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Inleiding

Muziek klinkt zo vanzelfsprekend dat we er vaak niet bij stilstaan 
dat wat wij heel gewoon vinden dat eigenlijk helemaal niet is.
 In deze introductie zul je al een klein beetje merken dat wat ons 
heel gewoon in de oren klinkt eigenlijk heel bijzonder is. 
We gaan ons in deze introductie richten op de 4 eigenschappen 
van een klank maar eerst vooraf wat uitleggen over de westerse 
toonladder:

• toonduur
• toonhoogte
• toonsterkte
• toonkleur

Je zult een aantal nieuwe en onbekende woorden leren die ook in 
de muzieklessen gebruikt worden. Als de docent die woorden 
gebruikt zul je na deze cursus beter weten wat de docent bedoelt.

Veel plezier en succes...

Tom Overtoom
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Wat is een toonladder? 
Een toonladder is een opeenvolgend rijtje van dalende of stijgende tonen.
Er zijn verschillende soorten toonladders maar nu behandelen we alleen de meest voorkomende 
toonladder, de grote terts-toonladder.

Hieronder zie je hals van een gitaar getekend. Probeer aan te tekenen waar je de vingers neer moet 
zetten om een stijgende toonladder te laten klinken. Doe dat voor elke snaar apart. 

G
B
E

E
A
D

G
B
E

E
A
D

G
B
E

E
A
D

G
B
E

E
A
D

G
B
E

E
A
D

G
B
E

E
A
D

E

B

G

D

A

E



4 TOONLADDER  TOONLADDER 

De grote terts-toonladder oftewel de Majeur toonladder
Als je alles nauwkeurig hebt beluisterd en opgeschreven, heb je gemerkt dat op elke snaar je 
hetzelfde hebt ingevuld. Je begint met een losse snaar, daarna zet je vinger in het 2e vakje, dan het 
4e vakje en dan opeens in het 5e vakje! dan weer in het 7e vakje, het 9e vakje, het 11e vakje en dan 
opeens weer in het 12e vakje... 
Je hebt nu zelf gemerkt dat niet alle toonstapjes in een toonladder hetzelfde zijn.
De afspraak is dat we 2 stappen een hele toonsafstand noemen en dat we 1 stap een halve 
toonsafstand noemen.

De majeur toonladder is dus opgebouwd als volgt:

1 - 1 - ½ - 1 - 1 -1 - ½ 

Als we dus de toonladder van C spelen is er dus een halve toonsafstand tussen de E en de F en een 
halve toonafstand tussen de B en de C.

Als je goed kijkt naar dit toetsenbord zie je dat er tussen de E en de F en de B en de C geen zwarte 
toets zit. Snap je nu waarom dit zo is? (Vul zelf de rest van toetsennamen maar in...)

Vul nu bij de ‘toonladders’ 
links en rechts van de
C-toonladder de juiste
notennamen in.
Let op: 
Alle gewone notennamen
moeten gebruikt worden
maar als je een zwarte toets
gebruikt komt er -is of -es
achter de naam.
Waar hangt dat van af?
Als je de zwarte toets
rechts van de witte moet
gebruiken komt er -is achter.
Is het de zwarte toets links,
dan komt er -es achter. 
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Elke noot die je kunt horen duurt een bepaalde tijd. Sommige noten duren (heel)kort, anderen (heel) lang. 
We noemen de voortdurende afwisseling tussen korte en lange noten Ritme.
In de muziek hebben we daarvoor noten bedacht met elk hun eigen vorm. Aan de vorm kun je zien hoe lang 
een noot duurt ten opzichte van de andere noten. Als een noot dezelfde vorm heeft als de noot voor hem, dan 
duurt hij even lang. Als de noot een andere vorm heeft duurt hij korter of langer.
Een noot is niet zomaar maar langer of korter, dat gaat altijd met stappen van 2. Hieronder zie je dat uitgelegd 
met een schema:

hele noot

halve noot

kwart noot

achtste noot

De halve noot duurt de helft van een hele noot, de kwart noot duurt weer de helft van de halve noot, enz...
Voor het gemak duurt een noot een aantal tellen. Hoeveel tellen een noot heeft is in de loop van de tijd nogal 
wat veranderd. 
Voor nu gaan we even uit van een vierkwartsmaat*. In een vierkwartsmaat duurt de hele noot 4 tellen. Dat is 
een hele maat, vandaar de naam.
 De halve noot duurt dus 2 tellen en de kwartnoot 1 tel. De achtste noot duur dan een halve tel.
Er zijn nog meer vormen voor nog langere of nog kortere noten, maar die worden in dit boekje niet behandeld.

Ook voor momenten dat je niet mag spelen zijn afspraken gemaakt. De symbolen daarvoor vind je hieronder.
Deze tekens noemen we rusten. 
Een 'hangend' blokje heeft een dubbele betekenis: Officieel 4 tellen rust , maar vaak ook een hele maat rust.
Een 'staand' blokje bovenop de lijn is 2 tellen rust
Een 'bliksempje': 1 tel rust
Een 'zeventje': een halve tel rust.

• Deze woorden worden later behandeld.
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Metrum en maatsoort:
Als je goed luistert hoor je in muziek noten die wat meer nadruk hebben dan andere noten. Als de 
nadruk regelmatig is spreken we van een maatsoort.   In de Europese muziek is een maatsoort heel 
gewoon, in andere plaatsen op de wereld is dat niet zo.
In de popmuziek hoor je bijna altijd muziek met een vierkwartsmaat. 
We noteren dat met 2 cijfers, meteen na de sleutel* en de vaste voortekens*:

Het symbool C was oorspronkelijk geen letter, maar een cirkel met een hap eruit. 

Het stukje muziek tussen 2 verticale strepen op de notenbalk noemen we een maat. De maatsoort 
geeft aan welke noten een lichte nadruk krijgen. Door die lichte nadruk krijgen we een gevoel van 
maat in de muziek. De eerste noot van een maat is altijd de belangrijkste, dus die krijgt altijd een 
accent (= nadruk).
Bij een vierkwartsmaat krijgt de 1e tel een hoofdaccent en de 3e tel een nevenaccent. Bij een 
zesachtste maat krijgt niet de 3e tel, maar de 4e tel een nevenaccent. Afhankelijk van de maatsoort 
komt er dus een accent om 2 of 3 tellen. 



3 TOONHOOGTE  TOONHOOGTE 

Klank ontstaat door trilling. Hoe sneller de trilling, hoe hoger wij het geluid vinden klinken. 
De laagste tonen die wij kunnen horen zijn trillingen van ongeveer 20 trillingen per seconde (Hertz). 
De hoogste trillingen die mensen kunnen horen zijn trillingen van 20.000 Hz.

Niet alle klanken in de muziek hebben een toonhoogte. Er is verschil tussen een toon en geruis. 
Trommels bijvoorbeeld hebben geen bepaalde toonhoogte, ze maken geruis, eigenlijk een heleboel 
tonen tegelijk.

De toonhoogte van een klank kunnen we noteren door de noten hoger en lager op een notenbalk te 
plaatsen. Lage tonen noteren we laag en hoge tonen noteren we hoog.
Een notenbalk bestaat tegenwoordig uit 5 horizontale lijnen:

De notenbalk alleen is niet voldoende, we moeten er ook een muzieksleutel op noteren. 
Er zijn verschillende muzieksleutels. De G-sleutel en de F-sleutel zijn de meest gebruikte:

De G-sleutel geeft aan welke noot we G noemen.
De F-sleutel geeft aan welke noot we F noemen.

Notennamen
Er zjn heel veel verschillende toonhoogtes, veel te veel om die allemaal een eigen naam te geven. 
Daar hebben ze het volgende op gevonden:
Er zijn maar 7 basisnamen en die herhalen we steeds opnieuw: A B C D E F G
Na de G beginnen we gewoon weer opnieuw. 

A B c d e f g a b c’ c’ d’ e’ f’ g’ a’ b’ c’’ d’’ e’’

g’ f
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Dat de namen na 7 letters weer opnieuw beginnen is niet zomaar gekozen, er is een hele goede 
reden voor:
Een a trilt precies 2x zo snel als een A. Om instrumenten goed op elkaar te kunnen (af-)stemmen
is er voor gekozen om de a’ af te stemmen op 440 Hz.Hz ('Hertz' is trillingen per seconde)
 Alle andere toonhoogtes worden hier van afgeleid. 

Vroeger gebeurde het stemmen met een stemvork die na aantikken een zuivere a' van 440 Hz liet 
horen. Je moest je eigen oren gebruiken om te controleren of je instrument goed was gestemd.
Later kwam daarvoor een elektronisch stemapparaat voor in de plaats dat zelf controleerde of je 
instrument goed was gestemd. Tegenwoordig heb je daarvoor een  'App' op je mobieltje.

Wat gbeurt er als 2 instrumenten net niet goed gestemd zijn? 
Zoals al eerder verteld bestaat geluid uit trillingen. Een trilling ontstaat meestal door een trillend vlak 
of snaar. We gaan bij de verdere uitleg, vanwege het gemak, uit van een trillende snaar. 

gitaar 1:
mooi gestemd:
a' = 440 Hz

gitaar 2:
iets te hoog gestemd:
a' = 442 Hz (trilt dus iets sneller)

Resultaat is dat de golven steeds verder uit de pas gaan lopen. De toon gaat dan 'zweven'.
Als de golven allebei tegelijk omhoog of omlaag gaan versterken ze elkaar: 2 instrumenten klinken 
sterker dan 1 instrument.
In het grijze gebied echter, lopen ze veel minder gelijk. De 'trilling' van de onderste gitaar gaat al weer 
omhoog en de bovenste gitaar trilt nog steeds 'omlaag'. Ze doven of verzwakken elkaar een beetje: 
De toon gaat 'zweven'.  In werkelijkheid is het proces veel ingewikkelder omdat er veel meer dingen 
meespelen, maar deze uitleg maakt het toch wel begrijpelijk waarom goed stemmen van 
instrumenten belangrijk is.

Er zijn nu (hele dure) koptelefoons in de handel die voortdurend zo'n tegengolf produceren. 
De omgevingsruis wordt dan verregaand onderdrukt. 
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Elk geluid heeft een bepaalde luidheid. In de muziek spreken we van zachte muziek of luide/sterke 
muziek en liever niet van ‘harde’ muziek. In de muziek spreken w e ook wel over de dynamiekvan de 
muziek. Als we in muziek een bepaalde sterkte  willen laten horen geven we dat ook met tekens aan.

De meest gebruikte dynamische tekens zijn:
ppp - pianississimo- zo zacht mogelijk 
pp - pianissimo - zeer zacht
p - piano - zacht
mp - mezzopiano - een beetje  zacht
mf - mezzo forte - een beetje hard
f - forte - luid/sterk
ff - fortissimi - zeer luid/sterk
fff - fortississimo - zo luid/sterk als mogelijk

Verder zijn er ook tekens die betekenen dat je geleidelijk harder of zachter moet spelen:

cres(endo) -

decresc(endo) -

Andere vaak gebruikte woorden zijn:
dim(inuendo) - zachter worden
morendo - wegstervend
sforzando (sfz) - Sterk aanzetten van de toon, maar dan meteen zachter laten klinken

Er zjn nog veel meer tekens maar die mag je zelf opzoeken, (;
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Een geluid ontstaat omdat er iets trilt. Mensen kunnen geluiden horen tussen de 20 en de 20.000 Hz. 
Dieren kunnen soms nog lagere geluiden horen (walvis) of nog veel hogere (vleermuis).
Hoe kunnen wij nu horen dat het ene geluid klinkt als een gitaar en het andere als een klarinet?
Dat komt omdat elk materiaal iets anders trilt. Op de grote trilling van bv. 440 Hz zitten kleine versto-
rinkjes waardoor de trilling niet mooi glad is.

Elk intrument heeft andere ‘extra’ trillingen, boventonen genoemd, en daardoor herken je het instru-
ment aan zijn timbre zonder dat je het insturment ziet..

In een orkest worden de instrumenten op-
nieuw gemixt en daardoor kun je elke keer 
nieuwe ‘kleuren’ horen. In een groot 
symfonie-orkest zitten vaak wel meer dan 
40 verschillende instrumenten. Door slim 
bepaalde combinaties te kiezen kan een 
componist zo steeds nieuwe ‘kleuren’ 
maken. Pop-orkestjes gebruiken veel min-
der verschillende instrumenten. Ze gebrui-
ken wel vaak synthesizers waarop je elek-
tronisch nieuwe geluiden kunt maken. 
Er zijn natuurlijk ook popgroepen die de 
standaard-instrumenten mixen 
met 'klassieke'  instrumenten om zo 
tot 'rijker' geluid te komen. In exotische (= niet westerse) orkesten worden natuurlijk ook instrumenten 
die wij hier niet echt kennen, zoals de sitar of de doedoek. In Arabische orkesten worden de instru-
menten vooral gebruikt om te kleuren, ieder instrument speelt daar gewoon met de melodie mee. 

Alleen de percussie-instrumenten 
(slagwerk) spelen allemaal een ver-
schillend ritme.
Dat ieder instrument een andere melo-
die kan spelen is dan ook een  'wes-
terse' uitvinding, ontstaan rond het jaar 
1000 in Noord-Frankrijk en de Lage 
Landen (Belgie en en Zuid-Nederland)
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