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MUZIEKTHEORIE CURSUS – Module 1 
 

Alteraties en Muziekintervallen 

 
Je hebt geleerd de noten een naam te geven, ze op de notenbalk weer te geven en zelfs 
de duur van elk ritmesymbool. Wat missen we hier? De relatie tussen de noten met 
betrekking tot hun toonhoogte. Muzieknoten hebben een bepaalde afstand tussen elkaar, 
niet in inches, niet in centimeters maar in intervallen. 

Muziekintervallen zijn niet relevant om noten te leren spelen, maar ze zullen je helpen de 
structuur van het tonale systeem te begrijpen (onderwerp van de eerste les) en je een stap 
verder brengen in de richting van harmonie en akkoorden, een onderwerp waar we het 
binnenkort over zullen hebben. 

 

Muziekintervallen 

Ik zal de noten nummeren om te helpen begrijpen hoe muziekintervallen werken. Het 
muziekinterval tussen twee gegeven noten is genoemd met de Latijnse rangtelwoorden: 
prime, secunde, terts, kwart, kwint, sext, septiem en octaaf. 

Hieronder zie je een schema met de toonladder A, waarbij A de eerste noot is: 

A B C D E F G 

1 2 3 4 5 6 7 

 

- Bijvoorbeeld, de prime  is het interval tussen twee tonen met dezelfde stamtoon. 

- Het interval tussen A en B, noemen wij secunde. 

- Tussen A en C bestaat en terts. 

- Van A tot D hebben we een kwart. 

- Tussen A en E, een kwint. Van A tot F, en sext. En van A tot F zien we een septiem. 

- Met een octaaf, gebruiken we weer de originele toon van deze toonladder – de A.  
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Laten we de startnoot wijzigen: 

D E F G A B C 

1 2 3 4 5 6 7 

- Het interval tussen D en F wordt nu een terts genoemd, in vergelijking met A tot C. 

- Van D tot B hebben een sext, net als A tot F 

 

Lastig parallellisme 

G A B C D E F G 

4 3 2 1 2 3 4 5 

 

C is nu het startpunt, noot nummer 1. Als je vooruit gaat (naar rechts) op de toonladder is G 
de vijfde noot, daarom wordt het interval een kwint genoemd. Als je achteruit gaat wordt 
het interval tussen C en G een kwart (vierde noot van de volgorde). Lastig, toch? 

 

De muziekintervallen op de bladmuziek 

 
 Prime secunde terts kwart kwint sext septiem octaaf none … 

 

 

 

 

 

 

 

E        E          E       F          E       G         E       A          E      B         E       C          E      D          E       E          E       F 
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Soort van muziekintervallen 

Muziekintervallen worden ook geclassificeerd op basis van hun soort of type. Er zijn 5 
soorten intervallen: 

Rein Groot  Klein Overmatig Verminderd 

 

Intervallen kunnen in twee typen worden gegroepeerd: 

 
Reine intervallen 

 
 
 

 
C – F 
Kwart 

C – G 
Kwint 

C – C 
Octaaf 

De kwart, de kwint en het octaaf zijn zeer consonante intervallen, hun stemming klinkt helder 
en duidelijk. De frequenties van beide tonen passen perfect bij elkaar volgens onze oren. Op 
de video van deze les kun je het ervaren. 

 
Groot en klein 

 
 
 

 C – D 
Secunde 

C – E 
Terts 

C – A 
Sext 

C – B 
Septiem 

 

De bovengenoemde intervallen worden geclassificeerd als grote intervallen. Ze kunnen ook 
in kleine intervallen worden omgezet, terwijl perfecte intervallen dat niet kunnen. 

"Wanneer wordt een grote interval klein?" Goede vraag. Laten we naar het volgende 
onderwerp gaan. 

 

 

 

 

https://youtu.be/KLK_HG2KV7E
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Modificatie van intervallen door gebruik van alteraties 

Zoals je tijdens de eerste les van deze cursus hebt geleerd, zijn de afstanden tussen de 
muzieknoten niet altijd dezelfde. 

 

- Het interval tussen B 
en C is secunde 
genoemd. 
- Door de afwezigheid 
van een zwarte sleutel 
is de afstand tussen 
hen een halve stap. 
Daarom noemen we 
dit interval een kleine 
seconde. 

  

 

- Het interval tussen C 
en D is ook  secunde 
genoemd. 
- Als we een zwarte 
toets tussen de noten 
zien, is de afstand 
tussen de noten een 
hele stap. In dit geval 
wordt dit interval grote 
seconde genoemd. 

 

Een andere voorbeeld: 

 

 

- Van A tot C hebben 
wij een terts. 
- Een terts die een 
zwarte toets tussen de 
drie betrokken tonen 
bevat, wordt een 
kleine terts genoemd. 

   

 

- Van C tot E hebben 
wij ook een terts. 
- Twee zwarte toetsen 
in dit interval betekent 
dat we 2 hele stappen 
hebben, daarom 
noemen we het een 
grote terts. 

 

Het type van een interval kan veranderen door de halve tonen of halve stappen waarin een 
bepaald interval bestaat, zoals je kon zien op het voorbeeld hierboven. 

Wat als we de soort van een bepaalde interval willen veranderen? 

 
Alteraties 

   - het symbool genaamd "kruis" verhoogt elke noot met een halve stap of halve toon 

   - het symbool genaamd "mol" verhoogt elke noot met een halve stap of halve toon 

 
Het gebruik van alteraties om een muziekinterval te vergroten of te verkleinen is heel 
gebruikelijk in de muziektheorie en het creëerde een oneindige aantal mogelijkheden om 
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muziek te componeren. Hieronder zie je het resultaat van het gebruik van alteraties (kruis en 
mol) om muziekintervallen aan te passen. 
 
De afstand tussen A en C vergroten door gebruik van   

 

  
Kleine terts (ander halfstap) 

 

  
Grote terts (twee hele tonen) 

 
De afstand tussen C en E verminderen door gebruik van   

 

  
Grote terts (twee hele tonen) 

 

  
Kleine terts (ander halfstap) 

 

Samenvatting 

Hieronder zie je een diagram met alles wat je moet weten over de basisprincipes van 
muziekintervallen en alteraties. 

Muziekintervallen 
 

Verminderd 

Reine Intervallen 

Overmatig 
prime | kwart | kwint | octaaf 

Groot klein 

secunde | terts | sext | septiem 

 

 

C 

A 

C# 

 

 A 

E 

C 

Eb 

 

 C 
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Voorbeelden op de gitaar toegepast: 

1. kleine secunde – halve stap of toon afstand 

 

 

2. grote secunde – hele toon afstand 

 

 

3. reine kwart – 5 halve stappen  

 

 

4. verminderd kwart – 4 halve tonen 

 

 

 

B C 

B C# 

D G 

D Gb 
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