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De koekoeksklok slaat en je weet, zonder erbij na te denken, dat de tonen D-B klinken. 

Even later hoor je op de radio Dvoráks Negende Symfonie en je hoort meteen dat die in 

e-klein staat. Grote kans dat je absoluut gehoor hebt. Wat is absoluut gehoor, en kun je 

dat aanleren? AKKOORDmagazine zocht het uit.  Auteur  Hieke van Hoogdalem

een stuk dat in barokstemming wordt gespeeld, een halve toon 
lager? Arjen: ‘Vooral als ik het stuk ken of de bladmuziek erbij heb, 
is dat moeilijk. Wat je ziet klopt niet met wat je hoort.’ Sommige 
mensen hebben daar echt last van, het voelt verkeerd; ook als ze 
een stuk niet kennen, horen ze dat het in de verkeerde toon-
soort wordt gespeeld. 

Diana Deutsch is psycholoog en doet al zo’n vijf-
tig jaar onderzoek naar absoluut gehoor aan de 
universiteit van Californië. Ze heeft zelf ook abso-
luut gehoor en omschrijft dat verkeerde gevoel als 
volgt: ‘Stel: je bestelt steak in een restaurant en die 
blijkt blauw te zijn – dat is hoogstwaarschijnlijk 
nogal verontrustend.’ 

Regine Reincke, amateurzangeres en -pianist, had 
meer last dan plezier van haar absolute gehoor. Zij 
heeft er bewust zo min mogelijk mee gedaan. Alleen 
tijdens haar korte studie koordirectie en bij moderne 
muziek van blad zingen had ze er voordeel van. ‘Maar als 
we een stuk in 415-stemming uitvoerden, moest ik er thuis 
alle notennamen bij zetten zoals ze zouden klinken. Een A werd 
dus een As, enzovoort. Zingen in andere stemmingen kan ik 
inmiddels wel. Vroeger ergerde ik me aan zakkende medezangers 
of andere stemmingen, dan kon ik niet verder zingen. Nu luister 
ik naar wat wel mooi is, zoals de spanningsboog van een uitvoe-
ring, en kan ik er goed mee leven.’ Waar veel mensen absoluut 
gehoor zouden willen aanleren, heeft Regine het zichzelf dus 
afgeleerd. ‘Vroeger kon ik ook van allerlei apparaten horen welke 
tonen ze uitstootten, maar dat lukt niet meer. Ik denk wel dat ik 
dat met wat training snel weer zou oppakken. Waarschijnlijk scoor 
ik op een test ook niet meer zo hoog als vroeger.’ Deutsch zou haar 
een ‘borderliner’ noemen: iemand die zo goed scoort op een test 
dat de resultaten niet meer toevallig zijn, maar te laag om van 
absoluut gehoor te spreken.

AAngeboren of AAngeleerd?

Absoluut gehoor lijkt dus aangeboren. Waarom dan die 
dure trainingen, en kun je het eigenlijk wel trainen? Het ant-
woord is ja. Tenminste, als je ermee begint zodra een kind zijn 
moedertaal aanleert. Uit Deutsch’ onderzoek blijkt dat de 
ontwikkeling van absoluut gehoor exact hetzelfde pad volgt 
als spraak en taal. Best logisch, want het verbaal ‘labelen’ van 

Absoluut gehoor is de vaardigheid om een toonhoogte te 
benoemen, zonder dat je een referentie hebt van bijvoorbeeld 
een stemvork. In Noord-Amerika en Europa komt het bij min-
der dan 1 op de 10.000 mensen voor, in Aziatische landen 
negen keer zo vaak. Preciezer gezegd: in landen waar toontalen 
worden gesproken, zoals Mandarijn, Thai en Koreaans. 

Een beroemd voorbeeld uit de westerse wereld is de 
zevenjarige Wolfgang Amadeus Mozart. Hij toerde in 1763 
met zijn familie door Europa en maakte indruk op iemand die 
een brief schreef naar de Augsburgischer Intelligenz-Zettel. 
Daarin staat: ‘Ik zag en hoorde dat Mozart meteen de juiste 
notennaam noemde, terwijl hij in een andere kamer stond en 
luisterde naar nu eens hoge, dan weer lage tonen. Niet alleen 
op de pianoforte, maar ook op andere instrumenten. Ja, zelfs 
van een luidende klok of een tikkend horloge kon hij meteen 
de juiste notennaam noemen.’

Mensen met absoluut gehoor benoemen doorgaans moei-
teloos en zonder enige training toonhoogten. Zoals Arjen 
Berends, beroepsmusicus en docent muziektheorie, wiens 
ouders op zijn zesde absoluut gehoor constateerden. Zijn 
familie is muzikaal, maar als zesjarige kreeg hij nog geen pro-
fessioneel muziekonderwijs, laat staan een training in noten 
benoemen. Arjens absolute gehoor is zo sterk ontwikkeld, dat 
hij net als Mozart van niet-muziekgerelateerde geluiden de 
toonhoogte kan benoemen. En anders dan veel lotgenoten kan 
hij zelfs het verschil tussen een paar hertz horen. Arjen beweert 
stellig dat absoluut gehoor aangeboren moet zijn. Kortom: je 
hebt het of je hebt het niet. Dat denken veel mensen. Anderen 
beweren – en hopen – dat je het kunt trainen. Er gaat veel geld 
om in trainingen voor absoluut gehoor. 

niet Alleen rozengeur

Hoe heerlijk moet het zijn als je absoluut gehoor hebt! Je 
zingt de moeilijkste stukken meteen van blad, kunt composities 
naspelen van de radio, hoort als dirigent supersnel de fouten van 
je koor of orkest… Maar het is niet alleen maar rozengeur en 
maneschijn. Want hoe leuk is het nog als je medezangers zakken? 
Dan staat een stuk opeens niet meer in bijvoorbeeld A, maar in G. 
Dan wordt het rekenen geblazen, want je ziet de ene noot, maar 
moet een andere zingen. Mensen met een ‘gewoon’ goed gehoor 
hebben op zo’n moment nergens last van. Of wat te denken van >>

Lust of last
Absoluut gehoor 

mensen met absoluut gehoor hebben 
een andere hersenstructuur en een 
veel groter geheugen dan gemiddeld. 
in hun linkerhersenhelft is de planum 
temporale heel groot. dat is een 
belangrijk gebied voor spraak en taal. 
bij de meeste mensen is de planum 
temporale links groter, maar bij  
mensen met absoluut gehoor is dat 
nog sterker het geval. zij vertonen 
daar duidelijk meer activiteit wanneer 
ze spraak verwerken.

Zo trAin je Absoluut gehoor

•  Begin op jonge leeftijd met muziekles en training in abso-
luut gehoor. de kans van slagen daalt gestaag met het  
klimmen der jaren.

•  Waarschijnlijk helpt het als je muziekles krijgt volgens het 
variabele do-systeem. Hierbij staat do-re-mi voor de eerste 
drie tonen van een toonladder. bij een stuk in C is dat dus 
c-d-e en in g is dat g-a-b. (bij een vast do-systeem staat  
do altijd voor C, re altijd voor d enz.)

•  Speel op een keyboard of piano waar de notennamen van 
de toetsen op staan, of geef de toetsen een eigen kleur. 

•  Wordt er thuis veel oude muziek gespeeld, dan leer je een 
absoluut gehoor aan met bijv. a=415 Hz als referentie. 
geen nood: kinderen leren snel te transponeren.
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noten – de notennamen koppelen aan de toonhoogten – kan 
alleen door middel van spraak. Voor je zesde maak je veel kans, 
als je tenminste degelijk muziekonderwijs krijgt en speelt op 
bijvoorbeeld een keyboard waarop de notennamen staan. 
Begin je op je negende, dan wordt het lastig en vanaf je 
twaalfde is de kans dat het lukt vrijwel nihil. Dus als puber of 
volwassene een dure training volgen is zonde van het geld.

In 2012 heeft Deutsch beschreven dat er wel degelijk aanwij-
zingen zijn voor een genetische component. Absoluut gehoor 
wordt vaak al op heel jonge leeftijd duidelijk. Neem het verhaal 
van Arjen en dat van Diana Deutsch, die als vierjarige verbijsterd 
was dat anderen pianoklanken alleen konden benoemen als ze de 
toetsen zagen. Ook hersenonderzoek wijst op erfelijkheid; men-
sen met absoluut gehoor hebben een andere hersenstructuur. 

Daartegenover staat veel bewijs dat omgevingsfactoren van 
belang zijn. Groei je op met een toontaal zoals Mandarijn, 
Kantonees, Vietnamees of Thai, dan is de kans dat je absoluut 
gehoor ontwikkelt groot. Een woord krijgt in deze talen betekenis 
door de hoogte waarop het wordt uitgesproken. Neem bijvoor-

Absoluut gehoor

>>
beeld het woord ‘ma’ in Mandarijn. Dat kan afhankelijk van toon-
hoogte en stembuiging ‘moeder’, ‘hennep’, ‘paard’ of een scheld-
woord beteken. De toehoorder associeert dus een bepaalde 
toonhoogte met een verbaal label (= notennaam). Hetzelfde 
gebeurt bij muziek. Iemand hoort een Fis en koppelt dat aan het 
label ‘fis’. Als mensen zulke associaties tijdens hun jeugd niet leren 
maken, is het erg lastig om absoluut gehoor te ontwikkelen.

evolutionAir nut

De meeste mensen hebben dus geen expliciet maar wél 
een impliciet absoluut gehoor. Dit blijkt uit verschillende 
experimenten. Het is zelfs geconstateerd bij baby’s van acht tot 
negen maanden, nog voordat ze gaan praten. En volwassenen 
kunnen behoorlijk goed beoordelen of muziek in de juiste 
toonsoort staat en bekende muziek op de juiste toonhoogte 
fluiten, neuriën of zingen. Eén zo’n experiment werd in 2003 
gedaan onder studenten; zij moesten beoordelen of herken-
ningsmelodieën van tv-series in de juiste toonsoort stonden. 
Ze scoorden erg goed en hoorden het als deze een halve of 

hele toon afweek. Iedereen heeft dit vermogen dus in zich.
Maar wat heeft impliciet absoluut gehoor voor nut als je 

geen toontaal spreekt? De toonhoogte is immers niet bepalend 
voor de betekenis van een woord. Deutsch: ‘De toonhoogte is 
belangrijk voor de toegevoegde emotie. Denk maar eens aan dat 
ene telefoontje met een kennis, waarbij je aan het “hallo” al kon 
horen of hij blij of droevig was. Absoluut gehoor is van evoluti-
onair belang, daarom heeft iedereen het in zekere mate.’

Diana Deutsch verbaast zich er dan ook over dat niet iedereen 
absoluut gehoor heeft. Zij vergelijkt het met kleuren benoemen. 
Bijna iedereen kan dat, terwijl er veel meer kleuren zijn dan toon-
hoogten. En vrijwel iedereen kan een bekende melodie herken-
nen en beschrijven, wat in de hersenen een veel complexer proces 
is dan een losse toon benoemen. Het raadsel is volgens Deutsch 
dan ook niet waarom sommige mensen absoluut gehoor hebben, 
maar waarom de meesten het niet hebben. Het antwoord hierop 
is duidelijk: de meeste mensen beginnen niet op tijd met muziek-
les en de training van hun absolute gehoor. De balans in de dis-
cussie over aangeboren versus aangeleerd slaat volgens Deutsch 
door naar aangeleerd, maar uit recent onderzoek lijkt ook een 
genetisch element een rol te spelen. Het laatste woord hierover is 
dus nog niet gesproken.   

MAAr:
M e n s e n  M e t  a b s o Lu u t  g e h o o r  z i j n 
M u z i k a a L  o M  d e  t u i n  t e  L e i d e n
Wetenschapsjournalist Tim kraaijvanger berichtte op 17 
juni in de Volkskrant over recent onderzoek: 
Onderzoekers van de Universiteit van Chicago lieten 27 
proefpersonen met een absoluut gehoor luisteren naar 
Symfonie No. 1 in c-klein van Johannes Brahms en een 
muziekstuk met een Franse hoorn. Na vijftien minuten 
veranderde de symfonie van Brahms: het muziekstuk 
werd twee centen per minuut lager. Ter vergelijking: de 
totale afstand tussen twee noten – zoals A en G – is exact 
honderd centen. Aan het eind van het muziekstuk was de 
toonhoogte 33 centen verlaagd. Niet één proefpersoon 
kon dit ontdekken. Ook toen na het afspelen van het 
muziekstuk aan de proefpersonen gevraagd werd of er 
valse noten in het muziekstuk zaten, bleef het stil. 
Blijkbaar is, volgens deze onderzoekers, een absoluut 
gehoor toch niet zo absoluut als wordt gedacht. 

Wist je dAt…

•  absoluut gehoor kan zakken als je ouder wordt? de a in 
je hoofd is dan niet meer 440 Hz. 

•  absoluut gehoor relatief vaak voorkomt onder blinden, 
musical savants (vorm van autisme) en mensen met het 
Williams-syndroom?

•  niet alleen musici absoluut gehoor hebben? dit blijkt uit 
onderzoek met toontaalsprekers, die opmerkelijk consi-
stent waren in de toonhoogte waarop ze dezelfde woor-
den op twee verschillende dagen voorlazen.

•  mensen met absoluut gehoor moeite hebben met tonen 
herkennen als het timbre onduidelijk is? zij scoren dan 
veel slechter dan bij tests met pianotonen. 


