
LEs f 4. GnorE EN KLETNE DRTEKLANKEN EN .MKERTNGEN

Een drieklonk is het somenklinken von drie verschillende tonen. ln principe kon men
doorvoor olle tonen en intervollen gebruiken.

ln klossieke zin wordt deze somenklonk opgebouwd ols volgt :

- een grondtoon
- een terts op deze grondtoon en
- een kwint op deze grondtoon

Deze drieklonk wordt ook wel een (ierts)okkoord genoemdl.

Bvb. : do (grondtoon) - mi (terts) - sol (kwint)

Grole en kleine drieklonken :

Een drieklonk kon groot of klein zijn;we spreken don von een mojeur- of mineurokkoord.
Een gronddrieklonk is een drieklonk op de grondtoon.
De gronddrieklonk von een grote tertstoonlodder is oltijd een grote drieklonk; de
gronddrieklonk von een kleine tertstoonlodder is oltijd een kleine drieklonk.

Wonneer de eerste terts een grote teris is, spreken we von een grote drieklonk (bvb.
do - mi - sol), wonneer de eerste terts een kleine terts is, spreken we von een kleine
drieklonk (bvb. re - fo - lo).

Omkering en becijfering :

De grondtoon hoeft nÍet oltijd de onderste toon von de drieklonk te zijn.

Wonneer de ondersie toon de grondtoon is, spreken we von de grondligging.
Als de onderste toon de terts is, spreken we von de eersle omkering of vqn
een sexlokkoord. Als de onderste toon de kwint is, spreken we von de lweede
omkering of kworlsexlokkoord.

Voor de drieklonk do - mi - sol krijgen we don het volgende :

6of6
3

sextakkoord
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kwart-sextakkoord

I Het opeenstopelen von terlsen is niet de enige mogelijkheid. Er bestcon ook kwcrtckkoorden, okkoorden die
verwijzen nocr een bepoolde componist (Bortokokkoord noor de Hongoor Belo Bcrtok, Skrjobinckkoord noor
de Rus Alexcnder Skrjobin,...), okkoorden die in een bepoold systeem thuishoren zools de Mode à tronsposition
limitée von de Frcnse componisï Olivier Messioen...
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Als voorbeeld geven we de beginmoten von de Mondscheinsonote in do fi t<tein

von Ludwig von Beethoven. We bekijken enkelde rechterhondnoten en herkennen
de drieklonken en de omkeringen:

Nei zools we in les l3 de vergel'rjking mookten tussen de mootsoorten 3 , f "" 7
kunnen we ook de vergelijking moken iussen de moten g , f- "n 

g .

Deze moten hebben elk drie tellen in een moot (ternoire mootsoorten).

tn $ neeft éen tel de woorde von een ochtste noot, in ! heeft elke tel de woorde
von een holve noot.

Voorbeelden:

- moot 8 : "Loscio, ch'io pongo " uit de opero "Rinoldo" von Georg Friedrich
Hoendel (ló85-1759)

ch'io pian

moot $ "Kloviersonote KV 283" von W.A. Mozort - lootste deel Presto.

Lrs ï 5.
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Wolfgong Amodeus Mozort (1756 -1791) heette
eigenlijk Johonnes Chrysostomus Wolfgongus
Theophilus Mozort. Hij wos componist. pionisï,
violist en dirigenÍ. Mozort wos een wonderkind
dot op jonge leeftijd een oontol instrumenten kon
bespelen en kon componeren. Reeds op jonge
leef t'rjd heefï hij hoogsloo nd werk gecomponeerd.
ln 1 7 B2trovwde hij met Constonze Webet ze kregen
ó kinderen von wie er slechts 2 volwossen werden.
Mozortwordt ols een von de belongrijkste en meest
invloedrijke componisten beschouwd. Zijn werk
heeft veel invloed gehod op lotere componisten,
onder ondere Ludwig von Beeïhoven en Johonnes
Brohms. Zijn bekendste werken zijn ongetwijfeld de
opero's Don Giovonni. die Zouberflóte en Lo Nozze
di Figoro, verder zijn Requiem en pionosonoïes.

De moot $ heett - zools eerder vermeld - twee tellen die elk de wcorde hebben von
een gepunteerde kwortnoot ( J. t ot von drie ochtste noten - ( fn ) - cfr. les 8

Elk von deze ochtste noten kon gesplitst worden in twee zestÍende noten.

Als we in het volgende ritme de twee eerste noten oon elkoor koppelen d.m.v. een
koppelteken, kunnen we dot ook schrijven ols volgt :
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: themo von de Giguel uit Portito V BWV 829 voor klovecimbel von

I Een Gigue is een snelle dcns die een suiïe (=een opeenvolging von donsen) ofsluit. Een cndere term voor suite is

Portitc. De ó portile voor klovecimbel vormen het in 1231 gepubliceerde Clovier-Ubung I von J.S.Boch. Ze werden
in zijn Leipziger periode geschreven.
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Voorbeeld
J.S.Boch
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