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Woord vooraf

Eenvoudige Muziekleer van Hennie Schouten is al meer dan 
tachtig jaar een bekend begrip in het Nederlandse muziekon-
derwijs.
Sinds de eerste druk in 1929 is er in 1991 een grondige herzie-
ning gepleegd door Liesbeth Harting en Roger Leppers. Hier-
bij werden de oorspronkelijke twee delen samengevoegd tot één 
deel en aangepast aan de moderne inzichten in het muziekon-
derwijs.
De inhoud en structuur werden ingrijpend veranderd en waar 
nodig werden hoofdstukken samengevoegd. Enkele klassieke 
muziekvoorbeelden werden vervangen door modernere frag-
menten. De opgaven werden meer toegespitst op vaardigheden 
die nodig zijn voor de dagelijkse muziekpraktijk. 
Er werden enkele nieuwe hoofdstukken toegevoegd en het 
hoofdstuk Instrumenten werd uitgebreid met een paragraaf 
over elektrische en elektronische instrumenten. Een van de toe-
gevoegde aanhangsels bevat een, voor de tegenwoordige musi-
cus onontbeerlijk, overzicht van akkoordsymbolen.  
Het plaatsen van belangrijke begrippen in de marge en een tref-
woordenregister maakten het boek overzichtelijker.
In de huidige vernieuwde uitgave van Eenvoudige Muziekleer 
hebben wij de hoofdstukken over toonladders en instrumenten 
uitgebreid. De beschrijving van de kerktoonaarden werd inge-
kort en in het hoofdstuk ‘toonladders en toonreeksen’ onderge-
bracht. Tevens werd het aantal opgaven uitgedund. 
Wij menen dat dit boek in zijn aangepaste vorm ook na tachtig 
jaar nog steeds actueel is. Het blijft een standaardwerk voor zo-
wel de beginnende als de gevorderde muziekbeoefenaar.

Liesbeth Harting
Roger Leppers
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1. Tonen en noten

Als we een liedje zingen zoals b.v. ‘Altijd is Kortjakje ziek’, 
 zingen we ‘Altijd’ nogal laag, ‘is Kort...’ een stuk hoger, en  
‘...jakje’ nóg iets hoger: we zingen tonen van verschillende 
hoogte.
In alle muziekstukken komen tonen van verschillende hoogte 
voor. We benoemen de tonen met de eerste zeven letters van 
het alfabet, dus a b c d e f g. Na de g beginnen we weer 
opnieuw vanaf a. Een reeks van acht opeenvolgende tonen 
die begint en eindigt op dezelfde letter noemen we een toon-
ladder, b.v. a b c  e f g a. Het verschil tussen de eerste en de 
tweede a noemen we een octaaf: de tweede a lijkt hetzelfde te 
klinken als de eerste, alleen eenmaal zo hoog. De toonladder 
c d e f g a b c klinkt als het bekende rijtje do re mi fa so la 
ti do.
Het is belangrijk om de toonladder van c vlot op te kunnen 
zeggen en zingen, zowel van beneden naar boven als omge-
keerd.
Om tonen op te schrijven gebruiken we noten. Het woord noot 
heeft te maken met noteren – notitie en geeft aan hoe we het op-
schrijven, terwijl met een toon de klank wordt bedoeld die we 
horen als een noot gespeeld of gezongen wordt.
We schrijven de noten op een vijflijnige notenbalk. Hoe ho-
ger een noot op de notenbalk staat, hoe hoger hij klinkt. De 
noten kunnen ‘op de lijn’ of ‘tussen de lijnen’ liggen. ‘Op een 
lijn’ wil zeggen dat de noot half boven, half onder de lijn ligt. 
‘Tussen de lijnen’ wil zeggen dat de noot boven en onder een 
lijn raakt.
We tellen de lijnen van de notenbalk van beneden naar boven.
lage noot op de lijn hoge noot tussen de lijnen

toonhoogte

toonladder

octaaf

noot

toon

notenbalk
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Tonen en noten

Welke noot wáár op de notenbalk ligt wordt bepaald door een 
sleutel vóór aan de balk. Zo is er de G-sleutel die aangeeft op wel-
ke lijn de g ligt, de F-sleutel die aangeeft op welke lijn de f ligt, 
en de C-sleutel die aangeeft op welke lijn de c ligt. Het meest ge-
bruikt zijn de F-sleutel en de G-sleutel.

De G-sleutel wordt gebruikt om de hogere tonen op te kunnen 
schrijven terwijl de F-sleutel wordt gebruikt om de lagere to-
nen te noteren.
Als we in de G-sleutel lezen ziet de toonladder van c er als volgt 
uit:

Als we in de F-sleutel lezen ziet de toonladder er als volgt uit. 
Deze klinkt een octaaf lager dan die in de G-sleutel.

Omdat op de piano en andere toetsinstrumenten vaak veel no-
ten tegelijk worden gespeeld en bovendien de omvang zeer 
groot is (van heel laag tot heel hoog) worden partijen voor deze 
instrumenten op twee balken onder elkaar genoteerd. De on-
derste heeft de F-sleutel, de bovenste de G-sleutel. Zo’n geheel 
van twee (of meer) notenbalken noemt men een systeem. Deze 
balken worden gekoppeld door een doorlopende lijn, een haak 
of een accolade, wat wil zeggen: ‘deze notenbalken horen bij el-
kaar’.

sleutel

systeem
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Tonen en noten

Ook wanneer een stuk geschreven is voor verschillende stem-
men, zoals een koor- of orkestwerk, wordt gebruik gemaakt van 
een systeem van meerdere notenbalken onder elkaar.

Noten buiten de balk

In bovenstaand systeem zien we dat er één gemeenschappelijke 
noot is, de c, die tussen beide balken in ligt. Dit is op de piano 
de centrale c. Deze ligt ongeveer in het midden van het piano-
toetsenbord. Ook zien we dat er door de centrale c een lijntje 
staat. Dit heet een hulplijntje, We kunnen de notenbalk zowel 
aan de onderkant als aan de bovenkant uitbreiden d.m.v. hulp-
lijntjes.

centrale c

hulplijntje


