
 



    

 

 

 

 

 

 

      OVER DE AUTEUR 
       Jan Droog werd in 1923 in Amsterdam geboren. Hij  bezocht als 10/ 11-jarige de  

        Amsterdamse Volksmuziekschool waarvan Willem Gehrels de Directeur was.   

        Zo kwam hij in aanraking met de  elementaire  vorming   op het terrein  van de  

        muziek. Ook als leerling van de Gemeentelijke Kweekschool  voor Onderwijzers  

        kreeg hij les van Willem Gehrels die hem bovendien opleidde voor het Getuigschrift 

        Algemeen Vormend Muziek  Onderwijs. 

        In de laatste jaren van de Oorlog slaagde hij voor Onderwijzer, Hoofdonderwijzer , 

        voor de Akte Engels en het Gehrels Getuigschrift.   

        Hij kwam de oorlog redelijk goed door en reageerde in 1946 op een oproep vanuit  

        Curacao . Hij werkte daar in verscheidene onderwijsfuncties  en werd na 23 jaar  

        gepensioneerd als Gouvernements Inspecteur van het Onderwijs in de Nederlandse 

        Antillen. 

        Hij had nog het genoegen de heer Gehrels te mogen assisteren bij diens introductie 

        van de Gehrels Methode op Curacao. 

        Na zijn terugkeer naar Nederland in 1969  doceerde hij  Engels, Duits en Pedagogiek      

        aan de RijksPedagogische Academies van Arnhem, Amersfoort en Utrecht.  

        In 1974 studeert hij af  aan de Universiteit van Utrecht in het vak  Filosofische Peda-  

        gogiek.  

        Na zijn pensionering in 1985 vestigde hij zich in zijn huidige woonplaats Ruurlo 

        waar hij ook o.a.  op muzikaal gebied actief was, o.a. als dirigent van een Seniorenkoor  

        uit Groenlo en 22  jaar als fluitist en oudste lid van het Zutphense Seniorenorkest  

        “Happy Days”. 

        Hij schreef tussen 2005 en 2010  4 boeken  o.a een kroniek over zijn verblijf in de 

        Nederlandse Antillen, een auto-biografie  en een verhalenbundel.  
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            LAAT KINDEREN  MUZIEK  MAKEN 
       

                                  D  E  E  L    1 

 
 
 VERANTWOORDING                      

  

In het algemeen zal iedere opvoeder (ouder, leerkracht)  het eens zijn 

met de opvatting, dat in de opvoeding van de jeugd een elementaire 

muzikale vorming niet mag ontbreken. Dat die dan ook in het les-

programma moet zijn opgenomen  is daarvan het logisch gevolg. Op 

de meeste basisscholen beperkt die vorming zich echter tot het vak 

“zingen”( als tenminste  daaraan aandacht wordt besteed). 

Vanuit het lesrooster kan het onderdeel zingen meer bieden dan het 

aanleren van een melodie en de tekst. Het kan leerlingen vertrouwd 

maken met begrippen als toon, toonhoogte , maat en ritme en uitein-

eindelijk met het relatieve en vooral het absolute notenschrift. Daarop   

       kan op  worden voortgebouwd wanneer later gekozen wordt voor het      

       leren bespelen van een muziekinstrument. 

Met die  aangepaste elementaire vorming kan  in feite in de laagste 

groepen begonnen worden.Op een speelse manier kunnen de primaire 

elementen van het  notenschrift worden aangeleerd, terwijl tegelijker- 

tijd de muzikale competenties (zoals bijv. muzikaal gehoor, maat- en 

ritme-gevoel ) worden ontwikkeld. Daarbij kan b.v. een blokfluit-spe- 

spelende leerkracht gemakkelijk (en goedkoop) zijn lessen illustreren.     

 

      Op dat elementaire muzikale onderricht berust de methode  

            ALGEMEEN VORMEND MUZIEKONDERWIJS  

                            van Willem Gehrels.  

Deze methode is al vóór de Tweede Wereldoorlog ontworpen. 

      
WILLEM GEHRELS  was directeur van de Amsterdamse 

Volksmuziekschool. Het bijzondere van deze school was, dat alleen 

kinderen van ouders wier jaarinkomen lager was dan een bepaald be-  

drag als leerling konden worden ingeschreven. In   lessen op twee 

werkdagen na schooltijd werd hun op een aantrekkeljke manier ba-  

sisbegrippen van de muziek bijgebracht.  - 

        

Het GETUIGSCHRIFT ALGEMEEN VORMEND MUZIEKONDER- 

WIJS  stelt bezitters van dit diploma in staat leerlingen  op  verant-

woorde wijze  de primaire algemene muzikale vorming bij te brengen. 



         Op deze methode is deze  leidraad  gebaseerd. Het bezit van het Geh- 

rels' diploma is overigens geen vereiste om deze elementaire vorming    

aan basisschoolleerlingen aan te bieden. 

Nu door maatregelen van de regering  veel muziekscholen  geen of  in 

ieder geval aanmerkelijk minder subsidie ontvangen en hun deuren 

moeten sluiten komt ook het instrumentaal onderwijs in  moeilijkhe-

den .Theoretische Muzieklessen op de basisschool kunnen bij latere 

instructieve lessen op een muziekinstrument  enigermate soelaas 

bieden. Wanneer immers de leerling die de lessen op de basisschool 

heeft gevolgd en daardoor voor een goed deel het omgaan met het 

notenschrift beheerst,  wil beginnen met lessen in het bespelen van een 

instrument  wordt dan   niet geconfronteerd met de dubbele 

moeilijkheid:het leren omgaan met  het notenschrift en het gelijktijdig 

leren bespelen van een muziekinstrument .  

Helaas zullen deze lessen naar alle waarschijnlijkheid  voor  vele 

ouders in toenemende mate onbetaalbaar blijken.Wanneer echter een 

leerling vertrouwd is gemaakt  met het notenschrift kan dat verlichting 

(minder lessen) ) betekenen voor  later instrumentaal onderwijs. Door 

       de bezuinigingsmaatregelen is het gevaar niet denkbeeldig, dat het le-       

       ren bespelen van een muziekinstrument voorbehouden blijft aan kinde-   

       ren van ouders in goede doen. 

 

Dit is dan ook het toekomstbeeld dat ondergetekende die het voorrecht 

heeft genoten zijn hele ( lange )  leven op vele manieren van muziek te  

kunnen genieten voor ogen heeft en hem mede geinspireerd heeft tot 

het samenstellen van deze handleiding. 

 
                      ********* 
 
            
 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



 

                               UITGANGSPUNTEN 

 

 

 

 

1. In principe zou elk kind  in de gelegenheid moeten worden gesteld 

de elementaire facetten van het luisteren naar  of  het zelf maken  van 

muziek  te ervaren.  Belangstelling voor muziek hoeft  niet te worden 

gewekt  die is bij kinderen vrijwel altijd aanwezig. 

 

       2 Er zal al op de basisschool aandacht moeten worden besteed  aan   

       een aangepaste  vorm van muzikale opvoeding. 

 

3. Het vak “zingen” (zo  dat opgenomen is in het lesrooster) zou 

daartoe  het startpunt moeten zijn. 

 

4. In het algemeen gesproken bezit ieder mens een “instrument”waar-  

mee muziek kan worden gemaakt, namelijk de  STEM. 

 
5.De veel gebruikte uitdrukking “zang en muziek” is  een pleonasme 

en dus onjuist: immers zang is een vorm van muziek, namelijk vocale 

muziek.  

 

6. Wanneer een kind al op de basisschool de primaire beginselen van 

het theoretisch muziekonderwijs worden bijgebracht  zal het eventueel 

in een later stadium met minder moeite een instrument leren bespelen. 

Het technisch beheersen ervan kan dan alle aandacht  krijgen. 

 
7.Een ander voordeel is, dat  bij de  keuze van een muziekinstrument 

ook nog het advies van de leerkracht van de basisschool  kan worden 

meegewogen. Deze zal  immers zijn oordeel  baseren op de muzikale 

kwaliteiten (zuiverheid van het gehoor, maat- en ritme- gevoel enz. ) 

van de leerling.  Daarmee kan voorkomen worden, dat een verkeerde  

keus door de, in feite onvoldoende aanleg daarvoor,  al in een vroeg 

stadium leidt tot opgeven van de lessen.   

  

   

    

                   *************** 
 
 

         
 

 

 



                          BEGRIPPEN  DIE  AAN  DE  ORDE  KOMEN 

 
1. ZINGEN 

 

Het zingen is het startpunt  en middelpunt. Bij vrijwel alle oefeningen 

wordt gebruik gemaakt van de stem.(oefeningen van het gehoor, het 

geheugen etc.) 

 

2. MAAT en RITME 

Het meeklappen bij het zingen van een lied  is de voor de hand liggen-

de aanvangsoefening. Die kan worden uitgebreid met behulp van wat 

percussie- instrumenten als tamboerijn,triangel ,trommel, bongo enz.  

Ook het in de maat lopen en uiteindelijk ook ritmische  figuren lopen. 

        

       3.STEMVORMING 
 

Geen aparte oefeningen. Wel wordt gelet op klankvorming, articulatie, 

ademhaling, houding enz.  Dat komt overigens bij de  de andere oefe-

ningen ook aan de orde.   
 
4.MEERSTEMMIGHEID        
 

Het voornaamste doel is, dat zuiver eenstemmig kan worden  gezon-

gen. We beginnen dan ook met eenvoudige melodietjes die bij sommi-

ge oefeningen uit enkele noten bestaan. Als die goed geoefend blijken, 

kunnen in beperkte mate tweestemmige liederen worden geprobeerd. 

Daarbij  moet  wel rekening gehouden worden met de noodzaak een 

tweede stem niet altijd uitsluitend door  een zelfde  groep ( vaak wor- 

den de jongens daartoe veroordeeld )  te laten zingen. De tweede stem 

is in de meeste gevallen niet de meest aantrekkelijke  en ligt vaak niet 

goed in het gehoor. Een aparte omstandigheid is, meestal in de hoge- 

re groepen, dat sommige jongens de “baard-in-de- keel” hebben en 

niet zelden als “brommers” het zwijgen opgelegd krijgen (ga jij nu 
maar wat tekenen ).   
  
5.CANON-ZINGEN/LOPEN 

 

Het zingen van een canon is een uitstekend middel om leerlingen te  

leren omgaan met  meerstemmigheid. Bij deze vorm van polyfone 

muziek  leren de kinderen allen dezelfde melodie en dezelfde tekst. 

Het na elkaar  “invallen” heeft daarnaast nog enigszins de aantrekke-

lijkheid  van het elkaar “achterna zittenMet name is dat het geval bij 

het canonlopen.  In twee of drie groepen wordt in een kring om elkaar 

heen gelopen en op verschillende momenten begonnen en ook 

geëindigd.Het speelse element maakt het  elkaar nazitten van de 

stemmen extra boeiend.  We hebben daarom een aantal canons in de   



als aantrekkelijke   illustratie van de begrippen   opgenomen.  

 

6.SAMENZANG 

 

Als we samen  willen zingen  moeten we natuurlijk  gelijk beginnen . 

(Bij bijvoorbeeld een canon  hoeft dat  niet als we  die met meer dan 

één stemgroep  als canon willen zingen).  Natuurlijk moet je ook  alle-

maal op dezelfde toonhoogte  beginnen. Als de O. die niet aangeeft en 

we allemaal  het eerste woord met een verschillende  toon beginnen  

komt er van samen- zingen niets terecht. 

Er moet dus een mogelijkheid zijn om bij de woorden  die we  zingen 

de juiste toonhoogte en dus de juiste (verschillende ) noten te laten 

horen.   Die mogelijkheid is er natuurlijk .We hebben daarvoor  : 

 

 HET  NOTENSCHRIFT     
Daarbij hebben we  twee mogelijkheden (er zijn er  

meer,maar die zijn voor ons doel niet geschikt). 

4. het relatieve notenschrift 

5. het absolute  notenschrift 

  

7. MAJEUR  EN  MINEUR  en TOONLADDERS 

  

8. INSTRUMENTALE   BEGELEIDING 

   

Is geen vereiste , maar dikwijls wel erg makkelijk. Vooral bij het con-

troleren van de zuiverheid,  het aangeven van de  begintoon, het mu-

ziekdictee enz. Voor de niet muzikaal geschoolde leerkracht kan het 

bespelen van de blokfluit( gemakkelijk te leren en goedkoop in de 

aanschaf) een practisch hulpmiddel  zijn. Vaak is er op een school een 

(mini) keyboard aanwezig. Ook uitstekend te gebruiken bij het zingen. 

De liederen zijn niet gekozen om  er anderen mee te bekoren,maar 

zuiver en alleen om practische redenen. 

 

9. MAATSLAAN 

Het is af te raden de dirigeerstok als een dirigent te hanteren.(de klas 

vormt geen koor). Het bescheiden (met één hand bijvoorbeeld  )  

aangeven van de maat  is voldoende. 

        

10    MUZIEKDICTEE  

Muzikaal geheugen en improvisatie. 

 

                           *************** 
 

 

 

 

 



 

 

OPMERKING 

In het eerste deel hebben we een overzicht gegeven van begrippen 

die in deze elementaire handleiding in het tweede (practische) deel   

als oefeningen zijn beschreven. Op verschillende manieren komen 

die bij de begrippen aan de orde. 

 

Het zijn geen afgeronde lesprogramma's, maar bieden uitwerking 

van de aangeboden begrippen. In het eerste deel van de practische 

oefeningen maken we gebruik van het relatieve notenbeeld; in het 

tweede deel  komt het uiteindelijke doel: het omgaan met, het han- 

teren van  het  Absolute Notenschrift aan de orde.                        

 

In het bespreken van de oefeningen en de verschillende onderde-

len  is een stijl gebezigd die een beetje de sfeer in de klas moet be- 

naderen. Zowel de leerkracht als de leerlingen worden af en toe 

aangesproken . 

Ook de aard van sommige liedjes  helpen mee om een  ongedwon-

gen sfeer in de klas te creéren.                            

 

De bijgevoegde liederen  zijn voor een deel die liederen die  de sa-

mensteller van deze handleiding zich nog  herinnerde uit zijn kin- 

dertijd. Veel waren verzameld in de bundel van Jop Pollman  

“HET NEDERLANDS VOLKSLIED”.Hier en daar zijn de woor- 

den aangepast  om ze geschikt te maken voor de huidige jeugd van 

de basisschool. 

Er is geen geleidelijke opklimming in moeilijkheid.De meeste lie- 

deren  kunnen regelmatig gezongen worden. 

                   

 

                                           **************** 

 

 

 

 

 

 

                                                



                                          D E E L   2 

 

1.  ZINGEN 

         OM EEN LEUKE START TE MAKEN  LUISTEREN  WE  
           NAAR DE CANON  ` VIVA LA MUSICA ` 
                      en proberen die op gehoor te zingen                                                                

( lied nr. 1)  

        Uiteraard   is het zingen het uitgangs – en startpunt .  We laten de ll.                     

        zelf eerst een lied kiezen.  Als niet tot consensus leidt komen we zelf  

        met “Vader Jacob” op de proppen. (al hebben we die een klein beetje  

veranderd.)  i. “Beste Jacob ,beste Jacob, slaap je nog, vooruit Joch !  

Hoor de  klokken acht slaan ; zou je niet es opstaan,  'tIs wel mooi.  !  

 uit je kooi !! “                   

Het is ook op de eerste les aan te raden te letten op een ontspannen 

lichaamshouding en een geregelde ademhaling. Het lied wordt een 

paar keer gezongen, maar nog niet als canon. 

 

AFVALSPEL 

Om de leerlingen toch een beetje te boeien en tegelijk het muzikaal 

geheugen te oefenen  laten we    Jacob  zijn naam verliezen en moeten 

de ll. die “innerlijk” zingen, dus “Jacob” niet  hardop zingen . 

Om het nog wat moeilijker ( en daardoor boeiender) te maken wordt 

ook nog het woord “klokken” niet hardop gezongen. 

Uitstekend geschikt is ook het lied “Mijn Hoed”. Behalve voor het 

muzikaal geheugen kan dit lied beweging in de stil zittende klas te-

weeg  brengen.(lied nr.”2  ) 

 

   “Mijn hoed die heeft drie hoeken, drie hoeken heeft  mijn hoed en     

   had die niet drie  hoeken  dan  was  het  niet mijn hoed “. 

 

Eerst wordt , nadat het lied een aantal keren gezongen is en gekend 

wordt door de klas, het woord “ hoed”weggelaten .In plaats daarvan 

wordt met de hand even de schedel  aangeraakt.  

Het volgende woord is dan  “mijn” en dat wordt dan samen (waarbij 

de hand op de borst  tikt) met  “mijn    hoed “ weggelaten en niet  

hardop gezongen.   Lukt dat goed dan kan de afvalrace  nog worden 

uitgebreid met bijvoorbeeld  “drie” waarvoor in de plaats drie vingers 

worden opgestoken. Tenslotte  nog met  “hoeken”  Die worden ver- 

vangen door een gebogen  arm ( de elleboog) op te heffen. Een bekend 

lied kan ook op de volgende manier aantrekkelijk worden gemaakt 

door het verrassingseffect te  laten meespelen. De O. dirigeert  met  de 

ene hand de zang en met de andere  (geheven) hand slaat hij af en toe 

het zingen af.  Tijdens de  “afslag-pauze”moeten de leerlingen dus 

innerlijk verder zingen en blijft de O. de maat slaan tot de hand weer 

geheven wordt.De vele vergissingen die zeker  worden gemaakt 

verhogen de gezellige sfeer in de klas.  

 



 

 

,Bij het klassikaal zingen  moet ook gelet worden op de uitspraak en 

articulatie van de woorden, een goed gebruik van de stem en een nor- 

maal volume. Bij voorkeur moet de O. niet meezingen en bescheiden 

zijn in het aangeven van maat en ritme. Er wordt immers niet als een 

koor voor een  luisterend publiek gezongen ! 

Een oefening om het belang van een goede ademhaling te demonstre- 

ren is de volgende:  

De klas moet op  aangeven door de O. diep inademen, de ingeademde 

lucht even vasthouden ; dan op een teken van de O. de klank “ooooo”   

produceren en dat zo lang mogelijk volhouden.  Wie die het langste 

kan volhouden   mag het vóór  de klas nog eens  laten horen. 

Om het nog wat aantrekkelijker te maken doen we dit in de vorm van 

een wedstrijd. Een paar leerlingen vóór de klas  moeten op een teken 

van de O. een  o-klank zo lang mogelijk   laten horen. De rest van de 

klas  controleert  of ieder  van de deelnemers  niet vals speelt en stie-

kem toch probeert lucht bij te halen. 

 

Een aardige oefening met betrekking tot het  juiste gebruik van de 

stem  : de klankvorming en de articulatie is  het  volgende  liedje : 

  

        B met een a    BA  , B met een  e    BE,   

 B met een i     BI     BA  BE BI 

 B met een o    BO   BA BE  BI  BO  

 B met een u    BU    BA  BE  BI  BO  BU !  
 
                                                    (lied nr. 3)     
MAAT  en RITME    

        Het is uiteraard ook  noodzakelijk, dat in de maat gezongen wordt.    

        Dat wordt niet bereikt wanneer de O. met beide handen vóór de klas   

        als een koordirigent  bij een concert  met  grote gebaren  acteert.  

Het is geen uitzondering, dat het zingen van de leerlingen  door de O. 

begeleid wordt door tikken met de aanwijsstok.   . 

Ook dat is  niet de bedoeling.  Er zijn  gelukkig andere manieren om 

leerlingen in de maat  te  houden.We halen   Jacob  er weer eens bij en 

laten de ll. in de maat mee klappen.   
 

MAATSOORTEN 

De soort wordt bepaald door het aantal kwartnoten  ( ….telsnoten) 

dat er in voorkomt. Zo onderscheiden we 2-telsmaat, 3-telsmaat enz. 

In het absolute notensysteem wordt gesproken van  vierkwarts-maat, 

driekwarts-maat, zesachtste-maat enz. Daarop komen we nog terug. 
 

 

 

        



 

 

 

 

        TOONDUUR 

Elke gezongen lettergreep van”Beste Jacob”  wordt met een klapje in       

de handen ondersteund. We ontdekken dan, dat in de eerste twee 

strofen het klappen gelijk opgaat met het zingen. De noten duren één 

tel en we noemen ze dan ook ééntels-noten.( kwarten   1 ). 

Bij de volgende  twee  strofen  kunnen bij het woord “nog” twee klap-

pen worden gegeven. Maar we leren nu het bij één klap te houden, 

maar die duurt dan wel 2x zo lang als de andere noten. Bij het klappen 

van die langere noten houden we na de klap nog één tel de handen op 

elkaar.  We spreken nu  dan ook van tweetels- noten (2)Dan krijgen 

we te maken met de volgende strofen van het lied en daarbij  met 

noten die nu twee keer zo snel zijn als de noten van de eerste strofen.  

Dat merk je bij het zingen van   “hoor de klokken 8 slaan” 

        We noemen die “halve- tels-noten”. ( ½)  Zo hebben we dus  kennis-      

        gemaakt met de meest voorkomende vormen van het aangeven van de  

toonduur. 

 
 

Een bepaalde vorm van de notatie is de OPMAAT .Dat is de maat  aan     

het begin van de notenbalk  die niet het aantal maateenheden heeft dat 

gelijk is aan dat van de maatsoort.Het duidelijkst wordt dat  bij het 

Wilhelmus  of   Zie ginds komt de stoomboot . 

  
 

        do     hel         do    ginds       de opmaat vormt met de laatste maat                                 

    so   Wil-         so       Zie             van  het muziekstuk een volledige  maat.  

  

In dit geval valt het accent op de tweede lettergreep(resp. Hel en ginds 

en vormt  de  “so”   de opmaat. 
 

 

 

 

Als voorbeeld  kunnen , behalve bovengenoemde bekende liedjes , 

nog  dienen :  “OP SLAPER   ( LIED nr  5) 

                       “WEL ANNEMARIEKE “  ( LIED nr. 4 ) 
  

 

 

 

Nu   halen we vervolgens Jacob nog weer eens uit zijn bed en laten we 

hem  de canon  klappen.  Daar kunnen we ook nog bij zingen. 

   
   

  



 

 

 

 

        Bes-te   Ja- cob           bes-  te Ja – cob , slaap je nog ?, Kom op Joch! 

  1    1     1     1           1    1    1     1      1    1   2        1    1    2 

          
  Hoor de klok-ken  8 slaan ;      zou je niet es opstaan 

      ½   ½   ½     ½     1    1            ½  ½  ½   ½   1    1 

 

   tIs  nou   mooi ;  uit  je kooi ! 

            1    1          2        1    1   2         (lied nr. 13) 

        
In hetzelfde kader kunnnen we de canon lopen. We doen dat eerst al- 

leen maar door al lopende met  het accent (klap) de eerste tel  van de 

maat aan te geven . Dus alleen met klappen van één tel.  

Bij de tweetels-noten (“nog”) geven we dat aan door een tel stil te 

staan en dan een knikje in de knieén.    

Gaat dat naar behoren dan komen de halvetels-noten aan de beurt .We 

geven die aan door 4 tellen in een sukkeldrafje te lopen ( hoor de 

klokken 8 slaan) 

Uiteindelijk kan nog de canon gezongen, geklapt en gelopen worden. 

 

Het verdient aanbeveling om  een paar rijtjes met  verschillende  “tels- 

noten “ op   het bord te schrijven en dan de leerlingen die goed in de 

maat en   natuurlijk met de juiste toonduur per noot te laten  klappen. :  

 

  Voorbeeld”::  

  =   1  1  1  1    2  2  2  2       ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  

  =   1  1    2     1  1  2     1  1  ½  ½  ½ ½   1  1  2 

  =   1  ½ ½  1 1 1 1  2    1  ½  ½ ½ ½ ½  1  1  2  

 

Een eenvoudige rij kan door de leerlingen van woorden worden voor - 

zien  en dan  gezongen en tegelijk geklapt worden. Daarna kan de  

melodie ook gelopen worden. 

 

       IMPROVISATIE 

Een leuk spel in 't begin van het schooljaar is het “naamspel”.De O. 

doet het voor en zingt op een  eenvoudige melodie;  “Ik ben jullie 

klasse- leraar en ik heet  meneer  ...........  “. 

Nu moeten ook de leerlingen  hun eigen naam zingen op een zelf ge- 

kozen melodie. In het begin zal  dat  bepaald niet vlot gaan en zullen 

de gekozen melodieén  veel op elkaar lijken en zeer eentonig zijn. 

Vooral wanneer de klas de naam van elke leerling moet nazingen. 

Als het later nog eens geprobeerd wordt  zal dat  naar verwachting  

beter gaan. 

  

 



 

Spreekwoorden 

 De  leerlingen mogen nu  proberen bij de volgende spreekwoorden  

een wijsje te bedenken. De beste poging mag door de klas worden 

nagezongen.   

 

Beter hard geblazen dan je mond gebrand 

 

Wie zijn gatje brandt moet op de blaren zitten 

 
Als het kalf verdronken is dempt men de put 

 
En nu voor de grap nog deze : 

 
Beter één vogel in de hand dan de lucht van tien. 
 

De  beste “compositie”  mag al zingende en   klappende gelopen 

worden. 

 

  

                                   **************** 

                                 TOONLADDERS 

         Zolang er bij een  melodie woorden horen is het makkelijk om de      

         melodie te onthouden en die te zingen.  Als echter  wel de melodie  

         bekend is maar deze  geen woorden heeft, is het “houvast”  weg    

         en wordt het  moeilijker om de melodie zuiver en in de maat    

         (samen) te zingen. Er zou  dus een mogelijkheid moeten zijn om   

         bij de melodie  - zonder - woorden  wel aan te geven hoe de  

         melodie  in werkelijkheid behoort te klinken. Die mogelijkheid is        

        er in de vorm van een toonladder.  

 

         Een ladder heeft, als het tenminse een goede is, sporten die allemaal      

         ongeveer evenvér van elkaar verwijderd zijn. Als je bijvoorbeeld drie    

         gelijke ladders zou hebben en  één van die drie op zolder zou zetten     

         zou er natuurlijk niets in die afstanden tussen de sporten  veranderen.  

       Bij de toonladders is dat niet het geval : we hebben namelijk van elke     

       toon een ladder, dus  re-ladder, de  mi -ladder, de la-ladder enz. Onge- 

twijfeld zal het  do-re-mi-fa-sol de meeste kinderen niet vreemd in de 

oren klinken. Maar van de  re-ladder, de la- ladder enz. zal  waar- 

waarschijnlijk  nauwelijks één gehoord hebben. Als we nu alle 7 toon- 

ladders ( er zijn immers  algemeen gesproken 7 verschillende tonen )   

laten zien dan krijgen we de volgende reeks :  

  

        do-re -mi- fa-so -la -ti do'            re- mi- fa-so- la- ti- do re' 

mi- fa- so- la- ti- do- re  mi'         fa- so-la- ti- do- re- mi- fa' 

so-la-ti-do- re-mi-fa-so'               la- ti-do-re- mi- fa- so- la' 

ti- do-re-mi- fa- so- la -ti'    



 

       Nu gaan we  proberen die ladders  een paar keer goed te zingen en  

dat ook nog eens uit het hoofd te doen . Die toonladders  maken  

het mogelijk  om de noten hoorbaar te maken. 

  

En wie van de ll.  kan nu uitleggen waarom    we  spreken van  van  

toonladder?    

Het zou wel vreemd zijn als niet één van de leerlingen  de “ladder” 

verklaart en dat is dan een mooi  begin-punt om  het één en  ander 

over toonladders aan de orde te stellen. Daarbij kan een  tekening  

op het bord veel duidelijk  maken.  

Van die zeven toonladders zijn er voor ons doel maar twee belang- 

 rijk.  En  waarom  die belangrijk zijn zal je later wel duidelijk 

worden.  Het zijn :  de DO-LADDER  en de  LA-LADDER.  

Niettemin zijn ook deze ladders in wezen niet het  doel , maar wor- 

den zij gebruikt als hulpmiddel bij  het trainen van het gehoor.   

Om te vermijden, dat ll. die verschillende toonladders  als do-lad- 

der gaan zingen  moeten we ons er eerst van verzekeren, dat zij 

begrijpen,dat het verschil in die ladder veroorzaakt wordt door het 

verschil in toonsafstand tussen  twee  sporten. De plaats waar dat 

verschil in die ladder  optreedt  is per ladder  anders                                                                  

                             ______     do'                            ______ la' 

'                            ______      ti                                

                                                                               ______  so                        

                             ______     la                

                                                                               ______  fa  

                             ______     so                              ______  mi 

                               

                             ______     fa                               ______  re 

                             ______     mi                                  

                                                                                ______  do 

                             ______     re                               ______   ti 

                           

;                            ______     do                               _____   la  
 

 

 

Nee. het is geen vergissing bij de mi-fa  en de ti-do  Die afstanden  

zijn  inderdaad  de helft van die  tussen de overige noten.                                                                                                                                                                                               

We laten allereerst de ll. de toonladder van  do enige keren van lage do 

naar hoge do  en omgekeerd van hoog naar laag zingen . 

Als die er   vlot uitkomen kunnen we verder gaan.  We kunnen ze zo 

laten ervaren, dat er een wezenlijk verschil is  tussen de getoonde 

ladders. Terwijl de  ladders van de schilder of de timmerman  enz. 

volkomen het  zelfde zijn – wat betreft de  afstanden tussen de treden   

die even groot zijn groot  zijn – zijn  die  bij   de andere  genoemde 

toonladders alle verschillend. Dat verschil is    verantwoordelijk voor 

de benaming van die ladders : do-ladder,  la- ladder …  enz.    



        

       
 

 

            OEFENINGEN                     
Om de articulatie en de ademhaling nog eens apart onder  handen te 

nemen zingen we de toonladders  als  volgt :   
 

  do-do-do  re-re-re-  mi-mi-mi …....enz. 

        

        Dat kan natuurlijk bij alle toonladders en ook op andere  manieren     

        worden uitgebreid. Maar dit is geen doel,wel een (nuttig)hulpmiddel. 

 Om dat goed te zien en te horen doen we de volgende oefeningen (al- 

leen met de do- en de la-ladder  wij hebben  de andere toonladders 

voor ons doel niet nodig):  

 

We zingen eerst de do-ladder van laag naar hoog en  omgekeerd. Dan 

zingen we  die in tertsen. We verklaren uiteraard de naam: tertsen zijn 

de afstanden tussen de  “treden”  van twee op elkaar volgende noten 

van de toonladder als we telkens een trede  overslaan. 

        ( zonder overslaan , dus do-re  fa-so etc. spreken we van seconde.) 

En nu de tertsen:  

   do-mi    re- fa    mi-so   fa-la     so-ti    la-do   ti-re   do' 

en nu terug : 

    do'-la  ti- so   la -fa  so-mi   fa-re  mi-do  re-ti   do 

 

       De naam terts komen we in de muziekwereld regelmatig tegen. Voor- 

lopig houden we het er maar op, dat  we de afstand  tussen noot 1  en 

noot  3, noot 2 en noot 4... enz. een terts noemen.Maar als we nu in- 

inderdaad de afstand tussen  de  sporten van de notenbalk  tussen noot 

1 en noot 3 vergelijken merken we  in die tertsen verschil . Als we bij 

voorbeeld de tertsen  re-fa  en  so-ti  bekijken valt op, dat  die ongelijk 

van grootte  zijn. De eerste  gevormd door re –mi- fa ( 1 hele+1 halve 

afstand.) en bij  so-ti =  so-la-ti (twee hele afstanden) . 

            

Dus hebben we ook  te maken met hele en halve afstanden  en  

daarom spreken we van  GROTE TERTS  en  KLEINE  TERTS.  

Daarmee hangt ook samen het verschil  tussen  MAJEUR  en 

MINEUR en ook van Grote  Seconde en Kleine Seconde . 

 Een  majeur-toonladder begint met een grote terts  do-re-mi,  een  

 mineur toonladder  met een kleine terts    la ti-do.   

        Een  muziekstuk in een mineur -toonsoort klinkt  wel vaak een beetje    

        “treurig” ,maar beslist niet altijd. Hoewel we later nog wel nader in-     

        gaan op liederen in majeur of mineur kunnen we nu op een simpele   

        wijze het verschil daartussen laten horen. We nemen daarvoor  de 

        oude Jacob maar weer eens te pakken en laten de canon horen als   

        majeur – lied en als mineur-lied.                     (lied  nr.   13 )   
               



 

 

 

 

            MAJ.                                                                    MIN.  

 Beste Jacob  (2x)   slaap je nog ?   Kom op   joch  !   

        Hoor de klokken  8 slaan Zou je niet es opstaan,  'tIs wel mooi .Uit je kooi !! 

        

            Nog een lied  in  mineur :      “Waar is mijn hond”?   ( lied nr 14) )  
      

 

Veel mogelijkheden blijken er niet te zijnEn nu  voor de tegenstelling  

een lied in majeur :  

   “Komt en laat ons dansen zingen , komt en laat ons vrolijk zijn !“ 
                                                                                                                                

                                                                                                          (lied nr. 10) 
 

 

 

                                         INTERVALLEN 

  
 

 

Het zal duidelijk zijn, dat er dus ook een GROTE  SECONDE b.v. 

so- la  en een  KLEINE  SECONDE  b.v.  mi- fa bestaat. 

Dan hebben we nog de  KWART ( de  afstand  tussen twee noten, 

waarbij twee noten worden overgeslagen b.v. re – so. De afstand 

tussen twee gelijke noten noemen we een PRIEM (b.v. fa-fa). 

De afstanden tussen de noten noemen we tesamen  INTERVALLEN    

        We beperken ons verder tot  het noemen  van  de kwint( do-so ), de      

        sext (do - ti) en het octaaf (do-do').We doen wat we met de do-ladder  

hebben gedaan  nu met de la-ladder: “la-do, ti – re “   enz.  

Na een aantal herhalingen kan geprobeerd worden deze toonladders in 

tertsen  uit het hoofd te zingen.  Dat zal niet meevallen ! 

Hetzelfde geldt voor het zingen  in kwarten. “ re-so  mi- la “  ...enz. 
 

 

       Aangezien het zingen van een  toonladder slechts een hulpmiddel is en    

       zeker geen doel   besteden we daar weinig aandacht aan . Wel kan nog  

        in een later stadium  geprobeerd worden  de beide toonladders,   

do en  la   met handzingen te begeleiden.  

  Niettemin is het een goede oefening  (met het oog op het later van 

noten af zingen van liedjes) de  toonladders  regelmatig een beurt te 

geven met zingen. 
 

        
 

 

 

 



 

 

        We laten hier  enkele  toonladders  nog even zien :                                     

Om die zo te kunnen zingen – en dus echt als fa-ladder, so-ladder  enz  

te laten horen (en dus niet als do-ladder ! ) -- moet een paar keer  aan-  

dacht worden geschonken aan het zingen van enkele van de  meest in 

het gehoor liggende toonladders.  Later, na het leren omgaan met het 

absolute notenschrift , zal veel gemak worden ondervonden als bij het 

instuderen van een nieuw lied het absolute schrift door relatieve noten   

vervangen  wordt.  

Het is immers uiterst moeilijk a prima vista van absolute noten te moe-    

ten zingen. 
 

          

 

 

                M   A   J   E  U  R                                          M  I  N   E  U   R  

 

                                                                        
         ___Do     _ re         _ mi                          ___ LA           – fa            – so 

___TI                                                                              – mi 

                 _ do        – re                          ___ SO                              – fa 

___LA      _ ti                                                                 – re             _ mi 

                                        –  do                         ___ FA 

___ SO     _ la         – ti                           ___ MI            – do            – re 

                                                                                         – ti 

___ FA     _ so         – la                          ___ RE                               – do 

        __ MI                                                                  – la          – ti          
                          _ fa         – so                          ___ DO 

         ___ RE     _ mi                                         ___ TI             – so             – la 

                                         -- fa 

        __ DO    _ re       _mi                      __  LA         – fa           – so 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             MEERSTEMMIG ZINGEN 

 

Een goede oefening is het zingen en ook later het lopen van   een 

canon . 

Zeer geschikt is de  tweestemmige   canon   “Alleluja 

         

                  2x  ”alleluja”  en  2x   “amen”.  (lied nr  8 )             

 

Dat geldt ook voor de driestemmige: 

“Kom toch zing met mij mee de  mooie canon  met ons twee. 

  Hoor hoe onze stemmen samen klinken en hoe ook de echo ons  

  omringd . En  zo  merken  wij nu beiden  hoe   goed onze  canon      

  klinkt.”    (lied  nr.17) 

  

CANONLOPEN  

Deze canon leent zich uitstekend om te worden   gelopen. 

 

 Uiteraard komt de meerstemmigheid  hier aan de orde. Deze canon  is                    

 dus driestemmig . Er zijn  meer mogelijkheden :  gemakkelijk in te         

  studeren is de vierstemmige  canon  “ Komt en laat “. 

“Komt en laat ons dansen zingen ,komt en laat ons vrolijk zijn”    

                                                                              (lied nr. 10 ) 

En om ook een  tweestemmig lied  (geen canon) te zingen hebben we: 

    

        “MOET JE MAAR  NIET  ROKEN ! “ 

Jaap, een knul van tien jaar net, wilde gaan roken, stiekem gaan roken  

Stal zijn vaders sigaret . 

Werd er niet goed van ,  ligt nu  ziek in bed.                                              

                                                   **********            ( LIED nr. 7 ) 
 

  

 

 

                  HET   RELATIEVE    NOTENSCHRIFT 

  

Je kunt de onderlinge hoogteverschillen  van de noten  aangeven met   

de handhouding.Dat hebben we al eerder gedaan; daarmee kun je wel 

de notennamen  zingen (do – mi – so etc.)  Maar dan  ben je er natuur-

lijk niet.Je hebt dan wat losse noten gezongen maar je weet niet hoe-

lang je een bepaalde noot moet aanhouden, hoe snel of hoe langzaam 

die moet klinken enz.  

Hoe kunnen we nu “ lezen” welke noten  een vaste naam en een   vaste 

plaats op de notenbalk innemen. We hebben al gezien, dat je ze op een 

ladder kan plaatsen. Dat kan alleen als je ze een vaste plaats geeft . We 

nemen nu de noten do-re-mi en stellen ze aan ons voor door middel 

van  de ééntels-noot. 



Zo kunnen  we  een  heel  eenvoudig wijsje maken   van de 3 noten:  

mi, re , do. (1 lijn).  

             
 

             mi    mi     mi   

       re            re     re    
   do                                   do 

 

 

 

Willen we 5  noten plaatsen dan  hebben we tenminste 2 lijnen nodig 

en roepen we de hulp in van de volledige notenbalk. Daarop hebben 

alle noten een  plaats die afhankelijk is van de beginnoot en die plaats 

verandert dus ook als de beginnoot gewijzigd wordt. 

                             

 De  ll.  nemen de notenbalk over op een blaadje of (wat nog beter is ) 

krijgen hem op een blaadje van de O.  ze mogen dan  proberen  door 

op die balk namen van noten te plaatsen (alleen de beginletter  is 

voldoende)   een melodie te  “componeren”. 

Je begrijpt nu ook waarom we voor de  si  een ti laten noteren : we 

moeten die noot niet verwisselen met de so.    

Het moet ook duidelijk gemaakt worden ,dat de begin-noot  die ze 

opschrijven op elk van de  11 plaatsen op de notenbalk kan  staan en 

dat  dat nog niets zegt over de juiste toonhoogte en de juiste toonduur. 

 

We zingen een paar keer de de do-ladder van beneden naar boven en 

van boven naar beneden . De notenbalk biedt genoeg mogelijkheden 

om de  7 (8)  verschillende noten  een plaats te geven. 

do-re-mi-fa-so-la-ti-do'               do'-ti-la-so-fa-mi-re-do 

 

    Dan splitsen  we de do-ladder in twee delen : 

               groep 1                    groep  2 

               mi      ti                      mi       do' 

               re      la                      re         ti   

               do      so                     do        la 

Ook de klas delen we in twee groepen. De O. geeft de begintoon aan 

(voor beide dezelfde).   NU WORDT HET OPLETTEN ! 

 Eerst zingt groep 1 het eerste rijtje van  die groep van beneden naar 

boven en doet  dat tesamen met groep 2  die ook het eerste rijtje zingt. 

Dan doen ze dit een paar maal. Vervolgens  zingt  groep 1  het tweede 

rijtje.    En daarna doet de tweede groep dat ook . met dezelfde begin-

toonhoogte . Als  ze dit nu beide tegelijk doen klinkt het niet goed. De 

boven-toon  van het tweede rijtje van groep 1 ( ti) klinkt niet samen 

met   de boventoon (do')  van het tweede  rijtje van groep twee.Zeker  

niet, als we beide rijtjes samen zingen. 

We ontdekken nu, dat de mi en de do niet samen klinken. Als we goed 

horen kunnen we vaststellen, dat de  do wat lager klinkt  dan de mi.  

Voor alle zekerheid  tekenen we de eerste sporten van de ladders. 



            __ mi_ 

                         _  do' __             

             __ re_     _ti__ 

 

             __ do__    la__ 

 

Dat betekent dus, dat niet alle sporten evenver van elkaar af liggen.   

De consequentie van deze ongelijkheid is ,dat het samenzingen van de 

de do-ladder met de la -ladder (ook al beginnen ze met de eerste noot 

op dezelfde toon-hoogte )   op twee plaatsen verstoord wordt. 

We kijken nu nog eens verder en wel naar de eerste 4 noten:  

 do-re-mi-fa (1) en  so-la-ti-do' (2) 

 

       We hebben weer twee groepen en die zingen gelijktijdig  de twee       

       verschillende rijtjes en beginnen op dezelfde toonhoogte.  Wat valt nu    

        op? We horen geen verschil en dat betekent dus, dat de afstand mi-fa    

        net zo klinkt als de afstand ti-do'.                   

                       _ fa_   _do'_       _       

                       _ mi_   _ ti _       _  

                       _ re _  _ la _         

                      _ do _  _ so _         

 

We kunnen ook spreken van de re-ladder, de mi-ladder enz.   De  

naam van de ladder  hangt af van de beginnoot.  Wij hebben  verder 

geen belangstelling meer voor  die   overige 5 toonladders en gaan nu 

onze aandacht richten   op het  muzikaal dictee. 

                             ************* 

                        

 

                          HET MUZIKAAL  DICTEE 

Het doel is : de technische kant van het opschrijven van een melodie te 

oefenen. Dit kan op verschillende manieren.  Uiteraard moeten   de ll. 

een blaadje hebben waarop ze de  gehoorde noten  kunnen schrijven 

met de namen van het relatieve notenschrift. De O. zingt of (beter nog) 

speelt op een blokfluit of een piano of key-board een eenvoudig,  goed 

in het gehoor liggend  melodietje. Dat moeten de  ll. eerst  een paar 

keer “na-neurien”. Als ze zo de melodie goed beheersen  en de O. de  

begin- noot  aangegeven heeft mogen de ll. proberen de  gehoorde en 

geneuriede noten met de juiste naam in de juiste volgorde op te schrij-

ven. Daarna schrijft de O .het wijsje in de noten op het bord . 

Natuurlijk  wordt degene die 0 fouten of een enkele vergissing heeft 

gemaakt geprezen  .De beloning voor hem of haar is een simpel melo-

dietje te mogen bedenken dat hij/zij dus zelf  in noten opschrijft  en  

aan de klas  voorneuriet. 

Een andere mogelijkheid is uit het hoofd gekende melodietjes op te  

laten schrijven of een gedeelte van een bekende melodie  door de O.  

in  (relatieve) noten op te schrijven  en de ll.  te doen uitvinden uit 



welk lied  die melodie afkomstig is. Daarbij de  toonduur  van de ge- 

bruikte noten  ( de ééntels-, tweetels-  of halve tels-noten) aangeven.  
 

                                   VOORBEELDEN.                                                                   
1.   (    1        1       1        1      1        1        1     1     1       1    2                 * deze  

        (   so     do   do   mi     re    re     fa     ti    ti   re  do               * heb je -  
 

2.      1      1      1          ½  ½   ½   ½      1   ½  ½    1   1     ½  ½   ½    2    * allemaal 

        so    do   do      re mi  fa re    mi re mi fa mi re do re do                          
                                                                                                     herkend ?             

 

3.       ½  ½      1      1          1    2          ½   ½     1     1         1        2 

         so so    la  so        do  ti ;     so  so   la   so      re'   do'    

 

 

De O. die het handzingen beheerst kan ook de volgende oefening pro -  

proberen . Hij/zij geeft met handzinghoudingen  een  bekende melodie 

aan en die moet worden benoemd door de klas..   

 

We nemen nu afscheid van  het   relatieve notensysteem  en gaan ons 

bezighouden  met het absolute  notenschrift.  

                                

                                                     

                    HET ABSOLUTE  NOTENSCHRIFT 

 

We vragen éen van de kinderen zo maar  een  do  te zingen en  laten 

de andere ll. die  nazingen. Dan wordt een andere  leerling ook ge- 

vraagd een willekeurige noot te  zingen en die mag hij/zij  zelf be-

noemen. Het zal niet  veel moeite kosten om de ll. te laten inzien, dat 

de  hoogte van een noot in het relatieve notensysteem  niet  vaststaat. 

Maar hoe bereik je dan, dat  verschillende zanger of andere  musici 

toch dezelfde noten met dezelfde klank ( naam en toonhoogte) goed 

samen kunnen voortbrengen.  

Daarbij helpt:  

          

                              het ABSOLUTE NOTENSCHRIFT.   

 

Denk nu maar eens aan een piano . Je hebt vast wel eens een keer op 

één of meer van de toetsen gedrukt en misschien heb je ook wel ont-

dekt, dat de toets die je indrukt altijd dezelfde klank voortbrengt. 

Dat is mogelijk doordat INTERNATIONAAL  is afgesproken de 

noten te noemen met de eerste 7 letters van het alfabet, dus : 

  a , b , c , d , e , f , g,   of  A, B, C,  D,  E,  F  G   

 

Maar alleen die naam-aanduiding is natuurlijk niet genoeg. Je moet 

weten wat die noot voorstelt , zijn plaats op de volledige notenbalk en 

de toonhoogte. Ook de klank die hij voortbrengt ís essentieel en  be- 

paalt uiteindelijk het  het wezen de aard ,  de klank  (het timbre ) van 



de  noot.     

Het geluid  dat we horen - om het maar  simpel te zeggen –is eigenlijk 

een luchtkolom die  in trilling wordt gebracht.  Het aantal trillingen  

per tijdseenheid bepaalt de aard van  de geproduceerde toon . En nu is 

vastgesteld, dat de  A de “centrale “noot is die ongeveer 440 trillin-gen 

per seconde voortbrengt. 

Die A heeft op de notenbalk een vaste plaats namelijk tussen de twee- 

de en de derde lijn vanonder gerekend. Die A  maakt het mogelijk  om 

zangers en andere musici  muziek te doen produceren  die wordt aan- 

geduid door de noten op de notenbalk en bij het doen klinken ervan  

dat met dezelfde toonhoogte doet.   

  

 

 

Het is nu de geschikte gelegenheid om een notenbalk op het bord te 

tekenen en met de leerlingen samen de  noten in volgorde daarop hun 

(vaste)  plaats te geven.  ( zie overzicht ) 

De laagste toon is de C  (op een hulplijntje onder aan de balk). 

De hoogste mogelijkheid op de notenbalk met een vaste plaats is de G. 

Daar boven kunnen  ook nog noten een  plaats vinden ,maar het is 

vooralsnog niet nodig die mogelijkheden te benoemen. We houden 

ons  voorlopig  maar  met de “gevulde”notenbalk bezig  .    

  

                

HET  STEMMEN               

In een koor zie je dikwijls de dirigent met een stemvork de  noot  A 

opzoeken door met een tik de beide “benen” van de stemvork in  

trilling te brengen en  daarmee de lucht er omheen.  Vaak wordt 

gebruik gemaakt van een stemfluitje. In een orkest is het meestal de 

hobo die de A laat  horen en de andere orkestleden nemen die  dan 

over . Zij stemmen daarop hun eigen instrument  en soms wordt de 

juiste  toonhoogte nog eens gecontroleerd door de dirigent.  Uiter-  

aard moeten  alle overgenomen A's  zuiver gelijk zijn. 

 

Wij kunnen nu de toonladder van A  zingen  alsof het  een do-ladder is  

 

        We proberen dus 

 

        a  -b  -c  -d   -e  -f  -g  -a'    *   a' – g  – f  -e   d   c – b -a 

( kan ook met hoofdletters) en  herhalen dat een aantal keren uit het 

hoofd. Als we daarmee  geen moeite meer hebben nemen we de  G -

ladder.  We hebben een aparte sleutel namelijk de G-sleutel ook wel 

viool-sleutel genoemd. Zijn plaats is natuurlijk  een “etage” lager dan 

die van de A.  Die  G-sleutel   is uit een eenvoudig  exemplaar door  

monniken in de Middeleeuwen tot een sierlijk gevormde muziek– 

sleutel  gemaakt.        

 



 De vioolsleutel wordt als regel aan  het begin van de balk geplaatst en 

is  vaak vergezeld door  één of meer  “voortekens”. Daarover zullen 

we het nog hebben.  Voor alle zekerheid   tekenen we nog even de  G-

ladder als do-ladder. We kunnen dan geen G-sleutel gebruiken, want 

die speelt alleen  een rol, als  we het absolute notenschrift gebruiken.  

 We zingen dus de  g-ladder alsof het een do-ladder is.   
                  do-  re - mi- fa – so -  la – t i -   do'  

                   g   a    b    c     d     e     f     g 

        
 

        Ook die zingen we een paar maal . En dan is het voldoende  om ook     

        nog op dezelfde manier de   c -ladder te zingen. Maar we hebben   

        inmiddels geleerd, dat  in de do-ladder  niet alle afstanden tussen de   

        sporten gelijk zijn. Met name bij  mi-fa  en bij ti-do' 

       Laten we nu eens doen of we een muziekstuk willen maken. Wat heb-    

       ben we daarvoor nog meer nodig  dan muziekpapier met notenbalken.  

       We weten nu  wat van elke noot  de plaats op de notenbalk is . Maar       

       daarmee kunnen we  nog geen muziekstuk  spelen of zingen.  

We hebben al geleerd, dat  een noot waarvan we alleen de naam (A, B 

etc.) weten, ons niet van dienst kan zijn als we niet meer van die noot 

te weten komen. Zo moeten we weten hoe hij zal  klinken (de toon-  

hoogte) .  Dat wordt ook bepaald door de toonsoort ( majeur, mineur)  
 

        We componeren ons stuk  op  de notenbalk met aan het begin de   

        G- (Viool) -sleutel.  We zijn niet van plan  laagspelende instrumenten     

       erbij te betrekken en gebruiken dus niet de F (Bas  sleutel).  
 

Maar dan zijn we er nog niet .We moeten ook nog weten  hoe lang  de  

afzonderlijke noten  moeten  klinken. Dus de toonduur. 

We hebben al te maken gehad met ééntels-  , twee-tels  etc. noten. 

In het absolute notenstelsel  heeft elke noot een vorm waaruit meteen 

de toonduur af te leiden is.  De terminologie is dan ook anders dan die 

van de toonduur  in het relatieve systeem . De belangrijkste  toonduur-  

aanduiding is die van  1 tel en wel de KWART ( het vierde deel van 

een vierkwartsmaat).  In die maat zitten dus 4 kwarten. De waarde 

daarvan kan ook voorkomen in een enkele noot , nl. de HELE  NOOT 

(4 kwarten) .          

 

Hierbij kunnen we opmerken, dat een noot die boven de hoge A 

uitkomt  de stok naar beneden gericht heeft. Dus beginnende bij de B .  

Niet om  muzikale redenen. WAAROM dan wel? 

Wie het weet mag het zeggen. Het spreekt overigens nogal van zelf en 

geldt dan ook voor alle noten met stokken.  

Het geldt  verder ook voor de noten die met behulp van “hulplijnen”   

boven en onder de notenbalk uitsteken. Zo begint elk octaaf (dus een   

een serie noten van noot 1 tot en met noot 8).op de notenbalk met de 

lage C  (op de hulp-lijn onder de  balk).      
 



\                                         ____________ 

                                          ____________                                                                         

                                          ____________                                                                                           

                                          ____________                                                    

                                          ____________                                      

                                               __C__                          
 

 

 

 De noot met de toonduur van twee  kwarten is de HALVE  NOOT.                     

        De noot met de halve toonduur van een kwart  is de ACHTSTE en    

 daar weer de halve waarde van is de  ZESTIENDE  : 

         En dan komt ook nog vóór de noot met  de halve waarde  van de   

  zestiende en dat is dan de TWEE EN DERTIGSTE. 

 Verder bestaan nog noten die de waarde hebben  van drie kwarten en       

 die worden gevormd (getoond) door een stip achter de halve noot te     

 plaatsen .  Die stip achter een noot verlengt de toonduur van die noot  

 met de helft van de waarde.Dat zullen we  ervaren bij enkele liedjes 

die we (gaan)zingen.      De  noten met verschillende toonduur  zien         

       we  bij  elkaar  zien : (  in het overzicht  aan het einde van de tekst )  ) 

Viertelsn.  Drietelsn.  Tweetelsn.  Kwartn.                                                                

          

       Bijzonder is de TRIOOL :  een trio van drie noten gevormd uit een een    

       derde deel  van een een  noot, b.v/. van een kwartnoot..    

        De combinatie van een  kwartnoot+punt   met een achtste noot  noe- 

men we voor het gemak de “stralende  figuur”,omdat die voorkomt  

in de canon  “Ontwaakt” (lied 11). De combinatie van een achtste noot 

+ punt met een zestiende noot heet dan “hop-figuur” (lied  20).  Er 

zijn natuurlijk allerlei  combinaties mogelijk .                      

 

                                          ***************** 

 

 

Nu gaan we iets moeilijks doen . Daarvoor hebben  de ll.  2x  een 

kwart van een A-viertje  nodig   (vraag maar aan je leraar  wat dat 

moet zijn ) .Op één van die A-viertjes teken je een  vertikale ladder.                                                                                                                                                              

een DO-ladder ,dus met twee halve afstanden zonder de namen van de 

de noten. We tekenen  ook zo de la-ladder  naast de do-ladder.et.  

Dan gaan we die ladders met  de ladder van een andere toonsoort 

vergelijken en  passen die dan  aan volgens  de beide gegeven ladders. 

                     
 

 

 

\ 
 

 
                               Do-ladder                                     La-ladder   



                                ______                                ______ 

                         ______                                     

                                                                      ______ 

                         ______                          \                                               

                                                                      ______ 

                          ______                                ______ 

_                                                                          

                          ______                                ______                            

                          ______ 

                                                                      ______         

                          ______                                ______ 

                       

                          ______                                ______                                              

                                                                                                                                                

       Op  het  andere papier plaatsen we  de noten-reeks (toonladder) met de    

       benaming en de plaats op de notenbalk van enkele andere toonsoorten. 

Als we die naast de  do-ladder leggen dan blijkt, dat er sommige  tre-  

den van de ladders niet met elkaar overeenkomen. We moeten dan die  

noten aanpassen en dat doen we door sommige noten een halve noot te 

verhogen of  te verlagen .Als we de noot een halve toon verhogen 

wordt dit aangegeven door vóór die noot een kruis te plaatsen en er- 

achter de uitgang   is   (Fis.Gis).  Is een verlaging nodig dan  komt es  

achter  de noot. (Bes Es ) 

We ontdekken, dat in de toonladder van G  een verhoging nodig is.  

We willen namelijk de G-ladder als een Do-ladder vormen. (of anders 

gezegd :we willen de  G-Grote terts toonsoort  laten zien. 

        Dat is afhankelijk van welke klankkleur we willen uitgaan.We   

       tekenen de noten  van de G-toon-soort (die we G-Grote Terts)                            

       noemen op de ladder met  gelijke toonsafstanden.            
 

                                  G                           do                          \ 

                                  FIS                         ti    

                                    

                                   E                           la 

 

                                   D                           so 

 

                                   C                            fa  

                                    B                           mi 

 

                                    A                           re   

                                         

                                    G                           do 

 

 

Met de  do-ladder  daarnaast constateren we  dan , dat de hoogte  van 

de laddertreden ( de intervallen)   in alle gevallen op 1 na  gelijk is. Bij 



de  F is dat niet zo ;we moeten die dus een halve noot verhogen, d.w.z. 

F wordt Fis. 

Als we nu die FIS plaatsen in plaats van de F dan klinkt  de G-ladder 

net als de Do-ladder. We spreken dan ook van G –MAJEUR. En  die 

toonsoort heeft 1 kruis. 

        Het is  overigens  niet nodig, dat leerlingen uit het hoofd weten hoe-  

veel verhogingen of verlagingen in een bepaalde toonsoort  voor ko- 

men. Dat wordt immers in de partituur aangegeven en wel bij de sleu-

tel die de toonsoort aangeeft. De aldaar aangegeven verhogingen of 

verlagingen gelden dan voor het hele gedeelte van de partituur waarin 

die noten  voorkomen.  

  

 

 
 

 

                           KRUISEN  &  MOLLEN 
 

 

 

Als een noot verhoogd moet worden plaatsen we vóór die noot een 

kruis en verlengen de naam met  is  (Fis, Gis enz.)  .Als in een heel 

muziekstuk dezelfde noot verhoogd wordt plaatst men alleen aan 

het begin van de notenbalk een kruis b ij de sleutel . Dat geldt dan 

voor elke noot die door dat kruis verhoogd moet worden. Een 

kruis betekent dus een halve noot verhoging en   aanduiding  van 

een halve noot verlaging  wordt  gedaan door het teken   mol:                                                                     

De naam van de noot wordt dan verlengd met de uitgang   es .Zo 

krijgen we dan verlaagde noten, b.v. Des ,Ges ,As .                        

 

We leggen  nu de Do-ladder naast de F-ladder. 

 

             _____   F                _____    do 

             _____   E                _____    ti 

                            

             _____   D                  ____    la  

                                                                                                                                         

            _____    C                  _____  so       

                                                                                                          

            _____    BES             _____   fa    

            _____     A                _____   mi             

     

            _____     G                _____    re 

                                                     

            _____      F                _____    do 

                                                                 
 

 



 

 We zien, dat 1 verlaging nodig is . We  hebben zo de toonladder  van    

F-Majeur.en die heeft 1 mol.                                                                                                                            

       Gebleken is ,dat we verschillende toonladders soms moeten voorzien    

        van een verhoging , een  kruis of een verlaagde noot ( via een mol). 

Van enkele van die toonladders laten we de majeur  en de mineur 

uitvoering zien. Maar  daarna gaan we ons bezighouden met  allerlei 

tekens en begrippen  die we in de muziek tegenkomen.       . 

Van D  en G  volgen de mineur uitvoeringen  D heeft dan 1 mol (Bes). 

  G 2 mollen  (Bes en Es ) .D majeur  heeft 2 kruisen (FisCis  en Cis)                                                     

         ,       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         mineur                                       majeur 

                                                                                                                                                                                                      
                     la                 D             G                             D                                                

                                                                                        CIS                    

                     so                 C             F                                           

                                                                                           B 

                      fa                BES        ES                                          

                     mi                 A             D                               A 

                                                                         

                      re                 G             C                               G 

                                                                                           FIS      

                      do                 F             BES  

                       ti                  E             A                               E 

                              

                      la                  D             G                               D 
 

We   stellen ons nu voor , dat we  zelf een muziekstuk willen  creeéren        

We gaan eens na wat daarbij al zo komt kijken:                       

Het is natuurlijk logisch, dat we  muziekpapier nodig hebben. En een 

schrijfstift (ballpoint ) of  – wat tegenwoordig ook mogelijk is – een 

computer met een speciaal computer - muziek programma.We gaan  er  

maar van uit , dat we daarover  niet beschikken. 

We hebben een leuk  melodietje  in ons hoofd  en we gaan proberen  

om daarvoor noten op papier te zetten. Eerst beslissen we  in welke 

toonsoort het stuk gecomponeerd moet worden. Omdat we het in ieder 

geval willen zingen (en er pas later  woorden bij willen maken )  zor-  



gen we ervoor, dat de melodie niet te laag uitkomt en op  bepaalde 

plaatsen ook niet te hoog. Een zeer geschikte toonaard is die van D 

majeur .  

        Om die te kunnen gebruiken moeten twee tonen verhoogd worden  

        namelijk  de F en  de C . Een Grote Terts -toonladder  van D majeur    

        heeft dus een Fis en een Cis. En dat wordt met twee kruisen aange-      

        geven  aan  het begin van de notenbalk  bij de sleutel.  

        Dat houdt verder in, dat in het stuk voorkomende  noten F en C  auto-  

        matisch worden verhoogd . Soms komt in een muziekstuk op een en- 

        kele plaats een verhoging /verlaging voor en dat noemen we dan een   

        toevallige  verhoging of een toevallige verlaging . 

In één van onze liedjes komt een toevallige verhoging (su ) voor. 

        Mij benieuwen wie die ontdekt !  

        We kiezen nu een maatsoort.  We willen namelijk proberen samen    

        een melodie te componeren die  goed in het gehoor ligt en  waarvan   

       de  partituur (wat is dat ook weer ? ) niet te veel problemen oplevert.  
 

       We proberen nu de noten van ons wijsje op  de juiste  plaats op de       

        notenbalk te plaatsen.  Eerst doen we dat door de noten dus zonder      

        aanduiding van de toonduur als  kwartnoten voor te stellen dus als   

        ééntelsnoten .Tegelijkertijd   delen we de melodie met  maatstrepen                   

        maatstrepen in maten van 4 tellen. 

  

We hebben  inmiddels  een notenbalk voorzien van een G -sleutel met 

2 kruisen. Dan zetten we vooraan de  balk  de breuk die de maatsoort 

aangeeft, namelijk  4/4  of  (wat hetzelfde betekent )  een C .   

Vervolgens  gaan we de voorlopig geplaatste noten aankleden. 

       Dan  zijn de aangeklede noten aan de beurt om hun plaats op de balk     

       in te nemen.  Maar   eigenlijk zijn we er dan nog niet, want   degenen     

       die het stuk moeten vertolken  weten bijvoorbeeld niet wat de  compo-  

       nist vindt van  de snelheid van het stuk. Je kunt  wel alle noten lang- 

       zaam spelen,maar het ging oorspronkelijk dus om een  gezellig melo-    

       dietje, dus  lekker  vlot. We  verwachten eigenlijk een stuk te creeéren   

       dat lekker vlot kan worden uitgevoerd. We moeten dat dus aan de uit-  

       voerenden laten weten.  Daarvoor hebben we een paar aanduidingen in   

       de muziek die algemeen begrepen worden  en die over de snelheid van  

het spelen en over andere kenmerken ervan aanwijzingen geven. Ze 

komen hoofdzakelijk uit het   het italiaans.We  noemen er een paar :   

 

          
 

 

 

           allegro  –  vrolijk , dus snel   

           presto    –  zeer  snel               

           vivace    –  levendig          

           moderato-  matig snel 

           grazioso  – sierlijk 



           maestoso-  statig       

           andante –  rustig tempo  

           lento     –   langzaam 

           grave     –   ernstig 

 Het tempo wordt soms ook door een getal aangegeven dat de 

toonduur  van een noot bepaalt.  Voorbeeld  (noot van 2 tellen….= 86) 

 Dat staat meestal boven de balk aan de sleutel.                

 We weten nu., dat het gaat om een  luchtig liedje  en we kunnen dus    

uit het bovenstaande rijtje  allegro  kiezen en dat  kan dan aan het 

begin van de notenbalk geplaatst worden.   Zijn we nu  dan klaar ? 

 Nee, want we eten niet  hoe luid we moeten zingen/spelen. Dat wordt  

altijd met beginletters  van de woorden    piano    pianissimo  forte, 

fortissimo aangeduid. 
 

dus    f = krachtig    ff. zeer luid   p=   zacht   klinkend  pp zeer zacht  
 

Het is mogelijk zo te  zingen (maar nog beter bij het spelen op een  

instrument )  dat het lijkt of de noten een aan elkaar gebonden zijn. 

We noemen dat “legato spelen”. Het tegenovergestelde is zeer  

kort afgebroken  te spelen en dat noemen we  staccato. 

       Dan  zijn er nog tekens in de notenbalk die rusten  beduiden en aan-      

       geven hoeveel  tellen  er  “stilte” moet heersen  , dus niet gezongen of      

       gespeeld mag worden. 

Die  rusttekens zijn :   ..    één tel rust                    (zie overzicht) 

                                    ..    twee tellen rust (halve maat rust) 

                                    ..    een hele maat rust    

                                    ..    een achtste noot rust  

                                    ..    een zestiende   noot rust                

Ook komen rusten  aangegeven door een combinatie  van rusttekens 

voor. 

        Maar  dan zijn we niet volledig geweest, want er zijn nog enkele te-     

        kens die  een aanwijzing geven en regelmatig in de muziek voorko-      

men, namelijk de term  crescendo,  langzaam in geluidssterkte toene-

men en decresendo, langzaam in geluidssterkte afnemen.Vaak  wordt  

niet het woord vermeld ,maar  het teken   (zie het overzicht achter de 

tekst   )           (            

Tenslotte hebben we nog het  herhalingsteken     vanaf dat teken moet 

herhaald worden.     

En vóór  een verhoogde of verlaagde noot  komt , als die verhoging of 

verlaging  niet meer geldt,   een    ``herstellingsteken` `.                              

                                         

Nu kunnen we  onze melodie  op de notenbalk zetten.                                     
 

                 
 

 

 

 



 

                           WIJ   MAKEN  MUZIEK  (lied nr. 22) 
  

WIJ MAKEN MUZIEK MUZIEK, AL ZIJN WE NOG MAAR KLEIN 

 

WIJ MAKEN MUZIEK MUZIEK, WANT DAT VINDEN WE FIJN 
 

EERST VEEL ZINGEN ,LATER SPELEN  DAT IS TOCH ONS DOEL 
 

       VOORUIT  BLIJF NIET DAAR STAAN ; DOE MEE  WANT ZINGEN  
 

                                               IS   VET  COOL  !! 

  

En dat is dan  meteen een mooi slot  aan alle oefeningen en muzikale 

wetenswaardigheden  waarmee we te maken hebben  gehad.   

Met het oog op de mogelijkheid, dat je later een muziekinstrument zult  

willen leren bespelen en dus een keus zal moeten  maken , volgt hierna 

nog een overzicht van de belangrijkste instrumenten.  

    

      VERGEET NIET : HET ALLERBELANGRIJKSTE INSTRUMENT    

   

                                   IS  JE   EIGEN   STEM     ! 
 

                                 

                                          ************* 
 

                                                                       

 



                                 MUZIEKINSTRUMENTEN  &  ORKESTEN 

          

                       Als je het geluk hebt, dat je nog op jonge leeftijd een muziekin-     

                    strument redelijk goed hebt leren bespelen en de kans krijgt om  

                    in een orkest mee te doen, zul je ervaren wat een plezier  het is       

                    om met anderen samen muziek te maken. Het is daarom aan te 

                    bevelen om nog tijdens de voorbereidende muzieklessen in de 

                    klas daar eens op te wijzen en op het feit, dat je die hobby ook 

                    op latere leeftijd kan blijven beoefenen. Het zou bovendien goed                         

                    zijn, wanneer een  leerling al op de Basisschool  een instrument  

                    mag kiezen, dat de leraar daarbij  zou  kunnen adviseren. 

                   

 
                         Hieronder volgt een overzicht  van de meest voorkomende 

                         muziekinstrumenten.   

          
                                    D E   I N S T R U M E N T E N  

 

                                             1.     strijkinstrumenten 

                                                              viool           

                                                              altviool 

                                                              cello 

                                                              contrabas   

                        

                                            2.        houtblazers                         

                                                                piccolo 

                                                                dwarsfluit                  

                                                                hobo                  

                                                                klarinet 

                                                                fagot 

                                       

                                            3.        koperblazers 

                                                                trompet 

                                                                hoorn 

                                                                trombone  

                                                                tuba 

                                                           

                                             4.            slagwerk 

                      grote trom 

                                                                 kleine trom 

                                                                 tambourijn 

                                                                 pauken 

                                                                 tam-tam (gong) 

                                                                 bekkens 

                                                                 triangel     

                                                                 xylofoon 

 

                                              5           tokkel instrumenten  

                                                                 harp 



                                                                 guitaar                            

                                                                 mandolien 

 

                                      

                                       

                                         S O O R T E N    O R K E S T E N             

 

           Het is begrijpelijk dat, waar er zoveel verschillende soorten muziek- 

         instrumenten zijn, ook veel combinaties mogelijk zijn die we aan- 

         treffen  in verschillende orkestvormen.           

           We onderscheiden in de eerste plaats : 

    
            Het  Symphonie-orkest 

            We denken dan  uiteraard aan het  wereldberoemde Concertgebouw-orkest  dat  

            een groot aantal   musici dat  op sublieme  wijze de instrumenten bespeelt  die   

            in het bovengenoemde overzicht worden genoemd, in zich verenigt.. 

            Het woord  “symfonie” betekent samenklank .            

            Een vertegenwoordiger van eveneens internationaal wereldberoemde orkesten 

            is bijvoorbeeld  het “London Symphony  Orchestra” 

 

            Het   Harmonie-orkest       
            Dit orkest bestaat alleen uit houtblazers, koperblazers en slagwerk. Geen strijk- 

            instrumenten  met uitzondering van de contrabas die een enkele keer ook wordt 

            ingeschakeld. 

 

            Het  Strijk-orkest 
           Met uitsluitend snaar(strijk)- instrumenten . 

 

            Het Fanfare-orkest  

            Bestaat uit koperblazers, saxofoons  en slagwerk. 
 

           De  Big  Band 
           Bekend van de Amerikaanse  (college- ) show bands 

             Daar deze bands in wezen mobiel zijn  en zich rtegelmatig al spelende verplaatsen 

             bestaat de bezetting niet uit strijkers , maar uit koper- en  houtblazers  en verder uit 

             veel slagwerk. Opvallend zijn enkele zeer omvangrijke koper-instrumenten.  

 

 

                                                      ______________________               
 

                         ___________________________________ 
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