meer…de partituur is eveneens geschikt voor de theoretische lessen. 

 

Pedagogische elementen  

   

Ik gebruik wel vaker verbindingen van hoofdakkoorden met nevenakkoorden via een TD zoals bvb. “I 

– TD – II” en V – TD – VI”. 

In deze partituur ben ik nog een stapje verder gegaan. Het voorbeeld hierna uitgeschreven gaat 

verduidelijken wat ik bedoel:  

(I – VI – IV – II – V – VI – III – IV – II – V) het is terug te vinden in de maten 12 t/m 16. 

Het geeft naar mijn gevoelen een verassend mooie harmonie waarbij in de verbindingen gebruik 

wordt gemaakt van gemeenschappelijke noten, volledige tegenbeweging (zoals in IV – V), seconde 

en tertsverbindingen. Dat stelde me dan weer in de gelegenheid om mij  te bedienen van 

versieringen. 

In deze partituur wil ik dan ook uitgebreid aandacht besteden aan het gebruik van versieringen en de 

daarmee gepaard gaande theorie. 

De versieringen worden in de partituur aangeduid met een sterretje. 

 

Algemeen 

Als de noot kan geïnterpreteerd worden als een akkoordnoot van een “sextakkoord op II” of als een       

“Dominant Septiemakkoord” dan is de ingevoerde noot geen versieringsnoot. 

Soorten versieringsnoten 

• De vertraging 

• De voorslag ook wel appogiatuur genoemd 

• De wisselnoot 

• De omspeling 

• De doorgangsnoot 

• De vooruitneming die men ook anticipatie noemt 

• De ontvluchtingsnoot (échappé) of afspringende noot 

De versieringsnoten worden in de voorbeelden aangeduid met een sterretje (). 

Vertraging  

 
• Het is een akkoordvreemde noot die in dezelfde stem wordt aangehouden en die komt vóór de               

eigenlijke akkoordnoot waarin ze met vertraging in een secondebeweging oplost. 

• Een vertraging bestaat uit drie delen: 



o de inleiding (voorbereidingsnoot: is altijd een akkoordnoot); 

o de dissonant (versiering)= de vertrager, een akkoordvreemde noot; 

o de oplossing (een akkoordnoot) die nooit boven de vertragingsnoot klinkt. 

• De vertragingsnoot mag nooit gedubbeld worden 

De voorslag of appogiatuur  

    Re van (re – do) en  

 

    Fa van (fa – mi) zijn samen een dubbele voorslag. 

 

• Het is een vertragingsnoot zonder voorbereiding, in feite een akkoordvreemde noot die samenvalt 

met de aanzet van het volgende akkoord. 

• De voorslag kan ingelast worden in verbindingen waarin één der drie bovenstemmen een seconde 

stijgt.  

 

De wisselnoot  

 
• Het is een akkoordvreemde noot die naar de oorspronkelijke akkoordnoot met een 

secondebeweging terug keert. 

• Ze kan aangewend worden als er een aangehouden akkoordnoot is, of wanneer één der drie 

bovenstemmen een gemeenschappelijke noot heeft. 

• Nooit dubbelen. 

• Ze kan zowel stijgend als dalend zijn. 

 

De omspeling  

 
• Hiermee wordt bedoeld dat meerdere akkoordvreemde noten, met een secondebeweging 

terugkeren naar de vorige akkoordnoot.  

• Ze mogen nooit gedubbeld worden. 

• De omspeling staat afwisselend een seconde hoger of lager tussen de eigenlijke akkoordnoten. 

 

De doorgangsnoot  

 
• Hier hebben we te maken met een akkoordvreemde noot die komt tussen de akkoordnoten van 

twee verschillende akkoorden en maken daarbij een secondebeweging. 

• Wanneer een stem een tertssprong maakt kan deze versiering diatonisch opgevuld worden. 

 

De vooruit neming(anticipatie)  

 



 
• Het is een akkoordvreemde noot die in eenzelfde stem de eigenlijke akkoordnoot met een 

secondebeweging voorafgaat. Ze treedt dus te vroeg in. 

• De vooruit genomen noot mag nooit gedubbeld worden. 

• Deze versiering kan in elke stem voorkomen. 

• Ze wordt veel gebruikt in de eerste stem. 

• Ze kan aangewend worden in verbindingen die een secondebeweging maken. 

De ontvluchtingsnoot (échappé) of afspringende noot  

 
Deze versiering kan aangewend worden wanneer een stem afspringt naar een akkoordvreemde 

noot en dat in tegengestelde richting van de oplossingsnoot. 

 

Niet alle (slechts enkele) versieringen worden in de partituur aangeduid met een sterretje  

 

Aard      Stem    Maat 

Wisselnoot     1    10      

Anticipatie     3    10      

Échappé     2    15 

Doorgangsnoot    3    11 

Voorslag     1    31  

Omspeling     2    13 

            

Taak van de leerling in samenwerking met de leerkracht  

 

Analyse  

In de partituur worden heel wat soorten versieringen toegepast slechts enkele worden als voorbeeld 

met een sterretje aangeduid in de partituur.  

Een analyse die in samenwerking met de leerkracht kan gebeuren in de theoretische lessen, om op 

zoek te gaan naar nog meerdere versieringen. 

De gevonden versieringen kunnen dan worden besproken. 

 

Opdracht voor de leerling  

Bij wijze van oefening kan de leerkracht ook zelf verbindingen aanmaken waarbij de leerling dan 

versieringen kan aanbrengen. 

Variaties –  herhalingen – modulaties – dialogen   

117.106(2) A Marvelous Time (Partituur voor Woodwinds en Strings)(2 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeeldblad 8 

Algemeen 

Ik heb een thema geschreven van 24 maten, onderverdeeld in drie zinnen van elk 8 maten. 

Elke zin start in Do Groot. 

Elke zin wordt 2 maal herhaald. De 1ste herhaling staat in G, de tweede herhaling staat in D. 

Na 24 maten keert alles terug naar de oorspronkelijke toonaard nl. Do Groot. 



Zin 2 is een vervolg op 1 en zin 3 is een vervolg op 2. 

Bij de zinnen 2 en 3 geschieden de herhalingen telkens met dezelfde modulatie als in zin 1 nl. starten 

in Do Groot, de eerste herhaling in Sol Groot en de tweede herhaling in Re Groot om dan na 24 

maten terug te keren naar de begintoonaard Do Groot. 

Er werden dialogen uitgeschreven waarbij de Houtblazers het opnemen tegen de Strijkers en 

omgekeerd. Het tweede deel van de zin besluiten ze gezamenlijk. 

De herhalingen(met variaties zowel melodisch als ritmisch) moduleren aan het einde van de zin naar 

een andere toonaard. De nieuwe toonaard die volgt op Do Groot ligt een kwint verder naar rechts in 

de kwintencirkel verwijderd, met name Sol Groot. 

De tweede herhaling ook met nieuwe variaties, moduleert op het einde van de zin naar een nieuwe 

toonaard, Re Groot, een kwint verder naar rechts verwijderd dan de vorige. 

Met de laatste herhaling in Re Groot, keert aan het einde van de zin alles terug naar de toonaard 

waarin ik oorspronkelijk gestart ben, nl. Do Groot. 

Het geheel wordt afgesloten met een coda die in dezelfde toonaard staat als zin 1, nl. Do Groot. 

 

Pedagogische elementen  

 

In samenwerking met de leerkracht kan er een analyse worden gemaakt van deze compositie. 

 

Ten geleide  

1. Zin 1 gaat van maat 1 t/m 8 in ut. De eerste herhaling in G, gaat van maat 9 t/m 16 en  

 de tweede herhaling in D, begint aan maat 17 en eindigt met maat 24. 

2. Zin 2 gaat van maat 25 t/m 32 in ut. De eerste herhaling in G, gaat van maat 33 t/m 40 en  

 de tweede herhaling in D, begint aan maat 41 en eindigt met maat 48. 

3 Zin 3 gaat van maat 49 t/m 56 in ut. De eerste herhaling in G, gaat van maat 57 t/m 64 en  

 de tweede herhaling in D, begint aan maat 65 en eindigt met maat 72. 

 

Analyse: de uitwerking van de zinnen(modulatie, figuratie, variaties en dialogen); 

     het aanwenden van TD en de verbindingen met nevenakkoorden. 

 

Andere mogelijkheden  

Na de bespreking in samenwerking met de leerkracht, kan iedere leerling individueel aan de slag met 

het uitschrijven van een kort thema van 16 maten in de toonaard van Si b Groot, onderverdeeld in 2 

zinnen van elk 8 maten. 

Neem dezelfde bezetting die ook in deze partituur werd aangewend. 

Schrijf van elke zin 2 herhalingen uit en denk daarbij aan de variaties en de modulaties, zodat je 

telkens een nieuw verhaal schrijft, gebaseerd op het oorspronkelijke, rekening houdend met de 

bijzonderheden hierna omschreven. 

 

Bijzonderheden  

 

• Het aanvankelijk thema schrijf je in Si b Groot. 

• De eerste herhaling schrijf je in een toonaard die een kwint verder naar rechts ligt dan de 

vorige in de kwintencirkel. 

• De tweede herhaling, schrijf je in de toonaard die nog een kwint verder naar rechts ligt dan de 

vorige. 

• Denk aan het einde van de aanvankelijke zin, evenals bij een herhaling aan het creëren van 

de overgang naar de volgende toonaard. 

• Schrijf uiteindelijk nog een coda van 8 maten in Si b Groot. 

 



Besluit 

  

Het is voor elke leerling interessant dat de composities van iedereen besproken worden. 

De bespreking van elk werk afzonderlijk door de leerkracht, is heel leerrijk.  

De opbouwende kritiek die daaruit voortvloeit, is een verrijking voor jezelf. 

Kijken en luisteren naar de wijze hoe de medestudenten zijn omgegaan met de materie is boeiend: 

• welke inhoud hebben zij aan het schrijven van hun eigen thema meegegeven? 

• welke variaties hebben ze aangewend om de herhalingen meer kleur bij te zetten? 

• hoe heeft iedereen zijn coda uitgeschreven! 

 

Oude Dansvormen  

Ik heb composities geschreven, die enkele oude dansvormen in de kijker willen zetten, nl.: “de 

Bourrée, de Rigaudon en de Sarabande.” Het zijn dansvormen waarmee we vroeg of laat wel eens te 

maken krijgen als we een instrument studeren. Vaak zijn het toffe delen die een compositie alleen 

maar kunnen verrijken.  

Deze composities kan je terugvinden onder de nummers 118003 – 118016 – 118019  

Voorbeelden: zie voorbeeldblad 7 & 8 

Bourrée 118003  

 

Een trio voor Trompet, Hoorn in F en Trombone. 

Het is een Oud – Franse dans die reeds druk beoefend werd in de loop van de 16de eeuw. Het werd 

een typische volksdans met toch wel enkele typische kenmerken: 

1 de dans heeft een opgewekt karakter; 

2 een tweedelige maatsoort; 

3 begint met een opmaat; 

4 een tamelijk snel tempo; 

5 kenschetsend is ook de afwisseling van vierde en achtste noten. 

Rigaudon 118016  

 

Een Trio voor Hobo, Klarinet Bb en Cello 

Deze dans is enigszins verwant met de Bourrée. Het is een levendige dans uit de 17de eeuw en werd 

vooral beoefend in de Provence onder Lodewijk XIII. Genoot eveneens populariteit in Engeland aan 

het einde van de 17de eeuw. Enkele typische kenmerken: 

1 tweedelige maatsoort; 

2 begint met een opmaat; 

3 tempo is matig snel. 

Sarabande 118019  

 

Een trio voor Hobo, Klarinet in Bb en Cello 

Het is een paardans van Mexicaanse oorsprong, die vooral beoefend werd aan het hof tijdens de 17de 

& 18de eeuw. Vanuit Spanje werd deze verspreid naar West Europa. De dans kreeg later een meer 

statisch karakter. De typische kenmerken zijn: 

1 matig tempo; 

2 wordt uitgevoerd in een ¾ maat; 

3 veel versieringen; 

4 bestaat vaak uit telkens twee delen van 8 maten. 



119066 (2) Op stap nr. 2 Mars voor accordeon. 

Voorbeeld: zie voorbeeldblad nr. 10 – 2 voorbeelden 

In de partituur kan je een tekst lezen, die hierna wordt afgedrukt. 

De partituur is meervoudig en kan zowel voor het instrument als voor de theoretische lessen worden 

gebruikt 

Een woord vooraf  

Een mars is fel in trek bij een Fanfare en een Harmonieorkest. 

Een mars kon in het repertorium niet ontbreken wanneer het muziekkorps door de straten op 

stap ging bij welke gelegenheid dan ook. 

Ook voor het leger is de mars een excellent muziekstuk voor officiële feesten en optochten. 

De mars geeft er onmiddellijk een bijzonder ceremonieel karakter aan. 

De mars heeft ook een religieus karakter, denk maar aan de processies van weleer waarin 

deze rol vaak op naam van de dorpsharmonie geschreven stond. 

Ook voor piano en voor accordeon werden er marsen geschreven. 

Algemeen  

De mars is een compositie die bestaat uit een tweedelige maatsoort (2/4). 

Het heeft een ABA vorm waarbij de letter “B” staat voor “Trio” 

“Trio” is een soort tussenstuk dat vaak in de toontrap “IV” staat of de “Subdominant”.  

De “A-vorm” vinden we terug als inleiding maar ook als herhaling na het trio. 

Variaties zijn nooit uitgesloten. 

Delen  

1. De inleiding: staat in de hoofdtoonaard “I” 

2. De Mars zelf staat eveneens in de hoofdtoonaard “I” en wordt vaak herhaald, al dan 

niet met een lichte variatie. 

3. Vervolgens komt het “Trio” dat in de toontrap IV – of Subdominant wordt geschreven. 

Ook het “Trio” kent vaak herhalingen die lichtelijk gevarieerd kunnen zijn.  

4. Het “Trio” wordt over het algemeen afgesloten, hetzij met een overgang(die uit één of 

meer maten kan bestaan), hetzij met een volmaakte cadens waarbij de slotmaat 

“toontrap I” (zie maat 80) gelijk is aan de toontrap “IV” van de hoofdtoonaard waarin de 

mars is geschreven. Die maakt het dus mogelijk om zonder modulatie de overgang te 

maken naar de herneming vanaf het begin. 

5. Vaak wordt het geheel afgesloten met een “Coda”.  

119065 (2) Avond-Zonnebloemen naar een gedicht  van Alice Nahon. Een partituur voor Tenor 

solist, vierstemmig gemengd koor en klavier. 
In de partituur kan je een tekst lezen, die hierna wordt afgedrukt. 

De partituur is meervoudig en kan zowel voor het instrument als voor de theoretische lessen worden 

gebruikt. 

 



Alice Nahon, een dichteres geboren in Antwerpen (23.08.1896). 

Ze overleed op jonge leeftijd op 21.05.1933, na een wankele gezondheid. 

Ze werd in 1922 bekroond met de letterkundige prijs van de Provincie Antwerpen. 

Ze was van vele markten thuis…zo studeerde ze aan de landbouwschool te Overijse, werkte later als 

verpleegster in het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen en werd tenslotte ook nog bibliothecaresse 

in Mechelen. 

Aan haar geboortehuis in Antwerpen(Grote Markt 58) werd ter harer ere een gedenkplaat 

opgehangen en op het Schoonselhof werd er een “ere park” met grafmonument voorzien.  

  

Geest van de gedichten van Alice Nahon  

De gedichten van Alice Nahon gaan steeds over eenvoudige onderwerpen. Ze beschrijft ze met een 

enorme teergevoeligheid. Ze heeft oog voor de kleine nederige dingen van het leven en haar 

aandacht voor de armen is nooit veraf!  

De drang naar melancholie en zangerigheid…is kenschetsend voor haar poëzie. 

Elk gedicht draagt de stempel van een wondermooie woordkeuze waarmee ze elke zin en elk woord 

nog meer kleur bijzet. 

Haar diepgaande opmerkzaamheid maakt dat elk gedicht een parel wordt van onvergetelijke 

schoonheid. 

Avond-Zonnebloemen  

 

 
 

Heel toevallig ontdekte ik dit gedicht. Het sprak mij onmiddellijk aan…voor mij een parel om daar 

mijn notenbeeld aan toe te voegen. 

Met een schoonheid van “woorden” doorgrondt ze het statische beeld van de zonnebloem. Met een 

ongelooflijke beschrijving voert ze ons mee in haar dialoog met de zonnebloem die met haar “grote 

koperen kijker” de ogen van de dichteres doorgrondt. De wederzijdse bevindingen…het thematisch 

verhaal…maken het gedicht heel speciaal! 



Alice Nahon heeft de “gave van het woord” waarmee ze ons wil bekoren. In elk gedicht wil ze ons 

laten meegenieten van de wonderbare schoonheid der dingen waaraan wij zo maar achteloos voorbij 

gaan. 

Het gedicht is een aaneenschakeling van vraagtekens waarop nooit een antwoord komt. 

 

Pedagogische elementen  

Als een gedicht mij aanspreekt om daar mijn muziek aan toe te voegen, dan maak ik eerst een 

tekstanalyse. 

Dat is belangrijk om de muziek parallel te laten lopen met de inhoud van de tekst en met de 

bedoelingen van de dichter(es). 

Dientengevolge kan elke strofe een lichte melodische wijziging ondergaan. 

Dat alles wordt hierna verduidelijkt met tekst en voorbeelden. 

 

Analyse van de tekst van elke strofe: 

 

Strofe 1: Beschrijving van de zonnebloem gezien door de ogen van de dichteres. We stellen vast dat 

er onmiddellijk vraagtekens rijzen?!? 

 

Strofe 2: De dichteres stelt vragen aan de zonnebloem over de activiteiten van de zonnebloem die er 

voornamelijk in bestaan het leven van Alice Nahon te doorpeilen. Een verhaal dat door het koor 

wordt gebracht. 

 

Strofe 3: Alice Nahon is er niet gerust in en huivert van de handelingen van de zonnebloem. De 

Tenor wil de onrustige gemoedsgesteltenis van Alice onder de loep nemen. 

 

Strofe 4: Maar Alice Nahon wijst hier op de onkunde van de zonnebloem die niet in staat zal zijn om 

het mysterie van een ziel en van de tijd te doorgronden. Het koor vertelt over de vaststelling van de 

onkunde. 

 

Strofe 5:  De tenor beschrijft de zonnebloem als één schittering van onnoemlijk veel vraagtekens.  

 

Coda: 

De tenor en het koor besluiten samen met de bevestiging van: “klare vraagtekens waarop geen 

antwoord komt!” 

 

 

Bijzonderheden: 

 

De overgang naar de volgende strofe 

  

Met een overgangsmaat op “I” gaan we verder naar de volgende strofe. Een nieuw verhaal dat 

begint met een optel op “V”. Het vervolg wordt de beschrijving van een dialoog tussen de dichteres 

en de zonnebloem. 

 

Het teksteinde van elke strofe besluit met de “toontrap V” d.w.z. met een half slot. Elke strofe eindigt 

met vraagtekens en dat wordt ook in de muziek op dezelfde wijze voorgesteld. Met een speciale 

harmonie wil ik dat verduidelijken (I – IV – IV# - V). Een voorbeeld uit de partituur wordt hierna 

afgedrukt. Merk op dat ik in elke strofe dat vraagteken wil benadrukken met een Cadens op V (half 

slot).  



 

De aanduiding IV# is een  nieuw symbool dat nu gebruikt wordt in de plaats van het symbool “ S+”.

  

Melodische gang  

De strofen 3 – 4 en 5 klinken melodisch quasi hetzelfde omdat ook de teksten duiden op eenzelfde 

sfeer t.t.z. een onzekerheid die de dichteres bevangt want de vraagtekens waarop ze nog altijd geen 

antwoord krijgt, blijven zich opstapelen. 

 

In elke strofe nemen we de draad weer op met toontrap “I” om dan op weg te gaan naar het 

volgende verhaal waarin Alice Nahon ons meeneemt. 

 

Komt er eigenlijk wel een antwoord op haar vragen? …neen! 

 

Ook dat wil ik in de partituur verduidelijken door u melodisch mee te nemen in de denkwereld van de 

dichteres. 

 

Slotcadens 

 

Een slotcadens die een onderdeel vormt van de coda en waarmee ik wil besluiten, vond ik dan ook 

noodzakelijk.  

In de laatste drie maten neemt alleen de piano deze vertolking voor zijn rekening. 

Ga je samen mee oneindig verder zoeken naar een antwoord? 

 

Maar voorlopig blijven de vraagtekens. De dichteres blijft op haar honger zitten en dat wou ik 

verduidelijken in het “slotakkoord” waarin de rechterhand de “Septiem op I” als laatste noot op de 

piano aanspeelt.  

De septiem wil een klankbeeld ophangen van het “oneindig zoeken naar…” dat ons herinnert aan het 

eeuwige vraagteken. 

               

 

Voorbeeldbladen composities AMV – AMC – AMT 



Muziekvoorbeelden AMV – AMC – AMT          Voorbeeldblad 1 

    

         

                  nr. uitgifte 10.518 – 1                             nr. uitgifte 10.518 – 2 

          

                      nr. uitgifte 10.518 – 3                              nr. uitgifte 10.518 – 4 

 

                                                   nr. uitgifte 10.518 – 5 

 



Muziekvoorbeelden AMV – AMC – AMT          Voorbeeldblad 2 

 

         nr. uitgifte  108.053 – 1                                   nr. uitgifte  108.053 – 2 

 

        

          nr. uitgifte  10.507              nr. uitgifte  115.060 

 



Muziekvoorbeelden AMV – AMC – AMT          Voorbeeldblad 3 

          

         nr. uitgifte  113.022 – 1                                  nr. uitgifte  113.022 – 2 

       

      nr. uitgifte  113.022 – 3                                     nr. uitgifte  113.022 – 4 



Muziekvoorbeelden AMV – AMC – AMT          Voorbeeldblad 4 

 

     

       nr. uitgifte  107.105 – 1                                       nr. uitgifte  107.105 – 2 

 

     

           nr. uitgifte  108.108 – 1                           nr. uitgifte  108.108 - 2 

 

 

 



Muziekvoorbeelden AMV – AMC – AMT          Voorbeeldblad 5 

      

      nr. uitgifte  111.197 – 1                                       nr. uitgifte  111.197 – 2 

 

        

         nr. uitgifte  111.198 – 1                                  nr. uitgifte  111.198 - 2 

 



Muziekvoorbeelden AMV – AMC – AMT          Voorbeeldblad 6 

        

      nr. uitgifte  111.199                                       nr. uitgifte  111.200 

     

      nr. uitgifte  115.061                                       nr. uitgifte  115.068 

 



Muziekvoorbeelden AMV – AMC – AMT          Voorbeeldblad 7 

           

       nr. uitgifte  115.096                                           nr. uitgifte  115.104 

    

nr. uitgifte: 117.102                                             nr. uitgifte 118019 

 



Muziekvoorbeelden AMV – AMC – AMT          Voorbeeldblad 8 

  

         nr. uitgifte  117.106-1                                     nr. uitgifte  117.106-2 

    

        nr. uitgifte  118.003                                           nr. uitgifte  118.016 



Muziekvoorbeelden AMV – AMC – AMT          Voorbeeldblad 9 

        

      nr. uitgifte  119049 – A – 1      nr. uitgifte  119049 – A – 2 

    

    nr. uitgifte  119049 – B – 1    nr. uitgifte  119049 – B – 2 

 



Muziekvoorbeelden AMV – AMC – AMT          Voorbeeldblad 10 

         

     nr. uitgifte  119049 – C – 1        nr. uitgifte  119049 – C – 2 

 

nr. uitgifte  119066 – 1    nr. uitgifte  119066 – 2 

 



Muziekvoorbeelden AMV – AMC – AMT          Voorbeeldblad 11 

   

      nr. uitgifte  119065 – 1        nr. uitgifte  119065 – 2 

           

     nr. uitgifte  119065 – 3          nr. uitgifte  119065 – 4 


