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Inleiding 
 
Dit boekje bevat de stof voor het theorie-examen HAFABRA B. 
 
Vereiste voorkennis: 

• de theorie voor HAFABRA theorie A  
• toonladders t/m drie kruizen en drie mollen majeur en mineur kunnen 

spelen op je instrument; 
• ervaring met muziek in verschillende maatsoorten 

 
Ter aanvulling kun je de lessen Gehoortraining 2 volgen. 
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Hoofdstuk 1: maat en ritme 
 

1. Maataccenten. Zware en lichte maatdelen 
Een kenmerk van (veel) muziek is dat je erop kunt bewegen, dansen of 
marcheren. Dat komt omdat het ritme van de muziek gebaseerd is op een 
regelmatige pulsbeweging: de maat. We kunnen de maat van muziek horen, 
omdat niet alle tellen hetzelfde klinken: sommige tellen klinken meer 
geaccentueerd dan andere. Elke maat bestaat uit één of meer groepjes van twee 
of drie tellen. De eerste tel van elk groepje heeft een accent. Daardoor klinkt een 
maat van drie tellen anders dan een maat van twee tellen. 
 
Als je muziek speelt kun je het begin van elk groepje iets meer benadrukken: elk 
groepje begint met een accent. De eerste tel van de maat noemen we het 
hoofdaccent. Als er meer accenten in een maat zijn, noemen we die 
nevenaccent. 
 
Zie onderstaande voorbeelden: 

• hoofdaccenten worden aangegeven met > 
• nevenaccent worden aangegeven met - 

 
 

  

  

  
 
Voorbeeld 1.1: maatsoorten en maataccenten
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Maten worden steeds onderverdeeld in groepen van 2 of 3 tellen. Dat gaat als 
volgt: 

1. de groepjes zijn 2 of 3 tellen; 
2. als het kan zijn alle groepjes even lang; 
3. groepjes van drie tellen hebben voorkeur boven groepjes van twee tellen. 

Dus als het mogelijk is om groepjes van drie tellen te maken, maak je 
groepjes van drie tellen. 

 
 
Er zijn de volgende mogelijkheden: 
 

één groepje van twee tellen:     enkelvoudig, tweedelig 

één groepje van drie tellen:      enkelvoudig, driedelig 

twee groepjes van 2 tellen:  samengesteld, tweedelig 

twee groepjes van 3 tellen:  samengesteld, tweedelig (!) 

drie groepjes van 3 tellen  
samengesteld, driedelig 
 

twee groepjes: één van 2 en één 
van 3:  

samengesteld onregelmatig, 
tweedelig 

drie groepjes van 2 en 3 tellen: 
 

samengesteld onregelmatig, 
driedelig 
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Dus: 
  

tweedelig 
 

 
driedelig 

enkelvoudig 

  

samengesteld regelmatig 
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tweedelig 
 

 
driedelig 

samengesteld onregelmatig 

  
Schema 1.1 
 
 
 
Opdracht 1.1 
Beluister verschillende muziekstukken en raad de maat. 
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1.2 Waardestrepen 
Als er meerdere noten met vlaggetjes na elkaar voorkomen worden ze meestal 
met elkaar verbonden met behulp van waardestrepen. 
 

 wordt 
 

 
wordt 

 
 
Dit wordt gedaan om de muziek overzichtelijker te maken. In maatsoorten met 
een 2 of een 4 als onderste getal (2/2, 3/4, 4/4) worden de noten met vlaggetjes 
gegroepeerd tot groepjes van één tel. In maatsoorten met een 8 als onderste getal 
worden de noten met vlaggetjes gegroepeerd tot groepjes van twee of drie tellen, 
op zo'n manier dat er een maataccent (hoofd- of nevenaccent) aan het begin van 
elk groepje staat. 
 
 

 
Voorbeeld 1.2: een ritme in 4/4 maat, met en zonder waardestrepen 
 
 
 

 
Voorbeeld 1.3: een ritme in 6/8 maat, met en zonder waardestrepen 
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Opdracht 1.2: 
 
Schrijf het ritme van de bovenste regel over op de onderste en maak daarbij 
gebruik van waardestrepen. 
Geef aan welke aanduidingen betrekking hebben op de maatsoort. 
 

 
❍ enkelvoudig     ❑ tweedelig 
❍ samengesteld regelmatig   ❑ driedelig 
❍ samengesteld onregelmatig 
 
 
Opdracht 1.3: 
 
Schrijf het ritme van de bovenste regel over op de onderste en maak daarbij 
gebruik van waardestrepen. 
Geef aan welke aanduidingen betrekking hebben op de maatsoort. 

 
 
❍ enkelvoudig     ❑ tweedelig 
❍ samengesteld regelmatig   ❑ driedelig 
❍ samengesteld onregelmatig 
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Opdracht 1.4: Wat is de maatsoort van onderstaande maten? 
 
 
    ......................................... 
 
 
 
     
    ......................................... 
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1.3 Syncopen 
Binnen een maat kunnen we een verdeling maken tussen lichte en zware 
maatdelen. We bekijken als voorbeeld een 4/4 maat. 
De eerste tel (het hoofdaccent) en de derde tel (nevenaccent) zijn zware 
maatdelen. De tweede en de vierde tel zijn lichte maatdelen. De derde tel (het 
nevenaccent) is lichter dan de eerste tel (het hoofdaccent). Noten op de tel zijn 
zwaarder dan noten die tussen twee tellen in komen. 
 
Dus: 

 
voorbeeld 1.4: zware en lichte maatdelen 
 
Wanneer een zwaar (of een relatief zwaar) maatdeel verbonden is met een 
voorafgaand lichter maatdeel ontstaat de syncope. 
 
Enkele voorbeelden: 
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voorbeeld 1.5: syyncopen 
 
 
 
Opdracht 1.5: 
Tik onderstaande ritmes. Waar bevinden zich syncopen? 
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1.4 Antimetrische figuren 
Antimetrische figuren zijn figuren die de regelmatige onderverdeling van 
notenwaarden onderbreken. 
 
Een kwartnoot kun je verdelen in twee achtste noten. Om een kwartnoot in 
drieën te verdelen moeten we een hulpmiddel gebruiken: de triool. 
 

  
=  

 
= 

 
     

 
=  

 
= 

 
Voorbeeld 1.6: triolen 
 
Om een noot die normaal gesproken in drie gelijke delen wordt onderverdeeld in 
twee gelijke delen te verdelen, wordt de duool gebruikt. 
 

 
=  

 
= 

 
     

 
=  

 
= 

 
Voorbeeld 1.6: duolen 
 
Opdracht 1.6: 
Tik onderstaande ritmes. Waar bevinden zich antimetrische figuren? 
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1.5. Ritme dictee 
Er wordt een ritme getikt. Schrijf dit ritme hieronder op. 
Elke maat wordt afzonderlijk een aantal maal herhaald. 
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Hoofdstuk 2: Toonladders, majeur en mineur 
 
 

2.1 Enharmoniek 
Hieronder zie je de stamtonen en de tussenliggende tonen met kruizen en mollen 
op de notenbalk. Tonen die boven elkaar staan klinken hetzelfde. Onder de 
notenbalk staan de notennamen. Elk stapje op de lijn daaronder is een halve 
toonafstand.  
Deze toonladder heet: chromatische toonladder. 

 
  Cis  Dis   Fis  Gis  Ais   Cis  Dis    Fis  Gis Ais 
 C  D  E F  G  A   B C  D  E F  G  A  B C 
  Des  Es   Ges  As  Bes   Des  Es    Ges  As  Bes 
 
 
 hele toonafstand  
    
 halve toonafstand  
schema 2.1: de chromatische toonladder  
 
Tonen die anders geschreven worden maar hetzelfde klinken noemen we 
enharmonisch gelijke tonen. 
 
Opdracht 2.1 
 
Des is enharmonisch gelijk aan  .................. 
 
Eïs is enharmonisch gelijk aan  .................. 
 
Bis is enharmonisch gelijk aan  .................. 
 
As is enharmonisch gelijk aan  .................. 
 
Ges is enharmonisch gelijk aan  .................. 
 
Dis is enharmonisch gelijk aan  .................. 
 
Es is enharmonisch gelijk aan  .................. 
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2.1.1 Dubbelkruis en dubbelmol 
 

 Dubbelkruis Klinkt tweemaal een halve toon hoger. 
De notennaam eindigt op -isis. 

 
Dubbelmol Klinkt tweemaal een halve toon lager. 

De notennaam eindigt op -eses. 
   
 
 

 

Gisis klinkt twee halve tonen hoger dan de G en klinkt dus 
hetzelfde als de A. 

 

Beses klinkt twee halve tonen lager dan de B en klinkt dus 
hetzelfde als de A. 

  
 
Opdracht 2.2: 
Vul de notennaam in en geef de naam van een enharmonisch gelijke toon. 
 

 

.............. is enharmonisch gelijk aan .............. 
   

 

.............. is enharmonisch gelijk aan .............. 
   

 

.............. is enharmonisch gelijk aan .............. 
   

 

.............. is enharmonisch gelijk aan .............. 
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2.2 Grondtoon, kwintencirkel en majeur 

2.2.1 Grondtoon, kruizen en mollen. 
Zoals je weet begint de stamtoonladder op een C. We noemen deze toonladder 
C-majeur. Een majeur toonladder kan ook op een andere toon beginnen. Om 
ervoor te zorgen dat de majeur toonladder hetzelfde blijft klinken, worden 
sommige tonen verhoogd of verlaagd met kruizen of mollen. 
 
C:  geen kruizen en mollen.   C D E F G A B C 

 

G:  1 kruis (fis).    G A B  C D E Fis G 

D:  2 kruizen (fis en cis).   D E Fis G A B Cis D 

A:  3 kruizen (fis, cis en gis).  A B Cis D E Fis Gis A 

 

F:  1 mol (bes).     F G A Bes C D E F 

Bes:  2 mollen (bes en es).   Bes C D Es F G A Bes 

Es:  3 mollen.     Es F G As Bes C D Es 

 
De begintoon en eindtoon van de toonladder heet de grondtoon.  
Een muziekstuk eindigt bijna altijd op de grondtoon van de toonladder waarop 
het muziekstuk is gebaseerd. 
 
Opdracht 2.3: improviseer een melodietje en maak alleen gebruik van tonen uit 
de toonladder van G. Je zult merken dat de melodie pas "uit" klinkt als je op een 
G eindigt. Doe hetzelfde met de toonladder van F. Nu klinkt de melodie pas "af" 
als je op een F eindigt. 
 
Opdracht 2.4: schrijf de majeur toonladder op met grondtoon E 
 
 
........................................................................................................................ 
 
Opdracht 2.5: schrijf de majeur toonladder op met grondtoon As 
 
 
........................................................................................................................ 
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2.2.2 De kwintencirkel 
Als we de volgorde van de grondtonen van de toonladders bekijken valt er iets 
op: 
 
De volgorde van de toonladders met kruizen is: C - G (1#)  - D (2#) - A (3#). 
De G is de vijfde toon (kwint) boven de grondtoon van de toonladder van C. De 
D is de vijfde toon (kwint) boven de grondtoon van de toonladder van G en A is 
de vijfde toon (kwint) boven de grondtoon van de toonladder van D. 
Steeds als we een grondtoon nemen die een kwint hoger is, komt er in de 
toonladder een kruis bij! 
 
De volgorde van de toonladders met mollen is: C - F (1b)  - Bes (2b) - Es (3b). 
De F is de vijfde toon (kwint) onder de grondtoon van de toonladder van C. Bes 
is de vijfde toon (kwint) onder de grondtoon van de toonladder van F en Es is de 
vijfde toon (kwint) onder de grondtoon van de toonladder van Bes. 
Steeds als een toonladder maken op de vijfde toon (kwint) onder de 
grondtoon van een toonladder, komt er een mol bij! 
 
De majeurtoonladders tot en met 7 kruizen en 7 mollen kunnen in een cirkel 
weergegeven worden: de kwintencirkel. 
 

 
afbeelding 2.1: kwintencirkel majeur 
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schema 2.2: alle majeur toonladders 



 20 

2.3 De mineur toonladder 
We hebben geleerd dat de stamtoonladder zonder kruizen en mollen op een C 
begint. We hebben die toonladder vervolgens majeur toonladder genoemd. 
Daarna hebben we gezien dat toonladders die op een andere toon beginnen, 
kruizen of mollen hebben om ervoor te zorgen dat de toonladder hetzelfde klinkt 
als de stamtoonladder van C. 
 
Maar we kunnen natuurlijk ook een toonladder beginnen op een andere 
stamtoon zonder extra kruizen en mollen toe te voegen. We hebben dan de 
volgende mogelijkheden: 
 
1. C D E F G A B C  
   
2. D E F G A B C D  
 
3.  E F G A B C D E 
 
4.   F G A B C D E F 
 
5.    G A B C D E F G 
 
6.     A B C D E F G A 
 
7.      B C D E F G A B 
 
 
Elke toonladder gebruikt dezelfde stamtonen, maar omdat ze steeds een andere 
grondtoon hebben, klinken ze toch allemaal anders! 
 
 
Opdracht 2.6 
Speel al deze toonladders en improviseer een melodie binnen de toonladder 
waarbij je steeds op de grondtoon eindigt. 
 
 
 
Al deze toonladders worden gebruikt in geschreven en geïmproviseerde muziek. 
Maar in de muziek van de afgelopen 400 jaar komen de eerste en de zesde 
verreweg het vaakst voor. We kennen ze onder de naam: 
majeur toonladder (de eerste) en mineur toonladder (de zesde). 
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Wat is precies het verschil tussen de majeur en mineur toonladder? 
Doordat de volgorde van hele en halve toonafstanden anders is, klinken de 
toonladders anders. Ze hebben elk hun eigen karakter. 
 
Majeur: C D E F G A B C 
      1      1     1/2     1      1       1       1/2 
 
 
Mineur:  a b c d e f g a 
        1      1/2     1     1      1/2       1       1 
 
Opdracht 2.7 
Er wordt een melodietje tweemaal gespeeld, eenmaal in majeur en eenmaal in 
mineur. Kruis aan in welke volgorde je het hoort. 
 
 majeur-mineur mineur-majeur 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
    

 

2.3.1 Nogmaals de kwintencirkel 
Net als de majeur-toonladder, kun je de mineur toonladder ook op andere tonen 
dan de A beginnen. Om ervoor te zorgen dat de toonladder wel hetzelfde blijft 
klinken komen er kruizen of mollen bij. 
Laten we eens bekijken hoe de mineur-toonladder met grondtoon E eruit ziet (e-
mineur). 
Een mineurtoonladder is altijd opgebouwd volgens het patroon: 1 1/2 1 1 1/2 1 1. 
We beginnen op de E  en moeten dus een hele toon omhoog. E-F is maar een 
halve toonafstand, dus de F moeten we verhogen naar een Fis. Zo komen we op 
de volgende reeks: 
 
e fis g a b c d e 
      1      1/2     1     1      1/2       1       1 
 
Opdracht 2.8: bedenk nu zelf hoe de mineur toonladder van d eruit ziet. 
 
d ... ... ... ... ... ... ... 
      1      1/2     1     1      1/2       1       1 
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Ook de mineur toonladders kunnen we in een kwintencirkel zetten: 
 
Een kwint omhoog betekent een kruis erbij: 

• a-mineur heeft geen kruizen en mollen. De vijfde toon (de kwint) van 
deze toonladder is e. 

• e-mineur heeft één kruis. De vijfde toon (de kwint) van deze toonladder is 
b. 

• b-mineur heeft 2 kruizen. Etc.. 
 
Een kwint omlaag betekent een mol erbij 

• a-mineur heeft geen kruizen en mollen. De vijfde toon (de kwint) onder de 
a is d. 

• d-mineur heeft één kruis. De vijfde toon (de kwint) onder de d is g. 
• g-mineur heeft 2 kruizen. Etc.. 

 
 
 

 
 

afbeelding 2.2: kwintencirkel mineur 
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Gecombineerd met de kwintencirkel van de majeurtoonladders (zie pagina 4, 
afbeelding 1) ziet de cirkel er dus uit zoals hieronder afgebeeld. 
Mineurtoonladders worden weergegeven met kleine letters of door een m achter 
de naam van de grondtoon te zetten. C betekent C-majeur, Cm of c betekent c-
mineur. 
 

 
afbeelding 2.3: kwintencirkel majeur en mineur 

 
Elke mineur-toonladder begint op de zesde toon van de majeurtoonladder met 
hetzelfde aantal kruizen of mollen. 
Of met andere woorden: 
De grondtoon van een mineurtoonladder is de zesde trap van de 
majeurtoonladder met hetzelfde aantal kruizen of mollen. 
De mineurtoonladder wordt daarom ook mineur parallel genoemd. 
 
Voorbeelden: 
G-majeur en e-mineur hebben beide één kruis. E is de zesde trap van G, e-
mineur is de mineur parallel van G. 
F-majeur en d-mineur hebben beide één mol. D is de zesde trap van F, d-mineur 
is de mineur parallel van F. 
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2.3.2 Grondtoon, terts en leidtoon 
Binnen de toonladder heeft elke toon zijn eigen functie. We hebben al gezien dat 
de eerste toon de grondtoon is. Deze toon is het rustpunt van de toonladder. Een 
muziekstuk klinkt pas "uit" als de grondtoon bereikt is. 
 
De derde toon van de toonladder (de terts) geeft kleur aan de toonladder. In 
majeur geeft de derde toon een heel ander karakter aan de muziek dan in mineur. 
 
Opdracht 2.9 
Improviseer een melodietje op de eerste vijf tonen van: 
  
 C-majeur: C D E F G 
 
 c-mineur:  c d es f g 
 
Wat valt je op? Wat klinkt vrolijker? 
 
In majeur is de afstand van de grondtoon tot de derde toon (de terts) twee hele 
toonafstanden (grote terts). In mineur is de deze afstand 11/2 toonafstand (kleine 
terts). Dat bepaalt het verschil tussen majeur en mineur. 
 
Opdracht 2.10 
Er worden 5 melodietjes gespeeld. Kruis aan of het melodietje dat je hoort 
majeur of mineur is. 
 
 majeur mineur 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
    

 

 
 
De zevende toon van de majeur-toonladder wordt ook wel leidtoon genoemd. In 
tegenstelling tot de grondtoon klinkt de leidtoon onstabiel. Een leidtoon wordt 
bijna altijd gevolgd door de grondtoon. Het horen van een leidtoon ervaren we 
als spanning. Als de leidtoon oplost naar de grondtoon ervaren we dat als 
ontspanning. 
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Opdracht 2.11:  
Speel de volgende melodie. Welke toonladder hoort bij het melodietje? Wat is 
de grondtoon? Wat is de leidtoon? Welke toon verwacht je op de plaats van het 
vraagteken? 

 
 
Het kenmerk van een leidtoon is dat hij een halve toon lager is dan de 
grondtoon. 
 
Opdracht 2.12: bekijk een aantal melodietjes die je op je instrument kunt 
spelen. Wat is de grondtoon? Eindigt de melodie op de grondtoon? Is de 
voorlaatste of de voor-voorlaatste noot de leidtoon van de toonladder? 
 
Heeft een mineurtoonladder ook een leidtoon? 
 
Het antwoord is: nee! De zevende toon van de mineur-toonladder is een hele 
toon lager dan de grondtoon. Dat is dus geen leidtoon. Omdat onze oren toch 
graag een leidtoon willen horen die zich een halve toon onder de grondtoon 
bevindt, wordt in melodieën die in mineur zijn geschreven de zevende toon van 
de toonladder vaak verhoogd met een kruis (of met een herstellingsteken, als de 
zevende toon van de toonladder een mol als voorteken heeft). Dit kruis staat 
nooit bij de sleutel genoteerd, maar altijd als toevallige verhoging vlak voor de 
noot. 
 
In onderstaande melodie is A de grondtoon. Er staan geen kruizen of mollen 
voor de sleutel. De toonladder die wordt gebruikt is dus a-mineur. Zoals je kunt 
zien wordt de zevende toon van de toonladder (de G) bijna in alle gevallen 
verhoogd tot Gis. 
 

 
muziekvoorbeeld 2.1: melodie in a-mineur 
 
Omdat in mineur de zevende toon vaak verhoogd wordt, zijn er twee varianten 
op de oorspronkelijke mineur toonladder bedacht: de harmonische mineur 
toonladder en de melodische mineurtoonladder. 
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2.3.3 Mineur: harmonisch en melodisch. 
Bij de harmonische mineur toonladder wordt de zevende toon van de 
toonladder verhoogd (deze toon krijgt daardoor een leidtoon functie). 
Bij de melodische mineur toonladder worden de zesde en de zevende toon van 
de toonladder verhoogd. Dalend wordt deze toonladder hetzelfde gespeeld als de 
oorspronkelijke mineur toonladder. 
 
 oorspronkelijk  harmonisch  melodisch 
      

 8e toon  8e toon  8e toon 

   7e toon  7e toon 

 7e toon     

     6e toon 

 6e toon  6e toon   

 5e toon  5e toon  5e toon 

      

 4e toon  4e toon  4e toon 

      

 3e toon  3e toon  3e toon 

 2e toon  2e toon  2e toon 

      

 1 e  toon   1e toon  1e toon 
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Voorbeelden: 

a-mineur oorspronkelijk: 

 

a-mineur harmonisch: 

 

a-mineur melodisch: 

 

d-mineur oorspronkelijk: 
 

d-mineur harmonisch: 
 

d-mineur melodisch: 
 

 
Voorbeeld 2,1: mineur toonladders 
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Opdracht 2.13: schrijf nu zelf de volgende toonladders op 
 

e-mineur oorspronkelijk: 
 

e-mineur harmonisch: 
 

e-mineur melodisch: 
 

b-mineur oorspronkelijk: 
 

b-mineur harmonisch: 
 

b-mineur melodisch: 
 

d-mineur oorspronkelijk: 
 

d-mineur harmonisch: 
 

d-mineur melodisch: 
 

g-mineur oorspronkelijk: 
 

 
 
 
Vraag: waarom wordt in mineur melodisch in dalende richting de zevende toon 
niet verhoogd? 
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2.4 Toonsoorten 
De meeste westerse muziek die de afgelopen 400 jaar is geschreven, maakt 
gebruik van majeur en mineur toonladders. Aan de kruizen en mollen die bij de 
sleutel genoteerd staan (de voortekens) en de grondtoon van het muziekstuk kun 
je zien welke toonladder als basis is gebruikt. Die toonladder bepaalt de 
toonsoort van het stuk. 
 
Voorbeelden: 

 
 
Slotnoot:   A 
Grondtoon: A 
Toonladder: A-majeur 
Toonsoort: A- majeur 
Voorbeeld 2.2 
 
 

 
 
Slotnoot:   G 
Grondtoon: G 
Toonladder: G-mineur 
Toonsoort: G- mineur 
Voorbeeld 2.3 
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Opdracht 2.14: vul nu zelf in wat de toonsoort is. 
 

 
 
Slotnoot:   
Grondtoon: 
Toonladder: 
Toonsoort: 
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2.5 Drieklanken 
Een drieklank bestaat uit de eerste, derde en vijfde toon van een toonladder. 
Er zijn verschillende soorten drieklanken: 

• de majeur of de grote drieklank bestaat uit de eerste, derde en vijfde toon 
van een majeurtoonladder  

• de mineur of d kleine drieklank bestaat uit de eerste, derde en vijfde toon 
van een mineurtoonladder 

De grote en de kleine drieklank klinken verschillend. In majeur is de afstand van 
de eerste naar de derde toon twee keer een hele toonafstand (grote terts). In 
mineur is dat een hele plus een halve toonafstand (kleine terts). 
 

 

 
Voorbeeld 2.4: grote en kleine drieklanken 
 
 
Opdracht 2.15: kruis aan welke drieklank je hoort. 
 
 grote drieklank kleine drieklank 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
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Opdracht 2.16: 
Schrijf de drieklanken tot en met drie kruizen en drie mollen op. 
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Hoofdstuk 3: intervallen 
 
 

3.1 Laddereigen intervallen 
Een interval is de afstand tussen twee tonen. In Theorie voor HAFABRA examen 
A, heb je geleerd dat laddereigen intervallen de afstanden zijn van de tonen 
binnen de majeurtoonladder: 
 
 
We noemen het interval van de grondtoon naar de 

- eerste toon: reine prime 
- tweede toon: grote secunde 
- derde toon: grote terts 
- vierde toon: reine kwart 
- vijfde toon: reine kwint 
- zesde toon: grote sext 
- zevende toon: grote septime 
- achtste toon: rein octaaf 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Voorbeeld 3.1: intervallen 
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Opdracht 3.1: 
Vul de juiste toon in op de notenbalk. Zorg ervoor dat de tonen samen het 
gevraagde interval vormen: 
 

grote secunde 

 

 

groot septime 

 

 

reine kwart 

 

 

grote terts 

 

 

reine kwint 

 

 

grote sext 

 

 

rein octaaf 

 

 

 
 
 
 
Opdracht 3.2: 
Benoem de intervallen 
 

 
        ........       ........       ........       ........        ........       ........          ........        ........     
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3.2 Kleine, overmatige en verminderde intervallen 
 
We hebben gezien hoe we ladderintervallen noemen. 
 
Maar hoe noemen we dan dit interval? 

 
Het is geen reine kwint, want de Gis zit niet in de toonladder van C. 
 
Of hoe noemen we dit interval? 

 
Ook dit is geen reine kwint, want de Ges zit niet in de toonladder van C. 
 
Of hoe noemen we dit interval? 

 
Dit is geen grote terts, want de Es zit niet in de toonladder van C. 
 
Hoe we deze intervallen noemen hangt ervan af of het interval 

• uit de familie van reine intervallen komt of  
• uit de familie van grote intervallen komt. 
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3.2.1 De reine intervallen 
De laddereigen reine intervallen zijn: 
prime (1), kwart (4),  kwint (5)  en octaaf (8). 
 
Als een interval een halve toon groter is dan en rein interval noemen we deze 
overmatig. 
Als een interval een halve toon kleiner is dan en rein interval noemen we deze 
verminderd. 
 
 

 
schema 3.1 

 

3.2.2 De grote intervallen 
De laddereigen grote intervallen zijn: 
secunde (2), terts (3), sext (6) en septiem (7). 
 
Als een interval een halve toon groter is dan en groot interval noemen we deze 
overmatig. 
Als een interval een halve toon kleiner is dan en rein interval noemen we deze 
klein. 
 
 

 
 
schema 3.2 
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Opdracht 3.3: 
Benoem de intervallen. 

 
        ........       ........       ........       ........        ........       ........          ........        ........ 
 
 
 
Opdracht 3.4: 
Vul de bovenste noot van het gevraagde interval in. 
 

overmatige secunde 

 

klein septime 

 

overmatige kwart 

 

kleine terts 

 

verminderd octaaf 

 

kleine sext 
 

verminderde kwint 
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Opdracht 3.5: 
kruis aan welke intervallen je hoort. 
 
 reine 

prime 
grote 
secunde 

grote 
terts 

reine 
kwart 

reine 
kwint 

grote 
sext 

groot 
septiem 

rein 
octaaf 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
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Hoofdstuk 4: termen en begrippen 
 
 

4.1 Tempo 
Het tempo is de snelheid waarmee de tellen van de maat elkaar opvolgen: je 
kunt snel tellen of langzaam. 
Om het tempo aan te geven worden in klassieke muziek vaak Italiaanse woorden 
gebruikt. In popmuziek worden meestal Engelse woorden gebruikt. 
 
Zeer langzaam: 

largo   breed, langzaam, statig   large 
lento   langzaam, slepend    broad 
adagio  langzaam met uitdrukking  slow 
grave   ernstig zwaar plechtig 

 
Matig langzaam: 
 larghetto  een beetje breed    slow 
 andante  rustig gaand     leisurely 
 andantino   iets langzamer dan andante (voor 1800) 
    iets sneller dan andante (na 1800) moderately slow 
 
Matig snel: 
 allegretto  enigszins levendig    walking 
 moderato  matig tempo     moderate 
 allegro moderato matig snel 
 
Snel: 
 allegro  snel, vlug, levendig   lively 
          brisk 
Zeer snel: 
 vivace  levendig, snel    fast 
 presto   zeer snel     rapid 
 veloce  vliegensvlug    quick 
 allegro vivace snel, opgewekt 
 allegro assai  zeer snel 
 allegrissimo  zeer snel en opgewekt 
 prestissimo  uiterst snel 
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Naast het tempo wordt ook vaak het karakter aangegeven, waarin het 
muziekstuk gespeeld moet worden: 
 con fuoco    met vuur 
 brilliante    briljant, schitterend 
 con spirito    met geestdrift 
 funebre    somber, treurig 
 pasorale    landelijk 
 cantabile    zangerig 
 agitato    opgewonden, gejaagd 
 animato    levendig, opgewekt 
 con moto    met beweging 
 dolce     lieflijk 
 espressivo    expressief, met uitdrukking 
 feroce     wild 
 grazioso    sierlijk 
 maestoso    groots, verheven, koninklijk 
 mosso    beweeglijk 
 sostenuto    gedragen, breed 
 giocoso    grappig 
 
Er zijn ook woorden die tempo-verandering aangeven: 
 
Vertragingen 
 rallentando (rall.)   geleidelijk langzamer worden 
 ritenuto (rit.)   in korte tijd langzamer worden 
 
Versnellingen 
 accelerando (acc. of accel.) geleidelijk sneller worden 
 stringendo (string)   geleidelijk sneller en sterker 
 
Tempo hervattingen 
 a tempo    hervat het vorige tempo 
 tempo primo    hervat het begintempo 
 l'istesso tempo   ga verder in hetzelfde tempo 
 
Vrij spelen 
 rubato    minder strak, vrij in het tempo  
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Andere woorden die je tegen kunt komen: 
 assai     zeer 
 piu     meer 
 meno     minder 
 poco     een beetje 
 poco a poco    langzamerhand 
 pochettino    zeer weinig 
 molto     zeer 
 con     met 
 col     met 
 sans      zonder 
 quasi     alsof 
 non troppo    niet teveel 
 simile     op dezelfde manier 
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4.2 Articulatie 
 
Articulatie is de manier waarop je tonen in een muziekstuk “uitspreekt”: heel 
duidelijk aangezet, of juist aan elkaar gebonden. 
 
De belangrijkste tekens zijn: 

 
Staccato los van elkaar of kort 

spelen; scherp articuleren 

 
Staccatissimo zeer kort spelen, korter dan 

staccato 

 
Legato 

gebonden spelen, de tonen 
gaan zonder onderbreking 
in elkaar over 

 

 

Portato 

breed spelen, maar niet 
gebonden. De tonen worden 
wel apart aangezet, maar 
ook zo lang mogelijk 
aangehouden 

 
Marcato zware accenten 

 
Marcato felle accenten met een korte 

toonduur 
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4.3 Herhalingstekens  
 

 
Eindherhaling: ga terug naar het begin van 
het stuk. 

 
Begin- en eindherhaling: het gedeelte 
tussen deze twee tekens moet herhaald 
worden 

 
Herhalingshaken: de eerste keer speel je de 
maat (of de maten) onder het "hokje" waar 
een 1. staat. bij de herhaling (de tweede 
keer) speel je het gedeelte onder het 
"hokje" waar de twee staat. 

 
 
 

herhaal de vorige maat 

 
CODA 
 

Coda: slotstuk (staartje) 

 
Fine 
 

Einde 

 
Coda - teken 

 
D.C. 
 

Da Capo: vanaf het begin 

 
D.C. al Fine 
 

Da Capo al fine: vanaf het begin tot de 
aanduiding "fine" (=einde) 

D.C. al Coda 
Da Capo al Coda: herhaal vanaf het begin 
tot het coda teken. Spel vervolgens het 
Coda-deel 

 
Segno - teken 

D.S. Dal Segno: vanaf het segno-teken  

D.S. al Fine Dal Segno al Fine: herhaal vanaf het segno-
teken tot de aanduiding "Fine" 

D.S. al Coda 
Dal Segno al Coda: herhaal vanaf het 
segno-teken tot het coda-teken. Speel 
vervolgens het coda-deel 
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4.4 Dynamiek 
 

 
Stabiele dynamiek 

 

Afkorting Italiaanse term Vertaling 

 pianissimo zeer zacht 

 piano zacht 

 mezzo piano matig zacht 

 
mezzo forte matig sterk 

 
forte sterk 

 fortissimo zeer sterk 

 
 

Accenten 
 

 
Afkorting 
 

Italiaanse term Vertaling 

 forte-piano sterk en direct daarna 
zacht 

 sforzando-piano toon benadrukken en 
direct daarna zacht 

     of     sforzando toon benadrukken 

 
 
rinsforzando 
 

benadrukken van een 
groep tonen 
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Overgangsdynamiek 
 

 
Afkorting 
 

Italiaanse term Vertaling 

cresc. crescendo sterker worden 

decresc. decrescendo zachter worden 

dim. diminuendo zachter worden 

smorz. smorzando langzaam wegstervend 

mor. morendo wegsterven 

 decrescendo zachter worden 

 crescendo sterker worden 
 
    

4.5 Abbreviaturen 
 
Abbreviaturen zijn afkortingen. Ze worden gebruikt om het notenschrift 
overzichtelijk te houden.  
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