
LEs ï 3.

Moien kunnen binoir of ternoir onderverdeeld worden (cfr. Les 20 en 32 von AMV
Compleet I en les 2 von AMV Compleet 2) :

BinoÍre onderverdelÍng (tweeledig onderverdeeld) : f f c

Ternoire onderverdeling (drieledig onderverdeeld) : $ I l&

Bij de mootsoorten mei binoire onderverdeling die we tot nu toe leerden, wos de
teleenheÍd steeds een kwortnoot.

Bvb. De mooi lr ,twee tellen in een moot, elke tel heeft de woorde von een kwortnoot.
De onderverdeling is binoir.

ln de moot E "t Q(C doorsireept) is de teleenheid een holve noot, dus we hebben 2
tellen in een moot en elke tel heeft de woorde von een holve noot.
Deze moot wordt ook "ollc breve" 1 genoemd, de term komt uit het ltolioons en wordt
gebruikt voor mooisoorten woorbij de teleenheid een holve noot is, meestol dus I .

ln de moot fi ir Ou teleenheid een ochtste noot, hier hebben we dus 2 tellen in een
moot wcorbij elke tel de woorde heeft von een ochtste noot.

Opmerking : wiskundig gezie nis ftgelijk oonfi. DÍt goot niei op voor de muziek I

De moot frneet 4 tellen, de moct Ë heett 2 tellen.

Een melronoomoonduiding2 bestoot uit iwee elementen. Het eerste element is een
notenwoorde, het tweede element is een getol dot oongeeff hoeveel keer die
notenwoorde per minuut voorkoml. )= 6o betekent ó0 tikken per minuut en elke tik is
een holve (of omgerekend: één holve per seconde). Meestol is de notenwoorde de
teleenheid von een stuk.

I De ïheorie vcn de"oude" muziek over moot en ritme is vrij complex. De term "breve" sloot op een nototie die
de duur von een noot weergeeft en post in het rijtje von lcng noor kort: longo- brevis - semibrevis - minimo-
semiminimo - fusc - semifusc. ln moderne nototie zou je dit kunnen omzetten in : hele nooï- holve noot-kwortnooÍ-
ochtsïe-zestiende... Een brevis wordi meestol omgezet in een holve. Allc breve betekent dus "per holve". ln de
ontwikkeling von het noteren von de notenwoorde zou je kunnen spreken von een inflotie: er ontstoon steeds
kleinere notenwoorden. Voorol op het gebied von mootoonduiding is de zin von de diversiteit con mcotsoorten
niet oltijd even duidelijk.
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Men moet steeds uitkijken noor de juiste notenwoorde bij het getol. ln volgend
voorbeeld sloot het metronoomcijfer op de teleenheid. lndien de componist wil dol
bij de mootverondering in moot 5 de tel in hetzelfde tempo blijft don moet hij het
metronoomcijfer oo n possen.

Lees het volgende voorbeeld moor en let op de metronoomoonduiding :

)= eo

Vb. "Vivo lo musico" - Proetorius

va, vl

.i

Michoel Proetorius (zijn eigenlijke noom wos
Michoel Schultheisz of Schulze 1571 -1ó21) wos
een Duiïs componist. tijdend de overgong von
renoisscnce noor borok. Hij is voorol bekend door
zijn kerkmuziek.

2 Een metronoom is een ïoestel dot het tempo oongeeft. Oorspronkelijk wos doï vio een slingel tegenwoordig
gebeurt dit elekïronisch. Digitole toestellen kunen ook een extro geluid loïen horen ols de tik op de eersïe tel
voli.
De oorspronkelijke uitvinding uiï l8l2 wordt ioegeschreven oon Dietrich Nikolous Winkel (,1780-182ó) moor het
is Johon Nepomuk Mólzel (1772-1838) die met de uitvinding ging lopen. Als metronoom conduiding vinden we
regelmotig MM=... MM stoot don voor Mólzels mefronoom.
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