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MUZIEKTHEORIE CURSUS – Module 1 
 

Leren Muziek Lezen 
 

De makkelijkste manier om muziek te leren is door te luisteren of te kijken naar iemand 
anders die het instrument bespeelt. Je kopieert wat je hoort, je herhaalt een paar keer en je 
gaat door! Dat is eigenlijk de meest traditionele manier van leren, maar wat als je 
onafhankelijk wilt zijn en toegang wilt hebben tot meer muziek zonder dat iemand je vertelt 
hoe je een muziekstuk moet spelen? 

Daarom bestaat er de muzieknotatie in de vorm van bladmuziek en tabulatuur. 

 

De Tablatuur (of TAB) 

De tabulatuur is een heel oud systeem, dat al in de 15e en 16e eeuw werd gebruikt. Het was 
een gebruikelijk notatiesysteem voor instrumenten met frets, zoals de luit, gitaar en vihuela. 

 

Het zag er vroeger zo uit:

 

Fragment van “Orphenica Lyra” door Miguel Fuenllana (1554) 

 

De moderne tabulatuur, ook wel TAB genoemd, wordt vooral gebruikt voor popmuziek en 
liedjes begeleid door tokkelende akkoorden. Beide werken op dezelfde manier, de cijfers 
vertegenwoordigen de fret waarop je je vingers moet plaatsen om de gewenste toon of 
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noot te produceren. Hieronder ziet je de moderne tabulatuur met zes snaren 
vertegenwoordigd. De hoogste regel komt overeen met de eerste snaar E en de laagste 
regel is de 6e snaar. 

Hoe werkt het? 

C Majeur Toonladder 

 

 

De cijfers die je ziet zijn de frets waarop je moet drukken. De eerste noot C wordt op de regel 
geplaatst die overeenkomt met de 5e snaar die wordt weergegeven met het cijfer 3. De 
noot D wordt weergegeven met het cijfer 0 op de 4e streep. In dit geval is het een open 
snaar, dus je hebt geen vingers van de linkerhand nodig om het te spelen. 

 

Weergave van een akkoord (groep noten die tegelijkertijd worden gespeeld)

 

Als je meer dan één noot verticaal ziet staan, betekent dit dat je de aangegeven noten 
allemaal tegelijk speelt. 

 

Het bladmuziek (partituur) 

Het lezen van noten is waarschijnlijk de grootste uitdaging wanneer je muziek begint te leren. 
Het is een systeem dat niet direct verbonden is met je spel, maar het is een universeel 
systeem dat werkt voor elk modern instrument. Als je dit type notatie leert, kun je muziek 
spelen die op elk instrument is genoteerd.
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Ondanks dat het op het eerste gezicht ingewikkeld is, heeft het veel voordelen in vergelijking 
met de tabulatuur. Op de partituur leest je de noten, het ritme, de polyfonie, de articulatie, 
enz. Het geeft meer informatie dan alleen waar je je vingers moet plaatsen. 

 

Op het bladmuziek kan je verschillende elementen zien. 

 
- Notenbalk   

 
- Maatsoort 

 - G sleutel   - Noot 

 
Noten Lezen 

Zoals je wellicht weet, worden de noten genoemd met de letters van het alfabet: a, b, c, d, 
e, f, g, a, b, c enzovoort. 

 

De G sleutel begint op de tweede lijn hieronder, die de 
noot G aangeeft. 

 
De noten kunnen op een streep of op een spatie van de 
notenbalk worden geplaatst. 

 

Als de noot op een streep of spatie erboven staat, 
noemen we deze met de eerstvolgende letter van het 
alfabet. Merk op dat na G de letter A komt en niet H. 

 

Als de noot op de notenbalk daalt, gebruiken we de vorige 
letter van het alfabet om die noot een naam te geven. 

 

Om een bredere aantal noten te kunnen gebruiken, kan 
de notenbalk worden uitgebreid door extra lijnen toe te 
voegen. 
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