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 1. Eenvoudige geluidsleer

Geluid ontstaat door trillingen.
Een voorwerp dat tot trilling wordt gebracht, brengt deze trilling via de lucht over naar 
bijv. ons oor. Het trommelvlies in ons oor gaat trillen en zet de trilling om in geluid.
Zijn de trillingen  regelmatig, dan horen we een toon (bijvoorbeeld van een gitaar) en 
kunnen we deze nazingen. Zijn de trillingen onregelmatig, dan horen we geruis, 
bijvoorbeeld van een bekkenslag. Dit kunnen we niet nazingen.
De hoogte van de toon wordt bepaald door het aantal trillingen per seconde. Hoe 
groter het aantal trillingen per seconde, hoe hoger de toon. Het aantal trillingen per 
seconde wordt aangeduid in Herz (Hz). Een toon van 400 Hz. is dus een toon van 400 
trillingen per seconde. In de muziek maken we gebruik van tonen tussen de 16 en 
5000 Hz. 
Normaal gesproken kunnen we tot zo’n 20.000 trillingen per seconde waarnemen. 
De regelmatige discoganger zal het uiteindelijk met heel wat minder moeten doen. 
Het gebied tussen de 16 en 5000 Hz is onderverdeeld in octaven. Elk octaaf heeft zijn 
eigen naam. Van laag naar hoog zijn dit:

SUBCONTRA, CONTRA, GROOT, klein, ééngestreept (ʹ), tweegestreept (ʹʹ), 
driegestreept (ʹʹʹ), viergestreept (ʹʹʹʹ), met als afsluiting C vijfgestreept (ʹʹʹʹʹ).

Vraag:
Wat is de omvang van jouw eigen instrument?
In welk octaaf zit de laagste toon en in welk octaaf zit de hoogste toon?

I I I I I
 I I I I I I I

 I I I I I I I
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 I I I

¥subcontra

¥contra

¥groot

¥klein

¥3 gestreept

¥2 gestreept

¥1 gestreept

4 gestreeptg

5 gestreeptgHet klankgebied
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Een toon heeft de volgende eigenschappen:

     1. Hoogte
     2. Sterkte
     3. Duur
     4. Timbre

1. De hoogte van een toon is afhankelijk van het aantal trillingen per seconde. 

                                 

                               lage toon                                   hoge toon
    
Een hoge toon heeft meer trillingen per seconde dan een lage toon.
Niet ieder instrument heeft dezelfde omvang, deze hangt namelijk af van de bouw 
van het instrument.

Bij een blaasinstrument hangt de omvang af van de lengte en dikte van de buis.
Bij een snaarinstrument hangt de omvang af van de lengte, dikte en spanning van de 
snaar.
Bij een slaginstrument hangt de omvang af van de grootte van het instrument.

Als een zelfde soort instrument in verschillende afmetingen wordt gebouwd, ontstaat      
er een hele familie met een zeer grote totale omvang. Er is dan in de regel sprake       
van een sopraan-, alt-, tenor- en basinstrument.

2. De sterkte van een toon is afhankelijk van de wijdte van de trillingen.

 

                            zachte toon                                      sterke toon
    

3. De duur van de toon is afhankelijk van de duur van de trillingen.

                    korte toon                                           lange toon

4. Onder het timbre verstaan we de klankkleur van het instrument.

    Het timbre wordt bepaald door: 
    a. de vorm van het instrument.
    b. het materiaal waarvan het gemaakt is.
    c. Het aantal boventonen.
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Wat zijn boventonen?

Als er een toon klinkt, klinken er altijd andere tonen mee. Weliswaar zijn die tonen niet 
afzonderlijk te horen, maar zij hebben een grote invloed op de klankkleur van de toon. 
Deze meeklinkende tonen noemen we boventonen. De mate en de wijze waarop 
boventonen zijn vertegenwoordigd in de klank bepaald de klankkleur of het timbre

Hier volgt een voorbeeld van een grondtoon ( C groot octaaf) met 15 boventonen. 
De eerste vijf zijn de belangrijkste.

                  1    2    3       4       5      6      7       8      9     10     11      12     13     14     15

Ieder instrument heeft zijn eigen aantal boventonen in verschillende verhouding. 
Daardoor kunnen we, ook als verschillende instrumenten een zelfde toon spelen, de 
afzonderlijke instrumenten herkennen.

                                      a = 440 tot 442 trillingen per seconde.



6

2. Toonladders

Bij het A- en B-examen heb je de majeur en verschillende mineur toonladders al 
geleerd.
Hier volgen er nog een paar.

1. De chromatische toonladder

Deze toonladder bestaat uitsluitend uit halve toonafstanden. 
Bij de stijgende toonladder gebruik je de verhogingen of het herstellingsteken. Bij de 
dalende toonladder gebruik je de verlagingen of het herstellingsteken. Hier volgen 
een paar voorbeelden.

Wanneer we een chromatische toonladder willen opschrijven die, gedacht is vanuit 
een 
toonladder met voortekens aan de sleutel, dan moet je er aan denken dat stijgend en 
dalend de voortekens van de grote terts toonladder gehandhaafd blijven.
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2. De zigeunertoonladder

Een vooral in de muziek uit Zuidoost Europa voorkomende toonladder is de zigeuner-
toonladder. De toonladder is opgebouwd uit een harmonische kleine tertstoonladder 
met een verhoogde vierde toon. Voorbeeld:

De harmonisch kleine tertstoonladder van a is:  a    b    c    d    e    f    gis    a
De zigeunertoonladder van a is dus:                   a    b    c    dis  e    f    gis    a

Hieronder nog een voorbeeld van de zigeunertoonladder in d:

3. De pentatonische toonladder

De pentatonische toonladder is een toonreeks bestaande uit vijf tonen. Vele culturen 
en muziekstromingen gebruiken de pentatoniek, maar vooral Chinese muziek, 
Keltisch-Ierse en Schotse muziek en blues staan er om bekend. Ook klassieke muziek 
kan pentatonisch zijn, of pentatonische elementen bevatten, zoals Morgenstimmung 
van Edvard Grieg. 

Hoewel de pentatonische reeks geen tonaal centrum heeft, kan de reeks wel worden 
afgeleid uit onder meer de mineur- en de majeurtoonladder. Meestal gebruikt men 
de vierde en zevende trap van de majeurtoonladder niet.

Bijvoorbeeld C-majeur: C-D-E-F-G-A-B-C wordt C-D-E-G-A-C
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Een pentatonische mineurtoonladder kan dus worden gevonden door de pentatonische 
majeurtoonladder vanaf de zesde trap (=A) te spelen.

Bijvoorbeeld a-mineur: A-B-C-D-E-F-G-A wordt A-C-D-E-G-A

4. De bluestoonladder

De bluestoonladder wordt veel gebruikt om te improviseren 
in de traditionele blues.
De bluestoonladder is een pentatonische mineur toonladder.

Bijvoorbeeld: C - Es - F - G - Bes - C 

Waar een verminderde kwint aan toegevoegd is.

  C - Es - F - Ges - G - Bes - C
 
Deze ladder wordt gespeeld op de eerste trap van de toonsoort. Door de opbouw van 
deze ladder kom je een drietal tonen tegen die we “blue-notes” noemen: de kleine 
terts, de verminderde kwint en het klein septiem.

Als je nu deze bluestoonladder vergelijkt met het oorspronkelijke septiemakkoord van 
de eerste trap is C (dus: C - E - G - B), zie je meteen waar de “blue-notes” zitten.

                                   

                      

Het mooie van de bluestoonladder is dat je hem bij het improviseren door de hele 
blues heen kunt gebruiken: hij klinkt overal even goed. Maar pas op, dat kan naturlijk 
ook eentonig worden!
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3. Drieklanken (een korte herhaling)

Een drieklank bestaat uit: grondtoon, terts en kwint.

Je kunt ook zeggen dat de drieklank bestaat uit de 1e, 3e en 5e toon van de toonlad-
der. De 1e toon noemen we de grondtoon.

De drieklank van C majeur bestaat dus uit :    C       E           G
                            

Je zou ook kunnen zeggen:  [  gr.terts  ] [   kl.terts  ]

Bij de kleine terts toonladders (mineur) geldt ook dat de kleine drieklank bestaat uit 
de grondtoon, de terts en de kwint. 

De drieklank van c mineur bestaat dus uit :  C           Es         G
     

Je zou ook kunnen zeggen:   [  kl.terts  ]   [  gr.terts  ]

Je leert hier nog twee nieuwe drieklanken:

1. De overmatige drieklank
Als een drieklank is samengesteld uit twee grote tertsen, dan noemen we dit een 
overmatige drieklank.
Je zou ook kunnen zeggen dat deze drieklank bestaat uit een grote terts en een 
overmatige kwint. 

Voorbeeld in C:

                                           c           e         gis

2. De verminderde drieklank
Als een drieklank is samengesteld uit twee kleine tertsen, dan noemen we dit een 
verminderde drieklank.
Je zou ook kunnen zeggen dat deze drieklank bestaat uit een kleine terts en een 
verminderde kwint.

Voorbeeld in c:

                                          c          es        ges

Hier volgt een handig schema om alles te onthouden. We gaan daarbij uit van een 
opbouw in tertsen.

De majeur drieklank  groot  -  klein
De mineur drieklank  klein  -  groot
De overmatige drieklank  groot  -  groot
De verminderde drieklank  klein  -  klein 
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Drieklanken kun je op meerdere manieren spelen: als akkoord (je hoort alle tonen 
tegelijk) of gebroken.
Hieronder een voorbeeld van een langgebroken drieklank in g mineur:

 

Hieronder een voorbeeld van een kortgebroken drieklank in C majeur:

4. vierklanken

Een kortgebroken drieklank bestaat uit de grondtoon, de terts, de kwint en de sep-
tiem
Je kunt ook zeggen dat de drieklank bestaat uit de 1e, 3e, 5e en 7e  toon van de 
toonladder. 
Een ander woord voor vierklank is septiemakkoord.
We bespreken hier twee soorten septiemakkoortden:

1. het dominant septiemakkoord

Het bestaat uit een majeur drieklank plus een kleine septiem. Bijv. C-E-G-Bes 
Deze 4-klank komt voor op de 5e trap in majeur en (harmonisch/melodisch) mineur. 

2. het verminderd septiemakkoord

Deze 4-klank bestaat uit een opeenstapeling van kleine tertsen. We vinden dit ak-
koord op de 7e trap van de harmonische kleine-tertstoonladder.

Voorbeeld in a-harmonisch mineur:
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5. Maatsoorten

Bij het A-examen heb je al iets geleerd over de maatsoorten. Hier volgt nog een klei-
ne herhaling met wat toevoegingen.

Er zijn 2 groepen maatsoorten:

   1. Enkelvoudige maatsoorten
   2. Samengestelde maatsoorten

Beide maatsoorten kunnen tweedelig of driedelig zijn.

1. Enkelvoudige maatsoorten zijn maatsoorten waarvan het bovenste getal een  
    2  of een 3  is.

Bijvoorbeeld een      of een    maat. 
                           

       

Wanneer het bovenste getal een 2 is zijn ze tweedelig.     Bijvoorbeeld: 

Wanneer het bovenste getal een 3 is zijn ze driedelig.      Bijvoorbeeld:  
                 

2a. Samengestelde maatsoorten (regelmatig)

Wanneer er meer dan drie tellen in de maat voorkomen spreken we van een samen-
gestelde maatsoort. Samengesteld regelmatige maatsoorten bestaan uit meerdere 
dezelfde enkelvoudige maat-soorten bij elkaar. 
Omdat er meer dan drie tellen zijn komen er meer maataccenten. Niet alle accenten 
zijn even belangrijk.
De zwaardere accenten noemen we hoofdaccenten (>), de lichtere accenten noe-
men we bij- of nevenaccenten (-). 
De samengestelde maatsoorten zijn eveneens onder te verdelen in:
 tweedelige maatsoorten (binair; hebben twee groepen als hoofdverdeling)
 driedelige maatsoorten  (ternair; hebben drie groepen als hoofdverdeling)
 
Een samengestelde tweedelige maatsoort heeft één hoofdaccent en één (of meer-
dere) nevenaccenten. 

Bijvoorbeeld :      of      of 

   
  

 

 

2 2 2
2 4 8

3 3 3
2 4 8

2
4

3
4

4
4

6
8

12
 8
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De    maat kan samengesteld zijn uit drie verschillende mogelijkheden.      

 Hier zie je welke 3 samenstellingen er mogelijk zijn.

                 
samengesteld driedelig    

    
      

 

 

 

                 samengesteld driedelig

Kijk eens naar het verschil tussen de 6/8 maat en de 3/4 maat. 
Je weet dat de 3/4 maat enkelvoudig en driedelig is. In beide maatsoorten passen 
6 achtste noten. Het verschil zit hem dus in het aantal accenten per maat.

           
         enkelvoudig driedelig

2b. Samengestelde maatsoorten (onregelmatig)

Samengesteld onregelmatige maatsoorten bestaan uit meerdere enkelvoudige 
maatsoorten (groepjes van 2 en 3) door elkaar. We noemen ze onregelmatige 
maatsoorten omdat de accenten niet op gelijke afstand van elkaar liggen.

Voorbeelden:

De    maat is samengesteld uit       +  of uit       +  
     

                            
 

                          
                                                                                              samengesteld tweedelig

Een samengestelde driedelige maatsoort heeft één hoofdaccent en twee nevenac-
centen. 

Bijvoorbeeld:        maat 
                       

2
4

3
4

2
4

3
4

7
8

5
4

9
8
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6. Antimetrische figuren

Bij het B-examen hebben we de duool en de triool al besproken. Hier zijn nog een 
paar antimetrische (tegen de maat) figuren.

 - de kwartool
 - de kwintool
 - de sextool
 - de dubbele triool

1. Wanneer 4 noten in de tijd van 3 gespeeld worden, spreken we van een kwartool.
    Voorbeeld:

2. Wanneer 5 noten in de tijd van 4 gespeeld worden, spreken we van een kwintool.
    Voorbeeld:

3. Wanneer 6 noten in de tijd van 4 gespeeld worden, spreken we van een sextool. 
De sextool is eigenlijk een splitsing van een triool, waardoor om de twee noten een 
accentje komt, dus 3 x 2 noten.
    
    Voorbeeld:

4. Wanneer 6 noten in de tijd van 4 gespeeld worden, kan het ook een dubbele triool    
zijn. Het aantal noten is gelijk aan de sextool, maar de onderverdeling is anders. 
Bij deze figuur komt om de drie noten een accentje (2 x 3 noten)
    
    Voorbeeld:
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7. Omkeringen

Omkering van intervallen

Wanneer men van een interval de onderste toon een octaaf verhoogt, of de bovenste 
toon een octaaf verlaagt, dan keren we als het ware het interval om. 

Bijvoorbeeld:

C - F wordt  F - C

Door omkering worden: primen (1) -  octaven   (8) 
    secundes (2) - septimen (7)
    tertsen (3) - sexten (6)
    kwarten (4) - kwinten (5)
    kwinten (5) - kwarten (4)
    sexten (6) - tertsen (3)
    septiemen (7) - secundes (2)
    octaven (8) - primen (1)

Een interval vormt met zijn omkering een reine octaaf.
Wanneer je de cijfers van de omkering bij elkaar optelt, is de uitkomst altijd 9.

Als regel worden bij omkeringen:

 grote        intervallen  klein
 kleine        intervallen  groot
 overmatige       intervallen  verminderd
 verminderde  intervallen  overmatig
 

reine intervallen blijven rein

Voorbeelden:

c - e = grote terts     wordt door de omkering e - c = kleine sext
g - g = reine prime    wordt door de omkering g - g = reine octaaf
e - f = kleine secunde    wordt door de omkering f - e = grote septiem
b - gis = grote sext     wordt door de omkering gis - b = kleine terts
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Omkeringen van drieklanken

Je weet dus dat een drieklank bestaat uit een grondtoon, een terts en een kwint. Wan-
neer de grondtoon de laagste toon van de drieklank is, dan noemen dit de grongligging. 
Het kan ook zijn 
dat de terts of de kwint de laagste toon zijn. We hebben dan als het ware de drieklank 
omgekeerd en spreken daarom ook van een omkering. 

Bij een drieklank kan dit op twee manieren:

 a. door de terts de bastoon te laten zijn
 b. door de kwint de bastoon te laten zijn.

Let er dus op dat de tonen van de drieklank niet veranderen, maar alleen de volgorde.

Voorbeeld:

                       grondligging   1e omkering of        2e omkering of
                 sext-akkoord   kwart-sext-akkoord

Het eerste akkoord is een: grondligging 

Het tweede akkoord noemen we de 1e omkering ( de bastoon is de terts). De volgorde 
van de drieklank vanuit de bastoon gerekend is: bastoon - terts - sext ( e - g - c ). 
We noemen deze eerste omkering daarom ook wel terts-sext-akkoord of kortweg: sext-
akkoord

Het derde akkoord noemen we de 2e omkering ( de bastoon is de kwint). De volgorde 
van de drieklank vanuit de bastoon gerekend nu: bastoon - kwart - sext ( g - c - e ). We 
noemen deze tweede omkering: kwart-sext-akkoord

Het omkeren van intervallen kan handig zijn bij het bepalen van de naam. Wanneer 
de onderste toon bijvoorbeeld een fisis is, dan is het handig om het interval eerst om 
te keren. 

                                

            fisis       d               d      fisis                                             beses     es            es      beses
              

                                          i                 i
 dan is fisis - d          d - fisis is                                  dan is beses - es     es - beses is                        
 
een verm 6              een overm 3

                            
een overm 4            een verm 5

            



16

8. Versieringen

Onder een versiering verstaan we de omspeling van een toon.

 
De korte voorslag
 
De korte voorslag wordt afgebeeld als een klein nootje met een schuin streepje er-
door. Deze voorslag moet zo kort mogelijk uitgevoerd worden.

Voorbeeld van een korte voorslag óp de tel:

                 notatie             uitvoering

De korte voorslag kan ook vóór de tel gespeeld worden.

De lange voorslag 

De lange voorslag wordt afgebeeld als een klein nootje zonder streepje. Waneer deze 
voorslag voor een noot van 2 of 4 tellen staat, krijgt hij de helft van de waarde van de 
hoofdnoot. De lange voorslag komt voornamelijk voor in muziek vóór  ± 1800. 

    Voorbeeld: 

             
 
         
            notatie            uitvoering            of               notatie           uitvoering       

De pralltriller

Deze versiering bestaat uit 3 tonen, nl: hoofdtoon - bovensecunde - hoofdtoon.

Voorbeeld:

                                                     
.

                   
                                 notatie        uitvoering
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De mordent

Deze versiering bestaat uit 3 tonen, nl: hoofdtoon - ondersecunde - hoofdtoon.

    Voorbeeld:

                                           

                                      
notatie          uitvoering

Bij de pralltriller en de mordent kan de boven- of ondersecunde groot of klein zijn. 
Dit gebeurt als volgt:

              
                                  
            notatie     uitvoering    | notatie  uitvoering

De dubbelslag boven de noot

Deze versiering bestaat uit bovensecunde - hoofdtoon - ondersecunde - hoofdtoon.

    Voorbeeld:

                                                           
                                      

notatie       uitvoering

De dubbelslag tussen twee noten 

Deze versiering begint op de hoofdtoon en daarna volgen bovensecunde - hoofd-
toon - 
ondersecunde - hoofdtoon. Qua ritme kan de dubbelslag nog wel eens verschillen. 
Dit kan te maken hebben met het tempo van het stuk. Hieronder een voorbeeld van 
een veelgebruikte dubbelslag:

    Voorbeeld:

                 
        notatie      uitvoering
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De triller
De triller is een regelmatige (meestal snelle) afwisseling van een toon met de naast-
liggende  toon erboven. Er bestaan verschillende soorten trillers zoals de dubbele 
triller, 
de blinde triller en de kettingtriller. Hieronder een voorbeeld van de gewone triller:

                 
                                                         

notatie     uitvoering 
 
In de muziek van vóór ± 1800 begint de triller met de bovensecunde, daarna met de 
hoofdtoon.

De naslag
De naslag komt alleen voor bij de triller. Deze bestaat uit de ondersecunde en de 
hoofdtoon aan het einde van een (meestal lange) triller.

 

                        

                                                    
notatie         uitvoering             

    

          
                      

                         

                                                  
notatie           uitvoering 

De arpeggio
Deze versiering bestaat uit het nà elkaar, van onder naar boven of van boven naar 
onder, laten doorklinken van de boven elkaar geschreven tonen. 

                  
                                                    notatie     uitvoering         notatie    uitvoering
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Afkortingen

ad lib.        ad libitum  tempo en voordracht naar goeddunken van de   

     uitvoerenden 

div.    divisi   de partij wordt over meerdere instrumenten verdeeld

gliss.    glissando  glijdend  

sim.    simile  op dezelfde manier vervolgen

string.    stringendo  dringend; sneller en sterker

sub.    subito   onmiddellijk

8va         ottava  de genoteerde partij een octaaf hoger spelen

8va bassa     ottava bassa de genoteerde partij een octaaf lager spelen

Woordenlijst

allegro con spirito snel en geestdriftig  

amabile  teder, lieflijk

animato  levendig

appassionato hartstochtelijk

comodo  comfortabel

con moto  met beweging

dolce   lieflijk

espressivo  met uitdrukking

gracioso  sierlijk

maestoso  plechtig, majestueus

mosso  beweeglijk, levendig

rubato  vrij in de maat

scherzando  speels, schertsend

tacet   zwijg

Toevoegingen

assai   zeer
con spirito  met geestdrift
con fuoco  met vuur
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Voor het opschrijven van een toonladder kan dit een handig hulpmiddel zijn:

De Kwintencirkel
  

                                                  C
                                1b F                          G 1#

                        
                   2b Bes                                           D 2#

                    3b Es                                                 A 3#

                      
                     4b As                                            E 4#

                                    Cis 7#                      B 5#

                            5b Des           Fis 6#     7b Ces 
                                             6b Ges 

                                     kwint dalend     d     c    kwint stijgend

                                                                             
                                                                                                                                                      

Door middel van de kwintencirkel is het handig om te zien hoeveel voortekens een 
majeur toonladder heeft.

Om te weten hoeveel kruizen een toonladder heeft ga je met de klok mee een kwint 
omhoog.
 - Je begint bij C  (de toonlader zonder kruizen of mollen). 
 - Met de klok mee is een reine kwint (stijgend) op C een G. 
 - De toonladder van G heeft dus 1 kruis. 
 - Een reine kwint op G is D. 
 - De toonladder van D heeft 2 kruizen, en zo ga je verder naar A, E, B, Fis en Cis.

Een ezelsbruggetje hierbij: Geef  De  Aap  Een  Bord  Fis  Cis
(De volgorde van de kruizen is: Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis, Bis.)

Om te weten hoeveel mollen een toonladder heeft ga je tegen de klok in een kwint 
omlaag.
  - Vanaf  C  kom je dan op F 
  - De toonladder van F heeft dus 1 mol.
  - Een reine kwint dalend vanaf F is een Bes. 
  - De toonladder van Bes heeft dus 2 mollen .
  - Zo ga je verder naar Es, As, Des, Ges en Ces.

Een ezelsbruggetje hierbij: Friese Boeren Eten Alle Dagen Grote Champignons.
(De volgorde van de mollen is: Bes, Es, As, Des, Ges, Ces, Fes.)
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Index
Symbols

A
ad libitum  19
amabile  19
animato  19
Antimetrische figuren  13
appassionato  19
arpeggio  18
assai  19

B
blue-notes  8
bluestoonladder  8
boventonen  5

C
chromatische toonladder  6
comodo  19
con fuoco  19
con moto  19
con spirito  19

D
divisi  19
dolce  19
dominant septiemakkoord  10
driedelig  11
drieklank  9
dubbele triool  13
dubbelslag  17

E
Enkelvoudige maatsoorten  11
espressivo  19

F

G
geluidsleer  3
glissando  19
gracioso  19

H
hoofdaccenten  11

I
intervallen  14

J

K

klankgebied  3
korte voorslag  16
kortgebroken drieklank  10
kwart-sext-akkoord  15
kwartool  13
kwintool  13

L
lange voorslag  16
langgebroken drieklank  10

M
maestoso  19
mordent  17
mosso  19

N
naslag  18
nevenaccenten  11

O
omkering  14
ottava  19
ottava bassa  19
overmatige drieklank  9

P
pentatonische toonladder  7
pralltriller  16

Q

R
rubato  19

S
Samengestelde maatsoorten  11
scherzando  19
septiemakkoord  10
sext-akkoord  15
sextool  13
simili  19
stringendo  19
subito  19

T
tacet  19
timbre  4
Timbre  4
triller  18
trillingen  3,?4
tweedelig  11

U

V

verminderde drieklank  9
verminderd septiemakkoord  10
vierklank  10

W

X

Y

Z
zigeunertoonladder  7
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