Muziektheorie

4e editie

SPIEKBRIEF
Als je een muziekinstrument wilt leren bespelen, noten wilt leren lezen of beter wilt leren
improviseren en optreden met andere muzikanten, dan is muziektheorie belangrijk. Maar je
hoeft niet het laatste interessante weetje te kennen dat de vele theoretici over de hele wereld
hebben opgeschreven. Je hoeft alleen maar enkele basisbeginselen onder de knie te krijgen. Je
moet de namen van de noten kennen en je moet snappen wat maatsoorten, intervallen en
akkoordenschema’s zijn.

De kwintencirkel
majeur
mineur
In deze kwintencirkel zie je de relatie tussen parallelle
majeur- en mineurtoonsoorten. Bij elke stap staat een
majeurtoonsoort (hoofdletters) aan de buitenkant
tegenover zijn parallelle mineurtoonsoort (kleine letters) aan de binnenkant van de cirkel. Paralleltoonsoorten hebben dezelfde vaste voortekens aan de sleutel.
Hoofdstuk 8 gaat gedetailleerd in op de kwintencirkel.

Noten verlengen met punten en verbindingsbogen
Alle noten hebben een bepaalde waarde (of lengte), die wordt aangegeven door de grootte en
vorm van de noot. De waarde bepaalt hoelang je een toon moet aanhouden met je stem of
(ander) instrument. Soms wil je de lengte van een noot echter veranderen om een syncope te
maken of iets anders interessants met de muziek te doen. Je kunt de waarde van een noot op de
notenbalk verlengen met punten en verbindingsbogen. Dat doe je zo:

»»

Vermeerderingspunt. Deze punt geeft aan dat de waarde van de noot is vermeerderd met de
helft van zijn oorspronkelijke waarde. De gepunteerde noot die je het vaakst tegenkomt is de
halve noot die drie tellen moet duren in plaats van twee. Minder gebruikelijk is de gepunteerde
hele noot. Deze noot met punt erachter betekent dat de hele noot zes in plaats van vier tellen
duurt.

»»

Verbindingsbogen. Verbindingsbogen verbinden noten van dezelfde toonhoogte tot één aangehouden noot in plaats van twee aparte noten. Als je een verbindingsboog ziet, tel dan de duur
van de noten gewoon bij elkaar op. Zo is een kwartnoot die is verbonden met een andere kwartnoot gelijk aan één halve noot, die twee tellen wordt aangehouden.
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De afstand tussen toonhoogten meten met intervallen
De afstand tussen twee tonen noem je een interval. Intervallen zijn belangrijk, omdat je er
toonladders en akkoorden mee bouwt. Met andere woorden: muziek ontleent haar rijkdom aan
intervallen. Componisten en muzikanten gebruiken twee soorten intervallen: harmonische en
melodische intervallen.

»»
»»

Een harmonisch interval krijg je als je twee tonen tegelijk speelt.
Een melodisch interval krijg je als je twee noten na elkaar speelt.

De identiteit van zowel harmonieus als melodische intervallen wordt door twee dingen bepaald:

»»

Kwantiteit (of stamtoonafstand). Je bepaalt de kwantiteit van een interval door simpelweg de
lijnen en tussenruimten te tellen tussen de twee noten. Voortekens (kruisen en mollen) die een
noot met een halve toonafstand verhogen of verlagen, doen hier niet ter zake.
Stamtoonintervallen kunnen de volgende namen hebben:

•
•
»»

prime
secunde

•
•

terts
kwart

•
•

kwint
sext

•
•

septiem
octaaf

Kwaliteit (of chromatische afstand). De kwaliteit van een interval is gebaseerd op de toonafstand gemeten in halve toonafstanden. In tegenstelling tot de stamtoonafstand doen voortekens
er hier wel toe. De volgende voorvoegsels (en hun afkortingen) gebruik je om de kwaliteit van een
interval te benoemen:

•
•
•
•
•

groot (g): twee halve toonafstanden tussen de tonen;
klein (k): een halve toonafstand minder dan een groot interval, ofwel een halve toonafstand
tussen de tonen;
rein (r): alleen van toepassing op de harmonische kwaliteit/chromatische toonafstand van
primes, octaven, kwarten en kwinten;
verminderd (v): een halve toonafstand minder dan een klein of rein interval;
overmatig (o): een halve toonafstand meer dan een groot of rein interval.

Met akkoordenschema’s muziek maken
Een akkoordenschema is een groepje akkoorden dat je gebruikt om muziek te componeren.
Sommige akkoordenschema’s klinken gewoon beter dan andere, zodat het de moeite loont om
te experimenteren. Met de volgende tabel, waarin veelgebruikte akkoorden in majeurtoonsoorten staan en de akkoorden die er vaak op volgen, kun je eenvoudiger beslissen welke
akkoorden je vervolgens moet opnemen in je composities.
Akkoord

Leidt naar

Akkoord

Leidt naar

I

Kan overal verschijnen en overal heengaan

V

I, vi-akkoord

ii

I, V of vii°-akkoord

vi

I, ii, iii, IV of V-akkoord

iii

I, IV of vi-akkoord

vii°

I-akkoord

IV

I, ii, V of vii°-akkoord
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muziektheorie
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IN DIT DEEL . . .

Basiskennis van muziektheorie opdoen.
Noten en rusten begrijpen.
Maatsoortaanduidingen lezen.
Telpatronen en ritmen uitvogelen.
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IN DIT HOOFDSTUK

Een beetje muziekgeschiedenis leren
De basis van muziektheorie leren kennen
Erachter komen hoe de theorie van invloed
kan zijn op je spel

Hoofdstuk 1

Wat is muziektheorie
eigenlijk?

E

en van de belangrijkste dingen om te onthouden is dat er eerst muziek
was en toen pas muziektheorie. Muziek bestond al duizenden jaren
voordat er theorieën bedacht werden om uit te leggen wat mensen met
hun getrommel wilden overbrengen. Denk dus niet dat je geen goede muzikant kunt worden als je geen muziektheorieles hebt gehad. Sterker nog: als
je een goede muzikant bent, dan weet je waarschijnlijk al een hoop van
muziektheorie. Alleen ken je de terminologie en de technische kant van de
zaak misschien nog niet.

De principes en regeltjes die muziektheorie heten, zijn een soort grammatica van de ‘taal’ muziek. Ook grammatica ontstond pas lang nadat mensen
hadden ontdekt hoe ze met elkaar konden praten. Net zoals het door middel van geschreven taal mogelijk is om achteraf en op afstand gesprekken
en verhalen te ‘horen’ zoals die gesprekken destijds hebben plaatsgevonden of zoals de bedenker het verhaal bedoelde, zo kunnen andere muzikanten door het notenschrift composities lezen en naspelen op precies
dezelfde manier als de componist het (ooit) heeft bedoeld. Leren noten
lezen lijkt veel op een vreemde taal leren, waarbij je uiteindelijk de muziek
in je hoofd kunt ‘horen’ bij het lezen van de bladmuziek.
Een heleboel mensen op de wereld kunnen niet lezen of schrijven, maar zijn
toch prima in staat om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Op dezelfde manier hebben een heleboel intuïtieve, autodidactische
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muzikanten nooit geleerd om noten te lezen of te schrijven en vinden ze
het hele idee van muziektheorie maar saai en overbodig. Maar zoals je
door te leren lezen toegang krijgt tot bibliotheken vol kennis over allerlei
onderwerpen, zo kan muziektheorie je helpen om nieuwe technieken
onder de knie te krijgen, andere muziekstijlen te spelen en meer zelfvertrouwen te krijgen, waardoor je nieuwe dingen durft uit te proberen.

Het begin van de muziektheorie
blootleggen
Voor zover historici weten, zagen muziekinstrumenten er tegen de tijd
dat de antieke beschavingen ontstonden (zo’n 7000 jaar voor Christus) al
heel ingewikkeld uit en zijn ze sindsdien niet meer zo gek veel veranderd.
Sommige benen fluiten uit deze periode zijn nog steeds bespeelbaar en er
zijn korte geluidsopnamen gemaakt om luisteraars van nu te laten horen
hoe muziek duizenden jaren geleden kan hebben geklonken.
Zo is ook uit afbeeldingen en grafornamenten gebleken dat de Egyptenaren rond 3500 voor Christus een harp gebruikten en ook een schalmei,
een lier en hun eigen versie van de fluit. In ongeveer 1500 jaar voor Christus hebben de Hittieten in Syrië het ontwerp van de traditionele luit en
harp van de Egyptenaren veranderd en vonden ze de eerste tweesnarige
gitaar uit, met een lange hals die voorzien was van fretten, stemschroeven aan het einde van de hals en een holle klankkast om het geluid van de
getokkelde snaren te versterken.
Veel vragen over de muziek uit de oudheid zijn nog steeds onbeantwoord,
bijvoorbeeld waarom zo veel verschillende culturen volstrekt onafhankelijk van elkaar bij veelal dezelfde tonale kwaliteiten in hun muziek zijn
uitgekomen. Veel theoretici trekken de conclusie dat bepaalde notenpatronen gewoon goed klinken en andere niet. Muziektheorie zou je dan
simpelweg kunnen omschrijven als een zoektocht naar welke muziek
goed klinkt en welke niet. Met andere woorden: het doel van muziektheorie is te verklaren waarom iets klinkt zoals het klinkt en hoe die klank
nog eens kan worden voortgebracht.
Velen beschouwen het oude Griekenland als de bakermat van de muziektheorie, omdat de oude Grieken scholen voor filosofie en wetenschappen
oprichtten waarin elk toen bekend aspect van muziek werd ontleed. Zelfs
Pythagoras (die van de driehoeken) bemoeide zich ermee en heeft het
octaaf in twaalf gelijke intervallen ingedeeld, een systeem dat vergelijkbaar is met het systeem dat muzikanten en componisten vandaag de dag
nog steeds gebruiken (zie hoofdstuk 7). Hij deed dat door middel van de

8
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eerste kwintencirkel (zie hoofdstuk 8), een hulpmiddel dat muzikanten
van allerlei pluimage nog steeds dankbaar gebruiken.
Een andere beroemde Griekse wetenschapper en filosoof, Aristoteles,
heeft vele boeken over muziektheorie op zijn naam staan. Hij bedacht een
primitief muzieknotatiesysteem dat nog bijna duizend jaar na zijn dood
in gebruik bleef in Griekenland en de daaropvolgende culturen.
In feite was er door de oude Grieken zo veel muziektheoretisch veldwerk
verricht, dat het tot aan de renaissance, bijna tweeduizend jaar later, niet
nodig leek er iets grondig aan te veranderen. Naburige volkeren en ook de
latere overheersers van de Griekse cultuur integreerden maar al te graag
de Griekse wiskunde, natuurkunde, filosofie, kunst, literatuur en muziek
in hun eigen cultuur.

De basisbeginselen van de
muziektheorie
Hoewel het leuk zou zijn om een van die mensen te zijn die een instrument kunnen oppakken en meteen prachtige muziek kunnen spelen zonder welke scholing dan ook, hebben de meeste mensen wel wat gestructureerde lessen nodig, of ze die nu van een docent krijgen of uit een boek
opdoen. In de volgende paragrafen bespreken we de basisinformatie die je
nodig hebt om te leren hoe je muziek leest, toonladders speelt, belangrijke maatsoorten begrijpt, akkoorden opbouwt en gebruikmaakt van vormen als je componeert.

De basis begrijpen: noten, rusten en
tellen
Muziek leren lezen is van essentieel belang voor een muzikant, vooral als
die zijn of haar muziek aan andere muzikanten wil laten horen of wil ontdekken wat andere muzikanten spelen. Door basiselementen te bestuderen als de lengte van elke soort noot (zie hoofdstuk 2), rusten (zie hoofdstuk 3), maatsoorten (zie hoofdstuk 4) en ritme (zie hoofdstuk 5), zet je de
eerste stappen om muziek onder de knie te krijgen. Al deze elementen bij
elkaar leggen een fundament waarmee je muziek kunt lezen, spelen en
bestuderen.

Hoofdstuk 1 Wat is muziektheorie eigenlijk?
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Noten lezen en combineren
Zowel het lezen van muzieknoten op de viool- en bassleutel als het vinden van die noten op de piano en gitaar (de twee meest gebruikelijke
instrumenten waarop mensen zichzelf leren muziek spelen) zijn van cruciaal belang om muziek te maken en te studeren. In hoofdstuk 6 lees je
wat dit allemaal inhoudt.
Als je de noten op de notenbalk kunt lezen, dan kun je vaststellen wat de
toonsoort van een muziekstuk is, oftewel een groep symbolen die aangeeft in welke toonsoort de muziek is geschreven. Je kunt de kwintencirkel gebruiken om te oefenen met het lezen van toonsoorten vanaf bladmuziek door de kruisen of mollen in een maatsoort te tellen. In hoofdstuk
8 lees je meer over toonsoorten en de kwintencirkel.
Heb je de toonsoorten onder de knie, dan ben je klaar om verder te gaan
met intervallen, akkoorden en akkoordenschema’s, die de complexiteit
van muziekklanken creëren: van aangenaam en kalmerend tot gespannen en tot een climax leidend. Zoals we in hoofdstuk 9 bespreken, kun je
toonladders en akkoorden bouwen met enkelvoudige of samengestelde
intervallen: melodisch en harmonisch. In hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11
vind je alles wat je weten moet over het opbouwen van akkoorden en
akkoordenschema’s en ook hoe je uitgebreide akkoorden opbouwt en
gebruikt.

HET KLAVIER AAN HET NOTENSCHRIFT
KOPPELEN
Voor de renaissance hebben er maar weinig echt vernieuwende veranderingen
plaatsgevonden in de muziektechnologie. Snaarinstrumenten, houten blaasinstrumenten, hoorns en slagwerkinstrumenten bestonden al duizenden jaren
en hoewel ze qua ontwerp en manier van bespelen vele verbeteringen hadden
ondergaan, waren het in wezen nog steeds dezelfde instrumenten als die de
mensen in de oudheid gebruikten. Pas in de veertiende eeuw verscheen er
voor het eerst een totaal nieuw muziekinstrument: het klavier.
De uitvinding van het klavier bracht ook het begin van het moderne notenschrift, ofwel geschreven muziek. De koppeling tussen notatie en klavier werd
bevorderd doordat je muziek voor een heel orkest heel gemakkelijk op een klavier kunt componeren. Ook waren de meeste compositieopdrachten uit die tijd
bedoeld voor toetsinstrumenten omdat het publiek het klavier (beter gezegd
het klavecimbel) een superieur instrument vond.

10
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Franse componisten uit de vijftiende eeuw begonnen met het schrijven op
notenbalken die bestonden uit precies zoveel lijnen als ze nodig hadden (zie
hoofdstuk 6 voor alles over notenbalken). Ook schreven ze muziek die gelijktijdig door verschillende instrumenten moest worden uitgevoerd, op aparte
notenbalken. Omdat er zoveel tonen op een klavier zitten, ging men aparte
notenbalken gebruiken voor de linker- en de rechterhand: een met de vioolsleutel en een met de bassleutel.
Zoals in hoofdstuk 10 wordt opgemerkt, hadden klavieren ook het voordeel dat
je er heel gemakkelijk akkoorden op kunt spelen. In de zeventiende eeuw was
de notenbalk met vijf lijnen de standaard geworden voor de meeste instrumenten, waarschijnlijk ook omdat het handiger en goedkoper was om slechts één
soort muziekpapier te drukken waarop muzikanten hun composities konden
noteren. Het systeem is sindsdien niet veel meer veranderd en zal waarschijnlijk ook niet meer veranderen, tenzij er een nieuw, nog aantrekkelijker instrument zijn opwachting maakt.

Muziekvormen en -composities
bestuderen
De meeste populaire en klassieke muziek is gecomponeerd aan de hand
van een specifieke vorm. Een vorm is een blauwdruk van de structuur die
wordt gebruikt om een bepaald soort muziek te maken. Tot de bouwstenen van vorm behoren muzikale frasen en periodes (die we in hoofdstuk
14 behandelen) en ritme, melodie en harmonie zijn bepalend voor het
genre, of de stijl, van een muziekstuk.
Als je een muziekstuk wilt schrijven, moet je eerst bepalen welke vorm je
gaat volgen, bijvoorbeeld klassiek of populair. Je kunt kiezen uit vele verschillende klassieke en populaire vormen, zoals sonates, concerto’s,
twaalfmatenblues en vormen met een couplet en refrein (in hoofdstuk 15
en hoofdstuk 16 vind je allerlei informatie over de vormen die je kunt
tegenkomen). Je kunt gevarieerde klanken produceren in welke vorm je
maar wilt door te spelen met het tempo, de dynamiek en de toonkleur van
het instrument (zie voor meer informatie hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13).

Hoofdstuk 1 Wat is muziektheorie eigenlijk?

Boek Muziektheorie vD.indb 11

11

13-07-20 09:41

Inzien dat muziektheorie je verder
helpt
Als je niet beter wist, zou je denken dat muziek iets is wat begint met een
willekeurige noot, verder gaat zoals het toevallig uitkomt en gewoon
stopt als de uitvoerder bijvoorbeeld zin heeft om iets te drinken. Hoewel
veel mensen weleens een muziekuitvoering hebben bijgewoond waarbij
de ‘compositie’ op die manier verliep, zijn dit soort optredens meestal
verwarrend en irritante egotripperij en voelen ze een beetje zinloos aan.
De enige mensen die spontaan een goeie jam kunnen neerzetten zijn de
muzikanten die de muziek grondig genoeg kennen om akkoorden te stapelen en noten aaneen te rijgen op een manier die de luisteraar kan volgen. En omdat muziek nu eenmaal een vorm van communicatie is, is het
doel ervan om contact met je luisteraars te leggen.
Ook is het ongelooflijk inspirerend om meer te weten te komen over
muziektheorie. Het gevoel dat je krijgt als het kwartje opeens valt, is niet
te beschrijven, bijvoorbeeld wanneer je opeens beseft dat je een blues van
twaalf maten in elkaar kunt zetten en er een echt goed nummer van weet
te maken. Of wanneer je een klassiek stuk bladmuziek voor je krijgt en
merkt dat je je erop verheugt om het voor de eerste keer door te spelen. Of
de eerste keer dat je met je vrienden zit te jammen en merkt dat je genoeg
zelfvertrouwen hebt om een solo weg te geven.
Als muzikant sta je voor dit onontkoombare feit: wat je uit muziek haalt is
wat je er zelf in stopt. Als je klassieke muziek wilt kunnen spelen, moet je
bladmuziek kunnen lezen en in de maat kunnen blijven spelen. Als je
rockgitarist wilt worden, is het vooral belangrijk dat je weet welke noten
bij een bepaalde toonsoort horen. Er is veel zelfdiscipline voor nodig om
te weten hoe je muziek moet spelen, maar uiteindelijk is het alle inspanning dubbel en dwars waard. En niet te vergeten: muziek maken is vooral
ook leuk en goed muziek kunnen maken zelfs ongelooflijk leuk. Iedereen
houdt nu eenmaal van rocksterren/jazzcoryfeeën/Mozart.
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IN DIT HOOFDSTUK

Ritme, metrum en tempo begrijpen
Noten en nootwaarden doornemen
Verschillende ritmen tellen en tikken
Verbindingsbogen en gepunteerde noten
leren kennen
Nootwaarden combineren en tellen

Hoofdstuk 2

De waarde van
noten bepalen

I

edereen heeft weleens wat muziekles gehad, of dat nu officiële lessen
waren van een echte pianolerares of alleen de muzieklessen op de basisschool. Hoe dan ook, we weten zeker dat je ooit weleens hebt moeten
meeklappen of meetikken op de maat van de muziek.
Misschien leken die muzieklessen destijds een beetje zinloos of waren ze
alleen maar een goed excuus om een klasgenootje eens flink op zijn of
haar hoofd te timmeren. Maar op de maat tikken is precies het punt
waarmee je moet beginnen. Zonder een herkenbaar ritme kun je nergens
op dansen of met je hoofd mee schudden. Hoewel de andere bestanddelen
van muziek (toonhoogte, melodie, harmonie enzovoort) ook verdomd
belangrijk zijn, heb je zonder een ritme niet echt een liedje.
In alles om je heen zit een ritme; zelfs jijzelf hebt een ritme. Bij muziek is
ritme een patroon van regelmatige of onregelmatige pulsen. Het ritme is
het eerste wat je in een liedje moet proberen te vinden. Doordat muziek
kan worden opgeschreven, is het werk van andere componisten gelukkig
gemakkelijk te interpreteren en kun je het ritme produceren dat zij voor
ogen hadden met hun liedjes.
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In dit hoofdstuk geven we je een gedegen inleiding in de basisbeginselen
van het tellen van noten en het ontdekken van het ritme, metrum en
tempo van een liedje.

Het metrum leren kennen
Het metrum is een puls die de tijd in gelijke eenheden verdeelt. Zo’n eenheid wordt een tel genoemd. Een tikkende klok is een goed voorbeeld. Elke
minuut tikt de secondewijzer zestig keer en elk van die tikken is een tel.
Door sneller of langzamer te tikken verandert het tempo. En noten vertellen je wat je moet spelen op elk van die tikken. Met andere woorden: de
noten zeggen je hoelang en hoe vaak je een bepaalde toonhoogte, de hoge
of lage klank die een specifieke noot maakt, in het metrum moet spelen.
Bij het woord noot denk je misschien in eerste instantie aan toonhoogte.
Toch is een van de voornaamste redenen om noten te gebruiken bij het
opschrijven van muziek, dat ermee wordt aangegeven hoelang een
bepaalde toonhoogte door een stem of instrument moet worden aangehouden. De nootwaarde, die wordt aangegeven door de grootte en vorm
van de noot, bepaalt deze lengte. Samen met de voorgaande drie kenmerken bepaalt de nootwaarde het ritme van het resulterende muziekstuk:
klinkt het liedje vlot en opgewekt, kruipt het traag en somber voort of
gaat het een andere kant op?
Om het metrum te leren vinden en vasthouden komen rhythm sticks (dikke
hardhouten stokken die je tegen elkaar slaat) goed van pas. Trommelstokken zijn ook prima. Pak ze erbij, als je ze hebt. Je kunt ook gewoon
met je hand op een bongo of desnoods op een tafelblad slaan.
Het is van fundamenteel belang dat je uiteindelijk iets van een metrum in
je hoofd ‘hoort’ (of in je lichaam voelt) als je muziek maakt, of je nu van
bladmuziek speelt of aan het jammen bent met andere muzikanten. De
enige manier om deze basistaak onder de knie te krijgen is oefenen, oefenen, oefenen. Met het metrum in de muziek meegaan is iets wat je moet
leren oppikken als je in de muziek vooruit wilt komen.

TIP

14

Misschien wel de gemakkelijkste manier om het werken met een constant
metrum te oefenen is door een metronoom te kopen. Ze zijn tamelijk
goedkoop (er zijn zelfs apps voor op je smartphone). Zelfs met een oude
metronoom moet je nog jaren vooruit kunnen. Het mooie van een metronoom is dat je er allerlei tempo’s mee kunt instellen, van ontzettend
langzaam tot razend snel. Als je met een metronoom oefent, kun je (vooral als je iets van bladmuziek aan het instuderen bent) eerst het tempo
instellen waarin je de muziek goed kunt spelen. Vervolgens stel je het
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tempo telkens iets hoger in, totdat je het stuk uiteindelijk vlekkeloos kunt
spelen in het tempo dat de componist heeft bedoeld.

Noten en nootwaarden herkennen
Als je muziek als een taal beschouwt, dan zijn de noten de letters van het
alfabet: zo elementair zijn ze voor het bouwen van een stuk muziek. Het
is zelfs net zo belangrijk om de waarde of lengte van de noten te bestuderen als de toonhoogte, want als je de waarde van de noten verandert, krijg
je totaal andere muziek. Sterker nog: als mensen het hebben over een stuk
muziek ‘in de stijl van’ Bach, Beethoven of Philip Glass, dan hebben ze
het net zozeer over de ritme- en tempokenmerken van de muziek van die
bepaalde componist als over bepaalde akkoordenschema’s of melodische
motieven.
In deze paragraaf gaan we noten eens nader bekijken en hoe ze zijn opgebouwd. We bespreken ook de basisbeginselen van nootwaarden. Wil je
diepgaandere informatie over noten, lees dan hoofdstuk 6.

De noten en hun onderdelen bekijken
Noten bestaan uit drie specifieke onderdelen: een kop, een stok en een
vlaggetje (zie figuur 2.1).

»» Kop. De kop is het ronde bolletje van de noot. Elke noot heeft er een.
»» Stok. De stok is het verticale lijntje dat aan de kop vastzit. Achtste noten,
kwartnoten en halve noten hebben allemaal een stok.

»»

Vlaggetje. Het vlaggetje is het kromme lijntje dat vanaf het uiteinde van
de stok omlaag hangt of omhoog wijst. Achtste noten en kortere noten
hebben allemaal een vlaggetje.

FIGUUR 2.1:

De hele noot heeft
een kop, de kwartnoot heeft een
kop en een stok
en de achtste
noot heeft een
kop, een stok en

w

œ

j
œ

een vlaggetje.
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De stok kan omhoog of omlaag wijzen, afhankelijk van de plaats ervan op
de notenbalk (in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 vind je alles over notenbalken). Of de stok omhoog of omlaag wijst maakt niets uit voor de waarde
van de noot.
Als noten allemaal een vlaggetje hebben, dan kunnen ze in plaats daarvan ook door een waardestreep met elkaar worden verbonden. Dit is alleen
maar een overzichtelijkere manier om de waarde van noten aan te geven.
In figuur 2.2 zie je hoe twee achtste noten kunnen worden genoteerd als
met elk een eigen vlaggetje of als met elkaar verbonden door een waardestreep.
FIGUUR 2.2:

Je kunt achtste
noten elk hun
eigen vlaggetje
geven of door een
waardestreep met
elkaar verbinden.

j j
œ œ

=

œ œ

In figuur 2.3 zie je vier zestiende noten met vlaggetjes die op drie verschillende manieren zijn gegroepeerd: met elk hun eigen vlaggetjes,
gegroepeerd in paren met een dubbele waardestreep of alle vier gezamenlijk verbonden met één dubbele waardestreep. Het doet er niet toe
hoe je die noten opschrijft: bij het spelen klinken ze allemaal hetzelfde.
FIGUUR 2.3:

Deze drie groepen
noten, die op drie
verschillende
manieren zijn
genoteerd, klinken
bij het spelen allemaal hetzelfde.

r r r r=
œ œ œ œ œœœœ=œœœœ
Op dezelfde manier kunnen acht tweeëndertigste noten op beide manieren van figuur 2.4 worden opgeschreven. Je ziet dat tweeëndertigste
noten drie vlaggetjes (of drie waardestrepen) krijgen. Het gebruik van
waardestrepen is gewoon een kwestie van orde scheppen in een stuk
bladmuziek, want anders zou het er nogal rommelig uit gaan zien. Door
waardestrepen kunnen muzikanten het metrum gemakkelijker herkennen. In plaats van zestien losstaande zestiende noten is het handiger voor
de muzikant om vier groepen van vier zestiende noten te zien die door
een waardestreep met elkaar zijn verbonden.

16
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FIGUUR 2.4:

Net als achtste en
zestiende noten
kunnen ook
tweeëndertigste
noten los of ‘aan
elkaar’ worden

Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr
œ œ œ œ œ œ œ œ =œœœœœœœœ

geschreven.

Naar nootwaarden kijken
Zoals je je misschien nog herinnert van de muzieklessen op school of
elders, heeft elke noot zijn eigen nootwaarde. Kijk voordat we later in dit
hoofdstuk gedetailleerd op elke soort noot ingaan eens naar figuur 2.5,
waarin de meest voorkomende noten zo zijn geordend dat op elke regel de
som van de nootwaarden gelijk is. Bovenaan staat de hele noot, daaronder
halve noten, vervolgens kwartnoten, achtste noten en tot slot onderaan
de zestiende noten. Elk niveau van de ‘notenboom’ is gelijk aan de andere
niveaus. Zo is de waarde van een halve noot de helft van een hele noot en
de waarde van een kwartnoot een kwart van een hele noot.

FIGUUR 2.5:

Elk niveau van de
notenboom duurt
net zoveel tellen
als de andere
niveaus.

TIP
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Je kunt je de hele noot ook voorstellen als een taart, wat gemakkelijk is
omdat hij rond is. Om kwartnoten te krijgen snijd je de taart in vieren.
Voor achtste noten snijd je hem in acht stukken enzovoort.
Afhankelijk van de maatsoort van het muziekstuk (zie hoofdstuk 4), varieert de nootwaarde die gelijk is aan één tel. In de meest voorkomende
maatsoort, de vierkwartsmaat (4/4), wordt een hele noot vier tellen aangehouden, een halve noot twee tellen en een kwartnoot één tel. Bij een
vierkwartsmaat duurt een achtste noot een halve tel en een zestiende
noot een kwart tel.

TIP

De kwartnoot duurt vaak één tel. Als je bijvoorbeeld zingt: ‘Mie-ke had
een lam-me-tje’, dan is elke lettergreep een tel (klap maar eens mee) en
op elke tel komt een kwartnoot als het liedje in vierkwartsmaat is
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geschreven. In hoofdstuk 4 gaan we verder in op maatsoorten en in de
maat tellen.

Hele noten onder de loep nemen
De hele noot, ook wel een semibrevis genoemd, duurt het langst van alle
noten. In figuur 2.6 zie je hoe hij eruitziet.
FIGUUR 2.6:

Een hele noot is
een open ovaal.

w

In een vierkwartsmaat wordt een hele noot vier tellen lang aangehouden
(zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over maatsoorten). Vier hele tellen
lang hoef je niets anders te doen dan die ene noot te spelen en aan te houden. Dat is alles.
Als je nootwaarden aan het tellen bent, klap of tik je gewoonlijk op de
noot en tel je hardop verder. Je telt hele noten, bijvoorbeeld de noten die je
in figuur 2.7 ziet, op de volgende manier:
KLAP twee drie vier KLAP twee drie vier KLAP twee drie vier
‘KLAP’ betekent dat je in je handen klapt en ‘twee drie vier’ is wat je
hardop zegt terwijl je de noot vier tellen lang of een viertakt aanhoudt.
FIGUUR 2.7:

Als je drie hele
noten op een rijtje
ziet, krijgen ze
elk hun eigen

w

w

w

‘viertakt’.

Nog fijner voor de uitgeputte muzikant is de dubbele hele noot, ook wel
brevis genoemd. Je ziet ze tegenwoordig bijna nooit meer, maar voor het
geval dat, zie je ze afgebeeld in figuur 2.8. Ze worden gewoonlijk gebruikt
bij langzaam voortgaande processiemuziek of bij middeleeuwse muziek.
Als je een dubbele hele noot ziet, moet je hem acht tellen lang aanhouden,
als volgt:
KLAP twee drie vier vijf zes zeven acht
FIGUUR 2.8:

Houd een dubbele
hele noot acht
tellen lang aan.
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Je kunt ook een noot van acht tellen laten zien door twee hele noten met
een boogje te verbinden. Verbindingsbogen bespreken we verderop in dit
hoofdstuk.

Op halve noten inzoomen
Het is nogal logisch wat er na een hele noot komt qua waarde: een halve
noot natuurlijk. Deze noot wordt ook wel een minima genoemd. Je houdt
een halve noot half zo lang aan als een hele noot. Halve noten zien eruit
als de noten in figuur 2.9.
Als je de halve noten in figuur 2.9 hardop telt, klinkt het zo:
KLAP twee KLAP twee KLAP twee
Omdat de noot met de hoogste waarde in figuur 2.9 een halve noot is, tel
je niet verder dan het cijfer twee.

FIGUUR 2.9:

Houd een halve
noot half zolang
aan als een
hele noot.

˙

˙

˙

Je kunt ook na een hele noot twee halve noten krijgen, zoals in figuur 2.10.
In dat geval tel je de drie noten op de volgende manier:

FIGUUR 2.10:

Een hele noot
gevolgd door twee
halve noten.

w

KLAP twee drie vier KLAP twee KLAP twee

˙

˙

Kwartnoten kraken
Deel een hele noot (die vier tellen duurt) in vieren en je krijgt een kwartnoot die één tel duurt. Een kwartnoot wordt ook wel een semiminima
genoemd. Kwartnoten lijken op halve noten, met dit verschil dat de kop
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van de noot helemaal opgevuld is, zoals in figuur 2.11. Vier kwartnoten tel
je zo:
KLAP KLAP KLAP KLAP
Omdat de langste noot hier een kwartnoot is, tel je niet verder dan het
cijfer één. Vier kwartnoten samen duren net zo lang als één hele noot.

FIGUUR 2.11:

Deze vier kwart
noten houd je elk
één tel aan.

œ

œ

œ

œ

Stel dat je een van de kwartnoten door een hele noot vervangt en een
andere door een halve noot, zoals in figuur 2.12. In dat geval tel je de
noten als volgt:
KLAP twee drie vier KLAP KLAP KLAP vier
FIGUUR 2.12:

Een mix van hele,
halve en kwart
noten begint
al meer op
muziek te lijken.

w

œ œ ˙

Achtste noten en kleiner onderzoeken
Als er op bladmuziek achtste noten, ook wel fusa (noten) genoemd en
kleiner staan begint het er een beetje eng uit te zien. Een paar groepjes
achtste noten hier en daar schrikken de doorsnee beginnende muzikant
meestal niet af, maar als diezelfde leerling een bladzijde omslaat die bolstaat van de achtste, zestiende en tweeëndertigste noten, dan is het duidelijk dat er werk aan de winkel is. Waarom? Omdat het snelle noten zijn.
Een achtste noot ziet eruit als in figuur 2.13 en duurt half zolang als een
kwartnoot. Acht achtste noten duren samen even lang als één hele noot,
dus een achtste noot duurt een halve tel (in een vierkwartsmaat).
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FIGUUR 2.13:

Een achtste noot
houd je één achtste zolang aan als
een hele noot.

j
œ
Hoe tel je een halve tel? Simpel. Stamp met je voet op de hele tellen en
klap met je handen de halve tellen:
KLAP-klap KLAP-klap KLAP-klap KLAP-klap
Of je telt hardop als volgt:
EEN-e TWEE-e DRIE-e VIER-e
De hoofdletters stellen de vier hele tellen voor en de kleine letters met de
‘e’ de halve tellen ertussen.
Je kunt ook een metronoom gebruiken om achtste noten te begrijpen. Stel
je metronoom in op het tempo van de achtste noten in plaats van de
kwartnoten. Een kwartnoot duurt dan twee tikken, een halve noot vier
tikken en een hele noot acht tikken.
Als je een muziekstuk hebt met zestiende noten erin, ook wel semifusa
(noten) genoemd en je stelt je metronoom zo in dat de zestiende noot één
tik krijgt, dan duurt een achtste noot twee tikken, een kwartnoot vier
tikken, een halve noot acht en een hele noot zestien tikken.
De nootwaarde van een zestiende noot is gelijk aan een vierde van een
kwartnoot, zodat hij één zestiende zolang duurt als een hele noot. Een
zestiende noot ziet eruit als in figuur 2.14.

FIGUUR 2.14:

Een zestiende
noot houd je half
zolang aan als een
achtste noot.

r
œ

Voor een stuk bladmuziek met tweeëndertigste noten erin, ook wel demisemifusa (noten) genoemd, zoals in figuur 2.15, kun je je metronoom zo
instellen dat een tweeëndertigste noot één tik krijgt. Een zestiende noot
duurt dan twee tikken, een achtste noot vier, een kwartnoot acht, een
halve noot zestien en een hele noot tweeëndertig tikken. Je bent vast blij
om te horen dat tweeëndertigste noten niet zo vaak voorkomen.
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FIGUUR 2.15:

Een tweeëndertigste noot houd je
half zolang aan als
een zestiende
noot.

Kr
œ

Noten verlengen met punten en
verbindingsbogen
Soms wil je de duur van een noot verlengen. Er zijn twee manieren om een
noot langer te maken: punteren en verbinden. We bespreken deze twee
manieren in de volgende paragrafen.

Punten gebruiken om een noot langer
te maken
Af en toe zie je achter een noot een punt staan, die een vermeerderingspunt
wordt genoemd. Deze punt geeft aan dat de waarde van de noot wordt
vermeerderd met de helft van zijn oorspronkelijke waarde. Het meest
voorkomende gebruik van een gepunteerde noot is de halve noot die drie
tellen moet duren in plaats van twee, zoals in figuur 2.16 te zien is. Je kunt
punten ook zo bekijken: ze maken een noot gelijk aan drie van de volgende
kortere waarden in plaats van twee.
FIGUUR 2.16:

Een gepunteerde
halve noot houd je
anderhalf keer
zolang aan als
een gewone

˙ . = 3 tellen

halve noot.

Een gepunteerde hele noot komt minder vaak voor, maar heeft wel betekenis: zo duurt een gepunteerde hele noot zes tellen in plaats van vier.
Als je twee punten achter een noot ziet staan, wat een dubbelgepunteerde
noot wordt genoemd, dan wordt de lengte van de noot nog eens vergroot
met een kwart van de oorspronkelijke lengte boven op de vermeerdering
door de eerste punt. Zo’n dubbelgepunteerde halve noot duurt dan twee
tellen plus één tel plus een halve tel, ofwel drieënhalve tel. Dit type nota-
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tie zie je maar zelden in de moderne muziek. Componist Richard Wagner
uit de negentiende eeuw was wel dol op driedubbelgepunteerde noten.

Noten langer maken door
verbindingsbogen
Een andere manier om noten langer te maken is door ze te verbinden met
een andere noot, zoals figuur 2.17 laat zien. Verbindingsbogen verbinden
noten van dezelfde toonhoogte tot één aangehouden noot in plaats van
twee aparte noten. Als je een verbindingsboog ziet, tel dan je lengte van
de noten gewoon bij elkaar op. Zo is een kwartnoot verbonden met een
andere kwartnoot gelijk aan één halve noot, die twee tellen wordt aangehouden:
KLAP-twee!
FIGUUR 2.17:

Twee verbonden
kwartnoten zijn
gelijk aan een
halve noot.

PAS OP

œ

œ

Verwar verbindingsbogen niet met legatobogen. Legatobogen zien er een
beetje uit als verbindingsbogen, maar verbinden twee of meer noten met
een verschillende toonhoogte. (In hoofdstuk 12 vind je meer over legatobogen.)

Alle nootwaarden door elkaar
husselen
Je zult niet vaak een muziekstuk tegenkomen dat in zijn geheel uit maar
één soort noten bestaat. Je zult dus moeten gaan oefenen om met noten
van verschillende duur te werken.
De vier oefeningen in figuur 2.18 tot en met 2.21 kunnen je helpen om een
ritme in je hoofd te leren horen en ervoor te zorgen dat je bij elke noot
automatisch weet hoelang hij moet klinken. Elke oefening bestaat uit vijf
groepen (of maten) van elk vier tellen. De maten worden aangeduid met
verticale lijnen, die maatstrepen worden genoemd. In hoofdstuk 4 gaan we
hier verder op in.
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Bij deze oefeningen klap je in je handen op KLAP en zeg je de overige tellen hardop. KLAP-klap betekent twee klappen per tel (met andere woorden: twee klappen in de tijd van een normale klap).

TIP

Om wat gemakkelijker in de oefening te komen, begin je telkens met vier
tellen vooraf en duik je erin na de vierde tel.
Oefening 1
KLAP KLAP KLAP KLAP | KLAP twee drie KLAP | KLAP twee drie vier |
KLAP twee drie vier | KLAP KLAP KLAP vier

FIGUUR 2.18:

Oefening 1.
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Oefening 2
KLAP twee drie vier | KLAP twee drie vier | KLAP KLAP drie KLAP |
KLAP twee KLAP vier | KLAP twee drie vier

FIGUUR 2.19:

Oefening 2.

w

w
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Oefening 3
KLAP KLAP-klap KLAP vier | KLAP twee drie vier | KLAP twee drie
KLAP | KLAP-klap KLAP drie vier | KLAP twee KLAP vier

FIGUUR 2.20:

Oefening 3.
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w

˙. œ œ œ ˙.

˙ ˙

Oefening 4
KLAP twee KLAP vier | KLAP twee drie KLAP | KLAP twee drie vier |
een KLAP drie vier | KLAP twee drie vier.

FIGUUR 2.21:

Oefening 4.
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