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Muziektheorie
In de loop der jaren is gebleken dat de zanger in een 

koor graag wat meer wil weten van wat er zich op een 

notenbalk zoal afspeelt. De dirigent spreekt soms in 

Italiaanse termen of wijst naar bolletjes en zegt dan 

dat deze zuiverder gezongen moet worden. Op het 

papier staan lijnen, krulletjes en rondjes, soms zwart 

en soms wit, soms zit er een stokje aan en soms 

een stokje met een vlaggetje. Als je in het verleden 

geen muziek instrument hebt gespeeld komen die 

te kens over als een groot geheimschrift. Met deze 

kor te publicatie wil ik iets van dit mysterie prijs

geven zodat een en ander duidelijk wordt. De uitleg 

is vooral toegespitst op de koorzanger maar ook in

strumentalisten kunnen hier ook iets van opsteken. 

Deze publicatie is tot stand gekomen na de vraag 

van het Fulco’s Mannenkoor om enige theoretische 

kennis in te brengen bij de zangers. Deze publicatie 

is vooral niet volledig maar bevat de basis info om 

een muziekstuk beter te begrijpen. Eén ding staat 

voorop, je gaat niet beter zingen wanneer je meer 

kennis hebt van de muziektheorie. Om een betere 

[koor]zanger te worden moet je zanglessen volgen. 

De theorie is louter ontwikkeld om een eenduidige 

uitleg te geven aan de muzieknotatie.

“Goede muziek is muziek die gemakkelijk je oor 
binnendringt en moeilijk uit je geest te bannen is....”
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Muziek is het 
kostbaarste 
lawaai.

Wie naar muziek luistert, moet zich twee din

gen afvragen: Hoor ik alles wat er gebeurt? En 

doet het me werkelijk iets?

2

900 nc
Muziek notatie
begint gestalte

te krijgen
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Muziek is een kunstvorm die gebruik 
maakt van klanken, bewust voortge
bracht door een of meer muziekinstru
menten of de menselijke stem, geschikt 
in een bepaalde tijdsduur. Aan muziek 
kunnen de aspecten toonhoogte, ritme, 
geluidssterkte, klankkleur onderscheiden 
worden, maar ook stilte.

Muziek is een tijdskunst, met hoorbare 
(geluiden, klanken, tonen) of onhoorbare 
(stiltes, pauzes) elementen in opeenvol
ging of tegelijkertijd. Daarnaast worden 
geluiden alleen tot muziek gerekend 
als zij met die bedoeling voortgebracht 
worden door een muziekinstrument of 
de menselijke stem.

Wat is muziek
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Het primaire element, dat in alle mu
ziek voorkomt, is het element van ver
andering in de tijd, de opeenvolging van 
klanken. Er is sprake van ritme wanneer 
deze opeenvolging zodanig gebeurt dat 
er een hoorbare structuur ontstaat, die 
soms bijna fysiek beleefd kan worden. 
Er ontstaat een beleving van een tel, een 
dansbaar gegeven. Afhankelijk van de 
snelheid van 

de tel, kan men spreken over snelle, dan 
wel langzame muziek. Toch zal in het al
gemeen de snelheid van de tel zich in het 
gebied van de snelheid van de hartslag 
bevinden (variërend van circa 40 tot 200 
slagen per minuut), hetgeen de licha
melijke werking van ritme ook enigszins 
verklaart.

“vooral klassieke muziek; die ligt zo dicht bij emotie.....” 

Paul Witteman

Ritme
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“Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek......” 

Hans Christian Andersen

Melodie is een Griekse meisjesnaam. Het 
betekent `zang, melodie`. Een melodie is 
een opeenvolging van toonhoogtes, die 
door de combinatie met het ritme een 
bepaalde muzikale gestalte vormt, mees
tal met de lengte van een ademhaling, of 
van een gesproken zin in de taal. Melodie 
is een soort muzikale gedachte, met een 
specifiek karakter en met een duidelijk 
begin en eind. Als je een liedje zingt, zing 

je de melodie. Een melodie bestaat uit 
hoge en lage tonen.

Je hebt ook zogenaamde melodiein
strumenten, dit zijn instrumenten waar
op alleen een melodie kan worden ge
speeld, dus telkens één toon tegelijk. 
Voorbeeld hiervan zijn fluit, viool, klar
inet, trompet etc. Piano, orgel zijn dus 
geen melodieinstrumenten.

Melodie



In de idee van de Harmonie der Sferen was muziek het samenbindend element 
tussen de menselijke wereld en het goddelijke. Die verbinding zag men in de 
werken van Jan Pietersz Sweelinck, die alom werden gewaardeerd als godde
lijk geïnspireerd. De muziekuitvoeringen hadden voor menigeen een religieus 
karakter, waarin men aspecten van de Oudtestamentische ceremoniën wilde 
herkennen.

‘De musyke by de ouden over tafel gebracht, om de sinnen, die de hitte van den wijn 
ontroert, door haere welgesteltheid ter neder te setten. Endtelick klommen sy tot in den 
hemel, ende hielden staende, dat de beweginge aller dingen bij harmonie ende namen-
tlick de loop der sterren, niet sonder musike en geschiede, noch en bestonde; want dat 
God alles bij toonschick besteld heeft. Dientengevolge heeft een oudvader self aldus 
derven spreken: daer is klaerlick geseght, dat het as des hemels selver om draeyt met de 
soeticheid van een gestadigh gesangh.’

Constantijn Huygens

Harmonie der sferen



7

2014 Volume 1 Number 1

“Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek......” 

Hans Christian Andersen

Er is sprake van harmonie wanneer er een 
aantal verschillende tonen tegelijk klink
en. In de Europese klassieke muziek is de 
harmonieleer ontstaan, die de zinvolle 
opeenvolging van akkoorden beschrijft. 
Ook jazz en popmuziek maken gebruik 
van akkoorden vaak in herhaling van een 
opeenvolgende reeks [akkoord schema]. 

Rond 1600 ontstond het harmonisch den
ken in akkoorden en het luisteren naar 
hun grondtonen. In deze functionele har
monie zijn drie functies: Tonica (grond

toon), Dominant (spanningspunt) en 
Subdominant (ontspanningspunt en 
stuwing naar de dominant). Door een af
wisseling van spanning en ontspanning 
ontstaat de ervaring van een grondtoon 
en een toonsoort (tonali teit). 
In het begin van de twintigste eeuw 
werd door een aantal componisten het 
werken met toonsoorten verlaten.

Harmonie



Guido van Arezzo (991-1033) was een Italiaanse benedictijner monnik en wordt be-
schouwd als een van de belangrijkste grondleggers van de muzieknotatie. Omstreeks 
1025 werd hij door bisschop Theobaldus van Arezzo aangesteld om muziekonderricht 
te geven in de kathedraal St. Donatus. De grote uitvinding van Guido is dat hij met be-
hulp van de in zijn tijd overbekende hymne Ut queant laxis een methode bedacht om de 
grootte van de secunde stap eenduidig te kunnen noteren. De hymne begint iedere re-
gel een secunde hoger. Guido gebruikte de beginlettergrepen ut-re-mi-fa-sol-la als basis 
van zijn vastlegging. In de 19e eeuw werden de beginletters van Sancte Ioannes gebruikt 
om een zevende toon si aan de reeks toe te voegen.

Guido van Arezzo
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“Muziek is de poëzie der lucht.......” 

Jean Paul

Het ontstaan van muzieknotatie is 
een typisch westerse ontwikkeling. De 
meeste andere culturen hebben wel 
muziek, maar de overdracht van de le
raar naar de leerling vindt meestal op 
het gehoor plaats. In WestEuropa ont
stond er echter tijdens het Karolingische 
Rijk behoefte aan een betere vastlegging 
van muziek. Deze behoefte was deels re
ligieus, deels politiek. De Frankische ko
ningen wilden graag wat meer eenheid 
in hun rijk aanbrengen en hun wens was 

nauw verbonden met de wens van de 
Paus om geheel Europa katholiek te wil
len maken. De kerk wilde graag dat op 
dezelfde dag in heel Europa in alle kerk
en precies dezelfde gezangen te horen 
waren. 
Vóór de tijd van het Karolingische Rijk 
hadden de Grieken al pogingen gedaan 
om muziek te noteren, ze gaven de noten 
van een bepaalde toonladder al aan met 
de letters ABCDEFG

Genoteerde muziek
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Het begin van de ontwikkeling van de 
WestEuropese muzieknotatie is het 
neumenschrift. Dit was een stelsel van 
tekens die aangaven hoe een bepaal
de gezongen lettergreep onderver
deeld werd, of een noot lang was, of 
hij de klemtoon had en ook, tot op ze
kere hoogte, of een melodie omhoog 
of omlaag ging. Een latere ontwikke
ling was de toevoeging van een lijn 
aan het neumenschrift. De neumen 
werden dan boven of onder die lijn 
geschreven. Dit gaf al iets meer infor
matie over de melodie. Later werden er 
drie of vier lijnen getrokken en daaruit 
is de huidige notenbalk met zijn vijf 
lijnen ontstaan. In de Middeleeuwen 

werden de verschillende stemmen 
van de polyfone muziek meestal niet 
onder elkaar geschreven, maar afzon
derlijk, naast elkaar. Dat spaarde 
plaats en daarmee perkament. Met 
de komst van de boekdrukkunst ver
anderde dat en verscheen koormu
ziek met vier of meer balken onder 
elkaar samengepakt in een ‘systeem’. 
Het notatiesysteem werd in het alge
meen een stuk eenvoudiger.

Het begin.... 
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De notenbalk
Als wij een melodie zingen, ho
ren wij tonen van verschillende 
hoogte en/of lengte. De tonen 
kunnen we noteren met behulp 
van noten en een notenbalk. De 
notenbalk bestaat uit 5 evenwij
dige lijnen.
Op de notenbalk kun je beschou
wen als een tijdlijn waarop noten 
‘in de tijd’ worden genoteerd. 

Deze noten kunnen OP of TUSSEN 
de lijnen geplaatst worden. Ook is 
het mogelijk ze onder het onderste 
lijntje of boven het hoogste lijntje te 
plaatsen.

Noten die niet binnen de noten
balk passen worden genoteerd 
met een ‘Hulplijntje’, een klein 
stukje van een denkbeeldige ex
tra notenbalklijn.
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Het begin.... 
De Gsleutel is ontstaan uit een gestileerde G. In de loop der jaren is deze G 
meer versierd tot wat hij nu alweer eeuwen is.

De Fsleutel is ontstaan uit een kapitaal F. In de loop der jaren is deze F meer 
versierd tot wat hij nu alweer eeuwen is.
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De muzieksleutels
Een muzieksleutel of kortweg sleutel is 
een symbool dat wordt gebruikt bij het 
noteren van muziek. Een sleutel op een 
notenbalk omvat een lijn daarvan en 
legt daarmee de toonhoogte vast van 
een noot op die lijn. De sleutel bepaalt 
op deze manier de toonhoogte van 
alle noten die erna komen, tot aan een 
eventuele nieuwe sleutel. De sleutel 
legt niet de toonsoort vast; daartoe 
worden vlak na sleutel voortekens in 
de vorm van een of meer mollen of 
kruisen geplaatst.

Spreekt men in de muziek van sleutel, 
dan wordt enerzijds het symbool be
doeld, waarvan er drie zijn, en ander
zijds het vastleggen van een bepaalde 
toon door de plaatsing van het symbool 
op de balk.

Tegenwoordig zijn nog slechts drie ver
schillende symbolen in gebruik (vroeger 
waren er meer). Deze sleutels zijn gesti
leerde vormen van de letters G, F en C.

De G-sleutel, waarbij de onderste krul door 
het tweede lijntje van onder loopt, wijst de 
noot G aan. 

De F-sleutel, waarbij de krul door het tweede 
lijntje van boven loopt, wijst de noot F aan. 

TENOR SLEUTEL
De G-sleutel voor een tenor partij heeft een 8 onder aan de sleutel 
‘hangen’,  De noten klinken 8 tonen lager dan ze staan genoteerd. 
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Het muzieksysteem
Onder systeem wordt in de klassieke 
muziek algemeen verstaan: een ver
ticaal corresponderende samenvoeg
ing van de notenbalken van een mu
zikale compositie. Bij een systeem 
worden in de partituur alle notenbalken 
links aan het begin van de pagina ver
bonden door middel van een verticale 
lijn, en worden bovendien vaak ook 
alle maatstrepen verticaal verbonden, 
zodat over de beoogde synchroniciteit 
van de diverse partijen geen twijfel kan 
bestaan. Ook worden de notenbalken 
wel eens verbonden met een haak of 
accolade.
Systemen in deze zin werden sinds het 
begin van de 17e eeuw gebruikelijk

Tenor 1

Tenor 2

Bariton

Bas

Het systeem waar de pianopartij op geno
teerd staat heeft vooraan een accolade. Deze 
accolade staat in een partituur alleen bij een 
pianopartij. De stemmen van de zangpartij 
worden verbonden door een rechte streep.

“Muziek is de beste manier om de tijd te verteren.......” 

 W.H. Auden
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Grafische partituur.... 
Een grafische partituur is een vorm 
van muzieknotatie, die vanaf circa 
1950 door diverse componisten is 
gebruikt. In moderne muziek wordt 
soms gebruik gemaakt van grafische 
partituren, waarin (soms naast de tra
ditionele notatiewijzen) zelfbedachte 
tekens of grafieken voorkomen. Gra
fische nieuwe symbolen en notaties 
kunnen worden gebruikt om tempo
versnellingen en vertragingen aan te 
geven, om de dichtheid van al dan niet 
geïmproviseerde noten aan te geven, 
om een dynamisch verloop weer te 
geven, om aan te geven dat men 

‘hoog’ of ‘laag’ dient te spelen, om een 
muzikaal gebaar weer te geven, om 
een ‘flow’ uit te beelden, om de klan
ken van een elektronisch meelopende 
opname te illustreren, of zelfs om de 
musicus te inspireren tot volkomen 
vrije klankuitingen. Sommige nieuwe 
symbolen of tekens worden tegen
woordig op hun beurt ook weer in 
traditionele muzieknotatie toegepast: 
er heeft een soort kruisbestuiving 
plaatsgehad, waardoor soms grafische 
en traditionele elementen vermengd 
voorkomen in partituren
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Het ritme
Ritme is een specifieke herhaling door 
middel van accenten, die een zeker pa
troon of regelmaat vertonen. Het is een 
belangrijk aspect van muziek. Ritme 
zorgt voor een ervaring van herken
ning, rust en overzicht. In de muziek 
is het ritme een van de middelen die 
de componist bij het componeren van 
muziek tot zijn beschikking heeft. Als je 
een liedje klapt, dan klap je het ritme. 
Een ritme bestaat uit lange en korte 
tonen. Ritmeinstrumenten zijn o.a.: 
bekken, trommel, tamboerijn, bongo, 
djembé, woodblock..

“Muziek is lawaai dat denkt.......” 

 Victor Hugo
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Oude muziek notatie
De middeleeuwse muziek is de wes
terse klassieke muziek ruwweg uit de 
periode 5001400.

De belangrijkste ontwikkeling van de 
muziek in deze periode is de struc
turele ontwikkeling van de polyfo
nie (meerstemmigheid). Bij polyfone 
muziek klinken meerdere muzikale lij

nen tegelijkertijd; deze techniek wordt 
contrapunt genoemd (noot tegen 
noot).

Ook werd geleidelijk een systeem van 
muzieknotatie ontwikkeld, waarbij 
uiteindelijk de noot op een balk met 
lijnen werd genoteerd.
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Notenwaarden
De notenwaarden zijn meestal 
verdeeld in een veelvoud van 2. 
Vooralsnog gaan we uit van de HELE 
NOOT. Vanuit deze noot gaan we 
delen door 2. Na de hele noot volgt 
dan de HALVE NOOT. Gevolgd door 
de KWART NOOT, daarna de ACHT
STE NOOT en de ZESTIENDE NOOT.

Naast de notenwaarden hebben alle 
notenwaarden ook een equivalent 
in een rust. De HELE RUST ‘hangt’ 
onder aan het tweede lijntje van 
de notenbalk. De HALVE RUST lijkt 
op een ‘hoed’. De KWART RUST is 
een uniek teken. De ACHTSTE RUST 
heeft één ‘vlaggetje’ de ZESTIENDE 
RUST heeft twee ‘vlaggetjes

Notenwaarden

Naast de afzonderlijke namen voor de noten, hebben de noten en rusten ook nog 
aanduidingen voor hun waarden:

De noten met een vlaggetje (zoals de achtste noot en de zestiende noot) kunnen, als er 
meerdere noten achter elkaar volgen, door waardestrepen aan elkaar verbonden worden:

8

Notenwaarden

Naast de afzonderlijke namen voor de noten, hebben de noten en rusten ook nog 
aanduidingen voor hun waarden:

De noten met een vlaggetje (zoals de achtste noot en de zestiende noot) kunnen, als er 
meerdere noten achter elkaar volgen, door waardestrepen aan elkaar verbonden worden:

8

Een STIP achter een noot of rust betekent dat de betreffende noot met 
de HELF van zijn EIGEN WAARDE verlengd wordt. Een noot van 2 tellen 
met een punt erachter wordt dan 2  + 1 [de helft van 2} = 3 tellen.
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Bij het ontstaan van de muzieknotatie 
werd er nog geen gebruik gemaakt 
van maten of onderverdeling van de 
muziek. De tekst bepaalde de inde
ling. In de vroege barok [1620] werd 
muziek steeds meer met maatstrepen 
geschreven en oorspronkelijk hadden 
deze strepen een metrische betekenis. 
De noot vlak na de streep had een 

grote nadruk. In later tijden, zeker in de 
twintigste eeuw is deze betekenis hoe 
langer hoe meer vervaagd. Vandaag is 
de maatstreep niet veel meer dan een 
grafisch hulpmiddel om aan te geven 
welke noten tegelijkertijd gespeeld of 
gezongen worden, of om aan te geven 
waar de belangrijkste puls in een muzi
kale maateenheid zit.

Was er altijd al een maat?
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Eén twee in de maat
Als je muziek hoort, en je tikt met 
je voet met regelmatige tikken het 
tempo mee, dan merk je dat om de 
zoveel tellen (tikken) er een accent 
voorkomt. Bij een mars is dat om 
de twee tellen: EEN twee, EEN twee, 
enz. Bij een wals zijn het er drie: EEN 
twee drie, EEN twee drie, enz. Bij de 
meeste pop en jazz zijn het er vier: 
EEN twee drie vier, EEN twee drie 
vier, enz.

Maat

Muziek wordt ingedeeld in maten. Een maat wordt afgebakend door een maatstreep (zie 
onderstaande afbeelding):

Uit hoeveel tellen een maat bestaat hangt weer af van de maatsoort. De maatsoort wordt 
altijd aan het begin van een muziekstuk genoteerd en bestaat altijd uit twee getallen die 
onder elkaar worden genoteerd. Hieronder de paar meest voorkomende maatsoorten:

Het bovenste getal (de noemer) geeft aan hoeveel tellen er in de maat zitten. Het onderste 
getal (de teller) geeft aan welke notenwaarde de teleenheid vertegenwoordigt. 

Voorbeeldje:

9  Basale muziektheorie

www.rogierijmker.nl

MAATSOORTEN
Maten kunnen dus meerdere tellen 
bevatten. Voor het systeem staan 
twee getallen, het bovenste getal 
geeft aan HOEVEEL tellen er in één 
maat zitten. Het ONDERSTE getal 
geeft aan welke noten waarde één 
tel duurt.

Maat

Muziek wordt ingedeeld in maten. Een maat wordt afgebakend door een maatstreep (zie 
onderstaande afbeelding):

Uit hoeveel tellen een maat bestaat hangt weer af van de maatsoort. De maatsoort wordt 
altijd aan het begin van een muziekstuk genoteerd en bestaat altijd uit twee getallen die 
onder elkaar worden genoteerd. Hieronder de paar meest voorkomende maatsoorten:

Het bovenste getal (de noemer) geeft aan hoeveel tellen er in de maat zitten. Het onderste 
getal (de teller) geeft aan welke notenwaarde de teleenheid vertegenwoordigt. 

Voorbeeldje:

9  Basale muziektheorie

www.rogierijmker.nl

“Het leven is ritme. Die geen maat kan houden loopt naast de muziek 

van het leven.......” 
 Toon Hermans
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Onregelmatige maatsoorten hebben 
groepen van ongelijke lengte. Som
mige groepen bestaan uit twee, an
dere uit drie eenheden. Alle maten 
van een muziekstuk zijn meestal even 
lang. Maar vooral in de muziek van na 
1900 komen veel maatwisselingen 
voor. De muziek kan daardoor in hoge 
mate onvoorspelbaar worden; de 

meeste accenten komen onverwacht. 
Strawinsky was de eerste, die maat
wisselingen systematisch toepaste.

Onregelmatige maatsoorten
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Maat notaties
Maatsoorten worden traditioneel geschreven met een vette letter die even 
hoog is als de helft van de notenbalk. Gebruikelijk duren zijn: Halve noot, Kwart
noot, achtstenoot, zestiendenoot.

SPECIALE NOTATIE
Voor de vierkwarts maat hebben we 
nog een speciale notatie. De ‘C’ staat 
ook vaak genoteerd en staat voor 
een gewone vierkwarts maat. Als 
een streep door de C staat betekent 
dat de maat soort een 2 Halve maat 
is. De Halve noot is dan één tel. 

Verbindingsbogen en legatobogen

Verbindingsbogen zijn bogen die noten met elkaar verbinden. Dit zijn twee verschillende 
noten die eigenlijk als 1 noot moeten klinken. De tweede noot wordt niet opnieuw 
aangezet!

Een legatoboog geeft aan dat een bepaalde frase (muzikale zin) gebonden moet worden 
gezongen. In het onderstaande geval is er sprake van 1 lettergreep op meerdere noten 
(Just  en Happy):

Herhalingstekens

Een dubbele punt betekent ʻherhalenʼ. In onderstaand voorbeeld moet je dit stukje dus 
twee keer in zʼn geheel spelen, omdat er helemaal aan het eind een dubbele punt 
geschreven is.

In het volgende stukje wordt het wat complexer, omdat er meerdere dubbele punten 
geschreven zijn. 

De manier van spelen is als volgt:

1. eerst maat 1+2
2. dan maat 1+2 nog eens (dubbele punt)
3. dan maat 3 t/m 5
4. vervolgens maat 4+5 (herhalen wat tussen de dubbele punten staat)
5. tenslotte maat 6

10

Verbindingsbogen zijn bogen die 
noten met elkaar verbinden. De 
verbonden noten worden als één 
noot gezongen.
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Werd lang geleden de tekst van Griek
se tragedies gesproken of gezongen? 
Aan het eind van de zestiende eeuw 
was dat een boeiende vraag voor intel
lectuelen in Italië. Want als de Grieken 
in de oudheid gezongen toneelstuk
ken konden produceren, waarom zij 
dan niet? Hier lag een uitdaging voor 
dichters en componisten, die naarstig 
op zoek gingen naar een geschikte 
muziekstijl.

Zo werd de stile recitativo ontwik
keld, een soort van sprekend zingen 
over lang aangehouden akkoorden. 
De eerste gezongen toneelstukken, 
opera’s, ontstonden rond 1600 aan de 
hoven van Italiaanse edellieden. De 
verhalen waren gebaseerd op Griekse 
mythen. In 1637 werd het eerste pu
blieke operatheater geopend.

Het ontstaan van de opera

“Ik bereid me voor op repetities zoals ik me zou voorbereiden op het 

huwelijk....” 
 Maria Callas
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Herhalingen
Wanneer een gedeelte uit een muziek
stuk twee keer gezongen of gespeeld 
moet worden, is dat gedeelte mees
tal niet nog een keer uitgeschreven, 
maar wordt er gebruik gemaakt van 
z.g. herhalingstekens. Twee dubbe
le maatstrepen met de puntjes naar 
binnen betekent: het gedeelte TUSSEN 
deze tekens moet worden herhaald.

Bij een 1 en een 2 speel je eerst de 
muziek tot aan het herhalingteken 
onder 1. Daarna herhaal je en speel je 
de noten onder 2. De muziek onder 1 
sla je bij de herhaling over.

D.C. al Fine geeft aan dat terug moet gaan naar het begin en vervolgens door 
zingen tot aan waar Fine staat
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In het begin van de muzieknotatie 
werd er naast de tekst en noten wei
nig of geen extra informatie gegeven 
‘hoe’ de muziek gezongen/gespeeld 
moest worden. Meestal was de com
ponist ook de uitvoerder van het stuk. 
Met de komst van de boekdrukkunst 
werd het mogelijk muziek meer te 
vermenigvuldigen en  te verspreiden. 
Italië was tot in de 19e eeuw het cen
trum van de muzikale ontwikkeling, 
hierdoor kon het onstaan dat de mu
ziektermen vooral in het Italiaans zijn. 

Vanaf 1700 zien we steeds meer aan
duidingen genoteerd worden bij de 
uitgegeven muziek. Vanaf Beethoven, 
de eerste ZZP’er, is het uitgeven van 
muziek door de componist een bron 
van inkomen. Echter hij wil de muziek 
wel op zijn manier uitgevoerd hebben 
en schrijft er dus uitvoeringswensen 
bij in de gebruikelijke muziektaal, het 
Italiaans. Tot op heden is deze muziek
taal universeel.

Waarom Italiaanse muziektermen
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nog meer Herhaling
Dal Segno
Herhaal de muziek vanaf 
het specifieke SEGNO teken.
Een extra toevoeging is vaak 
D.S. al Fine. Herhaal vanaf het begin 
tot aan Fine.

Een ander veel voorkomend teken is 
het CODA teken. Een coda (Italiaans: staart) 
is het deel van een muzikale compo
sitie dat zich na de climax van het 
stuk afspeelt, ofwel de eindsectie van 

een compositie aanduidt. In notatie 
van muzikale herhalingsstructuur 
ziet een codateken er uit als een cirkel 
met een kruis erdoor

“Iedereen die mijn muziek begrijpt, zal nooit meer ongelukkig zijn.....” 
 
  Ludwig van Beethoven
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In 1808 stichtte de Zwitser Hans Georg 
Nägeli een zanginstituut op, met als 
doel “het volk” door het lied muzikaal 
op te voeden. In 1810 verbond hij 
aan deze opleiding een mannenkoor. 
In Duitsland was het Carl Friedrich 
Zelter (1758  1832) die in 1808 met 
zijn vermaard geworden koor van de 
Berliner Sing Akademie, het oprichten 
van mannenkoren in beweging zette. 
In navolging ontstonden in België en 
Nederland ook gezelschappen, waarin 
mannen, gezeten rond de tafel, onder 
het genot van een glas bier en onder 
leiding van de liedmeester, liede
ren zongen. Hierbij dient te worden 

aangetekend dat de sfeer en de gezel
ligheid het in die tijd nog won van de 
artistieke kwaliteit.

De mannenkoorzang in Nederland 
kent een oude en rijke traditie. En al
hoewel er in de laatste jaren door de 
opkomst van andere tijdverdrijven een 
afname is in het aantal zangers is er 
nog steeds een groot aantal mannen 
dat door zingen ontspanning vindt. 
Sommigen uit hoofde van hun geloof, 
anderen puur uit liefde voor de kunst 
van het zingen.

Historie van mannenkoren
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resumé Herhaling

“Het leven is als het zingen van een lied dat je niet gerepeteerd hebt......” 
 
  Josh Whedon
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Sempre più forte:   steeds sterker wordend
Sempre più piano:   steeds zachter wordend
Poco a poco più forte  geleidelijk (beetje bij beetje) steeds sterker worden
Poco a poco più piano  geleidelijk steeds zachter worden
Mancando    afnemend
Morendo    wegstervend
Smorzando    wegstervend

Cresendo    Geleidelijk luider worden
Decresendo /diminuendo Geleidelijk zachter worden 

Andere dynamische termen

Bijzondere termen

Sforzando of forzando is een Italiaanse muziekterm voor dynamieknotatie die aan-
geeft dat vanaf een gegeven moment de dynamiek versterkt dient te worden.
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Dynamiek

“De kunst begint eerst daar, waar de nabootsing eindigt.......” 
 
  Oscar Wild

ppp  pianissimo possibile  zo zacht mogelijk
pp  pianissimo   zeer zacht
p  piano    zacht
mp  mezzopiano   gematigd zacht
mf  mezzoforte   gematigd luid of sterk
f  forte     luid of sterk
ff  fortissimo    zeer luid of sterk
fff  fortissimo possibile  zo luid of sterk mogelijk

Dynamiek is een bouwsteen voor 
de componist om het wezen van 
het melodie te bepalen, door regu
lering van de toonsterkten. Wanneer 
een melodie eenmaal sterk en een
maal zacht gespeeld wordt ervaren 
we een verschil in karakter. Boven
dien kan de toonsterkte binnen een 
melodie veranderen, waarbij toe

nemende sterkte een toenemende 
spanning veroorzaakt, terwijl af
nemende toonsterkte aflopende 
spanning geeft.



Johann Nepomuk Maelzel (1772-1838) was een uitvinder, ingenieur en artiest. In 1813 
waren Maelzel en Beethoven bevriend. Maelzel bedacht en schetste een apparaat dat 
“De slag om Vitoria” uitbeeldde, waarbij Beethoven de muziek componeerde. Ze gaven 
ook gezamenlijk concerten waarbij Beethovens symfonieën werden afgewisseld met 
werken die door Maelzels automaten werden gespeeld. In 1816 vestigde Maelzel zich in 
Parijs als vervaardiger van zijn nieuwste ‘uitvinding’: de metronoom. Maelzels ‘uitvin-
ding’ borduurde verder op een vroegere versie van de metronoom die Dietrich Nikolaus 
Winkel had uitgevonden.

De uitvinder van de Metronoom
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Tempo aanduidingen

Onder het tempo (Italiaans: tijd, 
meervoud: tempi) wordt in de mu
ziek de snelheid verstaan waarmee 
een muziekstuk gespeeld wordt. Ter 
aanduiding van het tempo worden 
Italiaanse termen gebruikt, zoals al
legro, vivace, presto en dergelijke, 
waarmee globaal het tempo be
paald is. 
Voor een nauwkeuriger aanduiding 
wordt de duur van een bepaalde 
noot vastgelegd, door verwijzing 
naar de metronoom. Zestig tikken 
met de metronoom staat gelijk aan 
60 seconden in de minuut. 

< 40  Grave
tot 44  Largo
tot 50  Lento
tot 56  Adagio
tot 60  Larghetto
tot 66  Andante
tot 69  Andantino
tot 76  Sostenuto
tot 84  Maestoso
tot 88  Moderato
tot 108  Allegretto
tot 120  Animato
tot 132  Allegro
tot 144  Allegro assai
tot 152  Allegro vivace
tot 160  Vivace
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Accelerando (accel.)   versnellend
A tempo:    terugkeer naar het tempo van voor de verandering
Animato    levendig, opgewekt
Animando    levendiger wordend, licht versnellend
Assai     veel, zeer, tamelijk, nogal
Molto     veel
Meno mosso    minder beweeglijk, langzamer
Più mosso    beweeglijker, sneller
Poco     een beetje, enigszins
Poco a poco    beetje bij beetje, langzamerhand
Rallentando (rall.)   vertragend
Ritardando (rit.)   vertragend
Ritenuto    een beetje langzamer
Rubato    evenwichtig en regelmatig vertragen en versnellen.
Stringendo    toenemend in zowel sterkte als tempo

Aanduidingen voor tempo verandering
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Toonladder
Een toonladder is een stijgen
de of dalende opeenvolging van 
toonhoogten. De tonen van de 
toonladder zijn het toonmateriaal 
waaruit overwegend de tonen van 
het muziekstuk bestaan. De laag
ste toon van de toonladder, de 
grondtoon of tonica is het toon
centrum van het muziekstuk. Het 
is deze toon, of het akkoord op 
deze toon, waarmee gewoonlijk 
het muziekstuk eindigt. Het do
remi is in het westen de bekend
ste vorm van een toonladder, de 

majeur of grotetertstoonladder. 
De afstanden tussen de opeenvol
gende tonen zijn niet overal ge
lijk. Meestal is het interval een hele 
toonafstand, maar soms is het ook 
een halve afstand. Tussen alle to
nen bevindt zich een hele afstand, 
behalve tussen de tonen e en f en 
tussen de tonen b en c. Daartus
sen bevinden zich halve toonaf
standen. Hiertussen bevinden zich 
geen zwarte toetsen.

    1  1  1/2   1   1  1  1/2
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Wanneer een toon verhoogd of verlaagd wordt krijgt deze een toevoeging achter de 
nootnaam.  Bij een verhoging [Kruis] komt er achter de nootnaam de lettergreep ‘IS’ 
Dus G + # geeft Gis, D + # geeft Dis. Bij een verlaging door een mol komt er de letergreep 
‘ES’ achter de nootnaam.  Dus B + b geeft Bes, A + b geeft Aes [verkort in As]

Andere nootnamen
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meer Toonladder
Tussen de noten zitten vaste toonafstanden [intervallen]. Het kan een halve 
of een hele toonafstand zijn. Voor de opbouw van onze ‘majeur’ toonladder 
is er een vaste opeenvolgende reeks afstanden tussen de noten. 

Een toon kun je ook middels 
een ‘voorteken’ verhogen of 
verlagen of weer ‘herstellen. 
Hiervoor gebruiken we een 
KRUIS voor het verhogen van 
een halve toon, een MOL voor 
het verlagen van een halve 
toon. Herstellen van een mol 
of kruis waar naar de ‘gewone’ 
basis toon gebeurt met een 
HERSTELLINGS TEKEN.

#
b
n

Kruis

Mol

Herstellingsteken

Verhoging van een halve toon

Verlaging van een halve toon

Herstel naar de basis noot
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A poco a poco
Con Amore
Assai
Cantabile
Con Brio
Con espressione
Con Passione
Dolce
Grazioso
Leggiero
Meno
Molto
Pesante
Piu
Sempre
Tutti
Ritenuto/ritardando
Accelerando

Beetje bij beetje
Met liefde [gevoel]
Zeer
Zangrijk
Helder
Met expressie
Met passie
Lieflijk
Gracieus
Gemakkelijk
Minder
Meer
Met gewicht
Beetje
Altijd
Allen
Vertragen
Versnellen

U = Fermate [stoppen] De noot waar dit teken boven staat mag langer worden 
aangehouden

Expressieve toevoegingen
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Koorpartituur

“Muziek is het kostbaarste lawaai........” 
 
  Théophile Gautier
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