
Geluid = trillingen van luchtdeeltjes 

 De trillingen verplaatsen zich bolvormig vanaf de geluidsbron door de lucht, met de 

geluidssnelheid  ca. 330 m/s  (longitudinale golf, een veer uitrekken en een puls doorsturen) 

 Onze oren (trommelvlies) nemen deze luchtdrukverschillen waar en sturen dit door naar onze 

hersenen, die de signalen interpreteren als geluid 

 De hoogte van het geluid wordt bepaald door de frequentie van de trilling / golf – hoe hoger de 

frequentie, des te hoger het geluid.  Lambda = golflengte  =  1/frequentie 

 (als lichtgolf weergegeven) 

 Vele geluiden  - bv een handklap – hebben een veelheid aan frequenties en zijn daarom niet ‘na 

te zingen’. 

 Zang is veelal het voortbrengen van één bepaalde frequentie tegelijk. We kunnen elke 

mogelijke frequentie (toonhoogte) zingen binnen een bepaald bereik. 

 We hebben afgesproken dat de a4 (middel a) een frequentie van 440 Hz heeft. 

Afspraak varieert in de loop van de tijd, eerste standaardizatie in 17e eeuw. Tegenwoordig 

wordt 440 als ‘laag’ gevoeld. Veel orkesten staan op 442 of 443. Trompet spelen bij een oud 

kerkorgel betekent behoorlijk verstemmen (omlaag). Elke noot heeft zo zijn eigen frequentie: 

 

Belangrijk om aan deze 

tabel te zien:   

 

wanneer de frequentie 

twee keer zo groot wordt, 

klinkt dezelfde toon (weer 

een a, maar dan een octaaf 

hoger). 

  



Natuurtonen 

Stel je een springtouw voor van een bepaalde lengte. Twee personen houden ieder een uiteinde vast 

en bewegen dit vertikaal een beetje op en neer. Daardoor gaat het touw in zijn geheel op en neer 

zwiepen, met in het midden van het touw de grootste ‘uitslag’. 

 

 

 

 

 

 

Je kunt dit zien als een halve golflengte. 

Wanneer de twee personen het touw wat sneller op een neer bewegen, kan de volgende vorm 

ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

Je ziet nu duidelijk een golf, met een golflengte gelijk aan de helft van de eerste golf. De frequentie is 

dus twee keer zo groot. 

Je snapt nu dat de eerste vorm de laagst mogelijke frequentie van dit springtouw is en dat de tweede 

vorm de een na laagste frequentie is. We weten ook dat frequentie past bij een toonhoogte. De tweede 

vorm “klinkt” een oktaaf hoger dan de eerste. 

Hierna is het gemakkelijk om aan te nemen dat je ook drie en vier halve golflengtes kunt krijgen. 



  

 

 

 

 

De vierde vorm is weer twee keer zo hoog als de tweede, dus klinkt die ook weer een oktaaf hoger. 

De derde zal er tussenin zitten: dit is de KWINT.  Uitgaande van a4=440 en a5=880, is de toonhoogte 

die bij freq=660 hoort de d (kwint).   

Vijf halve golven is vervolgens de TERTS, zes halve golven is weer de KWINT (oktaaf hoger dan 3 halve 

golven), zeven halve golven is het septiem (beetje aan de lage kant) en acht halve golven is 

vanzelfsprekend weer het oktaaf (2x 4 halve golven). 

 

We hebben hier het natuurkundige principe afgeleid van de NATUURTONEN.  

Dit zijn dus geen menselijke afspraken (zoals de a4 = 440), maar puur vanuit de fysica. 

De eerste 8 natuurtonen zijn: 

Grondtoon – oktaaf – kwint – oktaaf – terts – kwint – (laag) septiem – oktaaf. 

Hierna volgen de natuurtonen elkaar steeds korter op met hele en halve toonsafstanden.  

De kwint en het oktaaf passen heel goed bij elkaar. Deze intervallen worden dan ook ‘rein’ genoemd. 

Kinderrijmpje: “na na na na na”     =  kwint – terts – (laag) septiem – kwint - terts 

 

Waarneming 

In Barbershop zingen we heel vaak grondtoon (bas), kwint (bari), oktaaf (lead) en terts (tenor). Kijk nu 

naar natuurtoon nr. 2, 3, 4 en 5. 

Dit is dus een zeer natuurlijke verdeling en samenklank, die in onze (Westerse) cultuur bijzonder logisch 

en aangenaam klinkt.  



Klein uitstapje 

Als we een piano zouden stemmen, precies volgens de natuurtonen, zou het resultaat alleen zuiver zijn 

in de toonsoort waarin de piano gestemd is, bijvoorbeeld in C. 

Als we vervolgens E als grondtoon zouden nemen, dan zijn de natuurtonen daarvan vals.  

Maar als we slechts één toonsoort voor alle muziek zouden mogen gebruiken, wordt het wel heel erg 

saai. Daarom heeft men name J.S. Bach zich zeer intentief bezig gehouden met het aanpassing van de 

stemming van de instrumenten en uiteindelijk heeft hij het systeem opgezet voor een regelmatige 

verdeling van alle toonsafstanden, de zogenaamde gelijkzwevende stemming.  

Bach componeerde hiervoor “Das Wohltemperierte Klavier”. 

Een pianostemmer kan dus niet van terts tot terts stemmen, want dan komt hij uiteindelijk niet goed 

uit. De tussenafstanden moeten netjes verdeeld worden. 

 

Aantal buiken 
(halve golven) 

Frequentie 
(natuurtonen) 

Toonafstand Frequentie 
(gelijkzwevend) 

Noot Aantal halve 
afstanden   

8 880 Oktaaf 880 a 2 

7 770 Septiem 784  !! g 3 

6 660 Kwint 659 e 3 

5 550 Terts 554  ! c# 4 

4 440 Oktaaf 440 a 5 

3 330 Kwint 330 e 7 

2 220 Oktaaf 220 a 12 

1 110 Grondtoon 110 a  

 

Demonstratie met tuinslang 

De lengte van de tuinslang is vergelijkbaar met de lengte van het springtouw. Het touw is eigenlijk als 

een lichtgolf (deeltjes gaan op en neer), de tuinslang is juist voor een geluidsgolf (de deeltjes gaan heen 

en weer). 

Met mijn lippen maak ik de lucht in de slang in trilling en daardoor ontstaat geluid van een bepaalde 

frequentie (= toonhoogte). 

De laagste toon (grondtoon) is niet goed te produceren, omdat de slang te weinig conisch is en te dun 

voor deze lage tonen. 

Je kunt de natuurtonen 2 t/m 12 goed waarnemen. Ook kun je goed horen dat nr. 7 behoorlijk laag is. 

Je kunt ook horen dat het niet mogelijk is om ‘tussen’ de opeenvolgende natuurtonen te spelen. 

Als ik zou willen verstemmen (een andere grondtoon kiezen dus), zou ik een stuk van de slang moeten 

afknippen. Dan wordt de grondtoon …. hoger. 

 

  



Demonstratie met trompet 

Een trompet is in feite niets meer dan een veredelde tuinslang, alleen meer conisch en van een 

materiaal (verzilverd koper) dat beter de geluidstrillingen doorgeeft. 

De lengte van de hoofdbuis bepaalt de stemming van het instrument – de grondtoon. In dit geval is dit 

een Bes. Je kunt alle natuurtonen spelen identiek als op de tuinslang. Om ook tussenliggende noten op 

blaasinstrumenten te kunnen spelen (vanaf de middeleeuwen ontwikkelde de muziek zich in die 

richting), heeft men ventielen ontwikkeld. De ventielen verlengen de hoofdbuis met een bepaalde 

lengte, achtereenvolgens met 1 hele afstand, een halve afstand en anderhalve afstand. De combinatie 

van de drie ventielen verlaagt dus de natuurtoon met 3 hele afstanden. 

  



Toonladders 

In het klassieke Griekenland heeft men de basis gelegd voor diatonische toonladders, waarbij het 

oktaaf is verdeeld in 7 afstanden: vijf hele en twee halve afstanden.  Voor zo’n verdeling zijn 

vanzelfsprekend vele mogelijkheden en er zijn dan ook vele soorten (diatonische) toonladders: majeur, 

mineur, allerlei kerktoonladders. 

Terzijde: er zijn nog veel meer toonladders, zoals pentatonisch, blues, zigeuner, chromatisch en hele 

toons.   Chromatisch = 12 halve afstanden     Hele toons = 6 hele afstanden 

 

Laten we de ‘normale’ Majeur toonladder bekijken, en wel die van C. 

Dit is de meest gemakkelijke om te bekijken. Op de piano zijn dit alleen witte toetsen. 

Majeur =   grondtoon  heel  heel  half   heel  heel   heel   half 

C   c d e f g a b c 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

   Prime 

    Secunde 

     Terts (groot = 2 hele afstanden vanaf de  grondtoon) 

      Kwart 

       Kwint  

        Sext 

         Septiem 

          Octaaf 

We zien nu waarom de terts en de kwint heten zoals ze heten: het zijn de 3e en 5e noot in de 

toonladder. 

Mineur =   grondtoon  heel  half  heel   heel  half   heel   heel 

Cm    c d es f g as bes c 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

     Terts (klein = 1,5 toonsafstand vanaf de grondtoon) 

Er zijn verlagingen nodig van drie noten om de juiste tussenafstanden te bereiken (mollen). 

 

Mineur =   grondtoon  heel  half  heel   heel  half   heel   heel. 

Am    a b d d e f g a 

Am is de parallel van C  (geen voortekens) 

  



Drieklanken 

Een drieklank is een samenklank van drie tonen uit de toonladder.  

De meest simpele en kenmerkende toonladder is   grondtoon – terts – kwint  (1 – 3 – 5). 

Twee belangrijke varianten:  grote terts drieklank en kleine terts drieklank. 

“Groot” vaak als vrolijk, opgewekt, positief geassocieerd;  “Klein” als depressief, neerslachtig, droevig. 

Barbershop is 90% majeur, groot. 

Andere mogelijkheden   “sus2”  1 – 2 – 5      en   “sus4”  1 – 4 – 5  

 

Barbershop is vierstemmig, dus worden vaak ook vierklanken gezongen. 

Belangrijke vierklank: septiem akkoord = grondtoon – (grote) terts -  kwint – septiem  (1 – 3 – 5 – 7) 

Andere mogelijkheid:  Dim akkoord  =  4 noten met steeds 1,5 afstand (kleine terts) ertussen. 

Zeer veel andere mogelijkheden (tientallen varianten). 

         

De drieklank/vierklank is de basis voor het akkoord. 

Akkoorden worden genoemd naar de grondtoon, met daarachter de variant en toevoegingen. 

Voorbeelden:   C,  Em,   Es7,  Fm7,  Em9, AM7, Dsus2, Gdim, etc etc. 

 

 

 

Hierna ga ik de meesten van jullie kwijtraken….!  Geeft niks.   

 

  



Cadens 

Een cadens is een serie van 2 tot (meestal) 5  akkoorten die goed bij elkaar passen.  

Akkoorden die voor ons gehoor gemakkelijk in elkaar over gaan, die bij elkaar horen. 

Een eerste voorbeeld van twee akkoorden die goed bij elkaar horen:    C   en  G 

De G is zoals je weet de kwint van het C akkoord. De kwint is de meest voor de hand liggende noot bij 

de grondtoon, weten we al uit de natuurtoon reeks.  

Spelen we g-b-d  en daarna c-e-g, dan klinkt dat logisch, zeker in een wat andere vingerzetting: 

d – g – b     e – g – c  

De G noemt men de DOMINANT van C.  De G dwingt ons naar C, lost als het ware op naar C. 

De G is de kwint van C, in akkoorden noemt men dit de 5e trap, genoteerd in Romeinse cijfers: V 

 

De C is zelf ook een dominant van een akkoord: van F. 

In dezelfde zin leidt het C akkoord ons naar F.   De F noemt men de SUBDOMINANT van C. De F is de 

kwart van C, in akkoorden de 4e trap, de IV. 

De dominant en de subdominant zijn de akkoorden die het beste bij het uitgangsakkoord horen. 

 

Een ander akkoord dat goed bij C hoort, is de parallel:  Am.   De 6e trap, dus VI. 

 

Combineren we het bij elkaar, dan krijgen we:    C – Am – F – G – C 

Meer universeel genoteerd als :    I  -   VI  -  IV  -  V  -  I      

Met de juiste toevoegingen, wordt het geheel wat spannender:    

C – Am7 – FM7 – G79 – C 

 

Dit is “onze” Valley Voices cadens! 

De bassen zingen:    c – a – f – g – c       1 – 1 – 1 – 1 – 1   (altijd de grondtoon) 

De bari’s zingen:    g – g – a – f – e       5 – 7 – 3 – 7 – 3  

De leads zingen:     c – c – c – a – g     1 – 3 – 5 – 9 – 5  

De tenors zingen: e – e – e – d – c     3 – 5 – 7 – 5 – 1  

 

 



Veel liedjes hebben een eenvoudig akkoord schema. 

 

Heel bekend is de Four Chord Song    :   I   -  V  -   VI    -   IV         “Let it be” 

 

Ander voorbeeld:  “The Rose” 

D  -   A  -  G   -  A  -  D   (2x)                    en dan    F#m7  -  Bm7   -   Em7   -   A         en weer   thuis. 

I        V      IV     V      I    III          VI            II            V                        I  V  IV  V  I 

      (steeds een kwint omhoog!) 

 

 

Samenvattend… 

Ik heb jullie verteld over geluid (trillingen), frequenties / toonhoogte en natuurtonen. 

Vanuit daar naar toonladders, drieklanken, akkoorden en cadenzen / akkoordschema’s. 

Je hebt geleerd dat je in vierstemmige zang (Barbershop) heel veel 1 – 3 – 5 – 7 tegenkomt en je weet 

nu dat dit steeds de afstand is tot de grondtoon van het akkoord. 

 

Volgende colleges kunnen gaan over: 

 Noten leren lezen 

 Akkoorden en de kwintencirkel, voortekens 

 Boventonen 

 

 

 

 

 

 


