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VAN DO GROOT,
KLEIN, RE KLEIN
VAN DE NOTEN

FA GROOT EN SOL
EN MI KLEIN

Een toonlodder is een reeks von 8 opeenvolgende noten.
- de eerste noot bepoolt de noom von de toonlodder

l. De grole lertsloonlodder

Kenmerkend voor de grote tertstoonlodder:
- begint met een grote terts (bijvoorbeeld do - mi)
- de holve tonen liggen tussen de 3d" en de 4du noot en tussen de Zd'en de B't"

noot.
- de gronddrieklonk, die gevormd wordt door de l'i", 3d' en 5d" noot is een grote

drieklonk (bijvoorbeeld sol - si- re)

Een fr verhoogt de noot met een holve toon, een b verloogt de noot met een holve
ioon.

Wonneer de holve tonen niet tussen lll-lV en Vll-Vlll liggen, kunnen we deze
oonpossen door het gebruik von kruisen of mollen.

Als een muziekstuk in een bepoolde toonoord gecomponeerd wordt, schrijft men
de wijzigingsteken oon het begin von de notenbolk, onmiddellijk no de sleutel. Het
wijzigingsteken telt don voor heel die notenbolk. Dit noemt men de voortekening.

Eveneens in deel 1 zogen we de toonlodders von do, fo en sol groot.
Hieronder nog even op een rijtje :

Enkele onderstolige termen voor bijvoorbeeld de toonlodder von do groot :

Vook gebruikt men ook kortweg de hoofdletter C.

Nederlonds Frons Duits Enqels
Do Groot C maieur C Dur C maior
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2. De kleine terlsloonlodder

Kenmerkend voor de kleine tertstoonlodder:
- begint met een kleine terts bvb. lo - do
- de holve tonen liggen tussen de 2d'en de 3d" noot

noot.
- de gronddrieklonk, dÍe gevormd wordt door de 'l'ï',

drieklonk bvb. re - fo - lo

en fussen de 5d' en de ódu

3d" en 5d'noot is een kleine

Bij de kleine tertstoonlodders bestudeerden we reeds de oonverwonte toonlodders
von do groot, fo groot en sol groot nl. lo klein, re klein en mi klein.
De kleine tertstoonlodder ligt steeds een kleine terts loger don de grondnoot (tonico)
von de oonverwonte grote tertstoonlodder.
Bvb. Sol groot - kleine terts loger don sol is mi. Dus de oonverwonte toonlodder von sol
groot is mi klein.
Aonverwonte toonlodders hebben steeds dezelfde voortekening.

Vook wordt kortweg de kleine letterbenoming gebruikt, hier dus o of Am

3. Korokler vqn een loonoord

De toonsoort (groot of klein) bepoolt mee het korokter von het muziekstuk. Hieronder
enkele morkonte voorbeeldenr.

I ln hei verleden hebben meerdere personen, voorol theoreïici, gepoogd om toonocrden te koppelen oon een
bepocld korokter. ln de Politeio beschrijft Ploïo (-427 - -347) hoe je een volk kunt veronderen door bepoolde
toonoorden voldoende te spelen en ondere voorol te vermijden: de dorische toon (hoe die er theoretisch uitziet
mookt even niet uiï) zou monnelijk en sïoer zijn, evenwichtig en ideool voor de opvoeding. De phrygische modus
wekt dopperheid op, de mixolydisch kloogt, de ionische is geschiki voor een stevig ovondje dooaokken, enz...
Loter hebben nog ondere ïheoretici modellen opgesïeld woor componisïen ol don niei gebruik vcn gemookt
hebben.
Zo omschreef Johonn Moïtheson in Dos Neu-Eróff nete Orchesfre (l 213) do grooï ols Vermetel, nief ongeschikt voor
vreugde, do klein is /ief, lusfig, door zrjn zachtheíd ltchf slaperig, verbonden met droef heid en /ieve gewaorwordingen,
Re groot is scherp en etgenzinnig, lustig, krijgshoftíg en opmonferend, kan ook de/icoot klinken. Re klein stooï voor
devoot, rusÍig, groofs, aangenaom, tevreden, goed voor de gemoedsrust, ookvermokend enz...
BWV stoot voor Boch Werke Vezeichnis. Wolfgong Schmieder mookte in l95O deze min of meer chronologische lijsi
vcn Bochs composities.

Nededcnds Frons Duits Engels
Lo klein A mÍneur A moll A minor
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Broutchor (Bruilofismors) in Si b groot uit Lohengrin (premiere in 1850) von
Richord Wogner (l Bl3-l883)

Morche funèbre (Dodenmors) in si klein uit de Sonole opus 35 (1839) von
:l
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Door tegenover stoot in dezelfde toonoord de vrolijk klinkende Bodinerie uit
de tweede orkestsuíte BWV 1067 voor trcverso en orkest von

Johonn Sebostion Boch (l ó85-l /50)
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4. letterbenqming von de nolen

ln deel 'l von AMV Compleet zogen we reeds de herkomst von de notennomen
zools die voorol gebruikelijk zijn in de Romoonse londen. ln de Germoonse
londen gebruikt men eerder de letterbenoming. Onderstoonde tobel toont de
vergelijking. Een kruis krijgt het ochtervoegsel is (bijvoorbeeld do# wordt cis) en
een mol hei ochtervoegsel es (bijvoorbeeld sib wordt bes). Hierop bestoon twee
uitzonderingen: mÍb wordt Es Ípv Ees en lob wordt As ipv Aes.
Een ondere uitzondering is de oonduiding voor de noot si: in Duitslond H (door
stoot B voor sib 1, etOers B (en sib is don Bes)
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Do re mt fo Sol lo si

C D E F G A BofH

b Ces Des Es Fes Ges As Bes of B

t)
i+ Cis Dis Eis Fis Gis Ais Bis
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