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Toonhoogte, noten en sleutels 
Een notenbalk bestaat uit 5 lijnen. Een noot kan op een lijn staan, tussen twee lijnen of op een hulplijn 
staan. Door een sleutel vooraan de notenbalk te zetten krijgt een noot een naam. 

1) G - sleutel of vioolsleutel 2) F - sleutel of bassleutel
  https://youtu.be/7EFZO8T7K50    https://youtu.be/OgZ9kggOMHM 

3) De C-sleutel (of altsleutel) geeft de noot C aan en wordt vaak gebruikt voor de
altviool.

Voortekens https://youtu.be/pt9TntVHSYA  

Kruis; Staat deze voor een noot, dan wordt deze met een halve toon verhoogd.  
 Eén toets naar rechts op de piano. Achter de notennaam komt is. 
Dus A, B, C, D, E, F, G met een kruis wordt Ais, Bis, Cis, Dis, Eis, Fis, Gis

      Mol; Staat deze voor een noot, dan wordt deze met een halve toon verlaagd. 
 Eén toets naar links op de piano. Achter de notennaam komt es.
Dus A, B, C, D, E, F, G met een mol wordt As, Bes, Ces, Des, Es, Fes, Ges

 Herstellingsteken; Staat deze voor een noot dan wordt de kruis of mol ongedaan gemaakt. 

Voortekens die voor een enkele noot staan gelden slechts één maat. 

Vaste voortekens: Voortekens die aan de sleutel staan gelden het hele muziekstuk. 

1 kruis:      Fis   
2 kruizen: Fis, Cis  
3 kruizen: Fis, Cis, Gis 
4 kruizen: Fis, Cis, Gis, Dis  
5 kruizen: Fis, Cis, Gis, Dis, Ais 
6 kruizen: Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis 

1 mol:       Bes 
2 mollen: Bes, Es 
3 mollen: Bes, Es, As 
4 mollen: Bes, Es, As, Des 
5 mollen: Bes, Es, As, Des, Ges 
6 mollen: Bes, Es, As, Des, Ges, Ces 
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 Notenwaarden, rusttekens en ritme
Onderstaande notenwaarden en rusten bepalen de lengte van een noot of rust: 
https://youtu.be/FF7h2jVvbV8   en   https://youtu.be/FqgAFP4fjp4  

Hele noot Hele rust 

Halve noot Halve rust 

 Kwartnoot Kwartrust 

Of     Achtste noten Achtste rust 

Of Zestiende noten Zestiende rust 

Een punt achter de noot verlengt deze met de helft van zijn eigen waarde. Dit noem je een gepuncteerde noot. 

= + 

Met bovenstaande notenwaarden en rusten kun je ritme noteren, een vb van ritmische figuren: 

Antimetrische figuren 

a) Duool (2 in de tijd van 3)

b) Triool (3 in de tijd van 2)

c) Kwintool (5 in de tijd van 4)
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Maat en maatsoort 
Maat in de muziek betekent de indeling van tijd. Door middel van maatstrepen ontstaan er maten, dit 
maakt de genoteerde muziek overzichtelijker om te lezen. 

Een maatsoort staat vooraan de notenbalk en geeft 2 dingen aan;  
♦ Het bovenste getal geeft aan hoeveel tellen er in één maat zitten.
♦ Het onderste getal geeft aan welke noot 1 tel is.

4    Er passen 4 tellen in de maat 
4   ( ¼  = kwart) De kwartnoot is 1 tel waard, daarmee de halve noot 2 en de hele noot 4. 

6   Er passen 6 tellen in de maat 
8  ( 1/8= achtste) De achtste noot is 1 tel waard, daarmee de kwartnoot 2 en kwartnoot met punt 3. 

We maken onderscheid in tweedelige maatsoorten en driedelige maatsoorten. Het verschil tussen 
beiden zit in de maataccenten. Bij een tweedelige maatsoort zijn er accenten om de twee of vier tellen, 
terwijl bij een driedelige maatsoort om de drie tellen. 
Verder onderscheiden we hoofdaccenten (1e tel van de maat) en nevenaccenten (3e tel in 
vierkwartsmaat, 4e tel in een zes-achtste maat) 
Bij onregelmatige maatsoorten wisselen groepen van twee en drie tellen elkaar af.  
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Syncope 
Als het accent niet meer op de gebruikelijke maatdelen valt, maar op een licht maatdeel (bijv. 4e tel in 
een vierkwartsmaat) heet dit een syncope. 

Maatwisseling 
Verschillende maatsoorten wisselen elkaar af. 

Opmaat 
Een onvolledige maat aan het begin van een compositie of partij heet een opmaat. Samen met de 
laatste maat vormt het weer een complete maat. 

Afterbeat 
In de jazz en popmuziek komt afterbeat voor. Hierbij komen de accenten juist niet op de eerste tel, 
maar steeds na de tel of juist op de tweede en vierde tel van de maat. 

of 

Complementair ritme 
 Het ritme van de ene partij vult het ritme van de andere partij aan, hierdoor ontstaat een doorgaande beweging.
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Hemiool https://www.youtube.com/watch?v=LEXVKvzYQ6M 
Een tijdelijke tweedeligheid in een driedelig stuk of omgekeerd. 
Een bekende hemiool is te horen in het stuk America uit de West Side Story (Bernstein) 

Kickbeat 
Elke tel van de maat wordt gespeeld op de bassdrum (kick) 

Motorisch ritme 
Ritme met doorgaande beweging in korte notenwaarden. Het motorische ritme is een kenmerk van 
barokmuziek. Voorbeeld: Bach Brandenburg Concerto No.3 (=barokke motoriek) 

Polyritmiek https://www.youtube.com/watch?v=a0RNSM-I-kw 
Bij polyritmiek klinken tegelijkertijd (bijvoorbeeld) achtste noten en achtste triolen.

Polymetriek 
Er komen tegelijkertijd verschillende maatsoorten voor in verschillende stemmen/partijen.

Puls / tactus 
Maat van de muziek (wat je mee tikt op je knie) 

Tegenaccent 
Accent op een maatdeel zonder maataccent. Bijvoorbeeld de afterbeat.
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Tempo 
Het tempo in de muziek berust op het aantal teleenheden (tellen) per vastgestelde tijd, meestal een 
minuut. De teleenheid wordt door middel van de maataanduiding aangegeven.  

Het tempo kan op twee manieren aangegeven worden: 

1. Italiaanse termen:
Largo   breed, zeer langzaam 
Adagio   langzaam 
Lento   langzaam 
Grave   ernstig, zwaar 
Andante  rustig, gaande 
Moderato matig 
Allegro   snel 
Presto   zeer snel 
Vivace   levendig 

Rubato Vrij in de maat spelen 

Deze aanduidingen zijn niet nauwkeurig, omdat ze ruimte laten voor persoonlijke interpretatie. 

2. Metronoom
Met dit apparaat kan men nauwkeurig het tempo aangeven. Staat er boven een compositie 

=60, dan betekent dat 60 kwartnoten per minuut. Je hoort dan 60 tikken per 
minuut van de metronoom.  

Dynamiek 
Dynamiek is het spelen met toonsterkte, van zacht tot sterk en alles wat daar tussen zit. Het bepaalt 
mede aan het karakter van muziek. Toenemende sterkte veroorzaakt spanning, afnemende sterkte 
veroorzaakt aflopende spanning.  

Termen en tekens van de dynamiek: 

Pianissimo pp zeer zacht 
Piano  p zacht 
Mezzo piano mp matig zacht 
Mezzo forte mf matig sterk 
Forte f sterk 
Fortissimo ff zeer sterk 

Crescendo sterker worden 

Diminuendo/ decrescendo zachter worden 

Terrassendynamiek 
Zonder geleidelijke overgang wisselen zacht en sterk af. 

Echodynamiek 
Een sterk fragment wordt zacht herhaald (=vorm van terrassendynamiek) 

Overgangsdynamiek 
Geleidelijke overgang van zacht naar sterk en omgekeerd. 
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Intervallen  https://youtu.be/KmlVcvDwR3s
Een interval is een afstand tussen twee tonen. 
Melodisch interval: De tonen klinken na elkaar Harmonisch interval: De tonen klinken tegelijk 

1.reine priem    2. secunde     3. terts 4. reine kwart  5. reine kwint     6.sext 7.septiem 8.rein octaaf

Secundes, tertsen, sexten en septiemen kunnen klein of groot zijn. 

Stap 1: Benoem de notennamen 
Stap 2: Tel van de eerste noot (letter) tot de tweede noot (letter) 
Stap 3: Geef het interval zijn naam (priem, secunde, terts, kwart, kwint, sext, septiem, octaaf) 
Stap 4: Is het interval klein, groot of rein? 

Voorbeeld:  
C - F            c, d, e, f = 1,2,3,4  
D - FIS        d,e,f(is) = 1,2,3 = terts. d-e = 1, e - fis = 1.
E - G             e,f,g = 1,2,3 = terts.   e-f= ½ , f-g = 1.
G - A g, a = 1,2 = secunde  g-a=1
A - BES a, b(es) = 1,2 = secunde a - bes= ½

4 = Reine kwart. 
Twee hele afstanden = grote terts. 
1 ½ afstand = kleine terts.  
1 hele afstand = grote secunde 
½ afstand = kleine secunde 

Sext en septiemen trucje! 
Benoemen sext en septiemen  groot of klein? 
Secunde – Septiem kun je spiegelen 
Terts – sext kun je spiegelen 

Bijvoorbeeld:  C – B = septiem
DRAAI M OM! 
B – C = kleine secunde  Dan is C - B een groot septiem (SPIEGELEN DUS!) 
Tritonus 
De tritonus is een interval bestaande uit 3 hele tonen. Dit kan een overmatige kwart of een 
verminderde kwint zijn (zijn dus ook te spiegelen).  Als je deze 2 tonen samenspeelt klinkt het 
uiterst dissonant. Bijvoorbeeld F – B (overmatige kwart) of B – F (verminderde kwint).  
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Intervallen horen

Kleine terts Shape of you / slaapliedje
Grote terts  Zeg rood (kapje) / er is (een kindeke)

Kwart 
Kwint 

Octaaf 

Zie ginds (komt de stoomboot)                
Al - tijd (is Kortjakje ziek)

Some - where (over the rainbow)

 Kleine secunde   JAWS / leidtoon
 Grote secunde  Va - der (Jacob)

https://youtu.be/KmlVcvDwR3s


Tonaliteit, toonladders en toonsoorten 

Gewoonlijk overheerst in een muziekstuk één bepaalde toon: de tonica / grondtoon 

Tonaliteit: De tonen van een muziekstuk staan ten opzichte van elkaar en van de tonica in een vaste 
relatie. Hierbij spreekt men van tonale muziek. 

Atonaliteit: Er is geen tonica aanwezig en er zijn geen vaste relaties tussen de tonen onderling. 

Toonladders  https://youtu.be/2oe7lNo26tE
Een stijgende of dalende reeks tonen, beginnend op de tonica en eindigend op de herhaling van de 
tonica, een octaaf hoger of lager. 

1. Grote terts toonladder/ majeurtoonladder
De afstanden tussen de tonen zijn altijd hetzelfde: 1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½  
Omdat deze toonladder begint met twee hele afstanden (een grote terts) heet deze toonladder de 
grote tertstoonladder. 

Wanneer een toonladder niet de C als tonica heeft (zoals in het voorbeeld hierboven) moeten de 
afstanden wel hetzelfde blijven om een grote tertstoonladder te maken. 
Voorbeeld: Toonladder op D. 

De afstanden kloppen niet met de afstanden van een grote tertstoonladder. Om wel de juiste afstanden 
te krijgen in een andere toonladder maak je gebruik van mollen en kruizen.  

Tussen de e en f zit een halve afstand, maar om een goed klinkende grote tertstoonladder te krijgen       
( 1 - 1 - ½ - 1 - 1- 1 - ½) moet je een hele afstand zien te krijgen. Door de f te verhogen naar de fis 
ontstaat er een hele afstand. Van fis naar g wordt dan een halve afstand, en deze moest er ook komen, 
dus de g kan gewoon blijven staan: 

        1       1            ½         1   1         1           ½ 
Van b naar c moet er een hele afstand zijn, maar het is een halve. De c wordt een cis en daarna klopt de 
toonladder helemaal. 
Conclusie: De toonladder van D – majeur heeft 2 kruizen.  
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2. Kleine tertstoonladder/mineurtoonladder
De kleine tertstoonladder begint met een hele en een halve toonafstand (kleine terts), vandaar zijn 
naam.  Binnen de kleine terts toonladder kennen we 3 varianten: 

a. Oorspronkelijk mineur

b. Harmonisch mineur; De zevende toon is verhoogd (=leidtoon)

c. Melodisch mineur; De zesde en zevende toon zijn verhoogd (stijgend). Dalend zijn de
verhogingen vaak verdwenen. Hiermee lijkt de toonladder bijna op de majeur-variant.

Parallelle toonladders 
Elke majeurtoonladder heeft een mineurparallel toonladder. Beide toonladders hebben dezelfde 
voortekens (mollen en kruizen die bij de sleutel staan). 
Door vanuit de tonica van de majeurladder een kleine terts naar beneden (dit is de zesde toon uit de 
toonladder) te gaan kom je uit op de tonica van de mineurparallel. 

Toonladder G-majeur 

1  2         3         4                 5 6         7 8(=1) 
Mineurparallel (e-mineur) 

De toonladder van G heeft 1 kruis (de f wordt een fis). De paralleltoonladder e-mineur heeft 
dus ook 1 kruis, ook daar wordt de f een fis.  

1 kruis:      Fis   
2 kruizen: Fis, Cis  
3 kruizen: Fis, Cis, Gis 
4 kruizen: Fis, Cis, Gis, Dis  
5 kruizen: Fis, Cis, Gis, Dis, Ais 
6 kruizen: Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis 

1 mol:       Bes 
2 mollen: Bes, Es 
3 mollen: Bes, Es, As 
4 mollen: Bes, Es, As, Des 
5 mollen: Bes, Es, As, Des, Ges 
6 mollen: Bes, Es, As, Des, Ges, Ces 
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Kwintencirkel https://www.youtube.com/watch?v=j-rRo8dCz64 
Met een kwintencirkel kun je uitzoeken hoeveel voortekens er bij een toonladder/toonsoort horen. 

Wanneer je weet dat C majeur geen voortekens heeft en je een kwint hoger springt, komt er een 
kruis bij. Vanaf de volgende toon kun je dan precies hetzelfde doen. 

Wanneer je vanaf de C linksaf gaat en telkens een kwint terug springt, komt er telkens een mol bij. 

Mineurparallellen: De mineurtoonladder ligt een kleine terts lager. C majeur  en a mineur delen dus 
hun voortekens (in dit geval geen kruizen/mollen). A majeur en fis mineur dus ook, want fis ligt een 
kleine terts lager dan A.  

Ezelsbruggetjes majeur toonladders 
Majeur Mol toonladders: 
Frans Bauer Eet Alle Dagen Gort 

Majeur Kruizen toonladders: 
Geef De Aap Een Bord Fis  

3. Chromatische toonladder https://www.youtube.com/watch?v=sr2rXc9Qu4A
Het octaaf wordt verdeeld in twaalf halve toonafstanden. De gewone toonladder krijgt hierdoor meer 
mogelijkheden, meer kleur (chroma).  Stijgend worden er kruizen gebruikt, dalend mollen.  
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4. Pentatonische toonladder https://www.youtube.com/watch?v=fdi-93yEcGs
In het octaaf komen slechts vijf tonen voor (penta). De halve toonafstanden ontbreken. 
Pentatoniek komt veel voor in China, Indonesië en delen van Afrika. 

5. Bluestoonladder      1½ , 1,   ½ ,    ½,  1½ , 1  https://www.youtube.com/watch?v=9T7RUAGbCx0

6. Hele toonstoonladder Alleen hele toonafstanden https://www.youtube.com/watch?v=ztv0s1KDck4

Moduleren https://www.youtube.com/watch?v=ZL58fzgpTI8 
Moduleren is het veranderen van toonsoort tijdens een muziekstuk. 
Onderstaande melodie staat in G- majeur (1 kruis aan de sleutel) en moduleert naar D- majeur. De c 
wordt namelijk een cis, door middel van toevallige voortekens.  Een modulatie herken je aan de 
incidentele voortekens die voor de noten staan. 

Meest voorkomende modulaties 
Moduleren naar  dominant (V) 

 subdominant (IV)
 parallelle toonladder (C  Am of G  Em)
 tertsverwantschap (C majeur  Es majeur)

Transponeren 
Transponeren is het omzetten en uitvoeren van een muziekstuk in een andere toonsoort dan de 
oorspronkelijke. Onderstaande melodie wordt van F- majeur (1 mol) naar G- majeur (1 kruis) 
getransponeerd, oftewel een hele toon hoger. 
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Stappenplan transponeren 
1. Wijzig de toonsoort en noteer de juiste voortekens aan de sleutel.

Bijvoorbeeld: Het origineel staat in C-majeur (geen kruizen/mollen aan de sleutel).
De zangeres wil een hele toon hoger zingen. De nieuwe toonsoort wordt dan dus D-majeur
(2 kruizen, fis en cis). Teken deze bij de sleutel.

2. Verhoog/verlaag de melodie. De melodie wordt ook een hele toon hoger. Noteer nu alle
noten een toon hoger. De noot c wordt een d, de d wordt een e enz.

Bitonaliteit 
Er komen tegelijkertijd 2 toonsoorten voor. Polytonaliteit is als er meer dan 2 toonsoorten tegelijk 
gebruikt worden.  

Modaliteit (kerktoonladders) https://www.youtube.com/watch?v=wMftXzZrv3g 
De kerktoonsoorten zijn ouder dan majeur en mineur. Als het werk in moderne notatie staat en het 
is geschreven in een kerktoonsoort dan kun je de kerktoonsoorten herleiden vanuit majeur. 
Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je de majeur en mineurtoonsoorten beheerst. 

Trap I Ionisch (majeur)  C D E F G A B C 
Trap II Dorisch  D E F G A B C D 
Trap III Phrygisch  E F G A B C D E 
Trap IV Lydisch  F G A B C D E F 
Trap V Mixolydisch  G A B C D E F G 
Trap IV Aeolisch (mineur)  A B C D E F G A 

Voorbeeld: Bepaal van onderstaand voorbeeld de toonsoort. Eerst bekijk je of het een 
majeur/mineur toonsoort is. Is dit niet het geval dan kan het een kerktoonsoort betreffen. 

Bij deze voortekens 1 kruis, dat betekent dat het G-majeur of e-mineur kan zijn. De laatste noot is 
geen g, dus het is niet G-majeur; het is ook geen e, dus ook niet e-mineur. Vervolgens redeneren 
we verder vanuit majeur met 1 kruis, dus G-majeur (G is dus noot 1). De laatste noot is een a; dit is 
trap II (de 2e noot vanaf G) in G majeur. Op Trap II van majeur begint de Dorische toonladder; hieruit 
volgt dat de toonsoort bij bovenstaande melodie A-dorisch is. 

Samenklank/akkoorden  https://www.youtube.com/watch?v=UXINU4aiNUM

Een akkoord is een samenklank van drie of meer tonen. Bij drie tonen spreekt men van een drieklank, 
bij vier tonen van een vierklank enz.  
Elke drieklank bestaat uit een grondtoon, terts en een kwint.  
Afhankelijk of de terts groot/klein is onderscheiden we: 

Naam Intervallen  Voorbeeld 
Grote drieklank  g3 + k3   C - E - G / E - Gis - B 
Kleine drieklank  k3 + g3   D - F - A / B - D - Fis 
Dominant septiem g3 + k3 + k3 (D7) D Fis A C 
**Majeur groot septiem  G3+ k3 + G3  (Dmaj7) D Fis A Cis 
**Mineur septiem  k3 + G3 + k3 (Dm7) D F A C 
**Mineur majeur septiem k3 + G3 + G3 (Dm maj7) D F A Cis 
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6+/ 6#  tov mineur
2- / 2b  tov mineur
4+/ 4#  tov majeur
7- / 7b   tov majeur
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Omkeringen 
Drieklanken komen in verschillende liggingen (omkeringen) voor: 
Grondligging:   Grondtoon is de laagste toon C - E - G 
Sextakkoord:  Terts is de laagste toon E - G  - C 
Kwart-sextakkoord: Kwint is de laagste toon G - C – E 

Als je akkoorden wilt benoemen moet je de noten altijd eerst terugplaatsen in grondligging 
(=sneeuwpop). De onderste noot bepaalt dan zijn naam.  

Zoals in dit voorbeeld: Fis – A – D wordt D – fis  - A 
D  Fis is een grote terts. Dus dit is het D – majeur 
akkoord.  

Akkoorden in de lichte muziek 
A Grote drieklank op a A - Cis - E 
Am Kleine drieklank op a  a - c - e 
A/e Grote drieklank op a, bastoon is E E - Cis – A 

Op de eerste, vierde en vijfde trap van de grote terts toonladder vinden we majeur/grote drieklanken. 
I =  Tonica 
IV =   Subdominant 
V =  Dominant 

Deze belangrijke akkoorden zijn spilakkoorden van veel muziekstukken.  
Men spreekt dan van een cadens, in dit geval een slotcadens omdat deze vaak aan het einde van een 
compositie voorkomt.  

Cadensvoorbeeld: 
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WOORDENLIJST TECHNISCHE BEGRIPPEN 
https://www.heemgaardmuziek.nl/begrippenlijst-klas-456/ 

Ritmische figuren 
Afterbeat  Het spelen op de 2e en 4e tel in een 4-kwartsmaat (popmuziek, denk reggae) 
Syncope/syncopisch Ritme dat het gevoel geeft van tegen de maat in (verschuiving maataccent) 
Triool  3 noten in de tijd van 2 
Duool 2 noten in de tijd van 3 
Kwintool 5 noten in de tijd van 4 
Generale pauze Alle musici hebben tegelijk een rust (soms lijkt het alsof het stuk klaar is) 

Samenklank 
Homofonie  Meerstemmigheid akkoordgewijs met een melodie en de rest als 

begeleiding (ritmisch nagenoeg gelijke stemmen)  

Polyfonie Meerstemmigheid waarbij alle stemmen een zelfstandige melodische 
betekenis hebben (vaak inzetten na elkaar) 

Unisono  Eenstemmigheid meerdere stemmen/instrumenten zingen of spelen op 
dezelfde toonhoogte (mag wel in octaven) 

Parallelle beweging De 2 stemmen bewegen zich parallel ten opzichte van elkaar; Ze gaan 
tegelijktijdig omhoog en omlaag. Dit kan ook consequent in een interval gaan. 
In dit voorbeeld gaat het om parallelle kwarten.  

Tegenbeweging De 2 stemmen bewegen zich tegenovergesteld, ten opzichte van elkaar. De ene 
daalt, terwijl de ander stijgt enz. 

Consonant  Samenklank (2 of meer tonen) die ontspanning geeft ( C en een E bijv.) 
Dissonant  Samenklank die spanning geeft en een gevoel dat er iets moet volgen (D – Dis) 
Interval  Afstand tussen twee tonen (prime, secunde, terts, kwart, kwint, sext, septime, octaaf) 
Akkoord   Samenklank van drie of meer verschillende tonen 
Drieklank Grote- en kleine drieklank (majeur en mineur akkoord) 
Gebroken drieklank Tonen van een drieklank na elkaar spelen 

Toonsoort 
Tonica Grondtoon, begintoon van de toonladder (“ontspanningsfunctie”) 
Leidtoon  De 7e toon in de toonladder die een kleine secunde onder de tonica zit 
Akkoordfunctie 1-4-5 Akkoorden op de 1e, 4e en 5etoon van een toonladder; I=tonica, grondtoon 

(rustpunt), IV=subdominant, V=dominant(spanning) 
Cadens Opeenvolging van akkoorden 
Harmonie Samenhangende opeenvolging van akkoorden 
Omkering De tonen van een akkoord zijn niet op volgorde (niet C – E – G, maar E – G – C) 
Modulatie Naar een andere toonsoort overgaan tijdens een lied/muziekstuk 

Toonladders 
Chromatische toonladder Toonladder van alle 12 tonen uit de westerse muziek(halvetoons)afstanden 
Pentatoniek Toonladder met “slechts” 5 tonen (Chinese toonladder) 
Majeur  Grote terts toonladder (toonsoort) 1 – 1 – ½ - 1 – 1 – 1 – ½ 
Mineur  Kleine terts toonladder (toonsoort)1 – ½ 1 – 1 – 1 – ½ - 1 
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Parallelle toonladders 

Tertsverwantschap  
Hele toons toonladder 
Bluestoonladder 
Transponeren  
Atonale muziek  

Rollen 
Melodie 
Tegenmelodie 
Begeleiding 
Basfunctie 

Dynamiek 
Dynamiek  
Dynamische tekens 
Overgangsdynamiek 
Terrassendynamiek 
Sf  
Fade out   

Tempo 
Adagio of largo   
Andante of moderato  
Allegro of presto 
Rubato  
Tempoveranderingen 
Double time 

Fermate 

Een majeur- en mineurladder met dezelfde tonen (en dus voortekens), 
bv. G-majeur en e-mineur. 
C majeur en Es majeur of A majeur en C majeur bijvoorbeeld.
Een toonladder met alleen hele toonafstanden 
1,5 - 1 - 0,5 - 0,5 – 1,5 – 1 ( C – Es – F – Fis – G – Bes – C bijv.) 
Een compositie “omzetten” in een andere toonsoort (bijv. van G naar F) Muziek 
niet gebaseerd op toonladders (dus geen majeur en mineur) 

De belangrijkste hoofdmelodie in een stuk (zang of solo-instrument) 
Een tweede instrument of stem speelt een andere melodie 
Vaak een akkoordinstrument die de melodie begeleid 
Laagste partij in een stuk 

Verschil in geluidssterkte 
pp, p, mf, f, ff, crescendo, decrescendo 
Geleidelijke overgang van klanksterkte (crescendo, decrescendo) 
Plotselinge verandering van klanksterkte (tekens pp t/m ff) 
Sforzando = sterk inzetten en meteen daarna zachter 
Langzaam zachter worden tot stilte (popmuziek) 

Langzaam 
Matig snel 
Snel  
Geen vast tempo, vrij spelen  
Accelerando (versnellen); ritenuto, (vertragen), a tempo (voorgaande tempo) 
Het tempo blijft gelijk, maar door meer noten te spelen en meer accenten te 
hebben in de maat klinkt het alsof het dubbel zo snel gaat 
Staat een fermate boven de noot, dan duurt deze zolang als de dirigent 
aangeeft…. 

Popmuziek Slow, medium, up-tempo 

Klassieke muziek(geschiedenis) 
Basso continuo            Begeleidingsgroepje in de Barok (meestal klavecimbel + cello/contrabas) 
Bourdon       Begeleidingsfiguur van een lang aangehouden samenklank van een kwint in de bas 
Orgelpunt   Begeleidingsfiguur die bestaat uit een lang aangehouden/herhaalde toon in de bas 

Periodieke Het samenstellen van muzikale zinnen voorzin/nazin. Contrasterende 
zinsbouw Motieven in een symmetrische structuur, bv. 4 maten stijgend, 4 maten 

dalend, voorzin met drieklanktonen, nazin in secundes 
Albertijnse bas Gebroken akkoorden in de linkerhand van de pianist 

Cadens Een solo (uitgeschreven of improvisatie) door 1 instrument in een orkeststuk 
Programmamuziek Instrumentale compositie geïnspireerd op een idee buiten de muziek 

Dodecafonie 
Cluster 

Voortspinnen

(bv. een verhaal, gedicht, landschap, schilderij, natuur, dier enz.) 
12-toonsmuziek (expressionisme en vorm van een seriële techniek)
 Het samenklinken van meerdere noten, niet alleen tertsen zoals in akkoorden, maar
ook secundes en kwarten(bijv. CDFGA)
Het steeds verder uitbouwen van motieven tot een (oneindige) melodie
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Motiefherhalingen 
Ostinato 
Imitatie 

Sequens 

Triller 

Voorslag 

Voortdurend herhaald ritmisch en/of melodisch motief 
Een compositietechniek waarbij ritmes, motieven of melodische fragmenten van 
de ene stem vrij kort daarna (of zelfs overlappend) in andere stemmen 
terugkeren 
Onmiddellijke trapsgewijze herhaling van een motief op een hogere of lagere 
toon

Versiering waarbij de hoofdtoon zeer snel wordt afgewisseld met een toon die 
hoger is (meestal een secunde)  
Versiering waarbij een heel kort nootje voor een hoofdtoon wordt gespeeld 

Uitvoeringswijzen 

Articulatie 
- Legato
- Staccato
- Portato

- Accent
Speelwijze

- Arco
- Tokkelen

Swing 

8va 
8va basso 

A capella 
Unplugged 
Blue note 
Distortion 
Brushes 
Demper 

Fill  
Glissando   
Arpeggio  
Walking bass                 

Slappen  
Vibrato  
Virtuoos  
Melismatisch 
Syllabisch  

Varia 
Interpretatie 
Klankkleur 

De manier waarop elkaar opeenvolgende tonen al dan niet verbonden worden 
Gebonden spelen (noten aan elkaar, een boog boven de noten)  
Kort (alle tonen los van elkaar spelen, weergegeven door puntjes boven de noten) 
Bijna gebonden (noten lang spelen maar net niet aan elkaar, weergegeven 
door horizontale streepjes of puntjes+boogje boven de noten 
Elke noot wordt aangezet (aangegeven met < onder de noten) 

- Pizzicato Het tokkelen op een strijkinstrument (plukken aan de
snaren) Strijken 
Met de vingers de snaren apart aanslaan op gitaar 

 Geen rechte achtste noten spelen, maar de eerste van de 2 achtste noten net iets 
langer spelen, zodat het swingend (huppelend) klinkt (jazz muziek) 
 Staat dit bij een partij, dan moet je het een octaaf hoger spelen dan genoteerd 
Staat dit bij een partij, dan moet je het een octaaf lager spelen dan genoteerd 

Gezongen zonder instrumentale begeleiding 
Spelen zonder elektrische versterking 
Te laag geïntoneerde toon, meestal de terts 
Elektrisch gitaar geluid dat “scheurend” klinkt 
Slagwerkstokken met waaiers/kwasten voor zachtere jazz klanken 
 Trompettisten en trombonisten stoppen deze in hun beker om een andere 
klankkleur te krijgen 
Op drums; een ritme ter opvulling spelen, bijv. als overgang naar een refrein 
Het “glijden” van de ene naar de andere toon (speelmanier bij bv. trombone) 
Gebroken akkoorden, waarbij de tonen vlak na elkaar klinken (dromerig) 
Iedere tel speelt de bas een toon en “loopt” a.h.w. van grondtoon naar grondtoon 
van de akkoorden (pop en jazzmuziek) 
Speelwijze op de basgitaar: Met je hand de snaren kort en hard aanslaan 
Het laten beven (zweven) van een toon 
Zeer veel snelle noten kunnen spelen 
Meerdere muzieknoten gebruiken per lettergreep (Glo – o – o – o – o – ria)  
Elke lettergreep heeft zijn eigen noot ( va – der – Ja – cob) 

De manier waarop de kunstenaar gestalte geeft aan de uitvoering 
Timbre of kleur van een toon; het typisch eigen geluid van een stem of 
instrument; bv. een trompet klinkt anders dan een viool 
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Koorstemmen 
Rappen  
Roffel 
Scratchen  
Turntablism 

Sopraan, mezzo-sopraan, alt, tenor, bariton, bas 
Het spreken van teksten op een ritmische ondergrond 
Een soort triller op een trom 
Met je hand een plaat heen en weer bewegen waardoor het gaat kraken 
 Een techniek waarbij de dj, de turntablist, zijn draaitafels als muziekinstrument 
gebruikt door met platen te scratchen en andere technieken toe te passen. Hij probeert 
daarmee ofwel bestaande muziek ritmisch te ondersteunen ofwel volledig nieuwe 
muziek te componeren 

Sample Men "leent" een stukje muziek van een ander nummer en mixt dat in de eigen 
opname (veel in r&b gebruikt) 

Stem 1 Menselijke stem 
2 Een partij; Bij meerstemmigheid speelt iedereen zijn eigen partij/stem 

Scatten Scat vocal: Zingen op niet bestaande woorden/lettergrepen (doe bi doe wa) 
Slaggitaar Akkoorden spelen met een slagje/ritme op de gitaar 
Leadgitaar Solo gitaar 
Trio Combinatie van 3 instrumenten 
Tutti Allemaal ( in de betekenis van iedereen moet spelen ) 
Vocaal   Gezongen muziek (met eventueel begeleiding) 

Vorm popmuziek 
Intro  Inleiding van een muziekstuk 
Couplet Gedeelte tussen het steeds terugkerende hoofdthema (refrein) 
Refrein Telkens herhaald herkenbaar hoofdthema dat minstens drie keer terugkomt 
Bridge Een combinatie van tekst en muziek in een song. Anders dan couplet en refrein. 
Chorus 1.Refrein na een voorafgaand verse.

2.Het akkoordenschema in zijn geheel.
Break Onderbreking in een pop- of jazznummer
Riff             Korte frase of motief dat een aantal keren herhaald wordt (jazz- en popmuziek)

Vorm klassiek 
Partituur   

Motief 

Thema 
Thema met 
variaties 

Kreeft 
Omkering 
Vergroting 
Verkleining 

Leidmotiv 

Muzikale zin

Da capo al fine  
Dal segno al fine 
Coda  
Liedvorm              

Rondo 

Bladmuziek voor de dirigent, waarop alle partijen in een vaste volgorde boven 
elkaar staan 
Kleinst mogelijke muzikale eenheid; een aantal noten die muzikaal gezien bij 
elkaar horen; een of enkele maten lang(5e symfonie Beethoven: ta ta ta taaa) Zeer 
Herkenbare melodie, langer dan een motief 
Compositie waarin één thema op verschillende manieren 
gespeeld wordt (ritmische-, melodische-, tonale en harmonische variatie) 

Een thema wordt achterstevoren gespeeld 
Een thema wordt gespiegeld (gr 2 omhoog is dus kl 7 omlaag enz) 
 Een thema wordt hetzelfde gespeeld maar alle notenwaarden worden groter. 
 Een thema wordt hetzelfde gespeeld maar alle notenwaarden worden kleiner. 
Bijvoorbeeld kwart  achtsten,  hele  halven. 
 Een muzikaal thema dat in een opera, of algemener het muziekdrama steeds 
terugkeert als in de tekst of op het toneel een bepaalde figuur, gedachte of 
voorwerp verschijnt. 
    Muzikale eenheid van vaak 8 maten, meestal te ontleden in voorzin en nazin met 
aan het eind een muzikale ontspanning.  
Van het begin tot aan fine spelen. 
Van het dal segno teken spelen naar fine 
Staart van een muziekstuk, een extraatje 
Compositie opgebouwd uit muzikale zinnen. Eendelig: A tweedelig: AA of AB 
driedelig: ABA, AA’B of ABC. Eventueel met accenten bij minimale veranderingen 
Muziekstuk met een steeds terugkerend refrein A B C B D B E B F B 
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Orkesten en bands   https://www.heemgaardmuziek.nl/instrumenten-en-orkesten-klas-456/ (alle instrumenten moet je herkennen)

Muziekstukken en stijlen 
Arrangement 

Ballad 
Blues 

Blues schema  
Call and respons 

Boogie woogie  

Close harmony 
Musical  
Cover 
Protestlied 
Soundtrack 

Het herschrijven van een bestaande compositie voor een andere dan 
de oorspronkelijke bezetting. 
Rustige pop/jazz song 
Droevige liederen van afro-Amerikanen gezongen met gitaarbegeleiding 
op een vast, meestal 12-matig bluesschema 
| I | I | I | I | IV | IV | I | I | V | IV | I | I | 
Vraag antwoordspel tussen leadzanger en achtergrondkoor (O happy day) 

Pianostijl uit de jazz; linkerhand speelt voortdurend akkoordbrekingen 
of toonladderfiguren;rechterhand snelle figuren (vorm van bluesmuziek) 
Gezongen meerstemmige muziek waarbij de tonen zeer dicht bij elkaar liggen 
Gezongen toneelstuk met decor, kostuums en veel pop-, dans- en showelementen 
Een bestaande song uitgevoerd in een andere sound
Lied waarin de onvrede met (wan)toestanden tot uitdrukking komt 
Filmmuziek 

Klassieke muziekstukken en stijlen 
Canon Meerdere stemmen zetten na elkaar dezelfde melodie in (polyfoon). 

Compositie met 3 of 4 stem(thema) inzetten. Elke stem imiteert de 1e thema inzet (vaak 
afwisselend op tonica en dominant toonhoogte). Vervolgens gaat na de thema inzet de partij 
zelfstandig verder. Polyfoon werk. 

1. Openbare muziekuitvoering
2. Compositie voor een solo-instrument en orkest
Oefenstuk
Instrumentale muziek voor twee tot ongeveer tien instrumenten,
bedoeld om in niet te grote ruimte uitgevoerd te worden
Muziek voor godsdienstviering met vaste gezangen
Gezongen toneelstuk, decor, kostuums bestaande uit meerdere onderdelen,
klassieke serieuze muziek (Operette = lichtere variant)

Instrumentaal openingsstuk van klassieke muziek 
‘s avonds in de openlucht gespeelde ontspanningsmuziek 

Fuga 

Concert 

Etude 
Kamermuziek 

Mis 
Opera 

Ouverture  
Serenade 
Symfonie Compositie voor symfonieorkest, bestaande uit vier delen – snel, langzaam, 

iets sneller, snel. 

           
Harmonieorkest 
Fanfareorkest 

Strijkorkest 
Strijkkwartet 
Kamerorkest 

Symfonieorkest 

Big Band 
Jazzcombo  
Instrumentgroepen 

Bestaat alleen uit hout- en koperblazers en slagwerk. 
Bestaat uit koperblazers, saxofoons en slagwerk.  

Dit is een klein orkest met violen, altviolen, cello’s, contrabassen 
Kamermuziekensemble van 1e viool, 2e viool, altviool, cello 
Dit is een klein orkest, dat bestaat uit strijkinstrumenten, hout- en koperblazers en 
slagwerk (voornamelijk pauken). 
Dit is een groot orkest, dat bestaat uit strijkinstrumenten, hout- en koperblazers 
en slagwerk. In het classicisme nog wat kleiner dan in de romantiek (toen enorm)

Uitgebreide jazzband (drum, bas, piano, trompetten, saxofoons, trombones) 
Klein ensemble van 3 tot 6 personen (jazz) 
Strijkers, houtblazers, koperblazers, slagwerk 
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Requiem 
Oratorium  
Passie 

Aria 
Recitatief 

Dubbelkorigheid 
Concerto grosso 

Dansen 
Suite  
Menuet 

Dodenmis 
Koor, solisten, instrumenten, geestelijke teksten 
Oratorium met als tekst het lijdensverhaal van Christus 

Gezongen deel uit bijvoorbeeld een opera, vaak voor 1 stem 
Gesproken manier van zingen door een solist 

Werken met 2 koren (stereo effect) 
Compositie voor solo instrumenten (concertino) en een grote groep 
(concerto grosso). Spelen ze samen dan heet dit tutti.  

Een opeenvolging van dansen (barok): Menuet - Pavane - Sarabande. 
Van oorsprong een Franse reidans. 
Kenmerken: - matig tempo 

- driekwartsmaat
- ABA-vorm
- vaak het derde deel van een symfonie/sonate

Scherzo Nam de plaats in van het menuet tijdens de Romantiek. Kort, levendige dans.  
Tempo is sneller dan bij een menuet. De vorm is vrijer.  

Pavane  Hofdans uit de renaissance. Langzaam tempo en tweedelige maatsoort. Na deze 
wandel-/loopdans volgt vaak een Gaillarde; Hofdans uit de renaissance. Snel tempo, 
driedelige maatsoort. 

Sarabande  Langzame dans in driedelige maatsoort. 
Mars Van oorsprong militaire muziek om op te marcheren. In de achttiende en 

negentiende eeuw is de mars eenvoudiger gemaakt.  
Kenmerken: - matig snel tempo 

- tweedelige maatsoort
- meestal eenvoudige liedvorm
- forse instrumentatie
- Accenten op de tellen

Wals Van oorsprong Oostenrijkse draaidans. 
Kenmerken: - snel tempo 

- driekwartsmaat
- karakteristieke zware accenten op de eerste tel
- een slepende tweede en derde tel

Rag(time) Oorspronkelijk pianomuziek die werd gespeeld in Amerikaanse bars. 
De melodie is syncopisch, terwijl de begeleiding in de linkerhand strak in de maat 
is. 
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Analyse muziekstukken
Sonate 
Een sonate is een compositie die uit drie of vier delen bestaat en voor een of twee instrumenten 
is geschreven. De sonate voor piano en viool komt het meest voor. 
Ieder deel van een sonate heeft zijn eigen vorm; een soort draaiboek van gebeurtenissen, dat niet 
dwingend is, maar waar de meeste componisten zich wel aardig aan houden. 

Driedelig: 
1. Allegro (hoofdvorm)
2. Andante (driedelige liedvorm ABA)
3. Rondo (rondovorm)

Vierdelig: 
1. Allegro (hoofdvorm)
2. Andante (driedelige liedvorm ABA)
3. Menuet (driedelige liedvorm ABA)
4. Rondo (rondovorm)

Sonatevorm of hoofdvorm 
 De manier waarop de muziek van het eerste deel van een sonate, symfonie, strijkkwartet
en andere kamermuziekwerken is gestructureerd. Zie hieronder:
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Symfonie 
Groot werk voor symfonieorkest in meestal vier delen; 
1. Snel (hoofdvorm)
2. Langzaam (driedelige liedvorm ABA)
3. (Matig) snel (menuet) --> later in de romantiek  werd dit een (scherzo)
4. Snel (rondo)

Menuet 
Een menuet is van oorsprong een volksdans, maar in de 17e en 18e eeuw werd het ook in een 
aangepaste vorm in hofkringen gedanst. De passen die gemaakt moeten worden, zijn behoorlijk 
klein en ingewikkeld. 
Kenmerken: 
- Driekwartsmaat
- Matig tempo
- Driedelige liedvorm ABA
- Kreeg tijdens het classicisme een plaats in symfonieën (derde deel).
- Scherzo vanaf  +/- 1800 --> sneller, lichter, vorm mocht vrijer

Ouverture 
Een openingsdeel van bijvoorbeeld een opera. 

Fuga 
Meerstemmige imitatorische compositietechniek waarbij een thema achtereenvolgens in de 
verschillende stemmen terugkeert volgens vast tonale ordeningspatronen (tonica - dominant - 
tonica - dominant) 
De fuga heeft een vastomlijnde opbouw: 
• Expositie: alle stemmen zetten na elkaar het thema in.
• Doorwerking: verwerking van het thema en eventueel nieuw materiaal.
• Coda

In de fuga kom je ook tegen: 
• Divertimento: gedeelten waarin het thema niet voorkomt.
• Stretto: een gedeelte waarin de volgende stem het thema inzet als de vorige nog met het

thema bezig is.
Klik op onderstaande links om voorbeelden te zien van een fuga analyse: 
https://www.youtube.com/watch?v=O_ZUIe4-CJM 
https://www.youtube.com/watch?v=an5qia4nVxo 
https://www.youtube.com/watch?v=OyvSrpQ2eWY 

Contrastwerking  Tegenstellingen in de muziek, bijvoorbeeld; 

- Hard /zacht - Staccato/legato
- Snel / langzaam - Strijken (arco) / pizzicato (plukken)
- Hoog / laag - Veel instrumenten / solisten of kleine groep
- Blazers / strijkers - Korte notenwaarden / lange notenwaarden
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Analyse 12 toonsmuziek - Dodecafonie

Dodecafonie of twaalftoonstechniek ("twaalftoonsmuziek") is een compositiemethode in de 
muziek die in 1923 ontwikkeld werd door Arnold Schönberg. Geen toon mocht belangrijker zijn 
dan de andere, alle dienden in principe even vaak voor te komen in een compositie. Deze 
'democratie' in de muziek geeft de luisteraar een onbestemd gevoel, het gehele principe van een 
tonica wordt in dit systeem vermeden = atonaal. 

Schönbergs twaalftoontechniek maakt gebruik van een reeks, waarin elk van de 12 tonen 
eenmaal voorkomt. Wel mogen tonen herhaald worden, voordat een nieuwe toon uit de reeks 
aan de beurt is. Ook kunnen enharmonisch gelijke noten de ene keer bijvoorbeeld als een gis 
genoteerd worden, maar ook als as. 

Omdat een enkele reeks onvoldoende variatie mogelijk maakte, gebruikte Schönberg tevens de 
"omkering" (horizontale spiegeling der intervallen), de "kreeft" (achterstevoren), en "kreeft van 
de omkering". Elk in alle transposities (bijvoorbeeld alles een grote secunde hoger of alles een 
kwart lager). Dat leverde 4 x 12 = 48 reeksen als basismateriaal voor een compositie op.

Regels
1) Tonen mogen wel herhaald worden (bijv. es, es, es, es, fis, fis a, e, g, g, g, d, d, bes, b, c, cis, cis, as, f
2) Enharmonische gelijke tonen mogen met kruizen/mollen genoteerd worden --> Er staat een Es in de

reeks, maar een dis wordt genoteerd in het stuk.
3) De tonen uit de reeks kunnen verdeeld worden over meerdere partijen.



Muziekgeschiedenis klassiek samenvatting 

Middeleeuwen (450-1450) 
- Volkslied
- Kunstlied

- Estampie

- Gregoriaans

--> gaat over dagelijkse dingen, eenvoudig) 
--> chansons - geschreven door troubadours > meestal ridders, gedichten op 
muziek. Complexere melodieën, bedoeld voor goed opgeleide zangers. 
--> middeleeuwse hofdans

--> eenstemmig, vrij ritme (geen maatsoort, accenten volgen de tekst), 
notenbalk met 4 lijnen, geen duidelijke notenwaarden. Syllabisch (noot per 
lettergreep / melismatisch (meerdere noten per lettergreep)

- Kerktoonsoorten  --> dorisch, frygisch, lydisch, mixolydisch
- Organum --> eerste vorm meerstemmigheid /eenvoudige polyfonie

vanaf 9e eeuw
- Bourdon --> begeleiding in kwart/kwint intervallen overheersen
- De mis --> Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
- Neumen --> Eerste notenschrift

Instrumenten  --> Doedelzak, vedel, draailier, portatief, psalterium 
Naam van componisten vaak onbekend

Renaissance (1450-1600) 
Tijd van de ontdekkingen en uitvindingen. Humanisme en reformatie.

- Bloeitijd van de polyfonie --> imitatie / canon / fugatisch / stemparen
- Meerstemmigheid

- Cantus Firmus

- Familiekwartetten

- Dansen

- Motet
- Madrigaal
- Canon

- Dubbelkorigheid

--> meer terts dan kwint/kwart

--> bestaande melodie (bijv. uit Gregoriaans) die als rode draad 
fungeert in een meerstemmig muziekstuk.

--> uitvoeringen met groepen van dezelfde instrumenten bijv. 4 blokfluiten

Pavane (2 delige maatsoort / langzaam) 
Gaillarde (3 delige maatsoort / snel)

--> kerkelijke muziek, homofoon
-->  wereldlijk, in eigen taal i.p.v. latijn
--> Meerstemmige compositie waarin het thema door twee of  
meer stemmen exact wordt geïmiteerd.
--> De kerk van San Marco te Venetië bood door haar grootte 
renaissance componisten de mogelijkheid om te experimenteren met klank en 
ruimte. De componisten stelden meerdere koren en groepen  
instrumentalisten op verschillende plaatsen in de kerk op. Hierdoor   
ontstonden stereo-effecten en de kenmerkende dubbelkorigheid.

Instrumenten   --> Viola da Gamba, kromhoorn, blokfluit, vedel, klavecimbel, 
luit Componisten: Dufay, Desprez, di Lasso, da Pastrina
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Barok 

1600-1750 

 (=grillige parel)
 Rijke versiering
 Pruikentijd

Kenmerken 
 Melodie: Sequensen,

versieringen (trillers,
voorslagen),
voortspinnen

 Harmonie: basso
continuo (=klavecimbel
en cello), majeur en
mineur

 Klankkleur: Barokorkest,
Viool belangrijk

 Ritme: Barokke motoriek
 Terrassendynamiek

Vormen 
 Suite, fuga
 Opera (aria + recitatief)
 Concerto grosso (met

concertino en tutti)
 Soloconcert
 Sarabande en menuet

Componisten 
Bach, Handel, Purcell, 
Teleman, Monteverdi, 
Vivaldi, Sweelink

Weense Klassieken 

1750-1815 
   w  
 Strakke vormen
 Regelmaat
 Rede, verlichting,

rationalisme

Kenmerken 
 Melodie: Periodieke

zinsbouw (voorzin,
nazin), motieven en
drieklanken,
toonladderfiguren

 Harmonie: V - I einde,
albertijnse bas

 Klankkleur: Klein
symfonieorkest met hobo,
hoorn, klarinet, dwarsfluit,
fagot, strijkers, slagwerk

 Piano i.p.v. klavecimbel

 Contrasten
 Cadens (solo)

Vormen 
 Sonate
 Symfonie
 Strijkkwartet

Componisten
  Hayden, Mozart,   
  Beethoven

Romantiek 

1815-1900 

 Vrije vormen
 Gevoel, verlangen, vlucht
 Natuur

Kenmerken
 Melodie: Lange
melodieën en virtuositeit
 Harmonie: Chromatiek,
modulaties, leidtoon-
spanningen
 Tempo: Rubato,
Accelerando, Ritenuto
 Overgangsdynamiek:
Crescendo/decrescendo
 Klankkleur: Enorme
symfonieorkesten met
uitbreiding: saxen, harp, tuba
 Extremere contrasten
 Climax werking
 Pizzicato

Vormen
 Romantische symfonie
 Programmamuziek
 Symfonisch gedicht
 Nationale scholen
 Kunstlied
Componisten 
Chopin, Schubert, Berlioz, 
Mendelssohn, Brahms, 
Verdi, Wagner, Grieg, 
Smetana Dvorak, 
Tsjaikovski, Moussorgski, 
Mahler
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XXste eeuw – modern klassieke muziek 
1. Impressionisme

Sprookjesachtig, vervolg op romantiek (eindstation romantiek)
Kenmerken:   -

- Nog meer chromatiek, modulaties
- Rubato, los van tempo spelen, maatsoorten bijna niet herkenbaar
- Arpeggio, glissando

Voorbeeld: La Mer, Debussey 

2. Expressionisme
Programmatische muziek, maar zoekt meer de grenzen op. Streven naar uiterst expressieve en
emotionele muziek waarin uitdrukking werd gegeven aan strijd, geweld, conflict, innerlijke
verscheurdheid. Extreme gemoedstoestanden als hysterie en krankzinnigheid uitten zich
in zeer complexe, surrealistische muziek.
Kenmerken:       -  Ritme is belangrijk

- Ostinato (ritmisch, melodisch, bas)
- Dissonanten
- Atonaal
- Experimenteel
- Maatwisselingen, onregelmatige maatsoorten
- Bitonaliteit/polytonaliteit/polyritmiek/polymetriek

Voorbeeld: Le sacru du printemps – Stravinsky 

- Dodecafonie (twaalftoonsmuziek)
Voorbeeld:  Kinderstück – Webern en Suite für klavier opus 25 – Schönberg 

3. Avant – garde:  Experimentele muziek

Kenmerken:     - Voorwerpen gebruiken en inzetten als instrumenten
- Geluiden met stem maken
- Een creatief idee is belangrijker dan de schoonheid van een stuk
- Gebruik van elektronische instrumenten
- Klankvelden/clusters (meer dan 3 tonen samen, heel dicht op elkaar)

Voorbeeld: Stripsody  - Cathy Berberian en 4”33 – John Cage 

4. Minimal music:
Kenmerken: - Duidelijk tempo 

- Eindeloze herhalingen
- Korte duidelijke muzikale frases
- Accent op consonante samenklanken
- Terugkerende thema’s met variaties, kleine

veranderingen, weinig ontwikkeling

Voorbeeld: Steve Reich – Nagoya Marimbas en Philip Glass – Violin concerto nr. 2 

Spotify: Afspeellijsten  Bregje Kelderman  
https://open.spotify.com/user/11157348461?si=eM7Z9PIgRCSrmD4rvWkg4Q  
HG Middeleeuwen HG Classicisme 
HG Renaissance HG Romantiek 
HG Barok HG Twintigste eeuw 
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Jazz 
blues 

(eind 19e 

eeuw) 

- 12-matenstructuur/bluesschema

- I - IV - V

- bluenotes

- call-and-response

- dirty intonation

- glissando op gitaar (d.m.v. slidetechniek)

- overwegend langzaam

klankkleur 

- piano

- zang en gitaar (later elektrisch versterkte gitaren en

bassen)

- historische ontwikkeling van

de blues: worksongs en

folkblues

- bezingen van onrecht,

onderdrukking en

(dagelijkse) zorgen

- gospel

Robert Johnson – Crossroad 
(1936) 

Blind Willie McTell – Broke Down 
Engine (1935) 

ragtime 

(ca. 1900) 

- op de piano: onderstem afwisselend octaven op de eerste tel

van de maat en akkoorden op de tweede tel

- syncopische melodie met accenten voor of na de tel

- marsachtig: 2/4-maat

- A-A-B-B-A-C-C-D-D-vorm

klankkleur 

- piano

- eerste gecomponeerde /

genoteerde muziek van Afro-

Amerikanen

Scott Joplin – Maple Leaf Rag 
(1899) 

James Scott – Frog Legs Rag 
(1906) 

dixieland 

(ca. 1910) 

- 4/4-maat

- breaks

- gelijktijdige collectieve improvisatie
- nadruk op tweede en vierde tel

klankkleur 

- melodiesectie: klarinet, trompet / cornet, trombone, piano

- ritmesectie: banjo, gitaar, bas (contrabas /

tuba/sousafoon) en drums

- samensmelting van blues,

spirituals, ragtime,

marsmuziek en songs

Original Dixieland Jazz (“Jass’) 
Band – Livery Stable Blues 
(1917) 

The New Orleans Rhythm Kings – 

Milenberg Joys (1923) 

swing 

(ca. 1930) 

- 4/4- of 2/2-maat

- call-and-response tussen secties

- instrumentale solo’s

- medium tempo of uptempo

- riffs

- vrijere rol piano t.o.v. dixieland

- walking bass

klankkleur 
bigband 

- melodiesectie: saxofoons, trompetten en trombones

- ritmesectie: ritmegitaar, piano, contrabas en drums

- vaak met vocalist(e)

- danszalen

- gearrangeerd

Duke Ellington and his Cotton 
Club Orchestra – Diga Diga Doo 
(vocals: Irving Mills & Ozie Ware 
- 1928)

Paul Whiteman and His 
Orchestra– My Blue Heaven 
(vocals: Gene Austin -1927) 

bebop (ca. 
1940) 

- chromatiek

- gewaagde harmonieën / uitgebreide, ingewikkelde
akkoordenschema's

- onregelmatige korte frases en motieven

- overwegend hoog tempo

- solo’s in double time t.o.v. de begeleiding

- sterke offbeat (afterbeat)

- thema’s begin unisono, daarna improvisatie, daarna hh thema

klankkleur 

- solisten: saxofoon en trompet

- ritmesectie: piano, contrabas en drums

- thema, melodie en
improvisatie in dienst van steeds 

ingewikkelder akkoordenschema

Charlie Parker – Anthropology 
(oorspronkelijke song: I got 

rhtyhm - 1947) 

Dizzy Gillespie & Charlie Parker – 
Hot House (oorspronkelijke song: 
What is this thing called love –
1951) 
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freejazz 

(ca. 1960) 

- associatief aaneenrijgen van melodische

fragmenten

- geen duidelijke beat

- onafhankelijkheid van akkoordenschema, metrum, 
tempo, ritme en vorm

- vrije improvisatie zonder afspraken over 
bijvoorbeeld: tempo, toonsoort en ritme

klankkleur 

- experimentele klanken uit het instrument halen

Ornette Coleman – Invisible 

(1958) 

Cecil Taylor – Air (1960) The 
world of Cecil Taylor 

jazzrock / 

fusion 

(ca. 1970) 

- blues achtige motieven

- eenvoudige akkoordenschema’s: I - IV - V en II - V - I

- gebaseerd op riffs

- ook onregelmatige maatsoorten

- straight feel / achtste noten

- syncopen

- veel accenten / zwaar aangezette beat

klankkleur 

- ook popinstrumentarium

- fusion van rock, soul en jazz

Miles Davis – John McLaughlin 
(1970) 
Weather Report – Birdland (1977) 

latin jazz 

(ca. 1940) 

- mengvorm van jazz met Zuid-

Amerikaanse ritmes

klankkleur 

- uitgebreide ritmesectie met latin percussie

Mercy. Mercy, mercy – Willie 
Bobo , Joe Zawibul 

Agua de beber – Sergio Mendes & 
Brasil ’66  

cooljazz 

(ca. 1950) 

- akkoordenschema’s van standards vormen de basis.

- lange melodische frases

- overwegend langzaam tempo

- polyfonie

- ritmesectie speelt exact en accentloos in tempo.
- rustige / ingehouden manier van spelen

klankkleur 

- gebruik van brushes en dempers

- uitbreiding met andere instrumenten (bijvoorbeeld:

dwarsfluit, hoorn of vibrafoon)

- gearrangeerd

- ontstaan als reactie op
bebop

Lennie Tristano Sextet – Intuition 
(1949) 

Gil Evans – Willow Tree (1958) 

hardbop 

(ca. 1955) 

- gebruik van orgelpunten (=aangehouden (bas)toon)

- improviseren op modi (=kerktoonladders)

- twee- en driestemmige thema’s
- vloeiende melodische lijnen

klankkleur 

- kleine bezetting: ritmesectie met uitbreiding van één of
meerdere blazers

- nieuwe composities

- ontstaan uit bebop

Art Blakey & The Jazz Messengers 
– Whisper Not (1958)
Freddie Hubbard – Arietis (1961)

Afspeellijst HG Jazz op Spotify: 

https://open.spotify.com/playlist/0XvftPSNZqLO

5vcWm6aj7F?si=ux1cz61fTfuSm8QzoLGKqQ
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Popmuziek
rhythm & blues 

(ca. 1945- 1965) 

- afterbeat

- bluesschema’s en bluesmelodieën

- rauwe zangstem

- vrij ritme met triolenfeel/swing

klankkleur 

- (tenor)saxofoon, elektrische gitaar, piano,

contrabas / basgitaar en drums

- eerste elektrisch versterkte

popmuziek

- ontwikkeling van de

elektrische gitaar

- ruige, rauwe blues

- stedelijke invloed

Three ‘o clock blues – BB King 
Answer to the laundromat blues 
– Albert King

country 

(eind 19e eeuw-

heden) 

- eenvoudige vorm

- volksmelodieën

klankkleur 

  viool, gitaar, banjo, accordeon 

- gebaseerd op onder meer

Angelsaksische volksmuziek

Misty – Ray Stevens 

rock-‘n-roll  

(ca. 1950- 1970) 

- Gitaar, piano en bas spelen elk een eigen

ritmisch patroon

- bluesmelodieën

- gebaseerd op bluesschema’s

- bijna altijd majeur

- walking bass

- hoog tempo

- met triolenfeel uitgevoerd, maar ook veelvuldig

gebruik van gelijke achtsten

- breaks en gebruik van riffs

klankkleur 

- (tenor)saxofoon, elektrische gitaar, piano,

contrabas / basgitaar en drums

- ontstaan vanuit de

jeugdcultuur

- rock-‘n-roll als blanke

vertaling van rhythm &

blues

Great balls of fire – Jerry 

Lee Lewis 

(mersey)beat 

(ca. 1955- 

1968) 

- eenvoudige melodieën

- sterke afterbeat

- strakke beat; benadrukken van alle tellen van

de 4/4-maat

- meerstemmige zang

klankkleur 

- leadzang en achtergrondzang

- leadgitaar, ritmegitaar, basgitaar en drums Ain’t she sweet – The 

Beatles 

soul  

(vanaf ca. 1960) 

● algemeen:

- gebruik van syncopes

- begeleiding speelt staccato op de tel

klankkleur 

- blazers en (Hammond)orgel

twee hoofdstijlen: 

● Stax:

- ontstaan vanuit improvisatie

- ruige, expressieve zang

- zeer eenvoudige harmonieën

● Motown:

- gearrangeerd

- harmonisch uitgebreider

- meer gepolijste zang

- melodie vaak meerstemmig gezongen

- gebruik van strijkers

- ontstaan uit gospel en

rhythm & blues

Stax:  

Sitting on the dock of the bay – 
Otis Redding 
Mister big stuff – Jean Night 

Motown:  

I heard it through the grapevine 
– Marvin Grey
Where did our love go – The
Supremes
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funk  

(vanaf ca. 1965) 

- benadrukken van de eerste tel door de

basgitaar

- direct gedempte aanslagen op de gitaar
- fragmentarische melodieën
- korte, complementaire ritmische figuren in de

begeleiding

- korte, stotende riffs door de blazers

- slaan op, en trekken aan de snaren van de

basgitaar / slappen

- sterk aanwezige ritmesectie

- sterk syncopisch

- zeer expressieve zang vanuit improvisatie

- rechtstreeks voortkomend

uit Stax-soul

- ophitsend

- voornamelijk dansmuziek

 Cissy Strut – The Meters 

disco 

(ca. 1975- 1985) 

- eenvoudige ritmes, bedoelt om op te dansen
- gearrangeerd

- gepolijste zang

- melodie vaak meerstemmig gezongen

- Teksten hebben geen diepere betekenis
- monotone beat ( 4 on the floor beat)
klankkleur 

- gebruik van blazers, strijkers en elektronische

instrumenten waaronder (elektronisch) orgel en

synthesizers

- cross-over van Motown,

soul en funk

Boogie Wonderland – 

Earth, wind and fire 

Dancing queen - ABBA 

reggae  

(vanaf ca. 1968) 

- afterbeat, soms kwartentriolen en tegenaccenten

- eenvoudige harmonische schema’s

- fragmentarische melodielijnen, improviserend

- rustig tempo

- strakke riffs in bas

- vrij bewegende melodie t.o.v. begeleidingsritme

klankkleur 

- achtergrondkoortje, blazers, elektronisch orgel

/ keyboard, elektrische gitaar, basgitaar en

drums en veel studio-effecten

- ontstaan op Jamaica als

mengvorm van rhythm &

blues en eigen muziek van

Jamaica

gekoppeld aan Rastafari 

beweging 

One love – Bob Marley 

rock  

(vanaf ca. ‘60) 

● bluesrock (vanaf ca. 1960)

- gebruik van distortion

- rauwe gitaarriffs

klankkleur

- gitaar, basgitaar en drums

● folkrock (vanaf ca. 1965)

klankkleur

- zang, akoestische gitaar, mondharmonica

● psychedelische / progressieve rock

- lange songs met uitgebreide solo’s

- ook onregelmatige maatsoorten

 klankkleur 
- veel klankeffecten

- ontstaan vanuit de Afro-

Amerikaanse blues en

country

- ontstaan in Engeland

- maatschappijkritische

teksten

- zelfgeschreven songs door

singer-songwriter

- muziek maken onder invloed

van drugs

hardrock/metal 

(vanaf ca. 1970) 

- drukke en strakke drumritmes

- eenvoudige en pompende bas

- gebaseerd op strakke gitaarriffs

- powerakkoorden (=akkoorden zonder terts)

- schreeuwende en/of zeer hoge zangstem

- snelle, meestal virtuoze, gitaarsolo’s

- zwaar versterkte en vervormde klanken

- ontstaan uit de bluesrock

- spectaculaire liveshows

- bij metal: hang naar het

bovennatuurlijke

 White trash millionaire – Black 

 stone cherry 

 Master of puppets - Metallica 
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Afspeellijst HG Pop op Spotify: 

https://open.spotify.com/playlist/3nYws69H0efV6x0cu

dcD69?si=pfUpcgzRTPe2sAClh_OFuw

symfonische rock 

(vanaf jaren 70) 

- complexe muziek door bijvoorbeeld: harmonie,

maatwisselingen, vorm en elementen uit de

klassieke muziek

klankkleur 

- gitaar, bas en drum aangevuld met instrumenten

uit het symfonieorkest

- uitgebreid scala aan synthesizers en keyboards

- intellectuele / artistieke

stroming

- uitgebreide arrangementen en

composities

- theatrale liveshows

Mother earth – Within 
Tempation 

punk(rock)  

(ca. 1975- 1985) 

- eenvoudige melodieën en begeleiding

- schreeuwerige zang

- snel tempo

klankkleur 

- elektrische gitaar, bas en drums

- anarchistisch

- korte, kernachtige songs

- ontstaan als reactie op de

popmuziek van de jaren ’70

Ruby soho - Rancid 

hiphop  

(vanaf ca. 1975) 

- gesproken woord als vervanger van traditionele 
zangpartij / rap

- (hiphop)beats
- turntablism, bijvoorbeeld scratchen
- vaak gebaseerd op samples

- zware bas

- deejay als muzikant

- maatschappelijke

problemen

- rappen als kenmerk van hiphop 

Dear mama – Tupac 

gitaarrock  

(vanaf ca. 1980) 

- hoog, helder gitaargeluid naast vervormd

rauw geluid

- rustig couplet met gebroken akkoorden,

afgewisseld met stevig refrein met

powerakkoorden

- uitgebreide harmonie

 klankkleur 
- ook akoestische gitaar

- oudere popstijlen als

inspiratiebron

- teksten zowel
maatschappijkritisch en
cynisch als poëtisch en

introspectief

 Sweet child ‘o mine – Guns ‘n 
 Roses 

dance  

(vanaf ca. 1985) 

● algemeen:

- kickbeat

- ten minste 120 bpm

- vrij op elkaar plaatsen en verweven van

verschillende muzikale lagen/tracks

● house:

- gebruik van tekstsamples

● techno:

- grotendeels met computer

samengesteld

- meestal ontbreken van zang
- minimalistisch

- deejay als artiest

- gericht op het in trance

brengen van het publiek

- voornamelijk dansmuziek

- commerciële muziek

- live mixen van platen

- ontstaan als deejaymix

- ontstaan uit disco

- undergroundmuziek

- wars van commercie

 Coma cat – Tensnake 

 Heavy rotation - Rudosa 

r&b  

(vanaf ca. 1995) 

- gearrangeerd

- gebruik van samples

- gestileerde achtergrondzang

- melismen

- stevige, zware bas

- strakke hiphopbeats

- uitgebreide harmonie

- veel uithalen in de zang

- ontstaan uit soul, funk en

hiphop

- Afro-Amerikaanse

dansmuziek

 Creep – TLC 
 My lovin’ – En Vogue 
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Muzikale Parameters 
Toonhoogte
Begrippen: melodie, noten (ABCDEFG), kruizen (Ais, Cis, Dis, Fis, Gis), 
mollen (As, Bes, Des, Es, Ges), G-sleutel, F-sleutel 

Laag  - - - - - Hoog 
Dalend - - - - - Stijgend 
Grote intervallen - - - - - Kleine intervallen 
Sequens - - - - - Ostinato  
(motiefherhaling dalend/stijgend) (hardnekkige motiefherhaling)

Toonduur 
Begrippen: ritme, motief, ostinato, fermate, notenwaarde (hele, halve, kwart, achtsten, 
zestienden noten en rusten) 

Lang   - - - - - Kort 
Noten op de tel spelen - - - - - Syncope 

Dynamiek 
Begrippen: zacht en hard/luid spelen 

Zacht (pp, p, mp)  - - - - - Hard (mf, f, ff) 
Overgangsdynamiek - - - - - Terrassendynamiek 
Crescendo  - - - - - Decrescendo 

Tempo 
Begrippen: langzaam – medium – uptempo, versnellen, vertragen 

Largo  - - - - - Allegro 
Grave - - - - - Presto 
Accelerando - - - - - Ritenuto 
Vast tempo - - - - - Rubato 
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Muzikale Parameters 
Klankkleur
Begrippen: Sound, timbre, distortion (gitaar), houblazers, koperblazers, strijkers, slagwerk 

Warm   - - - - - Schel 
Akoestisch - - - - - Elektrisch 
1 instrument - - - - - Een groep (verschillende) 

instrumenten samen 
   Met veel lucht zingen - - - - - Met veel klank zingen 

Toonsoort / samenklank
Begrippen: mollen/kruizen aan de sleutel, transponeren, chromatiek, pentatoniek, unisono 

Majeur  - - - - - Mineur 
Tonaal  - - - - - Atonaal 
Consonant  - - - - - Dissonant 
Dezelfde toonsoort - - - - - Moduleren 
Homofoon  - - - - - Polyfoon 
Parallelle beweging - - - - - Tegenbeweging  
Bourdon (open kwint) - - - - - Orgelpunt (1 aangehouden bastoon) 

Maat en maatsoort
Begrippen: maatstrepen, hoeveel tellen in een maat, opmaat 

Regelmatig (3/4, 4/4, 6/8)  - - - - - Onregelmatig (5/4, 7/8) 
Accenten op de tel (1e en 3e tel) - - - - - Afterbeat (2e en 4e tel accent) 

Speelwijze / articulatie 
Begrippen: pizzicato, vibrato, glissando, arpeggio, slappen (basgitaar), scat vocal, 
walking bass, portato 

Legato - - - - - Staccato 

Vorm 
Begrippen: herhalingstekens, Dal Segno, Coda, A – A- B – A’ – C – D, intro, couplet, refrein, 
bridge, tussenspel, periodebouw, opbouw 
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