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Filosofi sche uitsproken:

Aristoteles : De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot oonsporing von geesi en hort
en toi de bevrijding der ziel von de hortstochten.

Victor Hugo : Muziek drukt uit wot niet gezegd kon worden, moor woorover niet gezwegen
kon worden.

Arthur Schopenhouer : Muziek is de melodie woorvon de wereld de tekst vormt.

Hons Christion Andersen : Woor woorden te kort schieten, spreekt de muziek.

Mourice Chopelon : Anotomische kennis is voor de liefde even noodzokelijk ols solfège voor
de muziek.

Cees Buddingh : De kritiek heefi het eerste woord, moor de muziek het lootste ...

Weienschoppelijke bevindingen :

Zingen is gezond . Wetenschoppers onderzochten het bloed von koorzongers voor en no een
zongsessie. Verschilzot voorol in de ofweerstoffen, onti-stresshormonen en zuurstof (studie von
de universiteit von Fronkfurt).

Muziek beluisteren is goed voor hort en verloogt cholesterol (Studie door Michoel Miller,

directeur von het Centre for preventive cordiology, Morylond).

Kinderen die muziekles volgen hebben een hoger lQ en een beter ruimtelijk inzicht (Studie
Hons Gunther Bostion, Berlijn).

Actief musiceren ontwikkelt rotionele, emotionele en motorische voordigheden; linker- en
rechterhersenhelft ontwikkelen zich beter; het vermogen om ïe onolyseren en om te goon met
obstrocties verbeteren; er wordt een positieve invloed op creotiviteit, emotionele expressie en
toolontwikkeling oongetoond (internotionole weienschoppelijke studies).

Muziekles op jonge leeftijd verbetert het verbool geheugen loter (Universiteit von Hongkong)

Het somen musiceren mookt zelfbewuster, emotioneel stobieler en minder ogressief
(internotionole wetenschoppelijke studies).

lnternotionole studies erkennen theropeutische effecten bij ostmo, het olgemeen welzijn, hel
immuniteitssysteem, stress, ongst, geheugen bij mensen die octief musiceren.

De neuroloog Oliver Socks gebruikt muziek ols medicijn.

Velen schreven over de relotie muziek en geheugen. Een greep: Dr. George Lozonov, Michoel
Bollom, Roberi Jourdoin, Anthony Storr.
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o. Wot is muziek ?

Voor zover we weten, wos er muziek in olle tijden en culturen.
Het is een kunst die in verschillende tijden en op verschillende plootsen telkens onders beoefend
of ervoren werd.
Hei is don ook moeilijk één definiiie op de term "muziek" te plokken.
Muziek is een "tijdkunst", het goot oltijd om hoorbore of onhoorbore elementen, ol don niet
opeenvolgend of tegelijkertijd.
Porometers in de muziek zijn : Toonhoogte, klonkduur, klonksierkte, klonkkleur, klonkrichting. Uii
deze porometers kunnen we volgende begrippen ofleiden :metrum, melodie, ritme, dynomiek,
lempo, timbre, vorm en hormonie, moor doorover loier meer.

b. Muzieknolotie

De ltolioonse monnik Guido von Arezzo wordi beschouwd als de grondlegger g,

von de hedendocgse muzieknototie en -pedogogie A5.
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Voor Guido von Arezzo (co 99.l- no .l033) 
kende men de neumen ols muzieknototier.

De neumen woren het notenschrift von de 9de - I lde eeuw.
Een neum komi von het Griekse neumo (veug,a), wot "wenk" beiekent. Het is een teken of een
groep von tekens die bij éen letiergreep horen. Dot kon dus één enkele nooi zijn,
moor net zo goed een groep von tien of twintig noten.
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Neumen: de introlïus Rorole
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Guido van Arezzo wos de grondlegger von het huidige systeem von het notenschrift.
Zijn beroemdste geschrift droogt de titel "Micrologos". Aon de muzieknototie verbond hij een
systeem von solmisotie: de tonen werden ingedeeld in reeksen von zes en kregen de nog
steeds gebruikte nomen ut(do)-re-mi-fo-sol-lo, ontleend oon de beginleitergrepen von de
Johonneshymne "Ut queont loxis" (vermoedelijk geschreven door Poulus Dioconus).

Het systeem werd de leerlingen bijgebrocht door middel von de Guidonische hond 2, woorop
olle tonen hun voste ploots hodden; of dit sysieem door Guido zelf werd geschopen, is

twijfelochtig.

I Gregorioonse nototie:
CARDINE, E. Bosiscursus Gregorioons, Sint-Pouliusobdij, Oosierhout, I 929.
HILEY D. Weslern ploinchont - a handbook, Oxford University Press, I 995. ISBN 01981ó5722, 780198165729
óó1 pogino's
Cursus Gregorioons in Drongen www.centrumgregorioons.be
2 VAN WAESBERGHE, S. Musikgeschichte in Bildern, Bond lll Lieferung 3, VEB Leipzig, 19ó9
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2 voorbeelden von êen
Guidonische hond

Ut que - ant RE-so-na - re

De muzieknototie kende notuurlijk verschillende stoppen voor Guido van Arezzo en ook von-
doog nog is de muzieknototie in volle ontwikkeling.

Enkele voorbeelden :

fi - bris,

Hymne " Ut quecnï loxis "in moderne nolotie.

Gregorioons in "hoefncgelschrifï"
op perkoment co. ,l500.
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Hedendoogse nototie 3

"Klovorskribo", eên greepnoïciie, ontwikkeld door
Cornelus Pot in 193,l.
telterlijk betekeni het "klovierschrift" in het

Grofische pqrtituur : *
"Woter Drums" I
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Grofische psrtituur
John Ccge: psgino uÍt
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3 DE LEEUW, L Muziek von de twinfigsle eeuw, A. Oosthoek's Uitg. Mii., 1964,200 pcgino's
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Grofische portituur
KorlHeinz Stockho
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