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Ter inleiding:  
HOOFDSTUK  I. TOONLADDERS, INTERVALLEN EN AKKOORDEN 

 
De tekst van de cursus begint vanaf p. 6 tot en met p. 24 

 
Alvorens aan de theorie over diatonische harmonie te starten, is het nuttig even de theorie 
omtrent toonladders, intervallen en akkoorden te herhalen. Is dit ‘gekende’ materie: ga dan 
meteen naar Hoofdstuk II. Diatonische Harmonie. Je zal trouwens merken dat deze cursus 
veel meer stof bespreekt dan tijdens de lessen werd behandeld. Maar dit extraatje kan je zeker 
gebruiken!  
 

A. TOONLADDERS 
 
Toonladder: in een toonladder worden tonen trapsgewijs geordend binnen een octaaf.  
Tonen kan je, voor de eenvoud, opdelen in hele en halve tonen. Denk even aan een piano: 
daar zie je witte en zwarte toetsen. Van een witte naar de daaropvolgende zwarte toets komt 
overeen met een halve toon verschil. Je hoort zeker het verschil in toonhoogte. 
 

  
 
Deze opeenvolging in een notenbalk 

 
Je merkt dat bvb. na een c (do – te herkennen aan het hulplijntje in het notenkopje) meteen 
dezelfde noot volgt, voorafgegaan door een # (kruis). Dit teken wordt gebruikt om aan te 
geven dat de noot met een halve toon werd verhoogd1. We spreken dan van do kruis of in het 
Nederlands (sic!) cis. Een kruis spreek je uit door de noot te laten volgen door het suffix “is”. 
Re kruis wordt dan “d + is” of dis enz. 
 
Als c naar cis een halve toon is, dan is c naar d ofwel de som van c – cis en cis – d, een hele 
toon. Net zoals d – e, g – a e.a. of van witte toets naar witte toets, zolang er maar een zwarte 
tussen ligt.  
 
Schrijven we enkel de“witte” toetsen van de piano in een notenbalk, dan krijg je dit: 

 

                                                
1 Noot: is de notatie. Toon: is de klank.  
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Je merkt dat er tussen e – f (mi en fa) en b – c (si en do) geen zwarte toets ligt op de piano. 
Waarom? Omdat tussen deze noten ook halve tonen liggen. Dat maakt het niet echt 
gemakkelijker. Je kan dus in een notenbalk niet op het eerste zicht zien welke noten hele en 
halve toonafstanden hebben. Dat moet je dus uit het hoofd leren.   
c – d, d – e, f – g, g – a, a – b zijn dus hele tonen, e –f en b –c halve toonafstanden.  
 
Toonladder van C – groot 
 
Als je het voorbeeld met enkel witte toetsen speelt, dan hoor je de toonladder van C-groot. 
Anders gezegd: om de toonladder van C-groot te maken, speel je enkel witte toetsen, van C 
tot de volgende C. Deze “volgende C” ligt een octaaf hoger. Daarom schrijft men vaak van C 
tot c of van c tot c1.  
 
Een tussendoortje: 
Op een gitaar heb je zgn. fretten. Dit zijn telkens halve tonen. Om een hele toon te spelen 
moet een gitarist op dezelfde snaar, een toon aanslaan, twee fretten verder.  
  

 
 
Om deze cursus goed te verstaan, is de kennis van onze zgn. grote tertstoonladder belangrijk. 
Deze toonladder, vertrekkend van c, bestaat dus uit een opeenvolging: 
 
1) hele toon van c – d  of tussen 1 - 2 
2) hele toon van d – e  of tussen 2 – 3  
3) halve toon van e – f of tussen 3 – 4  
4) hele toon van f –g of tussen 4 – 5 
5) hele toon van g – a of tussen 5 – 6 
6) hele toon van a – b of tussen 6 – 7  
7) halve toon van b – c of tussen 7 – 8  
 
Van 1 – 8 kom je terecht op dezelfde toon, maar zgn. een octaaf hoger.  
 
Wat kan je hieruit afleiden?  
Om een zgn. “grote”tertstoonladder te krijgen, heb je steeds hele toonafstanden nodig, met 
uitzondering van de stappen tussen 3 – 4 en 7 – 8. Daar moet je net halve toonafstanden 
hebben. 
 
In C-groot komt dat heel mooi uit. Vertrek je echter vanaf een andere toon (bvb. f) dan liggen 
deze halve tonen niet meer op de “juiste” plaats (resp. tussen 4 – 5 en 7 – 8) en zal je 
aanpassingen moeten doorvoeren. 
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Laat ons dat eens bekijken, vertrekkend van een andere noot: 

 
Een toonladder van “f” of fa: vertrekkend op f en eindigend een octaaf hoger, op dezelfde 
noot.  Maar met halve tonen tussen 4 – 5 (b – c) en 7 – 8 (e – f). Dat laatste is correct, de 
eerste ligt op een foute plaats, want dat moet tussen 3 – 4 zijn om een “grote tertstoonladder” 
te kunnen zijn. Vermits de vierde toon te hoog ligt, moet die met een halve toon omlaag. Dat 
doen we door een bemol2 toe te voegen, we plaatsen die voor de noot. Daarmee wordt geen b 
gespeeld maar een bes of si bemol. Toegepast op de piano betekent dit dat we de zwarte toets 
spelen, vlak voor de si (b) of vlak boven de la (a). 
 
Nu hebben we “twee vliegen in één klap”: we krijgen een halve toon tussen 3 – 4 en daardoor 
wordt de afstand tussen 4 – 5 meteen een hele toon door het verlagen van b naar bes. 

 
 
Nog een voorbeeld: de toonladder van G groot. 
 
Eerst een voorbeeld zonder wijzigingstekens: 

 
 
De halve tonen liggen nu tussen 3 – 4 (super!) en 6 – 7 (fout!). Momenteel is dus de zevende 
noot een halve toon te laag. Te laag houdt in dat we de 7de moeten verhogen, dat doen we met 
een kruis. F wordt dan fis of fa kruis. Daardoor ontstaat tussen 6 – 7 nu een hele toon en 
meteen, door verhoging van de 7de, ontstaat er een halve toon tussen 7 – 8. En zo klopt alles: 

 
 
 
Oefening:  
Pas de toonladder indien nodig aan met kruis of bémollen, zodat er tussen 3-4 en 7-8 een 
halve toon ligt.   
 
Grote tertstoonladder van d (re) groot 
 

 
 

                                                
2 Ook soms bémol… 
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Grote tertstoonladder van bes (si bémol) groot 
 

 
 
 
Valt er iets op? In de ene ladder gebruik je verhogingstekens of kruisen, in de andere enkel 
verlagingtekens (bémollen). Een gouden regel: in een grote tertstoonladder komen ofwel 
enkel verhoogde ofwel enkel verlaagde tonen voor.  
 
Bij het voorbeeld van bes begin je al met een verlaagde toon, dus weet je dat je enkel 
bémollen mag gebruiken. (Ofwel zit je volledig fout…) 
 
Oefening: 
 
De opgegeven noot is de n-ste in een grote tertstoonladder. Welke toonladder en vul daarna de 
volledige toonladder aan: 

 
Gelijkaardige oefening maar in F-sleutel 
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B.  INTERVALLEN 
 
Hierboven maakten we gebruik van afstanden tussen noten of intervallen. c – d is een hele 
toon. De afstand c – d noemen we in muziek een secunde3, net zoals voor e –f, b – c en e – f. 
Dit zijn allemaal secunden, maar je merkt het al: er is een verschil tussen de secunde c –d en e 
– f. Het ene interval is een hele toon, de andere een halve. Daarom moeten we de term 
“secunde” nog uitbreiden: we spreken in het geval van een hele toonafstand van een grote 
secunde. Een kleine secunde is dan een halve toonafstand.  
 
Welke types secunde staan hieronder genoteerd? 

 
 
Of moeilijker... 

 
 
Alle intervallen: 
 

     c – c : een prime    c – d : een secunde      c – e : een terts        c – f : een kwart 

 
 
      c – g : een kwint        c – a : een sext    c – b : een septime   c – c : een oktaaf 

 
 
Vermits we in dit stadium vooral secunden, tertsen en kwinten nodig hebben, staan we even 
stil bij deze intervallen: 
 
Secunden: bestaan als grote en kleine secunden, m.a.w. als een hele of als halve 
toonafstanden. Maar dat las je hierboven al. 
 
Tertsen: een grote terts komt overeen met 2 hele tonen, zoals in c – e; een kleine terts komt 
overeen met een anderhalve (1,5) toonafstand, zoals tussen d – f (van d – e heel, van e – f 
half) of zoals in c – eb...   
 
Welke tertsen staan hieronder afgebeeld? 

 
 
                                                
3 Denk aan het franse woord: “la seconde”, de tweede 
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Of moeilijker zoals in 

 
 
De benaming van onze toonladders zoals in C groot en C grote tertstoonladder wordt nu 
duidelijk, we noemen deze toonladder “groot” omdat tussen de beginnoot (of tonica) en de 
derde noot, een grote terts afstand ligt.  
 
Kwinten4: een afstand van bvb. c tot g, in een grote tertstoonladder vinden we de kwint op de 
vijfde noot. De afstand vanaf de grondnoot is dan 3,5 tonen. Een kwintinterval klinkt 
helemaal niet spannend, dit in tegenstelling tot een tertsinterval. Geen spanning noemen we 
“consonant”. De kwint, net zoals prime en het octaaf, zijn weinig spannende intervallen en 
dus “consonant”. Of nog anders: ze klinken “rein”, zoals in proper, zuiver.  
We spreken van een reine kwint wanneer zij 3,5 tonen verwijderd is van de begintoon. Er 
bestaan andere kwinten (3 hele tonen, dus te laag of 4 hele tonen, dus te hoog), maar die laten 
we even achterwege. 
 
Dat volstaat voor nu. De belangrijkste intervallen zijn voorlopig grote en kleine terts, reine 
kwint en rein octaaf. Waarom? Omdat deze intervallen, tegelijkertijd uitgevoerd, ons 
akkoorden opleveren. Een akkoord is een samenklank van meerdere tonen. En in onze 
Westerse cultuur, worden daarvoor het vaakst tertsopeenstapelingen gebruikt, zoals uit het 
volgende hoofdstuk meteen zal blijken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                
4 Denk aan Charles Quint (Keizer Karel de Vijfde) 
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AKKOORDEN : drieklanken  
 

1. Grote drieklanken 
 

 
 
Grote drieklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een grote terts 
• een reine kwint  

 
Hoe memoriseren? 
 

a) akkoorden kan je gemakkelijk onthouden met een formule. Hierbij wordt meestal naar 
de grote tertstoonladder verwezen, een voor de hand liggend referentiepunt. 
Voor een grote drieklank wordt de formule 1, 3, 5 want het akkoord komt overeen met 
de grondnoot, terts en kwint uit deze toonladder, te vertrekken vanuit de grondtoon 
van de ladder. Anders gezegd: de grote drieklank van C groot is een opeenstapeling 
van de grondnoot, terts en kwint uit de toonladder van C groot. 

 
b) als je op de eerste, vierde en vijfde trap van een grote tertstoonladder een akkoord 

bouwt, dan krijg je altijd een grote drieklank 
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2. Kleine drieklanken 
 

 
 
Kleine drieklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een kleine terts 
• een reine kwint  

 
Sommige boeken vermelden ook C-, Cmin en c5 voor mineur, voor de gemakkelijkheid 
gebruiken we altijd Cm. 
 
Hoe memoriseren? 
 

a) Voor een kleine drieklank wordt de formule 1, b3, 5 want het akkoord komt overeen 
met de grondnoot, verlaagde terts en kwint uit deze toonladder, te vertrekken vanuit de 
grondtoon van de ladder.  

 
b) als je op de tweede, derde en zesde trap van een grote tertstoonladder een akkoord 

bouwt, dan krijg je altijd een kleine drieklank 

 

                                                
5 Dus met kleine letter – denk aan het Frans: C majuscule (voor majeur) en c minuscule (voor mineur) 
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3. Diatonische drieklanken 
 
Hierboven staan “theoretische” modellen. Of hoe je een groot of klein akkoord moet maken. 
En zoals je gemerkt hebt, gaat het daarbij om opeenstapelingen van tertsen. Grote en kleine, 
samen een reine kwint. 
 
Stel je nu voor dat je een compositie schrijft, in C groot. Dan gebruik je naar alle 
waarschijnlijkheid enkel noten uit deze toonladder. Maar een melodie op zich, klinkt wat 
dunnetjes. Daarom wordt deze begeleid door akkoorden. Als de melodie gemaakt is met de 
tonen van C groot, dan zal dat voor de akkoorden net hetzelfde zijn. Dit zijn combinaties van 
samenklanken, afgeleid van de toonladder van C groot.  
 

 
 
Opvallend is dat 

• de eerste, vierde en vijfde graad GROTE drieklanken zijn 
• de tweede, derde en zesde graad kleine drieklanken zijn 
• de zevende graad een verminderde drieklank is. NIEUW: dit is een drieklank die 

enkel en alleen bestaat uit een opeenstapeling van kleine tertsen 
 
Al deze akkoorden vormen de zogenaamde diatonische reeks in C-groot. 
 
Voorbeeld 1: 

 
 
Twaalf maten... dat zal wel een bluesje zijn. Je merkt dat hier maar drie verschillende 
akkoorden gebruikt worden. Dat zijn de drie grote drieklanken uit C groot, de akkoorden op 
plaatsen I, IV en V. Een blues is o.a. een twaalf maten song, met typische akkoorden in maten 
1, 5, 7, 9, 10 en 11. In de laatste maat zie je geen drieklank staan, maar een zgn. vierklank. 
Hierover later meer. Opvallend is dat dit laatste akkoord tussen haakjes staat. Dit betekent: 
speel het akkoord altijd, behalve bij het einde van het stuk. Zo’n akkoord tussen haakjes 
noemen we “turn around”. Het levert spanning op en doet ons terug van boven af aan 
beginnen.
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Voorbeeld 2: 

 
 
 
Analyse: de melodie is, met uitzondering van twee verhoogde tonen, voornamelijk 
opgemaakt uit noten van C groot. Dat zie je ook aan de voortekening. Wat zie je? De 
akkoorden komen vooral voor uit C groot: Am, Dm, G, C, F, Bdim... E klopt niet. Dat zou 
Em moeten zijn.  
 
Het Em akkoord bestaat uit e g b. Maar net op dat moment staat er een gis (g#) in de melodie. 
Dat is niet de kleine terts van Em, maar de grote terts... Vandaar het aangepaste akkoord. In 
de volgende maat staat Am, gewoon uit de “diatonische reeks”. In deze maat staat een c, maar 
ook een c#. Toch is de c duidelijk de meest belangrijke noot, vandaar Am. Maar misschien 
klinkt op de vierde tel van die maat een A akkoord (dus met grote terts c#) niet slecht... 
 
 
Oefening: 
 
Vervolledig deze blues in G-groot: 
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D.  AKKOORDEN: vierklanken 
 
Een vierklank is vaak een drieklank, uitgebreid met een septime. Logisch, je blijft verder 
bouwen met tertsen: 1 – 3 – 5 – 7. Daarom staan we eerst even stil bij de septime. 
 

a. Grote septime 

 
 
De grote septime is de verste afstand van de tonica die binnen het octaaf blijft. Je vindt de 
grote septime dus het gemakkelijkst door het octaaf te verminderen met een halve toon. 
Een grote septime, toegevoegd aan een drieklank, wordt aangeduid met de afkortingen  

• maj 7 
• M 7 
• Mj7 
• Δ 7 

 
C maj7 is de grote drieklank C met een grote septime eraan toegevoegd 

 
C m / maj 7 is een kleine drieklank met een grote septime 

 
 

b. Kleine septime 

 
 
De kleine septime ligt een hele toon onder het octaaf. Je vindt de kleine septime dus het 
gemakkelijkst door het octaaf te verminderen met een hele toon. 
Een kleine septime, toegevoegd aan een drieklank, wordt aangeduid door toevoeging van 7  
 
C 7 is een grote drieklank C met een kleine septime 

 
Cm7 is een kleine drieklank Cm met een kleine septime erbij 
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1. De vierklanken 
1.1. Grote septime vierklank 
 

 
 
Grote septime vierklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een grote terts 
• een reine kwint  
• een grote septime 
Formule: 1   3   5   7 

 
 

1.2. Dominant septime vierklank 
 

 
 
Dominant septime vierklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een grote terts 
• een reine kwint  
• een kleine septime 
Formule: 1   3   5   b7 

 
(Zie o.a. de 12de maat van de blues op p. 10) 
 

1.3. Kleine septime vierklank 
 

 
Kleine septime vierklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een kleine terts 
• een reine kwint  
• een kleine septime 
Formule: 1   b3   5  b7 
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2. Diatonische vierklanken 
 

 
 
Dit zijn de verschillende toontrappen/vierklanken afgeleid van de toonladder van C groot.  
 
Opvallend is dat 

• de eerste en vierde GROTE SEPTIME vierklanken zijn 
• de vijfde een DOMINANT SEPTIME vierklank is 
• de tweede, derde en zesde graad kleine septime vierklanken zijn 
• de zevende graad een kleine septime vierklank met verminderde kwint is.   

 
 
Analyse Fly Me To The Moon 
 

 
 
Dit fragment staat in C–groot (cfr. voortekening), en dat wordt bevestigd door een resem 
akkoorden: Am7, Dm7, G7, Cma7, Fma7, Bm7b5. Maar enkele akkoorden zijn laddervreemd: 
C7, E7 en A7. Hierop komen we later terug6. 

                                                
6 Zie p. 16 – E7 werd al besproken tijdens de analyse van Fly Me To The Moon, weliswaar als E drieklank (zie 
p. 11) 
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Analyse Mac the Knife 

 
 
Ga gestructureerd te werk door gerichte vragen te stellen: 

1) In welke toonaard staat het stuk? 
2) Waarom? 
3) Schrijf de diatonische reeks uit (drie- en vierklanken) 
4) Welke akkoorden zijn diatonisch? Welke niet? 

 
Antwoorden: 

1) Het stuk staat in C-groot 
2) Omdat het slotakkoord (let op: voorlaatste maat) C groot aangeeft, maar vooral ook 

omdat het voorafgegaan wordt door G7, de dominant die in I wil oplossen! 
3) Alle akkoorden zijn diatonisch 

 
Wat houdt dit in? Als je de akkoorden moet spelen of over het stuk moet soleren: gebruik dan 
enkel noten uit C-groot. 
 
Met deze kennis moet het mogelijk zijn het stuk te transponeren naar F-groot: voortekening 
veranderen, en melodie + akkoorden transponeren 
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We hebben gezien, zoals in Fly Me To the Moon, dat er ook niet-diatonische dominant 
septiem akkoorden opduiken. Het E7 akkoord hoort hier niet thuis in C-groot of a-klein, maar 
dit komt wel overeen met de melodie die op dat moment een g# toont.  

 
Wat gebeurt er? Wel, het stuk staat eigenlijk in a-klein. Op zich geen groot verschil, want 
vermits a-klein dezelfde ladder heeft als C-groot, hebben ze ook dezelfde akkoorden. Alleen, 
in a-klein heb je geen leidtoon. Want de zevende noot g ligt op een hele toon van de 
grondnoot en een leidtoon lost op, omdat deze op een halve toon van de grondnoot ligt.  
In a zou dit… g# moeten zijn. Zoals in de melodie ook gebeurt. Dit zie je – minder opvallend 
–in het E7 akkoord. Je verwacht eigenlijk het “diatonische” Em7 maar E7 geeft, als terts, deze 
g#. 
 
Hoe noemen we zo’n akkoord? E7 is een niet-diatonisch dominant septiem akkoord dat oplost 
in een diatonisch akkoord – hier: in Am. We spreken dan van een secondary dominant en 
schrijven: V/VI.  
 
Als er een secondary dominant is, moet er ook een primary zijn: dat is de dominant van de 
toonaard zelf. In C-groot dus G7, de diatonische dominant. 
 
Bij het voorspelen van de akkoorden hoorde je duidelijk dat het E7 akkoord extra spanning 
oplevert. Dat is ook de bedoeling, zo’n secondary dominant (S.D.) geeft ons de niet-
diatonische leidtoon die wil oplossen naar het daaropvolgende akkoord. 
 
Toepassing: voeg in Mac the Knife, versie in C-groot, S.D.’s toe in maten 2 en 8: 

 
 
A7 = dominant naar Dm, nu mét c#   E7 = dominant naar Am, nu mét g# 

 
Kijk nu nogmaals naar C7 en A7 in Fly Me To The Moon… welk akkoord verwacht je na A7?
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3. Enkele ontbrekende akkoorden 
 
Tot hiertoe werden de meest courante drie- en vierklanken besproken, met andere woorden de 
akkoorden die voorkomen in de diatonische reeks. Maar er bestaan een resem andere 
akkoorden. 
 
3.1. Drieklanken 
 

3.1.1. Overmatige drieklanken 
 

 
 
Overmatige drieklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een grote terts 
• een overmatige kwint (Engels: augmented fifth) 

Formule: 1   3   #5    
 

3.1.2. Verminderde drieklanken 
 

 
 
Verminderde drieklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een kleine terts 
• een verminderde kwint (Engels: diminished fifth) 

Formule: 1   b3   b5    
Dit akkoord vonden we terug op de VIIde graad bij de diatonische drieklanken.  
 

3.1.3. “Suspended” drieklanken 
 

 
 
“Suspended” drieklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een reine kwart 
• een reine kwint   

Formule: 1   4   5    
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3.2. Vierklanken  
 

3.2.1. Overmatige vierklanken (dominant met overmatige kwint) 
 

 
 
Overmatige vierklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een grote terts 
• een overmatige kwint (Engels: augmented fifth) 
• een kleine septime 

Formule: 1   3   #5   b7   
 
 

3.2.2. “Suspended” vierklanken (dominant met reine kwart) 
 

 
 
“Suspended” vierklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een reine kwart  
• een reine kwint   
• een kleine septime 

Formule: 1   4   5   b7   
 
 

3.2.3. Half verminderd septime akkoord 

 
 
Half verminderde vierklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een kleine terts 
• een verminderde kwint (Engels: diminished fifth) 
• een kleine septime 

Formule: 1   b3   b5   b7   
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Dit akkoord vinden we terug op de VIIde graad bij de diatonische vierklanken.  De drieklank 
is verminderd (= enkel opgebouwd uit kleine tertsen), maar het septime is “gewoon klein” en 
bevindt zich op een grote terts van de verminderde kwint. Vandaar “half verminderd”. 
 

3.2.4. Verminderde vierklank 
 

 
 
Verminderde vierklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een kleine terts 
• een verminderde kwint (Engels: diminished fifth) 
• een verminderde septime 

Formule: 1   b3   b5   bb7   
 
De drieklank is verminderd vermits opgebouwd uit kleine tertsen. Het septime is nu ook 
verminderd, het bevindt zich op een kleine terts van de verminderde kwint. Een ‘volledig’ 
verminderd akkoord… 
 

3.2.5. Mineur/majeur akkoord 
 

 
 
Mineur/Majeur vierklanken zijn opgebouwd uit : 

• een grondnoot 
• een kleine terts 
• een reine kwint   
• een grote septime 

Formule: 1   b3   5   7   
 
De drieklank is klein, het septime is groot. Dit akkoord komt vaak voor in een zgn. line cliché 
waarbij, tijdens een en hetzelfde mineur akkoord, de bas chromatisch daalt (Bijvoorbeeld: 
“My Funny Valentine” van R. Rodgers/L. Hart en tal van andere stukken). 
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Analyse Take the ‘A’ Train 
 

 
 
Hierboven de eerste zestien maten van Take the A Train, een 32-maten AABA compositie. 
Wat is de toonaard? De voortekening zegt C-groot en dit wordt bevestigd door het G7 
akkoord, dat oplost in C6. Schrijf nu de diatonische reeks uit van C-groot. Doe dit in (drie- en) 
vierklanken en hou er rekening mee dat het IMaj7 akkoord vaak vervangen wordt – zeker bij 
‘oudere’ stukken – door een I6 akkoord. Dat klinkt ‘stabieler’ en is ook diatonisch.  
 

 
 
 
Het G7 akkoord lost dus op in de tonica, C-groot, en wordt voorafgegaan door Dm7 en vormt 
zo samen een II – V – I, de meest voorkomende cadens in ‘majeur’ stukken. 
 

 
 
Wat is D7? Een secondary dominant: het is een niet-diatonisch dominant septiem akkoord, 
met een diatonische grondnoot, dat wil oplossen naar G. 
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In maat 8, het einde van de eerste A, zie je G7. Dit akkoord zorgt ervoor dat we terug 
opnieuw kunnen starten met de herhaling van A. 
 
In maat 16 zie je een C7. Dit is de laatste maat voor de start van de Middle Part, en het 
kondigt de MP aan, nl. F6: 
 

 
 
De Middle Part of Bridge start met F6, of het IVde graads-akkoord in C. En wordt dus 
voorafgegaan door ‘zijn’ dominant, C7, of in dit geval, de V/IV. 
 
Je merkt het: dit stuk staat in C-groot maar leent akkoorden uit G-groot (D7) en F-groot (C7). 
Dat is logisch, dit zijn zgn. verwante toonaarden van C-groot. Eenvoudig gezegd: C-groot 
heeft geen kruisen noch mollen, G-groot heeft een kruis (f#) en F-groot een mol (bb). Zij zijn 
dus sterk verwant aan mekaar. Naast G-groot, F-groot is er ook a-klein, een verwante mineur 
toonaard (zie: Fly Me To the Moon). Een voorlopig overzicht: 

	

 
 

 
 

  F         C          G 
 
a 
 
a 
 
 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 22 maarten.weyler@hogent.be 
 

Verwantschappen	tussen	toonaarden.		

Tetrachorden 
Zoals een pentachord een verzameling is van vijf opeenvolgende tonen, is een 
tetrachord een verzameling van vier opeenvolgende tonen. De toonladder van C groot 
is opgebouwd uit twee gelijke tetrachorden. Bij een majeur tetrachord is de 
opeenvolging: hele toon – hele toon – halve toon.  
Dan krijg je voor C groot: 

 
Om een grote tertstoonladder te hebben moet je  

• twee identieke tetrachorden hebben 
Waarbij het tweede tetrachord begint op een hele toon boven de laatste toon uit het 
eerste tetrachord. Je kan zeggen dat het tweede tetrachord begint op de reine kwint 
van de toonaard (i.e. de dominant). 
 

a) Verhogingstekens of kruisen 
Tetrachord II van C-groot is tegelijkertijd het eerste tetrachord van een nieuwe 
toonladder, met als vertrekpunt G (i.e. G-groot). Dan moet er wel een tweede 
tetrachord aan toegevoegd worden.  

 
De voorstelling van G-groot klopt nog niet. Om een nieuwe grote tertstoonladder te 
hebben moet de voorlaatste toon van het tweede tetrachord verhoogd worden. Want 
momenteel hebben we in tetrachord II hele toon – halve toon – hele toon en dat is niet 
dezelfde volgorde als in tetrachord I. 

 
Nu klopt de voorstelling van G-groot. 
 
 
Tetrachord I van C-groot kan aanzien worden als het tweede tetrachord van een 
nieuwe toonladder met als eindpunt F (i.e. F -groot). Dan moet er een tetrachord voor 
geplaatst worden.  
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Hier moeten we ook “ingrijpen”. Momenteel is tetrachord II correct maar in 
tetrachord I hebben we momenteel hele toon – hele toon – hele toon. Daarom moeten 
we de laatste toon chromatisch verlagen: 

 
Nu staat er F-groot, met een verlaagde vierde graad, bes.  
 
 
Je kan uit deze voorstellingen afleiden dat er verwantschap bestaat tussen toonladders 
en toonaarden.  
Zo is C verwant met: 

• G groot omdat onder meer tetrachord II van C gelijk is aan het  tetrachord I 
van G 

• F groot omdat tetrachord I van C ook tetrachord II van F is  
 
Moduleren van C groot naar G groot betekent een kruis toevoegen, van C naar F een 
mol toevoegen.  
 
 
 
 

       
F      C     G 

	
											
	

	
	
Vergeet	niet	dat	de	drie	hoofdgraden	in	C	eveneens	F	en	G	zijn…



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 24 maarten.weyler@hogent.be 
 

Een voorbeeld met modulaties: 
 

 
 
Tot hiertoe hadden we niet echt een stuk gezien met modulaties. Het bleef beperkt tot 
tijdelijke uitwijkingen. 
 
Hierboven een fragment uit Tune Up (M. Davis). Je merkt drie dominant septiem akkoorden, 
respectievelijk A7, G7 en F7. 
 

• A7 = V van D groot en lost ook op in het DMaj7 akkoord 
• G7 = V van C groot en lost ook op in het CMaj7 akkoord 
• F7 = V van D groot en lost ook op in het BbMaj7 akkoord 

 
 
Dit alles wijst op bevestigende oplossingen, want A7, G7 en F7 lossen telkens op in hun 
respectievelijke tonica. En dan heb je een modulatie. Maar het kan nog duidelijker verklaard 
(en gehoord) worden:  

- elke V wordt voorafgegaan door zijn II 
- elk tonica-akkoord, dus IMaj7, wordt gedurende twee maten aangehouden. Daardoor 

ervaar je dit akkoord als stabiel. Twee maten tonica aanhouden geeft tijd om ‘tot rust’ 
te komen. Je voelt je meer thuis in de nieuwe toonaard 

- als je II – V – I gehoord of gespeeld hebt, heb je alle tonen uit de toonladder gehoord 
en zo wordt die toonaard bevestigd.  

 
 
Je hoort dus bij elke nieuwe IIm7 nog niet duidelijk dat het om een modulatie gaat. Het 
gevoel wordt sterker vanaf de V7 maar bij de I ‘valt alles in de plooi’. Redelijk laat, en 
daarom zal een zanger het iets moeilijker hebben om meteen correct te zingen tijdens het IIm7 
van een modulatie. 
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Summertime (was geen tijd meer…) 
 

 
Kijken we eerst naar de voortekening. Deze voorspelt C-groot of a klein. Kijk nu naar het 
slotakkoord (op “cry”) en de slotnoot. Je merk dat het stuk in a klein staat. Aangezien Am en 
C groot verwant zijn, zal je heel wat akkoorden herkennen uit C-groot. 
 
Wat valt op? 
 
Er zijn enkele niet-diatonische dominant septiem akkoorden, zoals E7, A7 en F7. Van welke 
toonaard zijn deze de mogelijke dominanten? 

• E7 van A 
• A7 van D 
• F7 van Bb  

 
E7 is de ‘werkelijke’ dominant van A-groot, maar dat kan ook van A-klein zijn. En dat is hier 
het geval. E7 voegt een g# toe en deze is leidtoon naar A (zie ook Fly Me To the Moon). 
 
A7 is een secondary dominant. Normaal verwacht je Am7, maar A7 voegt een c# toe en deze 
is de leidtoon naar D. Dus A7 is in dit geval de V naar Dm. 
 
Vermits het stuk eigenlijk in a-klein staat en niet in C-majeur, kan je gerust zeggen dat Am 
een Im is, en Dm een IVm. Dus is A7 de V/IV. 
 
F7: dat is nog wat moeilijk. Daarvoor hoop ik dat je volgend jaar of later terugkomt om dan 
de lessen te volgen bij de gevorderde groep. Daar komt dergelijk akkoord zeker aan bod! 
 
 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 26 maarten.weyler@hogent.be 
 

Herhalingsoefening  
 
4.1. Vul in: 
 

 

 
 
4.2. Vervolledig de volgende vierklanken: 
 

 
 

 
 
4.3. Van welke vijf verschillende drieklanken kan deze noot de grondnoot zijn? 
 

 
 
4.4. Van welke vijf verschillende drieklanken kan deze noot de terts (groot of klein) en in een 
geval de kwart zijn? 
 

 
 
4.5. Van welke vijf verschillende drieklanken kan deze noot de kwint (rein, verminderd of 
overmatig) zijn? 
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4.6.  Van welke acht verschillende vierklanken kan deze noot de grondnoot zijn? 
 

 
 
4.7. Van welke acht verschillende vierklanken kan deze noot de terts (klein of groot) en in een 
geval de reine kwart zijn? 
 

 
 
4.8. Van welke acht verschillende vierklanken kan deze noot de kwint (rein, overmatig of 
verminderd) zijn? 
 

 
 
4.9. Van welke acht verschillende vierklanken kan deze noot de septime (klein, groot of 
verminderd) zijn? 
 

 
 
 
Voor thuis; schrijf alle drie- en vierklanken op in de 12 toonaarden! Probeer dit voor de 1ste 
maal te realiseren in een half uur tijd, daarna mik je op snellere tijden. Hou je vooruitgang bij! 
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East of the Sun 
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Ga gestructureerd te werk door gerichte vragen te stellen: 
1) In welke toonaard staat het stuk? 
2) Waarom? 
3) Schrijf de diatonische reeks uit (drie- en vierklanken) 
4) Welke akkoorden zijn diatonisch? Welke niet? 

 
Antwoorden voor de eerste zestien maten: 

1) In C-groot 
2) Het eindigt op een c in de melodie met een C-akkoord in maat 35, maar nog 

duidelijker is dat het voorafgegaan wordt door een G7. G7 is een dominant-septiem 
akkoord en dus V, dan is C de I. De V wordt vaak gevolgd of beter, lost op, in de I. 
Vaak wordt dan nog de V voorafgegaan door de II, wat hier ook het geval is in maten 
33 en 34 en in de turn around in 36. 

3) Zie de vorige lessen 
4) Diatonisch: 

- maten 1, 2, 3, 5, 9, 10 (G13 = G7 mét 13), 11, 12, 15 en 16 
Niet-diatonisch: 
- maat 4: A7 is een S.D. die oplost naar Dm7 in maat 5, dus V/II 
- maat 7 en 8: Fm7? Waar vind je ten vroegste een ab, zoals in de terts van dit 

akkoord? In Eb majeur. Is er een relatie tussen Eb majeur en C majeur? Ja, het 
levert c mineur op. Hierover later meer.  

- maat 11: Bm7b5 is diatonisch maar E7 is de V/VI 
- maat 13: D7 is de V/V 

 
Dus enkele niet-diatonische akkoorden, maar voornamelijk S.D.’s. Nu weet je dat die vaak 
voorkomen. 
Welke komen meestal voor?  
V/II V/III V/IV V/V V/VI 
 
Kijk naar de verwante toonaarden van C-groot en de mineur-verwante van F- en G-groot en je 
zal al meer relaties zien… 
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Extra oefeningen 
 

Rond drieklanken 
Vul in: 

 
 
In welke X-drieklanken is f de terts: 

 
 
Gevarieerde oefening: 

 
Rond vierklanken 
Vul in 

 
 
Van welke vierklanken is deze noot de terts? 

 
 
Van welke vierklanken is deze noot de kwint? 

 
 
Van welke vierklanken is deze noot de septime? 
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Kernwoorden: diatonisch, niet-diatonisch, modulatie, “guide tones”, uitbreidingen, tensions 
en pentatonisch 
 
Diatonisch of laddereigen drieklanken worden gevormd door tonen die uitsluitend behoren tot 
één gekozen toonladder. Tot het gebied van de diatoniek in Jazz/Lichte Muziek horen grote en 
kleine tertstoonsoorten, zowel uit de “klassieke” als uit de “modale” harmonie, maar ook 
speciale toonladders zoals “synthese-toonladders”. 
 
Diatoniek in majeur 
 
1. Drieklanken 

a) grote drieklanken 
 
De drie belangrijkste akkoorden in majeur zijn I, IV en V. Het zijn drie majeur drieklanken en 
samen reiken zij al het materiaal aan voor de harmonisatie van een toonladder. Men spreekt 
van hoofdharmonieën7: 

 
 
In deze drie drieklanken zitten alle tonen van de toonladder vervat. Het I-akkoord noemen we 
tonica, verder spreken we van dominant voor de Vde graad en van subdominant8 voor de 
vierde graad. Deze zijn immers gesitueerd op de boven- en onderkwint van de tonica.    
 
Vermits elke majeur toonladder op dezelfde wijze is opgebouwd, vinden we deze akkoorden 
bij alle toonaarden terug, zoals bijvoorbeeld in G groot: 

 
Of in F groot: 

 
 
Opmerking: een G drieklank kan bijvoorbeeld V zijn in C en I in zijn eigen toonaard. Of F is I 
in F groot en IV in C groot. Elke majeur drieklank kan afgeleid zijn van drie verschillende 
toonaarden. Als je dus een G grote drieklank ziet, kan je met zekerheid zeggen dat deze 
afkomstig kan zijn uit: 
C  als V 
D  als IV 
G  als I 
 
De context zal bepalen welke de juiste is… voorlopig biedt dat weinig soelaas. 
 

                                                
7 D. Gistelinck, 2006, Inleiding tot de harmonieleer 1, p. 7… en D. Gistelinck, 2001, 
Vademecum van de Algemene Muziekleer 
8 Sub (lat.) betekent onder (+ abl.) 
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b) kleine drieklanken 
 
In elke diatonische reeks vinden we drie mineur drieklanken, respectievelijk op de tweede, 
derde en zesde graad: 
 

 
 

c) verminderde drieklank 
 

Rest nog de zevende graad. Deze is bijzonder: het eerste tertsinterval boven de b (si), nl. b – d  
is een kleine terts, het tweede tertsinterval van d – f is dat ook. Twee kleine tertsen op elkaar 
staat gelijk aan een verminderde drieklank: 

 
 
 
Een totaal overzicht:  
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2. Vierklanken 
 

a) I, IV én V 
 

Vertrekken we eerst vanuit de majeur drieklanken. Wat komt er bij als septime? 

 
De eerste en vierde graad krijgen er een groot septime bij, de vijfde graad een klein. Het C- en 
het F-akkoord tonen aan dat een Maj7 zowel op de Iste als op de IVde plaats kan liggen. Dus 
kan dit akkoord tot twee toonaarden behoren.  
G7 is uniek, het hoort enkel thuis in C groot. Vermits het op de 5de trap ligt, noemen we het 
dominantseptime akkoord. Dit dominant septime akkoord heeft, tussen terts en septime, een 
tritonus, namelijk f-b. Deze geeft spanning en neigt naar oplossing. De oplossing die te 
verwachten valt is een oplossing naar de tonica. Van dominant naar tonica, of een 
dominantoplossing.  
 

b) II, III en VI 
 

Wat gebeurt met de mineur drieklanken? 

 
In alle gevallen komt er een kleine septime bij, alle vierklanken zijn m7, dus met een kleine 
terts en een kleine septime. Als je een m7 akkoord opmerkt, kan het tot drie mogelijke 
toonaarden thuis horen.  
Bvb.: Dm7 is II in C, III in Bb en VI in F 
 

c) VII 
 

Wat gebeurt met het verminderd akkoord? Verminderd betekent: opgebouwd uit kleine 
tertsen. Maar in de diatoniek van C groot komt daar een grote terts bovenop (van f –a ). 
Daarmee is dit akkoord niet langer verminderd, maar “half-verminderd”, anderen spreken van 
m7b5, voor sommigen is dat duidelijker: 

 
Te onthouden:  
I en IV zijn Maj7 akkoorden :  IMaj7 en IVMaj7 
II, III en VI zijn m7 akkoorden :  IIm7, IIIm7 en VIm7 
VII is een half verminderd of een  VIIm7b5 akkoord  
V en VII zijn uniek, ze kunnen enkel en alleen in 1 diatonische majeurreeks voorkomen 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 34 maarten.weyler@hogent.be 
 

Tune Up 

 
a) de vorm 

Tune Up heeft een 16-maten structuur, onderverdeeld in vier zinnen van vier maten elk, 
volgens een a b c d patroon. Harmonisch is het laatste deel gelijk aan het eerste. 
 

b) de toonaard 
De voortekening maakt duidelijk dat we in D groot staan, dit wordt bevestigd door het 
slotakkoord en door het A7 akkoord in maat 2 en 14.  
 

c) de analyse 
A7 uit maat 2 en 14 is een dominantseptime akkoord en de dominant van D groot. Het wordt 
in beide gevallen gevolgd door D groot of beter, het lost telkens op in de tonica. Verder wordt 
het voorafgegaan door de tweede graad in D en zo staat er de meest karakteristieke cadens in 
jazz: II / V / I. 
 
In maat 5 blijven we niet langer in D maar evolueren we naar C groot. Dit valt af te leiden uit 
het Dm7 akkoord dat niet-diatonisch is in de hoofdtoonaard D, maar dit wordt vooral 
bevestigd door de nieuwe dominant G7 die oplost in “zijn/haar (?)” tonica, C. G7 wordt 
bovendien voorafgegaan door “zijn” II en gevolgd door “zijn” I. We spreken van een 
volmaakte cadens: van maat 5 – 8 staat er een II V I cadens in de nieuwe toonaard C. Een 
verandering van toonaard noemt men modulatie, in dit geval gaat het om een modulatie een 
hele toon lager. Een toonverandering of modulatie treedt pas definitief in wanneer een 
volledige cadens doorlopen werd in de nieuwe toonaard. Met Dm7 / G7 / CMaj7 is dat het 
geval. Dit wordt trouwens bevestigd door het thema dat hier een toon lager dan in de eerste 
vier maten ligt.  
In maat 9 evolueren we naar Bes groot, met een II / V / I / IV cadens. We scharnieren op 
dezelfde manier van C groot naar Bes groot. De tonica CMaj7 wordt in maat 9 een Cm7 
akkoord en na het F7 akkoord weten we dat dit Cm7 akkoord een IIde graad is in de nieuwe 
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toonaard Bes. Nu merk je meteen het voordeel van “vier maten per notenbalk”. De cadensen 
van de eerste drie toonaarden D, C en Bes worden duidelijk voorgesteld dankzij deze 
schrijfwijze. 
 
Het laatste akkoord in Bes, nl. Eb Maj7 fungeert ook als een scharnierakkoord, naar het 
daaropvolgende Em7. Beide akkoorden hebben twee gemeenschappelijke noten: g en d. Dit 
zijn meteen belangrijke akkoordnoten, nl. terts en septime. Men spreekt over zgn. “guide 
tones”. De meeste akkoorden hebben een grondnoot (sic!) en daar bovenop een reine kwint. 
De terts en septime dragen vooral bij tot de karakteristieke akkoordklank, groot of klein, met 
klein of grote septime. Ze bepalen de kleur van het akkoord.: 

 
Zo scharnieren we gemakkelijk terug in de hoofdtoonaard. Tune Up eindigt met een II / V / I 
in de hoofdtoonaard. 
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Niet gedaan in de lessen, maar nuttig… 
EEN ANDERE OPBOUW VAN TOONLADDERS EN 

TOONAARDVERWANTSCHAP 
 
Kernwoorden; tetrachord / pentachord / toonaardverwantschap majeur / 
toonaardverwantschap mineur / slash akkoorden / omkeringen / hybride akkoorden   
 
1. Tetrachorden 
 
De toonladders werden tot hiertoe nog niet in detail behandeld want eigenlijk is dat stof die 
moet gekend zijn. Toch gaan we er even dieper op in. De toonladder van C groot is 
opgebouwd uit twee gelijke tetrachorden. Zoals een pentachord een verzameling is van vijf 
opeenvolgende tonen, is een tetrachord een verzameling van vier tonen. Bij een majeur 
tetrachord is de opeenvolging: hele toon – hele toon – halve toon.  
 
Dan krijg je voor C groot: 

 
Om een grote tertstoonladder te hebben moet je  

• twee identieke tetrachorden hebben 
• het tweede tetrachord begint op een hele toon boven de laatste toon uit het eerste 

tetracord 
Je kan zeggen dat het tweede tetrachord begint op de reine kwint van de toonaard. 
 

b) Verhogingstekens of kruisen 
 

Tetrachord II van C-groot kan aanzien worden als het eerste tetrachord van een nieuwe 
toonladder met als vertrekpunt G (i.e. G-groot). Dan moet er wel een tweede tetrachord aan 
toegevoegd worden.  
 

 
Nu klopt de voorstelling van G-groot nog niet. Om een nieuwe grote tertstoonladder te hebben 
moet de voorlaatste toon van het tweede tetrachord verhoogd worden. Want momenteel 
hebben we in tetrachord II hele toon – halve toon – hele toon en dat is niet dezelfde volgorde 
als in tetrachord I. 
 

 
Nu klopt de voorstelling van G-groot. 
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Op dezelfde manier kunnen we nieuwe grote tertstoonladders blijven ontwikkelen. Na G-
groot komt dan D-groot: het tweede tetrachord van G-groot is immert het eerste tetrachord 
van D-groot, dat sowieso al een fis bevat. In het tweede tetrachord zullen we wederom de 
voorlaatste toon chromatisch moeten verhogen. Zo ontstaat D-groot met fis en cis. 

 
Je herkent hierin de volgorde van de kruisen en het “rechterdeel” van de kwintencirkel.  
 

 
 
 
 

c) Verlagingstekens of mollen  
 
Tetrachord I van C-groot kan aanzien worden als het tweede tetrachord van een nieuwe 
toonladder met als eindpunt F (i.e. F -groot). Dan moet er een tetrachord voor geplaatst 
worden.  

 
 
Hier moeten we ook “ingrijpen”. Momenteel is tetrachord II correct maar in tetrachord I 
hebben we momenteel hele toon – hele toon – hele toon. Daarom moeten we de laatste toon 
chromatisch verlagen: 

 
 
Nu staat er F-groot, met een verlaagde vierde graad, bes. We kunnen wederom op 
gelijkaardige wijze verder gaan: Voor de leesbaarheid vertrekken we ditmaal een octaaf 
hoger. 
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Hierin herken je de volgorde van de mollen. 

 
 
Je kan uit deze voorstellingen afleiden dat er verwantschap bestaat tussen toonladders en 
toonaarden.  
 
Zo is C verwant met: 

• G groot onder meer omdat tetrachord II van C hetzelfde is als tetrachord I van G 
• F groot onder meer omdat tetrachord I van C tetrachord II van F is  

 
Moduleren van C groot naar G groot betekent een kruis toevoegen, van C naar F een mol 
toevoegen.  
 
Vergeet niet dat de drie hoofdgraden in C eveneens F en G zijn.   
 

 
 

    F     C     G 
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2. Toonaardverwantschappen 
 
2.1. Verwantschappen in majeur 
 
C groot is dus verwant met: 

• G groot   
• F groot   

Vermits deze toonaarden weinig verschillen (een kruis of mol extra…) zijn hun diatonische 
reeksen evenzeer “gelijkaardig”: 

 
Enkele voorbeelden:  
Je vindt Am7  

• in G als IIde graad  
• in F als IIIde graad  
• in C als VIde graad  

Cmaj7 bestaat  
• in G als IVde graad 
• in C als Iste graad 

De verwantschap tussen toonaarden maakt het mogelijk om van de ene naar de andere te 
evolueren, zonder al te veel omwegen. In de “realiteit” komt dit vaak voor9. 

 
 
 
 

                                                
9 « Een kalemanden rok » 
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2.2. Verwantschappen met mineur 
 
Tot hiertoe beperkten we ons tot de grote tertstoonladders, er bestaan nog kleine 
tertstoonladders of mineur toonladders. Deze zijn eveneens opgebouwd uit hele en halve 
tonen. Voor de natuurlijke (of antieke) mineur ladder liggen de halve tonen tussen de tweede 
en derde trap10 en tussen de vijfde en zesde toon. 
 
Nemen we als voorbeeld a-klein: 

 
 
Je merkt meteen dat dit C groot is, maar er wordt begonnen van de VIde trap. De akkoorden 
van a-klein zullen dezelfde zijn als deze van C groot.  
 
Wat geeft dit bijvoorbeeld op de hoofdgraden I, IV en V? 
 

 
 
In de grote tertstoonaard hebben we op I, IV en V grote drieklanken. In de kleine 
tertstoonaard hebben we op I, IV en V kleine drieklanken.  
 
Vermits C-groot verwant is aan a-klein voegen we deze toonaard toe aan het 
“verwantschapskruis”: 
 
 
 
          F      C      G 
 
        a 
 
Net zoals in majeur zijn er talrijke stukken opgebouwd uit de drie hoofdgraden in mineur11. 
 
 
 
 
 

                                                
10 Anders geen mineur… 
11 C. Sher, 2000 , « The Standards Real Book », p. 7 
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2.3. Eerste voorbeeld 

 
a) de vorm 

Het stuk bestaat uit een verse en refrein, al lijkt dit refrein meer op een breakdown…  
 

b) de toonaard 
Kijken we naar de voortekening dan is de eerste reactie: C-groot. Maar het slotakkoord en de 
slotnoot bepalen de hoofdtoonaard. En in dit geval is dit duidelijk een stuk in a-klein. Kijk 
maar naar het slot.  

 
c) analyse 

Het stuk maakt enkel gebruik van de eerste, vierde en vijfde graad van de toonaard. In de 
strofe staat N.C. of No Chords en slechts op het einde komt de ritme sectie er terug bij met 
een Iste en Vde graadsakkoord. Het stuk is volledig diatonisch in a-klein. Kijk eens naar de 
melodie: die bestaat enkel uit de noten a, b, c, d, e en g – het mineur pentachord van a klein 
met de kleine septime erbij (hexatonisch). 

 
d) beluisterd 

“The Best of Bill Withers – Lean on Me”, 2006, Columbia Legacy CK 63852  
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Tweede voorbeeld 
 

 
a) de vorm 

Deze standaard, afkomstig uit de gelijknamige Disneyfilm (1951) heeft een aaba vorm, maar 
in dit geval zijn de delen 16 maten (ipv 8) lang.  

 
b) de toonaard 

De voortekening wijst op C groot, het slotakkoord en de slotnoot bevestigen dit: 

 
c) de analyse 

De aanwezigheid van de dominant G7 (G13 = G712) in de tweede maat bevestigt de 
hoofdtoonaard. Het schema doorloopt vanaf het begin enkel diatonische akkoorden: II / V / I / 
IV / VII. Alle akkoorden hebben toegevoegde spanningsnoten, maar deze zijn allen afkomstig 
uit de diatoniek. Het eerste niet-diatonische akkoord dat opduikt is E7. Dit is een 
laddervreemd akkoord want normaal moet er Em7 staan. Zulk een akkoord noemen we een 
secondary dominant. 
 

                                                
12 Zie hiervoor “Isn’t She Lovely” 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 43 maarten.weyler@hogent.be 
 

2.5. Derde voorbeeld13  
 

 
a) de vorm 

Na de intro krijgen we de meest elementaire songvorm: verse en chorus. 
 

b) de toonaard 
De voortekening wijst op F-groot, maar dat kan ook d-klein inhouden. Normaal brengt het 
slotakkoord soelaas. Gelukkig is er nog de slotnoot. Opvallend is dat de verse in E-groot staat 
(of is het C#-klein?) 
 

c) de analyse 
Het stuk begint niet in F groot maar in d klein. We merken wel identieke akkoorden op, dat 
klopt: d klein is afgeleid van dezelfde toonladder dus krijg je dezelfde akkoorden. Alleen 
krijgt Dm het Romeinse I. Omdat in D groot normaal een b en c# verwerkt zitten, wordt de 
zesde en zevende graad hier als bVI en bVII geschreven. Kijk ook hier eens naar de tonen 
waarmee de melodie opgebouwd zijn. Voor de intro gaat het om de hexatonische reeks van d 
klein, voor de verse en de chorus blijft alles beperkt tot de pentachorden van beide mineurs. 
 
De verse staat in een andere toonaard. Het einde van de verse bereidt E groot voor (cfr. 
voortekening), het begin staat eerder in c#klein, de verwante toonaard van E groot. Opvallend 
is vooral het A/B akkoord. Dit is een zogenaamd hybride akkoord en geen omkering. Bij 
omkeringen staat er telkens een akkoordnoot onder de schuine streep of slash. Vandaar de 
benaming “slash chords”.   

                                                
13 Uit: K.G. Johansson, 1998, “Real Rock Book I”, p. 91 
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Een “Gospel” voorbeeld  

 
En nu met speciale basnoten: 
 

 
Nu klinkt het pas “gospel-achtig”. 
 
Het slotakkoord van de Verse is A. Dat is de vierde graad in E-groot, maar tegelijkertijd is het 
een scharnier naar d-klein. A werkt als tussendominant, maar hierover meer in het volgende 
hoofdstuk. 
 

d) beluisterd (en bekeken) 
“Clapton Chronicles – the Best of Eric Clapton”, dvd Warner Reprise Video, 1999.
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HOOFDSTUK IV 
DOMINANT SEPTIME AKKOORDEN 

 
Kernwoorden: primary dominant / secondary dominant / tussen- en wisseldominanten / 
harmonisch ritme / cadensen / turn around  
 
Ter inleiding deze invuloefening: 

• de voortekening geeft de toonaard aan 
• schrijf de toonladder op  
• teken het “verwantschapskruis” op (groot én klein)   
• schrijf de diatonische akkoordenreeks uit van de hoofdtoonaard 
• vervolledig het schema 
• schrijf in de F-sleutel de basnoot en in de G-sleutel de guide tones 
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1. Primary dominant 
 
Wat is een goede definitie van het begrip “secondary dominant”? Laat ons maar beginnen met 
de primary dominant, want zonder primary geen secondary… 
 

 
De spanning die je gewaar wordt en die je doet “hunkeren” naar een oplossing naar de tonica 
toe wordt veroorzaakt door de tritonus die zich bevindt tussen de terts en de septime van het 
dominant septime akkoord. Beide tonen zijn de halve toonafstanden uit de hoofdtoonaard en 
deze neigen, wanneer ze tegelijkertijd voorkomen, naar oplossing. 
 
Definitie: 
Een primaire dominant is de dominant van de hoofdtoonaard zelf. De terts van deze dominant 
is de leidtoon van de toonaard en deze “wil” oplossen naar de grondnoot. De septime van de 
dominant is de reine kwart uit de toonaard en deze neigt naar de terts van de hoofdtoonaard. 
Deze oplossingsdrang typeert elke dominant. Daarom definieert de dominant meer de 
toonaard dan de tonica zelf… 
 

 
2. IIm7  V7  IMaj7  in Jazz 

 
Vaak wordt in Jazz de Vde graad voorafgegaan door de IIde graad, men spreekt dan van  
II V I (spreek uit: “two five one”: 
In C-groot: 

 
 
In F-groot: 

 
In Bes-groot: 
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3. Secondary dominant – tussendominant 
 

Vertrekken we vanuit een volledig diatonische progressie: 

 
We kunnen voor extra spanning zorgen door de terts van Am7 te verhogen. Zo ontstaat A7.  

 
Het akkoord A7 is laddervreemd, maar: 

• de grondnoot is nog steeds diatonisch 
• alleen de terts is veranderd 
• het akkoord lijkt op te lossen naar het II akkoord in de daaropvolgende maat 
• het akkoord is een gealtereerd diatonisch akkoord 
• het akkoord valt op een zwak maatdeel 

 
Als een dominant septime akkoord aan al deze voorwaarden voldoet wordt het beschouwd als 
“secondary dominant” of in het Nederlands “tussendominant”.  
 
Definitie: 
Een Secondary dominant of tussendominant is  

• een niet-diatonisch dominant septime akkoord 
• met een diatonische grondnoot 
• dat oplost in een diatonisch akkoord, een reine kwint lager gelegen 
• een niet-diatonisch dominant septime akkoord, gelegen op een harmonisch zwakke tijd  

 
De oplossing van het akkoord kan gaan naar eender welk akkoord uit de diatonische reeks, 
met uitzondering van de Iste graad (Primaire dominant) en van het VII akkoord. De reine 
kwint van B is immers F#, een niet-diatonische grondnoot (zie definitie). 
 
Als een dominant oplost wordt dit verduidelijkt met een pijl: 

 
In het Nederlands jargon wordt een uitzondering gemaakt voor de dominant van de dominant, 
sowieso een Secondary dominant: deze noemt men dubbeldominant of wisseldominant. 
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4. Het harmonisch ritme 
 

Elk melodisch ritme wordt gekarakteriseerd door een bepaald aantal klemtonen of accenten 
die we onderscheiden als sterke tijden (S) en zwakke tijden (z).  
 
Naast het melodisch ritme bestaat er een harmonisch ritme. Dit wordt gevormd door het aantal 
tellen dat een akkoord aangehouden wordt binnen een progressie. In een 4/4 maat is het meest 
voorkomende harmonische ritme 2, 4 of 8 tellen. Deze akkoorden vallen daarmee op 
beklemtoonde (S) of minder beklemtoonde (Z) maatdelen. 
 
Enkele voorbeelden: 
 

a) harmonisch ritme van 2 tijden per akkoord: 

 
 
Hier bestaat het harmonische ritme uit twee akkoorden per maat. Het fragment staat in Bes, in 
de eerste maat merk je een secondary dominant, nl. G7 die oplost in de IIde graad Cm7 uit 
maat 2. Het is dus de V/II (lees: V van de II). Vanaf maat 3 zie je enkel nog diatonische 
akkoorden.  
 
Het valt op dat alle dominanten op een harmonisch zwakke plaats vallen: harmonisch sterke 
tijden zijn hier de eerste twee tellen van elke maat, de derde en vierde tel wordt dan aanzien 
als zwak. 
 

b) harmonisch ritme van 4 tellen per akkoord (i.e. 1 akkoord per maat) 

 
Een voorbeeld in F-groot, met telkens een akkoord per maat. In de zesde maat zie je een niet-
diatonisch akkoord. Dat zie je meteen aan het akkoordsymbool, nl. D7 i.p.v. Dm7, de pijl die 
wijst naar het diatonisch akkoord waarin opgelost wordt, maar de gewijzigde noot (fis ipv f) is 
nog veel duidelijker. Daarom ook in de volgende maat het herstellingsteken. Eigenlijk hoeft 
dit niet maar het is een goede herinnering dat je terug in de hoofdtoonaard verzeild bent.  
Let op: bij een secondary dominant vindt geen modulatie plaats! Men spreekt in dit geval van 
een uitwijking, je bevindt je slechts tijdelijk in een andere toonaard. Zonder dat deze echt 
bevestigd wordt. 
 
In dit voorbeeld vallen de harmonisch sterke tijden tijdens de eerste en de derde maat, 
harmonisch zwakke tijden worden gevormd door de akkoorden in de tweede en vierde maat. 
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5. Cadensen 
 
Men noemt een reeks akkoorden die bvb. fungeren als slotformule of tonica bevestigende 
formule een cadens. Cadensen bewegen meestal van een zwakke naar een sterke plaats. Het 
dominant septime akkoord, bepalend voor het merendeel der cadensen, valt het vaakst op een 
zwakke plaats binnen het harmonische ritme. Tonica akkoorden vinden we het vaakst terug op 
de beklemtoonde (i.e. sterke) plaatsen.  
 
Onder meer door het bestaan van dit harmonisch ritme is het aangeraden om 
akkoordenprogressies per vier maten uit te schrijven. Je ziet (en begrijpt) in één oogopslag de 
harmonische progressie.   
 
“4’s of viertjes” waarbij een solist om de vier maten bijvoorbeeld afwisselt met de drummer 
(of een andere speler) vinden deels hun oorsprong in deze “vier-eenheid”.  
 

c) harmonisch ritme van 8 tellen per akkoord 
Een fragment van het A-deel uit Take the A-Train14 van B. Strayhorn 

 
a) de vorm 

Dit stuk is een typevoorbeeld van AABA – 32 maten structuur. 
 

b) de toonaard 
De voortekening maakt duidelijk dat het stuk in C-groot staat, bevestigd door het slotakkoord 
van dit A-deel. 
 

c) de analyse 
In de eerste vier maten zie je een harmonisch ritme van “een akkoord per twee maten”. Het 
akkoord in de derde maat is niet-diatonisch, het lost onrechtstreeks op in een diatonisch 
akkoord een reine kwint lager en zelf heeft het een diatonische grondnoot. In dit geval heb je 
dus de dominant van de dominant, een secondary dominant, maar in dit specifieke geval kan 
je spreken van dubbeldominant of wisseldominant.  
 
Opvallend in het thema zijn de spanningsvolle (lees: niet-diatonische noten) op de dominant. 
De dominant geeft sowieso spanning die wil oplossen, deze wordt in verscheidene 
muziekstijlen extra verhoogd door extra verhogingen en/of verlagingen (tensions!) zoals b9, #9 
e.a. In de achtste maat merk je een zgn. turn around, een formule om terug te beginnen. Het is 
inderdaad de II V van de hoofdtoonaard en deze brengt ons terug naar een A-tje. Een 
turnaround bestaat meestal uit een cadens. Toch vinden sommigen het woord “turn around” 
alleen passen bij het slot van het stuk (voor de aanvang van de solo’s). 
                                                
14 Uit : C. Sher, The New Real Book, p. 351, Sher Publications 
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Het tweede A’tje moet ons naar de Bridge of Middle Part leiden. Dat gebeurt via een 
secondary dominant, nl. C7, de V/IV. Vermits de Middle Part op de IVde graad begint wordt 
deze op deze manier ingeleid:  

 
De Middle Part eindigt met een deel uit de progressie van het A-deel. D9 heeft alle 
kwalificaties om aanzien te worden als een secondary dominant. Alle vereisten? Met 
uitzondering van een: “valt op een harmonisch zwakke tijd”. D9 valt op een harmonisch 
sterke tijd en is daarom “geen echte secondary”, hierop komen we later zeker terug15. 
 
Het stuk eindigt met een laatste A-deel.  

 
 

d) beluisterd 
“Duke Ellington & Friends” op Compact Jazz, Verve, 833 291-2, 1987 met o.a. Ella’s solo. 
 

                                                
15 We noemen di teen “extended” dominant 
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Het schema van het A-deel uit “Take the A Train” vind je terug in een hele reeks standards16: 

 
en17:

  
Bekijken we de opbouw van de melodieën op deze verwante A-schema’s:  

• in “Take the A Train” is de melodienoot g uit het C akkoord de toon waarrond de hele 
compositie wordt opgebouwd: g in C, gis in D9, a in Dm7 en dan chromatische 
omspelingen op het G7 akkoord  

 
• in “Jersey Bounce” wordt gewerkt met arpeggio’s op de terts (3 5 7 9)  

 
• Watch What Happens draait helemaal rond de toon g, terts in EbMaj7, none in F9 en 

Fm9 en 13 in Bb13 

 
Op alle harmonisch zwakke momenten (maat 2 – 4 en 6), krijgen we telkens 

 

                                                
16 C. Sher, 1988, The New Real Book I, 164, Sher Publications 
17 C. Sher, 1988, The New Real Book I, 390 
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6. Enkele opdrachten 
 
6. 1. Schrijf alle akkoorden uit van de stukken die in dit hoofdstuk geanalyseerd werden –  
bekijk het effect van secondary dominanten op het toevoegen van niet-diatonische tonen 
 
Voorbeeld voor Take the A Train:  

 
 
6.2. Transponeer dit schema naar andere toonaarden 
 
Voorbeeld:  

 
 
6.3. Zoek in een transcriptie een “mooiere” versie18 

 
 
                                                
18 Uit : W.L. Hill Jr., 2001, p. 24 
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6.4. Schrijf alle secondary dominanten op van een toonaard en zie telkens welke niet-
diatonische toon ontstaat: 
 

 
 
Wat deze laatste oefening betreft: 
Je merkt dat alle chromatische tonen aan C groot kunnen toegevoegd worden via de applicatie 
van secondary dominanten. Elke dominant (met uitzondering van V/IV) levert een “nieuwe” 
niet-diatonische terts op en deze gewijzigde terts is de leidtoon naar de volgende grondtoon of 
noot uit de toonladder. Alle chromatische liggen dus binnen handbereik… 
Bij de V/IV wordt een bes (kleine septime) toegevoegd en deze zorgt voor een oplossing naar 
de terts van het IVde graadsakkoord.  
 
Doe deze oefening in alle twaalf toonaarden!  
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HOOFDSTUK V 
DE RELATIE II – V – I  

 
1) Oplossingen van akkoorden 
 
Inleiding: 
 

 
Bekijken we even dit fragment uit “You Can Call Me Al”, tekst en muziek van Paul Simon 
van het album Graceland dat opgenomen werd in de Hit Factory (New York).19 
 

a) de vorm 
Na de inleiding krijgen we een (lange) verse gevolgd door het refrein. Het verschil ligt hem 
enkel in de melodie, de harmonische begeleiding blijft over het ganse stuk identiek. 
 

b) de toonaard 
De voortekening wijst op F-groot, dit wordt bevestigd door de akkoorden.  
 

c) de analyse 
Er staat wel geen dominant, de te verwachte dominant C wordt immers enkel als drieklank 
gespeeld. Toch kan een combinatie F, Bb en C enkel voorkomen in F-groot. 
 
We hebben reeds vroeger gezien dat de drie hoofdgraden de toonaard definiëren. In F groot 
zijn dit:  

 
Net zoals in honderden composities komen enkel de drie hoofdgraden aan bod. In combinatie 
met de karakteristieke baslijn vormen zij hier de ruggengraat van een wereldhit. 
 

d) beluisterd 
Paul Simon op het album Graceland (1986), Warner Brothers, 7599-25447-2  

                                                
19 Het album werd opgenomen op 12 augustus 1986 en gerealiseerd in samenwerking met de band Ladysmith 
Black Mambazo. Paul Simon kreeg heel wat aantijgingen bij de release van dit album omdat hij de toenmalige 
boycot tegen Zuid-Afrika (cfr. Apartheidsregime) zou doorbroken hebben. Hij werd hiervan vrijgepleit door de 
United Nations Anti-Apartheid Committee: het album zette juist de talenten van zwarte Zuid-Afrikaanse musici 
in het middelpunt van de belangstelling terwijl er geen enkele ondersteuning van het Zuid-Afrikaanse regime aan 
te pas kwam. Het nummer haalde de hitcharts (23 op de Bilboard Hot 100 in 1986 en nogmaals 41 in 1999). Het 
album werd in 1986 uitgeroepen tot album van het jaar (3 op Billboard 200 en 1 in het Verenigd Koninkrijk). 
Hits waren onder meer dit nummer, titelnummer Graceland en The Boy in the Bubble. 
 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 56 maarten.weyler@hogent.be 
 

 
1. Diatonische cadensen 

 
Cadensen zijn veel voorkomende opeenvolgingen of sequensen van akkoorden. Soms neigen 
deze naar een oplossing naar de Tonica (I), soms wekken ze juist de indruk zich van deze 
tonica te verwijderen.  
 

1.1. Authentieke cadens 

 
Deze meest sterke diatonische cadens kan verder uitgebreid worden: 
  I   V I  
  IV V I 
 I IV V  I 
 
Belangrijk is vooral te onthouden dat: 

• de tonica bevestigd wordt door de dominant 
• de terts van het dominant septime akkoord de leidtoon is van de hoofdtoonaard en dat 

deze in de grondtoon zelf oplost 
Een toonaard wordt vooral bepaald door zijn dominant akkoord en slechts in mindere mate 
door zijn tonica-akkoord. 
 
Oefening: 
Schrijf deze cadensmogelijkheden uit in drie verschillende toonaarden: 
 
a) in F 

 
 
b) in Ab 

 
 
c) in D 
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1.2. Plagale cadens 
 

 
 
Uitbreiding is ook hier mogelijk: 
 
   I  IV I 
  V I IV I 

I V I IV I 
 
Je zal merken dat de plagale cadens minder sterk oplost of minder neigt naar de tonica. 
Met andere woorden: het I-akkoord wordt minder goed voorbereid via een plagale cadens dan 
met de authentieke cadens. 
 
Oefening: 
 
Schrijf deze cadensmogelijkheden uit in drie verschillende toonaarden: 
 
a) in F 

 
 
b) in Ab 

 
 
c) in D 
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1.3. Oplossingen van dominant septime akkoorden 
 
V7 is een dominant septime akkoord. Het bevat een tritonus tussen terts en septime.  
 
In C groot is G7 dominant, de tritonus wordt hier gevormd tussen b, de terts van G7 én de 
leidtoon van C-groot en f, de septime van G7 én reine kwart uit de hoofdtoonaard. 
Deze tritonus wil oplossen in C: 

 
 
In Bb groot is F7 dominant, de tritonus wordt hier gevormd tussen a, de terts van F7 én de 
leidtoon van Bes-groot en eb, de septime van F7 én reine kwart uit de hoofdtoonaard. 
Deze tritonus wil oplossen in Bes: 

 
 
V7 wil als dominant oplossen m.a.w. de dominant leidt naar de tonica. De tonen die de 
tritonus vormen uit het F7 akkoord zijn tegelijkertijd de tonen uit de toonaard Bes die zich op 
een halve toon van een laddernoot bevinden, namelijk laddernoot 4 en 7. Het is deze halve 
toonafstand die spanning opwekt (de Grieken spraken van kleur of “chroma”) en vandaar de 
oplossingsdrang20.  
 
Het gebeurt dat de dominant “onbevredigd” of “misleidend” oplost zoals in een oplossing 
naar een IIIm7 of een VI m7 akkoord.  
Voorbeeld: 
 

 
 
We zagen zulks al in de analyse van Alice in Wonderland en andere stukken. Zulks komt voor 
omdat er zoiets bestaat als de “functie van de akkoorden”.  
 

                                                
20 Deze “drang” is cultureel bepaald en de ontwikkeling van dit principe ging niet echt over 
een nacht ijs… 
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2. Functie van de akkoorden: 
 
Diatonische akkoorden kunnen in drie groepen verdeeld worden en dit naargelang hun functie 
in de diatonische harmonie.  
Deze drie groepen zijn: 

• tonica bevestigende akkoorden 
• tonica verwijderende akkoorden 
• tonica naderende akkoorden 

 
 
2.1. Tonica bevestigende akkoorden 
 
Het tonica I-akkoord is stabiel omdat het geen vierde (4!) toon uit de toonladder bevat in zijn 
akkoordconstructie. In C groot betekent dit dat het I akkoord C stabiel is omdat er geen f in 
verwerkt zit.  

 
 
Alle akkoorden uit de diatonische reeks die geen vierde graad bezitten kunnen tonica 
bevestigend werken. Em7 en Am7 zijn daarom gelijkwaardig aan de tonica. Zij komen voor 
als vervangingsakkoord van de Iste graad. 
  

 
 
IMaj7, VIm7 en IIIm7 zijn dus tonica-akkoorden, in elke toonaard. Deze drie akkoorden 
hebben dezelfde functie en zijn onderling verwisselbaar.  
 
Hieruit kan je afleiden dat aan een I-akkoord zonder probleem een 9 kan toegevoegd worden 
of dat de septime kan verwisseld worden voor de 6. De functie van het akkoord zal hierdoor 
niet veranderd worden.  
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2.2. Tonica verwijderende akkoorden 
 
Het subdominant akkoord (IV) is minder stabiel omdat het juist wel de vierde (4!) toon uit de 
toonladder bevat in zijn akkoordconstructie. In C groot betekent dit dat het IV akkoord F 
minder stabiel is omdat er een f in verwerkt zit.  
 

 
Alle akkoorden van de diatonische reeks die een vierde graad bevatten kunnen daarom tonica 
verwijderend werken.  
 

 
Beide akkoorden hebben dezelfde functie. Ze zijn dus verwisselbaar.  
 
Hieruit kan je afleiden dat voor een IV-akkoord de septime kan verwisseld worden door de 6. 
De functie van het akkoord zal hierdoor niet veranderd worden. 
 
Nu dringt zich meteen een nieuwe restrictie op: “bevatten de vierde graad én niet de zevende 
graad”. 
 
 
 
 
2.3. Tonica verwijderende akkoorden 
 
Het dominant akkoord (V) is labiel omdat het juist wel de vierde (4!) én de zevende (7!) toon 
uit de toonladder bevat in zijn akkoordconstructie. In C groot betekent dit dat het V akkoord 
G7 labiel is omdat er een f én een b in verwerkt zit. Zoals we reeds gezien hebben is de 
tritonus een onstabiel interval (“diabolus in musica21”) dat steeds naar rust zoekt – het wil 
naar een stabiel akkoord oplossen.  
 
Alle akkoorden van de diatonische reeks die de vierde én de zevende graad bevatten en 
waarin dus de tritonus verweven zit, zijn akkoorden met een tonica naderende functie;  
 
Bm7b5 is gelijkwaardig aan G7, waar de grondtoon vervangen is door de none. 
 

 
 

                                                
21 Cfr. Slayer’s album uit 1998… 
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Een overzicht: 
  
Akkoorden Inhoud Functie Karakter 
    
I Maj 7 Geen 4 Tonica Stabiel 
III m 7 Geen 4 Tonica Stabiel 
VI m 7  Geen 4 Tonica Stabiel 
    
IV Maj 7  4 maar geen 7 Subdominant Minder stabiel 
II  m 7  4 maar geen 7 Subdominant Minder stabiel 
    
V 7  4 én 7 Dominant Labiel 
VII m 7 b5  4 én 7 Dominant Labiel 
    
 
Toepassing in C: 
 
C Maj 7 Geen f   Tonica Stabiel 
E m7 Geen f  Tonica Stabiel 
A m7  Geen f  Tonica Stabiel 
    
F Maj 7  f maar geen b  Subdominant Minder stabiel 
D m7  f maar geen b   Subdominant Minder stabiel 
    
G 7  f én b  Dominant Labiel 
B m7b5  f én b   Dominant Labiel 
 
 
Toepassing in F: 
 
F Maj 7 Geen   Tonica Stabiel 
     m 7 Geen   Tonica Stabiel 
     m 7  Geen   Tonica Stabiel 
    
     Maj 7     maar geen   Subdominant Minder stabiel 
     m 7     maar geen   Subdominant Minder stabiel 
    
     7      én  Dominant Labiel 
     m 7 b5      én   Dominant Labiel 
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2.4. Modificatie van een diatonische progressie 
 
Het is zeker mogelijk een diatonische progressie te wijzigen door toevoeging, verplaatsing of 
verandering van (gelijkaardige) akkoorden. Deze modificatie kan tot doel hebben: 
 

• de progressie te verstevigen 

 
 

Een tweede subdominant akkoord wordt toegevoegd om een groter tonica streven te 
verkrijgen: 

 
 
 

• een progressie te vereenvoudigen 

 
 

Enkele akkoorden worden verwijderd en vervangen door akkoorden met een 
gelijkaardige functie… 

 
 
 
 
Opgelet: een modificatie moet met voorzichtigheid doorgevoerd worden. Zij kan immers de 
progressie ook minder efficiënt maken en dat is geenszins de bedoeling. Als controle kan je 
de baslijn nemen, zij weerspiegelt het verloop van de grondnoten.  
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2.5. Enkele toepassingsmogelijkheden  
 
a) “tag ending” 
 
Vertrekken doen we vanuit een authentieke cadens: 

 
 
We plaatsen in de tweede maat, voor de dominant, de tweede graad. De verklaring vind je bij 
uitbreiding van de authentieke cadens. Voor de Vde kan de IVde graad geplaatst worden. En 
IV is gelijkwaardig aan II. Dit doen we uitdrukkelijk in de tweede maat, op een harmonisch 
zwakke plaats zodat je zonder probleem spanningsvolle akkoorden (subdominant en/of 
dominant) kan toevoegen. 
 

 
 
In de eerste maat voegen we het VIm7 akkoord toe, want I is gelijk aan III of VI, het zijn 
allen tonica-bevestigende akkoorden. Het III noch het VI akkoord voegt noemenswaardige 
spanning toe aan deze maat. 
 

 
 
Zo kunnen we het I -akkoord ook vervangen door een IIIde graad: 
 

 
 
Drie mineur akkoorden na elkaar klinkt niet zo mooi, je ervaart geen echte spanning. Vermits 
het harmonisch ritme nu twee akkoorden per maat beslaat, bevindt het Am7 akkoord zich op 
een zwakke tel. Dan kan het eventueel veranderd worden in een dominant (i.c. een secundaire 
dominant): 

 
 
Zo komen we uit op de meest voorkomende tag ending. Een “ad lib” coda die niet 
opgeschreven wordt maar die vaak spontaan wordt ingezet op het einde van de reëxpositie 
van het thema (zie: vormleer). 
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b) een schema met authentieke en plagale cadensen22 
 

1) Noteer: 8 maten in C groot. In de eerste maat de tonica, in de tweede maat op de derde 
tel de dominant, in de derde maat wederom de tonica, in de vierde maat op de derde tel 
de dominant. In de vijfde maat terug de tonica, in de zesde maat op de eerste tel de 
subdominant, in de zevende maat tonica en op de derde tel van de achtste maat de 
dominant. 

 

 
 
Je merkt in dit voorbeeld de toepassing van authentieke cadensen (maat 1 – 2, 3 – 4 en 
7 – 8) en van een plagale cadens (maat 5 – 6). 

 
2) De dominant uit de authentieke cadens kan voorafgegaan worden door een 

subdominant, ofwel een IV of een II. Deze laatste komt vaker voor in jazz. 
 

 
 
3) Vermits I = III of VI kan er hier en daar nog wat toegevoegd of veranderd worden: 

 
 
4) Vermits het Am7 akkoord op een zwakke plaats staat kan het veranderd worden in A7, 

dit akkoord bevat nu de leidtoon van het daaropvolgende akkoord (cis of c# leidt naar 
d). Het heeft alle karakteristieken van een secundary dominant… 

 

                                                
22 A.K.A. « Rhythm Changes » 
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5) Het harmonisch ritme bestaat nu voor uit twee akkoorden per maat. Dit ritme “valt 

stil” tijdens de plagale cadens, hier heb je maar een akkoord per maat. Hier valt nog 
iets aan te doen. De authentieke cadens is de sterkste oplossing omdat daarin twee 
tonen chromatisch oplossen (ut supra). In de plagale cadens vindt er maar één 
chromatische gang plaats, vandaar dat deze minder definitief, minder oplossend klinkt: 

 
 
Dit kan opgelost worden door een tweede chromatisch oplossing “te forceren”. Laat F 
volgen door Fm en de ab lost daarmee chromatisch op in de kwint van het C akkoord. 
Met een sterker streven tot gevolg. 

 
 
Hier zullen we nog vaak op terug komen. Men spreekt van moll-dur, eenvoudig 
verklaard betekent dit dat je “in majeur zijnde” “leent uit mineur”. Een snelle 
verklaring: om aan de “la mol” van Fm te komen moeten er minstens drie mollen aan 
de voortekening toegevoegd worden. Daarin herken je Eb groot of beter: c klein. Nu 
heet in het Duits majeur dur en mineur moll… 
 
Toegepast in ons schema:  

 
 

6) We kunnen het harmonisch ritme vervolledigen door het subdominant akkoord (IV) te 
laten voorafgaan door zijn dominant (een secundary dominant of V/IV): 
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Je hebt wellicht al langer door dat het hier om het A-deel van een Rhythm Changes 
(hierna R.C.) gaat. Met andere woorden: een R.C. is niets anders dan doorgedreven 
modificaties23 van authentieke en een plagale cadensen. 

                                                
23 In jazz spreekt men vaker over reharmonisatie… 
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7) De beweging in maat 5 en 6 kan nog meer geëxpliciteerd worden door een 

karakteristieke beweging in de bas: 
 

 
 
Rhythm Changes wordt meestal in Bes gespeeld. Doe dit “stappenplan” eens in Bes, en 
daarna best nog in andere toonaarden. Je leert een resem cadensen (mét uitbreidingen) 
uitwerken in verscheidene toonaarden. Dat is de reden waarom voor studenten in de richting 
U.M. Jazz/Lichte Muziek het verplichte studie is om de R.C. in twaalf toonaarden te kunnen 
spelen.24 
 
Vooraleer te beginnen kan je best enkele voorbereidende stappen ondernemen: 

• je schrijft best de diatonische reeks van de toonaard op 
• denk even na over de halve toonafstanden in deze toonaard want de vierde en zevende 

toon van de toonladder bepalen mee de functies van de akkoorden 
• schrijf de drie hoofdfunctieakkoorden op (tonica, subdominant en dominant) alsook de 

verwante akkoorden 
• voorzie de authentieke en de plagale cadens 
• denk aan de uitbreidingen van deze cadensen 
• begin! 

 
Voorbeeld in Bes: 

 
 
En dit alles moet leiden naar: 

 
 

                                                
24 De studenten U.M. Jazz/Lichte Muziek zijn sowieso verplicht die opdracht tot een goed 
einde te brengen op het instrumentexamen Ba 1 én 2. In Bachelor 2 moeten er andere 
modificaties in verwerkt zitten… 
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De Middle Part van de R.C. 
 
Een Rhythm Changes bestaat uit een A- én een B-deel. Meestal komt steeds dezelfde Bridge 
of Middle Part voor (voorbeeld terug in C-groot):   

 
 
Hier zie je een zgn. dominantenketting. Een retrogressieve analyse dringt zich op: het laatste 
akkoord van de MP is de dominant uit de hoofdtoonaard, de zgn. primaire dominant. Deze 
wordt voorafgegaan door zijn eigen dominant, dus een wisseldominant of een secundaire 
dominant. Deze wordt op zijn beurt voorafgegaan door zijn dominant, men spreekt van 
extended dominant (niet-diatonische dominant van een niet-diatonische dominant). De MP 
begint dan met de dominant, van de dominant, van de dominant van de dominant25.  
Wat vooral opvalt zijn de grondnoten: E, A, D en G zijn diatonische grondnoten en eigenlijk 
bestaat de MP uit een gemodificeerde diatonische progressie. 
 
We zijn er nu bijna helemaal… 
 
Vermits het om een AABA gaat moeten er nog verschillen gemaakt worden tussen de 
progressies op het einde van elk A-deel. Eigenlijk heb je een A1, A2, B, A3 structuur. Het 
eerste A-deel krijgt een progressie die terugleidt naar een gelijkaardig A-deel. Maar deze 
tweede A moet naar de Middle Part leiden, daarom het verschil: 
 

 
 
Met een eenvoudige authentieke cadens zorgen we ervoor dat de toonaard bevestigd wordt 
(lees: gestabiliseerd wordt). Zo kunnen we in de MP met een propere lei beginnen (lees: 
andere toonaard).  
 
De laatste A (A3) kan op een gelijkaardige manier beëindigd worden. Persoonlijk verkies ik 
drie duidelijk verschillende formules voor de A-tjes, dan weet je veel beter waar je in het 
schema bent. Want AABA wordt na vier chorussen AABAAABAAABAAABA en enkele 
duidelijke cesuren26 kunnen heel wat problemen vermijden, denk maar aan het René Thomas 
verhaal over “Een bassist met een koordje”.  
 
                                                
25 Elke vergelijking met een kettinglied zoals “En den boom staat op den berg” berusten op 
louter toeval. 
26 Wie ziet hier nog een keizersnede in ? 
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Dit alles toegepast in Bes, de meest voorkomende toonaard van R.C.’s27: 
 

 
 
We zijn tot dit schema geraakt door allerlei technieken en gegevens toe te passen:  
* authentieke cadens 
* plagale cadens 
* verwante akkoorden 
* etc.  
 
Je zal dus niet versteld staan dat er verschillende R.C.’s voorkomen. In de loop van de 
komende lessen leren we nieuwe technieken (bvb. verminderde doorgangsakkoorden) en die 
zullen op hun beurt toepassingen vinden in dit schema. Maar de basis van dit alles blijft de 
authentieke en de plagale cadens. 
 
“Open Mind” is de boodschap! 
 
 

                                                
27 Voor blazers in Bes is dat dan toch C groot… 
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Oefening: 
 
Schrijf een guide tone lijn uit voor een RC in Bes: 
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c) Nog enkele toepassingen 
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a) de vorm 
Na de intro begint vanaf maat 8 de verse van 16 maten lang (maat 9 – 24) en, met de 
opmaat naar 25 begint de chorus. Het stuk heeft een bridge en deze begint vanaf maat 34. 
 
b) de toonaard 
Slotakkoord en slotakkoord wijzen duidelijk op G-groot28, de bridge staat in een andere 
toonaard 
 
c) de analyse 
In de intro staat een I / VI / IV / V in de hoofdtoonaard G-groot. De verse begint met 
dezelfde progressie maar hier eindigt deze in de VIde graad, in casu Em, een vervanger 
van de I. In de chorus wordt de progressie verder gezet op de IVde graad, die weerkeert 
naar de tonica (via de niet-diatonische basnoot /Bb). Vervolgens zien we een secundaire 
dominant of wisseldominant (A7) die oplost in de dominant. In de bridge wordt er 
uitgeweken naar Bes groot, verwant aan g klein  en dus onrechtstreeks ook met G-groot29.  

 
d) beluisterd 
“Synchronicity” van The Police uit 1983 (label: A&M) 

                                                
28 Op de originele versie (“Synchronicity” van The Police) schommelt de toonhoogte (“pitch”) tussen G en 
Ab... 

29 De becijfering is nu nog wat moeilijk, maar het moet bVI en bVII zijn… 
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e) End of the Road 
 

 
 

a) de vorm 
Na de intro volgt de 8 maten lange verse, vervolgens is ere en pre-chorus (maten 13-16), 
gevolgd door de chorus van maat 17-24 
 
b) de toonaard:  
De voortekening wijst Eb-groot aan. We vinden geen bevestiging van het slotakkoord, het 
stuk eindigt (sic!) met een fade out waarin de laatste 4 maten ad lib herhaald worden. 
 
c) de analyse 
In de intro wordt een variant gebruikt op de I / VI / IV / V, namelijk I / VI / IV III / II V 
waarbij III als doorgangsakkoord werkt tussen subdominanten IV en II.  
In de verse wordt hetzelfde akkoordenschema behouden.  Tijdens de prechorus wordt 
hiervan licht afgeweken. In plaats van het eerste staat nu het VI akkoord dat uitgewerkt 
werd in een line cliché, een dalende baslijn. Hierover meer in het volgende hoofdstuk! 
 
d) beluisterd 
Boyz II Men op “Legacy – the Greatest Hits Collection” uit (2001) 
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HOOFDSTUK VI 
OMKERINGEN VAN INTERVALLEN EN AKKOORDEN  

 
A. OMKERINGEN 
 
1) omkering van intervallen 
Intervallen kunnen omgekeerd worden, met andere woorden, de onderste noot wordt thans de 
bovenste en vice versa. Of: een interval wordt omgekeerd door de laagste toon een octaaf 
hoger of de hoogste toon een octaaf lager te plaatsen. Bij de omkering van een interval is het 
aantal toontrappen verschillend en zal de benaming dus veranderen30. 
 

 
Vb:     f – a   a – f’  d – g           g – d’         c – b         b – c’  
    terts  sext  kwart        kwint         septime        secunde 
    grote terts kleine sext reine kwart reine kwint      grote septime kleine secunde 
 
Zo wordt:  
prime een octaaf secunde een septime  terts een sext  kwart een kwint 
kwint een kwart sext een terts   septime een secunde octaaf een prime 
 
En: 
 Een rein interval blijft na omkering rein 
 Een groot interval wordt een klein interval 
 Een klein interval wordt een groot interval 
 Een overmatig interval wordt een verminderde interval 
 Een verminderd interval een overmatig interval 
 
Oefening: 
Keer om en benoem de beide intervallen. 

a) in de G-sleutel 
 

 
 

b) in de F-sleutel 
 

 
 
 
Omkeringen zijn heel handig in gebruik onder meer voor het snel uitrekenen van akkoorden 
(grote septime = kleine secunde lager) en voor transposities. 

                                                
30 Gistelinck D, 1991, p. 77 
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2) omkering van drieklanken 
 

 
 
Je ziet voor de pijl telkens een drieklank waarvan de onderste noot tevens de grondtoon van 
het akkoord is. Zo staat er F groot, Es groot en A verminderd. Het akkoord naast de pijl is 
telkens hetzelfde akkoord maar ditmaal niet langer met de grondnoot als laagst klinkende noot 
(soms is het de terts, soms de kwint). Men spreekt van omkeringen of inversies.  
Of: in de grondligging van een akkoord is de grondtoon ook de bastoon. Wanneer een andere 
toon van het akkoord in de bas ligt, ontstaat een omkering31. 
 
2.1. Notatie: 

 
 
Hoe herken je een omkering? Vooreerst is er het nieuwe interval. Door de omkering van een 
drieklank ontstaat een drieklank met een terts- én een kwartinterval. Soms eerst de terts (3-6), 
soms eerst een kwart (4-6). De oorspronkelijke grondnoot van de omkering is steeds de 
bovenste noot van dit kwartinterval. Bij een omkering schrijf je het akkoord, gevolgd door 
een schuine streep (lees: slash) met daarachter de basnoot, zoals in C/E (= eerste omkering, 
dus met de terts in de bas) of in C/G (= tweede omkering of de kwint in de bas)32.   
 
2.2. Oefening: 
 
Schrijf het akkoord over in grondligging, benoem dit akkoord en benoem tevens de omkering. 
 

a) in de G-sleutel 

 
 

b) in de F-sleutel 

                                                
31 Gistelinck, D., 1991, p. 106 
32 Zo kan een componist/arrangeur een specifieke baslijn uitschrijven/suggereren. 
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2.3. Toepassingen 
 
Toepassing 1 
 

 
 
In dit voorbeeld wordt vertrokken vanuit een grondligging, het volgende akkoord ligt op een 
kwart lager (cfr. kwartencirkel) en bevindt zich in tweede omkering. Zo krijg je een 
elementaire stemvoering. Ga zo verder tot je de kwintencirkel helemaal rond bent gegaan. 
Speel dit op de piano! 
 
Toepassing 2 
 

 
 
Hier een afwisseling van de Iste en de IIde graad in grondligging en omkeringen. De hoogste 
noot volgt deels de grote tertstoonladder, of juister: de hexachordale reeks van F-groot. 
 
 
Toepassing 3 
 
Nog een streepje Zuid-Afrikaanse muziek: de intro tot Mannenberg van Abdullah Ibrahim 
(a.k.a. Dollar Brand)33 op “Voice of Africa” uit 1974. 
 

 

                                                
33 Richard T., 2005, p. 60 
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Toepassing 4 
 
Fragment uit “A Whiter Shade of Pale” van K. Reid en G. Brooker (“Procul Harum”) 
uit 1968 

 
 

Toepassing 5 
 

 
Uit: Imagine, John Lennon (Lenono Music) 
 
Schrijf deze drieklanken uit in een pianopartituur – in de rechterhand de drieklanken, in de 
linkerhand de basnoten in een rock-ballad idioom. Aangezien de baspartij de omkeringen 
“uitvoert”, mag de rechterhand andere liggingen gebruiken, die meer “voor de hand” liggen: 
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Toepassing 6 

 
 
Uit: The Final Countdown, Joey Tempest (1986, EMI Music Publishing) 
 
Schrijf de akkoorden uit in hele noten en de bas in continue achtste noten  
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3) omkering van vierklanken 
 
Voorbeeld: 

 
 
Hoe herken je de omkering van een vierklank? Vooreerst is er het nieuwe interval. Door de 
omkering van een vierklank ontstaat immers een vierklank met twee tertsen en één secunde 
interval. De grondtoon van de omkering is steeds de bovenste noot van dit secunde interval.  
 

1.1. Notatie  
 
De reeks akkoorden hierboven staan voor: 

 
 

1.2. Oefening 
 
Schrijf het akkoord over in grondligging, benoem dit akkoord en benoem tevens de omkering.  
Het wordt gemakkelijker als je alle noten in de G-sleutel “verzameld”… 

 
 

1.3. Toepassingen 
 

Toepassing 1 
 
Like Someone in Love 
Schrijf de akkoorden uit in de F-sleutel. Pas de omkeringen toe: 
 

 
 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 83 maarten.weyler@hogent.be 
 

Toepassing 2 
 
Een pianopartij in hele noten voor Fine Brown Frame (G. Cartero, I. Mayo Williams) -  de 
topnoot of sopraan bepaalt de akkoordligging 

 
 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 84 maarten.weyler@hogent.be 
 

De analyse van “Fine Brown Frame”: 

 
a) de vorm 
standaard AABA-vorm 
 
b) de toonaard 
De toonaard is Bes groot, bevestigd door het slotakkoord en de slotnoot. 
 
c) de analyse 
Het stuk begint op de tonica, maar in de tweede maat wordt het akkoord meteen 
gealtereerd, het krijgt  een klein septime en wordt dominant van de subdominant (V/IV). 
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In de derde maat volgt dan de subdominant (Eb = IV), zelf gevolgd door de subdominant 
in mineur (Eb m). Een “subdominant mineur” fenomeen en besproken bij de Rhythm 
Changes . Daarna volgen diatonische akkoorden (I, II, III) alvorens even uit te wijken naar 
dominanten uit verwante toonaarden: G7 is V/II zonder in de II op te lossen, want deze is 
gewijzigd in C7, zelf de V/V van F7.    
In de MP krijgen we allemaal akkoordbewegingen die we daarvoor al gezien hebben. Dit 
type Middle Part (V/IV  IV  V/V  V) komt vaker voor en vormt hier en daar een alternatief 
voor de MP van een Rhythm Changes.   
 
Toepassing 3 

 
Uit Sounds and Scores34  

1) noteer de volgende vierklanken: de vierklanken Em7, BbMaj7, Gm7, Gm9, Gb9, 
F9sus4, F9, Dm7, D#m7 

 

 
 

2) schrijf alle omkeringen uit voor Em7, BbMaj7 en Gm7 

 
 

3) vul de volgende melodie (in F-sleutel) aan en gebruik de melodie telkens als bovenste 
noot van een grondligging, hetzij omkering 

 
 

                                                
34 Mancini, H., 1973,  « Sounds and Scores », p. 112 
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Als je de oplossing van (3) toevoegt aan het volgende excerpt uit Sounds and Scores dan krijg 
je de volledige partituur: 
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HOOFDSTUK VII 
TWEE NIEUWE AKKOORDEN 

 
1) Suspended akkoord of V7(sus4) 

 
Nemen we als voorbeeld G7(sus4) 

Wat weten we: 
• het is een diatonisch akkoord, het bevat immers alleen noten uit de grote 

tertstoonladder waaruit het afgeleid werd: 

 
• er is wel een onderscheid met de gewone dominant 

 
• het is een suspended akkoord (= voorhouding), vandaar de afkorting sus 4: we kunnen 

niet vaststellen of het akkoord een grote of kleine terts heeft35 
• het akkoord is een subdominant, het bevat enkel de vierde graad en geen tritonus 

 

 
 
Stel dat je het Maj7 akkoord neemt dat een toon lager ligt (i.e. de subdominant) en zet de 9 in 
de bas, dan krijg je FMaj7/G. Dit akkoord is gelijk aan G7(sus4) 

 
Deze denkpiste verklaart de oorsprong van het akkoord: 
 

 
 
Hieruit blijkt duidelijk dat Dm7/G = G7(sus4). Vermits Dm7 en FMaj7 onderling verwisselbaar 
zijn (II = IV) blijkt waarom FMaj7/G = G7(sus4) 
 
Het suspended akkoord maakt daarom deel uit van de Subdominant majeur akkoorden, naast 
IV en II. 
 
Het suspended akkoord komt zeer frequent voor in Jazz en Pop vanaf de late jaren ‘60. 
Enkele voorbeelden zijn “81” van R. Carter, “Maiden Voyage” van H. Hancock en “You Are 
the Sunshine of My Life” van S. Wonder.
                                                
35 Toch wordt algemeen aangenomen dat het akkoord uit C groot afkomstig is. Je zou immers 
kunnen stellen dat het akkoord uit F-, Bes- én zelfs Es groot komt… 
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2) bVII Maj7 

 
Nemen we bijvoorbeeld BbMaj7: 
 

• is het zevende graadsakkoord uit C-groot waarvan de grondnoot verlaagd werd 

 
 
• is een akkoord dat eigenlijk uit F-groot komt (een eerste graads verwante toonaard van 

C-groot) 
• is niet-diatonisch maar komt wel veelvuldig voor als een tijdelijk geleend akkoord 
• is een subdominant, het bevat enkel de vierde graad van de hoofdtoonladder 

 
De oplossing van het akkoord verklaart ook haar subdominant functie, namelijk als plagale 
cadens, rechtstreeks van IV naar I of zoals hier van bVII naar I: 
 

 
Dit betekent dat er nu vier Subdominant majeur akkoorden voorkomen in een toonaard, want 
deze akkoorden bevatten allen de noot “4” maar geen “7”: 
 
IIm7 IVMaj7 V7sus4 bVIIMaj736 
 

                                                
36 Bij dit akkoord hoort dan wel een niet-diatonische grondnoot, maar er is verwantschap… 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 89 maarten.weyler@hogent.be 
 

Een voorbeeld37: 

 
 
In dit voorbeeld is DbMaj7 een bVIIMaj7 in Es-groot. Het akkoord wordt in de vierde maat 
gebruikt om te pivoteren naar C-groot, verwant aan Es. 
 
Een volledig stuk ter illustratie: 
 

 
 

                                                
37 Uit Sher C., 1988, p. 71 
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a) de vorm: na de intro gaat de verse verder op hetzelfde akkoordenschema.  
 
b) de toonaard: het stuk staat in Bes-groot 

 
c) de analyse:  In de eerste maat wordt meteen uitgeweken naar de toonaard van 

de vierde graad door toevoeging van een b7 aan Bb, hiermee wordt Bb7 een 
tussendominant of secondary dominant (V/IV) van het daaropvolgende 
akkoord. Exact dezelfde beweging als in “Fine Brown Frame”! Het vierde 
graadsakkoord in de tweede maat wordt gevolgd door een nieuwe 
tussendominant, nl. D7. Dit akkoord werkt als V/VI en lost op in de VIde 
graad, Gm7. Dit akkoord krijgt een dubbele functie. Enerzijds is het VI in de 
hoofdtoonaard, maar het suggereert ook een IIm7 functie, in relatie met C7. 
Dan staat er een II V naar F. C7 lost inderdaad op naar F, maar in dit geval, 
Fsus7 en hiermee wordt C7 een dubbeldominant of V/V. In de Engelse 
benaming heeft men het gewoon over een secundary dominant. 

 
F7 wordt in dit stuk vaak voorafgegaan (of vervangen) door F7sus4. Hiervoor 
hebben we gezien dat beide akkoorden diatonisch zijn, alleen heeft het F7sus 
akkoord eerder een subdominant functie (in dit geval: vermits a vervangen 
werd door bb is er enkel nog de eb als spanningsvolle noot). 

 
d) beluisterd: “Don’t Know Why” op de cd “Come Away With Me” van Norah 

Jones, uitgebracht in 2002 op Blue Note Records 7243 5 82067 2 2 
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Nog enkele opdrachten bij het vorige stuk:  
 
1) Welke guide tone lijn hoor je? Schrijf deze uit:  
 

 
 
2) Wat is de functie van de melodienoot bes in maat 7 t.o.v. het D7 akkoord? 
 
3) Wat is de functie van de melodienoot a in maat 24 t.o.v. het C7 akkoord? 
 
Herhalingsoefeningen vind je op DOKEOS! 
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Tweede semester 
 

HOOFDSTUK VII 
DE MODI 

 
1. Over soleren 
 
Zoals je al gemerkt hebt zijn er verschillende manieren om over een akkoordenschema te 
soleren. 
  

a) “messin’ around – jazzin’ around” 
Soms soleer je niet echt over het schema, je verfraait de melodie en gebruikt deze als continue 
leidraad, men spreekt over “jazzin’ around” of “messin’ around”. 
 

b) “in het schema” spelen 
Een andere benadering heet “in het schema” spelen en hier ga je proberen wat meer te 
vertellen over de akkoorden. Je kan daarvoor gebruik maken van de arpeggio’s, je speelt 
gebroken akkoorden. Tijdens het Dm7 akkoord speel je bvb. de grondnoot, septime, kwint en 
terts in kreeftengang en zo heb je “in het akkoord” gespeeld. Weliswaar op een zeer 
eenvoudige manier. Je gebruikt hetzelfde principe bij de volgende akkoorden. 
 

 
 
Hierop bestaan tientallen variaties38. Je speelt : 

• het akkoord in omkering (3 – 5 – 7 – 1) 
• het akkoord in kreeftengang (7 – 5 – 3 – 1) 
• het akkoord met uitbreidingen (3 – 5 – 7 – 9) 
• … 

 
Meestal zorg je ervoor dat het ene akkoord mooi “verglijdt” in het volgende, bvb. via het 
gebruik van guide tones: 
 

 
 

c) “quote” 
Een derde mogelijkheid bestaat erin bestaande melodieën te gebruiken, te citeren uit 
andermans werk, vandaar “quote”. 
 

                                                
38 Hierover zijn al duizenden bladzijden gevuld… 
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d) “over het schema” 
Over een II V I cadens kan je «denken/spelen in de toonaard van de I». Vermits alle drie de 
akkoorden thuishoren in de toonaard kan je voor de solo putten uit de verscheidene tonen van 
deze toonaard. Men noemt dit “spelen over het schema”, met andere woorden, je definieert de 
akkoorden niet maar speelt een solo binnen het tonale centrum39. 
 

 
 

e) “modi of niet?” 
 
Je kan nog op andere manieren “in het schema” te spelen  Hiervoor maak je bvb. gebruik van 
de zogenaamde modi. Waar we in ons eerste voorbeeld globaal in de hoofdtoonaard werkten, 
gaan we nu per akkoord een aparte, meer geëigende toonladder spelen. 
 
 
 
 
 

                                                
39 Berkman D., 2007, “the Jazz Musician’s Guide to Creative Practicing”, Sher Music, 
Petaluma Ca. 
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2. De toonladders 
 

a) het I-akkoord 
Bij het I-akkoord in C groot hoort de grote tertstoonladder van C en deze komt volledig 
overeen met het I of Cmaj7 akkoord.  
 

 
 
Deze toonladder krijgt in dit systeem de benaming C ionisch, ionisch is dan synoniem voor 
grote tertstoonladder. 
 
 
 

b) het II-akkoord 
Bij het IIde graads akkoord hoort dezelfde C grote tertstoonladder, maar nu met vertreknoot d. 
Zo ontstaat er een kleine tertstoonladder, vertrekkend op d, met een kleine terts op de derde 
graad (f) en een kleine 7. Deze komt volledig overeen met het akkoord Dm7.  
 

 
 
Deze toonladder noemt men d-dorisch. Dorisch omdat het een tweede graadsladder is en de 
hoofdnaam d komt van de vertreknoot, niet van de toonladder waarvan deze afgeleid is40. 
 
Een voorbeeld: in F groot heb je op de tweede graad het akkoord Gm7. Dan is de grote 
tertstoonladder van F, weliswaar beginnend op g, de meest verwante toonladder. We noemen 
deze g dorisch. Dorisch omdat het een tweede graadsladder is en g omdat deze noot de 
vertreknoot is.    
 

 
 
 

                                                
40 Wie vertrouwd is met Oude Muziek zal zien dat deze benadering van de modi volledig 
verschilt van de traditionele werkwijze. Daar is dorisch bvb. uitgangspunt van de compositie. 
In jazz komt deze werkwijze voor, denk maar “Kind of Blue” van Miles Davis, uit de Modal 
Jazz (sic!) periode. 
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c) Het III-akkoord 
 

Het IIIde graads akkoord Em7 in C krijgt een derde graadsladder, de phrygische of in dit 
geval e-phrygisch. Er ontstaat wederom een kleine tertstoonladder maar je merkt meteen het 
verschil met de vorige of dorische ladder. Beide zijn mineur, maar de dorische begint met een 
hele toon en daarna een halve (zo kom je uit op een kleine terts). Bij de phrygische begin je 
met een halve toon, gevolgd door een hele toon. Een volledig andere opbouw, met een eigen, 
karakteristieke klankkleur (“Spaans”, “Japans”). 
 

 
 
 
 

d) Het IV-akkoord  
 

Op de IVde graad (een majeur akkoord, in C: FMaj7), krijg je voor het eerst een nieuwe 
majeurtoonladder.  
 

 
 
Deze wordt F lydisch genoemd. Als je deze ladder vergelijkt met de hoofdtoonladder C-groot 
dan merk je dat de halve tonen nu tussen 4 en 5 en tussen 7 en 8 liggen. Daarin verschilt deze 
ladder van de ionische. Men spreekt van een lydische kwart, m.a.w. een overmatige kwart. 
 
 
 

e) Het V-akkoord 
 

Op de Vde graad hebben we nog een majeur akkoord, maar met klein septime. De zgn. 
dominant. Die kleine septime vind je terug in de mixolydische ladder: 
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Even kort herhalen voor de majeurakkoorden.  
 
In C-groot heb je drie majeurdrieklanken op I, IV en V. Als vierklank zijn deze meer 
verscheiden: IMaj7, IVMaj7 en V7. Alle drie krijgen ze een grote tertstoonladder: 
 

• voor de eerste graad is dat de ionische (“onze majeur”) 
• op de vierde graad is dat de lydische met een overmatige kwart  
• op de vijfde of dominantgraad wordt dat een ladder met een kleine septime  
 
 
f) het VI-akkoord 
 

Tot hiertoe hadden we reeds twee kleine tertstoonladders, deze op de VIde graad komt 
courant voor. Het is “onze mineur”, ook antiek of relatieve41 genaamd.  
De modusnaam is aeolisch, we spreken van a-aeolisch 
 

 
 
Een derde mineurladder, een derde variante. Deze ladder begint met een hele en daarna een 
halve toon, net zoals bij de dorische, maar het verschilt zit bij de sixt. De dorische heeft een 
grote sixt (men spreekt van dorische sixt), de aeolische een kleine sixt. 
 
Een mineur herhaling: in C-groot heb je drie mineurdrieklanken die in vierklank nog steeds 
gelijk zijn, respectievelijk Dm, Em, Am of Dm7, Em7, Am7. Maar de toonladders zijn 
verschillend. Gebruiken we de “klassieke” mineurtoonladder als referentie dan hebben we 
voor de dorische als bijzonderheid de sixt (groot tegenover klein) en voor de phrygische de 
secunde (klein tegenover groot); 
 
 
 

g) het VII-akkoord 
 

Rest nog de ladder voor het laatste akkoord Bm7b5: 
 

 
 
Deze ladder heet b locrisch, begint op de zevende trap van de toonladder en levert zowel een 
kleine terts als een verminderde kwint op.  
 

                                                
41 In het Engels heeft men het over « pure » minor. 
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Een toepassing 
 
Laat ons even realistisch zijn. In het A-deel van een Rhythm Changes, met twee akkoorden 
per maat, a rato van 300 M.M. of bpm, zal het niet gemakkelijk zij om tijdens een 
improvisatie aan deze ladders te denken. Maar in de MP, met een harmonisch ritme van 1 
akkoord per twee maten, is dat wel mogelijk. En ook wenselijk, want, in tegenstelling tot het 
A-deel dat voornamelijk diatonisch is, verander je in de brug per twee maten van toonaard: 
 

 
 

a) van maat 1 – 2: D mixolydisch 
Voor het D7 akkoord staat er een mixolydische ladder. Omwille van de voortekening worden 
er twee herstellingstekens toegevoegd én wordt nog een extra fis toegevoegd. Zonder 
voortekening zou die toonladder er zo uit zien: 
 

 
Mét de juiste voortekening zou dit de toonaard van G-groot geven. Dat klopt. D7 is het Vde 
graads akkoord in G en krijgt daarom een toonladder van G, maar beginnend op D. Lees (of 
zeg) D mixolydisch! 
 
 

b) van maat 3 – 4: G mixolydisch 
Voor het G7 akkoord zie je in het voorbeeld hierboven twee herstellingstekens. Dat geeft: 
 

 
Deze ladder komt overeen met een afgeleide van C-groot. Dat klopt: G7 is de Vde graad in C-
groot (ut supra) en krijgt daarom een toonladder van C, maar beginnen doen we op G (= G 
mixolydisch). 
 

c) van maat 5 – 6: C mixolydisch 
Voor het C7 akkoord zie je nog slechts één herstellingsteken. Dat geeft: 

 
Dus eigenlijk F-groot, maar op de vijfde trap. Met andere woorden: C mixolydisch. 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 98 maarten.weyler@hogent.be 
 

d) van maat 7 – 8: F mixolysich 
De toonladder van het laatste akkoord uit de Middle Part krijgt geen herstellingstekens. Dit 
laatste akkoord leidt ons terug naar de hoofdtoonaard van het A-deel en is dus een diatonisch 
akkoord. De MP vertrekt dus ver van Bbgroot, maar de toonaard komt steeds dichterbij… 
 
Zo zie je dat deze theorie meteen zijn vruchten afwerpt. Akkoorden met een “langzaam” 
harmonisch ritme lenen zich perfect voor deze toepassingen. De “Modal Jazz” periode (vanaf 
1959) is zelfs volledig gebaseerd op deze toonladders. Denk maar aan een nummer zoals “So 
What” waarvan het A-deel enkel uit Dm7 of d dorisch bestaat. 
 
 
Een herhaling 
 
Welke afgeleide majeur toonladders hebben we? 
Voor de eerste graad hebben we de ionische toonladder, “onze” majeurtoonladder: 
 

 
Akkoord en toonladder komen perfect overeen. Stel dat dit akkoord nu gewijzigd wordt in een 
C7 akkoord. Dan is het septime klein geworden. Dat betekent dat de toonladder moet 
aangepast worden: 
 

 
 
Wat merk je nu? De septime van dit akkoord is een simol, dat komt overeen met de toonaard 
F-groot. Dat klopt: want C7 is de vijfde graad in F en de toonladder op de vijfde graad heet 
mixolydisch. Eigenlijk zijn we in de kwintencirkel een stap naar links gegaan. Wat in veel 
stukken effectief voorkomt. 
 
Maar let op: een akkoord geeft enkel uitsluitsel over de akkoordnoten. Het is gerust mogelijk 
dat in een stuk, bvb. in G-groot, een CMaj7 akkoord voorkomt. Dit is de vierde graad uit die 
toonaard. Dan is de toonladder die daarbij hoort de lydische: 
 

 
Wat is hier gebeurd? Eigenlijk zijn we nu in de kwintencirkel een stap naar rechts 
uitgeweken. En zijn we in G-groot aanbeland.  
 
De drie majeurtoonladders ionisch, lydisch en mixolydisch zijn sterk verwant. Zij 
vertegenwoordigen ladders uit drie verwante toonaarden.  
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Nog een voorbeeld: 
 

 
Een blues. Alle akkoorden zijn van het dominanttype42. Nu kan je over een blues gerust 
soleren met een en dezelfde bluestoonladder, dat wordt toch vaak beweerd: 
 

 
“Problems with the ‘Blues Scale43’ 
 
There is a major problem with this typical advice, however, which is that aspiring improvisers 
using this approach almost always sound bad… 
 
First of all, the “Blues Scale” is missing too many important notes. This makes it a very 
limited vehicle, unable to carry the variety of phrases and moods that allow you to create 
contrasts and develop a story-like improvisation. The biggest missing note in this scale is the 
major 3rd, and also missing are the 2nd and 6th notes of the major scales. So the common six-
note “Blues Scale” effectively handcuffs you, paints you into a corner. The effort to simplify 
ends up oversimplifying. 
 
The second reason that “Blues Scale” solos generally sound bad is that they contain no 
motion, no harmonic movement. Almost all jazz involves “playing the changes”, where you 
improvisation reflects the harmonic motion of the song. Exclusive use of the “Blues Scale” 
provides a fundamentally static approach to a fundamentally dynamic art form…”  
 

                                                
42 Het zijn wel geen « echte » dominanten… 
43 Greenblatt D., 2004, p. 4 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 100 maarten.weyler@hogent.be 
 

Wat we dus missen is de grote terts, de grote secunde en de grote sext. Dan biedt de 
mixolydische dé oplossing. Maar vermits deze toonladder een akkoord-toonladder is moet je 
per akkoord veranderen: 

 
 
Maak een synthese! Momenteel lijken die toonladders echt heel verscheiden, als je noteert 
wat enkel verandert dan staat er enkel: 

 
Problemen? Ja zeker, want met mixolydische ladders alleen klinkt het geheel nooit “bluesy”. 
Het ideale is een mix van de bluestoonladder en de mixolydische maar dat is voor de minder 
gevorderde speler geen sinecure… De studie van de guide tones kan zeker helpen. 
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Je kan de toonladders oefenen met de guide tones in de linkerhand: 

 
 
Kijk naar de guide tones. Om deze mooier ineen te laten vloeien werd gewerkt met 
omkeringen zoals in maat 5, maat 9 etc. 
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3. Akkoordnoten, doorgangsnoten en “avoid” of te vermijden noten 
 

Hierboven heb je al enkele voorbeelden gezien die aantonen dat het gebruik van modi zeker 
voordelen heeft. Maar er zijn nog andere redenen… 
 
3.1. De Ionische ladder 
Nemen we het gemakkelijkste voorbeeld, de ionische ladder van C die bij het CMaj7 akkoord 
hoort. Alle noten van de toonladder zijn mogelijk, maar je moet wel opletten op welke je zal 
rusten. Is dat een akkoordnoot, dan is dat nooit een probleem. Deze tonen worden al gespeeld 
door de bassist (het vaakst grondnoot en kwint), de pianist én de gitarist. Door jouw solo neer 
te leggen op een akkoordnoot, verdubbel je gewoon wat er al gegeven of gespeeld wordt. 
Vandaar het veelvuldig gebruik van arpeggio’s, je loopt niet echt een risico.  
De doorgangsnoten zijn minder veilig. Denk al maar aan de verschillende modi die bestaan 
voor een mineurakkoord: dorisch, phrygisch of aeolisch. Ze horen allen bij hetzelfde 
akkoordtype (m7) maar de doorgangsnoten zijn niet gelijk. Denk maar aan de dorische sixt of 
de phrygische secunde.  
 
Dit kan het gemakkelijkst geïllustreerd worden met de mogelijke toonladders van Dm7. 
In C is Dm7 de IIde graad en dan speel je d dorisch, dus zonder mollen of kruisen. 
In F is Dm7 de VIde graad en dan speel je d aeolisch, dus moet je een mol spelen. 
Is Dm7 een IIIde graad, dan ben je in Bes groot aan het spelen, dus d phrygisch, met twee 
mollen. 
 

 
Terug naar C groot… 
In C groot (of c ionisch) zijn d, f en a de doorgangsnoten. Op een akkoordnoot mag je rusten, 
maar voor de doorgangsnoten is er een belangrijke regel. Bevindt deze doorgangsnoot zich op 
een halve toon boven de voorafgaande akkoordnoot, dan zal je die niet te lang kunnen 
aanhouden. Deze doorgangsnoot neigt naar de voorafgaande akkoordnoot. 
In C: doorgangsnoot f ligt op een halve toon van de voorafgaande e en wil daarin oplossen.  
Dit noemt men een “avoid” of te vermijden noot. Dit betekent niet dat je deze noot niet mag 
spelen, je mag er niet op blijven rusten. En bij eventuele grote sprongen of intervallen is deze 
noot ook geen al te goede keuze.  
De andere doorgangsnoten d en a vormen geen probleem.  
 
Men spreekt dan over d en a als mogelijke uitbreidingsnoten (extensions) van het akkoord, 
vandaar 9 en 13. De reine kwart, op een halve toon van de grote terts, is een te vermijden 
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noot. Je kan dit eventueel verhelpen door deze noot met een halve toon te verhogen, dan 
wordt dit een f#. Men spreekt van #11 of lydische kwart (ut supra!). 
 

 
Je merkt sowieso dat het beheersen van al deze theorie wel wat meer tijd zal kosten. Denk 
vooral niet dat je dit meteen onder de knie zal hebben. Je zal het wellicht eerst merken 
doordat je over verscheidene akkoorden in een en dezelfde toonaard blijft denken (bvb. II V I 
in C groot bespelen met de toonladder van C) en dat er hier en daar een noot zal bij zijn die 
niet goed klinkt. Wellicht doordat je er te lang op blijft hangen en deze niet echt goed in het 
akkoord klinkt. Dat is dan vaak zo’n avoid note. Maar let op: er komt misschien een nieuw 
akkoord aan waar deze noot een akkoordnoot is, en dan klinkt ze wel goed. De f uit CMaj7 is 
avoid, in het Dm7 akkoord is deze de terts. 
 
Pas dit nu eens toe voor alle modi! 
 
3.2. De Dorische ladder 
 
Alle doorgangsnoten van deze toonladder bevinden zich op een hele toon van de 
voorafgaande akkoordnoot. De dorische toonladder heeft dus geen avoid noten, alle noten 
kunnen als uitbreidingstonen van het akkoord gebruikt worden! 
 

 
 
3.3. De Phrygische ladder 
 

 
De doorgangsnoten 2 en 6 bevinden zich op een halve toon van de voorafgaande akkoordnoot, 
je geeft deze tonen de cijfers b2 en b6. De phrygische ladder heeft dus twee avoid noten, alleen 
de diatonische reine kwart kan zonder probleem gebruikt worden als extra spanningsnoot. Dit 
is logisch: in mineur ligt de reine kwart steeds een hele toon boven de kleine terts. In de 
majeurtoonladders, is de aanwezigheid van een reine kwart steeds een probleempunt. Enige 
uitzondering hierop is… (zie 3.4. sic!) 
Is er een oplossing mogelijk? Momenteel heeft deze toonladder maar een extra 
uitbreidingsnoot voor het akkoord, de reine kwart of 11. Wil je nu toch op een 9 of 13 blijven 
rusten, dan kan je dit doen door deze doorgangsnoten met een halve toon te verhogen. Nu 
liggen deze dus een hele toon boven de voorafgaande akkoordnoot. Maar wat is het resultaat? 
Je krijgt een dorische ladder, die niet langer de karakteristieken van de phrygische in zich 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 104 maarten.weyler@hogent.be 
 

heeft. Als je iets wil winnen, moet je (vaak) iets afstaan… Onthoud voorlopig vooral dat in 
deze ladder de secunde en sext geen mogelijke steunpunten zijn. 
 
3.4. De Lydische ladder 
 
Zoals we hierboven al zagen is dit een perfecte ladder, zonder avoid noten. De verhoogde 
kwart maakt hier gewoon deel uit van de toonladder. Dat de lydische een “perfecte” ladder 
zou zijn was eigenlijk te verwachten. II en IV zijn immers verwante akkoorden, met gelijke 
karakteristieken en vermits de dorische (i.e. II) geen avoid noten heeft zal de lydische even 
perfect zijn. 
 

 
 
Voor de liefhebber van klassiek:  
luister eens naar Ludwig van Beethoven’s 15de strijkkwartet in a klein op. 132, met het 
“Heilige Danksagung eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart” 
 
3.5. De Mixolydische ladder 
 
Elke majeur toonladder heeft een grote terts en meestal ook een reine kwart, met uitzondering 
van de lydische. Die reine kwart is steeds “het zwakke broertje”, want dit betekent dat deze 
toon “een halve toon boven de voorafgaande akkoordnoot” ligt. Een avoid note dus die 
desnoods kan gewijzigd worden door een #4. 
 

 
 
Deze gewijzigde toonladder (mét #4) zal je nog vaak tegenkomen, onder de benaming 
“Lydian dominant”. “Lydian” vermits de kwart verhoogd is, dominant omdat deze een kleine 
septime bevat. 
 
3.6. De Aeolische ladder 
 

 
Enkel de doorgangsnoot b6 bevindt zich op een halve toon van de voorafgaande akkoordnoot. 
De aeolische ladder heeft dus “maar” een avoid noot. Dit probleem kan eventueel opgelost 
worden door deze noot met een halve toon te verhogen. Weer kom je uit op een dorische 
ladder. Dat is maar al te logisch: de enige mineur modus zonder avoid noten is de dorische.  
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Maar let op: door de avoid note “aan te passen” verlies je wel telkens het karakter van de 
oorspronkelijke ladder. En je bevindt je eigenlijk in een andere toonaard. Dat heeft zeker ook 
zijn repercussies (en nadelen!). 
 
Ooit volgde ik les bij de Deense bassist Niels Henning Ørsted Pedersen. Iemand vroeg hem: 
speel ik op elke m7 steeds dorisch of kies ik voor de juiste ladder (i.c. dorisch, phrygisch of 
aeolisch of II, III of VI). Hij had een wijze raad: “Als ik met bvb. Oscar Peterson speel dan 
kies ik voor de diatonische oplossing, dat ligt meer in de stijl van zijn pianospel. Speel ik met, 
laat ons zeggen, Philippe Catherine, dan zal ik sneller naar de dorische grijpen, omdat dit een 
modernere klankkleur inhoudt.”  
 
De benaming Ionisch en Aeolisch werd maar toegevoegd aan de oorspronkelijke 
Middeleeuwse modi (dorisch, phrygisch, lydisch en mixolydisch) door de Zwitserse 
theoreticus Henricus Glareanus in zijn werk Dodecachordon (uitgegeven in 1547). Hiermee 
wilde hij aantonen dat de toonaarden ionisch en aeolisch, die in zijn tijd meest gebruikt 
werden, afstamden of verwant waren aan de oude modi. 
 
3.7. De Locrische ladder 
Over de locrische ladder lees je in Groove’s online het volgende: 
“The term ‘Locrian’ is mentioned by several classical writers, including Cleonides (as an 
octave species) and Athenaeus (as an obsolete harmonia); it occurs twice in classical 
citations in the Dodecachordon (i/9 and i/25) and similarly in Zarlino's Le istitutioni 
harmoniche (2/1573, p.367). There is no warrant, however, for the modern usage of ‘Locrian’ 
as equivalent to Glarean's ‘Hyperaeolian’ in either classical authority, Renaissance modal 
theory or its successive phases in the 17th and 18th centuries (see, for example, the entries 
‘Modus musicus’ and ‘Modus locricus’ in WaltherML), or modern scholarship on ancient 
Greek musical theory and practice.”44 

 
De locrische heeft, buiten de uitzonderlijke verminderde kwint, ook nog een kleine secunde. 
Deze is avoid. Je kan die desgevallend verhogen. Dan krijg je: 
 

 
 
Welke toonladder heb je nu? 
Een toonladder met een kruis, een cis, maar in de “normale” volgorde van kruisen heb je eerst 
een fis en dan pas een cis. Wat is de grondnoot van deze ladder? De aanwezigheid van een 

                                                
44 Harold S. Powers: 'Locrian', Grove Music Online ed. L. Macy (Laatst gecontroleerd op 8 februari 2007, 
<http://www.grovemusic.com> 
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kruis wijst op een leidtoon, de grondtoon ligt dan een halve toon hoger. Dan is d het 
vertrekpunt: 
   

 
 
Deze ladder ken je als een d mineur melodisch stijgende ladder. Hier zie je dat je dus niet 
altijd op een dorische of lydische zal uitkomen.  
Ook bij de aangepaste mixolydische ladder bekwam je trouwens deze ladder.   
 
Wat valt er nog op? Alle avoid noten van de afgeleide ladders uit C groot zijn identiek. Het 
gaat immers steeds om de halve toonsafstanden uit de hoofdtoonladder: in de ionische is het 
de kwart (f), in de phrygische is het de secunde (f) en de sext (c), bij de mixolydische de 
kwart (c), bij de aeolische de sext (f) en bij de locrische de secunde (c). Het gaat dus telkens 
om de noten f (fa) of c (do), die op een halve toon liggen van de voorgaande noot, 
respectievelijk e (mi) en b (si).   
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3.8. Enkele toepassingen 
 
a) Autumn Leaves is altijd een goed voorbeeld. Schrijf de modi uit van de eerste acht maten 
en duid de mogelijke avoid noten aan: 
 

 
 
Een voorstelling van een stuk in g klein moet de juiste voortekening gebruiken. Dan wordt 
“diatonisch” en het gebruik van modi duidelijker voorgesteld: 

 
 
 
Wat met het D7b9 akkoord? 
 
Dit akkoord is een secondary dominant die oplost in het VI akkoord. Welke toonladder past 
bij dit akkoord? We weten dat een secondary dominant een modificatie is van een in 
oorsprong diatonisch akkoord. Diatonisch had Dm7 opgeleverd, met een phrygische ladder.  
 

 
In de plaats van het diatonische Dm7 staat er nu een akkoord met grote terts en een kleine 
none. Verander deze gegevens eens in de “originele” diatonische toonladder, welke 
toonladder krijg je dan?  
 

 
 
Hieruit blijkt dat de b9 gewoon een diatonische noot is, de enige wijziging betreft de terts. 
Komt deze toonladder overeen met een toonladder die je al kent? Zoek de grondnoot! 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 108 maarten.weyler@hogent.be 
 

De terts van een dominantseptiem akkoord is meestal de leidtoon van de tonica. Hier is dat 
eveneens het geval. De fis leidt naar g klein, dan is g de grondnoot. De toonladder is dus:  
 

 
Beter bekend als g klein harmonisch. Dat is zeker niet vreemd, Autumn Leaves is een stuk in 
g klein en om op te lossen in mineur hebben we een extra leidtoon nodig, die is er immers niet 
in g antiek. En dan krijg je g harmonisch en dit zie je best in het D7b9 akkoord. 
 
Nog even de verschillende mineur toonladders herhalen: 
 

 
 
Keren we even terug naar Autumn Leaves en we plaatsen in maat 8 een dominant die 
terugleidt naar het akkoord van de eerste maat: 
 

 
Je ziet dat dit G7 akkoord een modificatie inhoudt van het oorspronkelijke, diatonische Gm.  
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De toonladder blijft daarom gelijk, met uitzondering van de terts. Dan krijg je: 

 
of C mineur melodisch. Dat je een mineur toonladder krijgt is niet zo vreemd. G7 keert terug 
naar het akkoord uit de eerste maat, en dat is Cm7. 
 
De toonladder van een secondary dominant blijft daarmee sterk aanleunen bij de 
oorspronkelijke diatoniek maar verwijst eveneens naar het akkoord waarin deze zal oplossen. 
 
Doe deze oefening in verscheidene toonaarden zoals C groot (a klein) en F groot (d klein).  
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Hieronder een voorbeeld met nog wat extra oefeningen. 
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Tijdens de les beluisterden we “Hello” van Lionel Richie45. Tijdens de chorus komt een 
gelijkaardige progressie voor, alleen wordt het Bm7b5 hier vervangen door een BbMaj7 
akkoord. In een vorig hoofdstuk zagen we dat dit vaker voorkomt, we spreken dan van een 
bVIIMaj7 akkoord, dat eigenlijk geleend wordt uit F groot (= C mixolydisch!). De impact 
hiervan op de vorige oefening is duidelijk te merken: 

 
De toonladder wordt Bes lydisch en is afgeleid van F groot, een verwante toonaard van C.

                                                
45 Op de cd « Lionel Richie – Encore », 2002, Island Records, 063 346 – 2  
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b) Een tweede toepassing met “Just Squeeze Me” 
 
I. dictee van het thema voor de eerste acht maten 

 
• eerst de grondnoten 
• daarna de melodie 
• vul de akkoordsymbolen aan 

 
 
II. beluisteren van een versie op “Approaching the Standards – Volume 2”46 
 
Wat is verschillend met het thema van het A-deel? 

 
 
III. Mogelijke reharmonisatie van het A-deel. Welke akkoorden zou je kunnen vervangen? 
 

 
 
Welke akkoordtoonladders krijg je? 
 

 
 

                                                
46 Hill, W.L., 2001, p.  
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d) Vervolledig: 
 
een dorische ladder, gegeven is de grote sext: 

 
Bij deze ladder hoort het akkoord …….., en het is een afgeleide toonladder van …….., 
de avoid note is: 
 
een ionische ladder, gegeven is de reine kwart: 

 
Bij deze ladder hoort het akkoord …….., en het is een afgeleide toonladder van …….., 
de avoid note is:  
  
een lydische ladder, gegeven is de overmatige kwart: 

 
Bij deze ladder hoort het akkoord …….., en het is een afgeleide toonladder van …….., 
de avoid note is: 
 
een phrygische ladder, gegeven is de kleine secunde: 
 

 
Bij deze ladder hoort het akkoord …….., en het is een afgeleide toonladder van …….., 
de avoid note is:  
 
een aeolische ladder, gegeven is de kleine sext: 
 

 
Bij deze ladder hoort het akkoord …….., en het is een afgeleide toonladder van …….., 
de avoid note is: 
 
een locrische ladder, gegeven is de verminderde kwint: 
 

 
Bij deze ladder hoort het akkoord …….., en het is een afgeleide toonladder van …….., 
d avoid note is: 
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een mixolydische ladder, gegeven is de kleine septime: 

 
Bij deze ladder hoort het akkoord …….., en het is een afgeleide toonladder van …….., 
de avoid note is:  
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Formules voor modi  
 
Sommige musici werken liever met formules voor het begrijpen en memoriseren van modi, ik 
vind die niet altijd even duidelijk omdat ze eerder een relatie leggen met de eigen toonaard en 
niet met de toonaard waarvan de modus afgeleid is. Toch wil ik jullie een opsomming niet 
onthouden… 
 
a) De majeur modi: 

 
Hier zie je wel heel duidelijk dat C lydisch afkomstig is uit G-groot, C ionisch uit C-groot zelf 
en dat C7 afgeleid is uit F-groot. Beginnen bij G-groot is logisch, we kunnen niet verder van 
C-groot verwijderd zijn. De volgende toonaard in de kwintencirkel is D-groot en daar staan 
twee kruisen aan de voortekening. Hier is geen afgeleide toonladder van C meer mogelijk.  
Verder stel je vast dat we steeds meer opschuiven, er doen zich meer verlagingen voor, tot de 
bes van F-groot. De volgende verlaging in de kwintencirkel is Eb en dan heb je te maken met 
mineur akkoorden.  
 
De mineur modi: 
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Je ziet achtereenvolgens Bb groot, Eb groot en tenslotte Ab groot opduiken. Het akkoord van C 
blijft ongewijzigd (Cm7), de doorgangsnoten veranderen voortdurend. Daarom blijft het zo 
belangrijk de toonaard van een stuk te vinden: deze bepaalt niet zozeer de akkoordvorm maar 
vooral het type doorgangsnoten! 
 
Tenslotte is er de “verste” modus, de locrische.  

 
Verder kunnen we niet, dan komen we immers terecht in Gb-groot en daar heb je een Cb aan 
de voortekening, dus is er geen afgeleide toonladder voor C meer mogelijk. 
 
 
 
 

 
 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 117 maarten.weyler@hogent.be 
 

Een oefening in een “moeilijkere” toonaard: 

 
Voor de verandering eens een baslijn van een beroemde verse… maar dan van Jamie 
Jamerson, zoals te horen op de oorspronkelijke LP van Jr. Walker and the All Stars “Road 
Runner” (1966). De compositie is van de huiscomponisten van Motown: Holland, Dozier en 
Holland. Van de eerste versie, gezongen door Marvin Gaye, werden meer dan 900.000 
exemplaren verkocht.  
 
Toonladders mét avoid noten: 

 
 
In de chorus komen er geen nieuwe akkoorden voor: 
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Een componistentrio  
 
“Stop! In the Name of Love”, “Nowhere to Run”, “Reach Out I’ll Be There”, “You Can’t 
Hurry Love”, “You Keep Me Hangin’ On”, “Bernadette”, … allemaal hits van hetzelfde trio: 
Lamont Dozier en Brian Holland waren de componisten en producers, Edward Holland 
schreef de teksten en de vocale arrangementen. Nog voor het ontstaan van het label Motown 
werkten zij al samen met Berry Gordy, en toen deze in 1962 van start ging waren zij mee van 
de partij. Zij schreven tussen 1962 en 1967 in totaal 25 Top 10 hits, onder meer voor Martha 
& the Vandellas, Marvin Gaye, The Four Tops en The Supremes. Ze verlieten Motown na 
geschillen omtrent winstdelingen en uitbetalingen van royalties.  
 
Beluisterd (en bekeken): 
How Sweet It Is, 4.11/ 1964, op de cd: Motown Classics Gold, Motown 0602498632260 en 
op de dvd “Marvin Gaye Live in Montreux 1980” EREDV 283 
 
Verder fragmenten van: “Stop! In the Name of Love”, “You Can’t Hurry Love”, “Reach Out 
I’ll Be There” 
 
Literatuur: 
“Standing in the Shadows of Motown” 
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Toonladders voor Secondary dominanten 
 
Nu we de toonladders hebben doorgenomen voor diatonische akkoorden wordt het tijd dat we 
de toonladders van niet-diatonische akkoorden nader onderzoeken. In de eerste plaats denken 
we hierbij aan ladders voor tussendominanten of secondary dominanten.  
 
Een voorbeeld: 
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a) de vorm 
Een Ellington song in traditionele AABA vorm. Uitzonderlijk is dat dit stuk vaak in 
hetzelfde arrangement gespeeld wordt. De accenten staan aangegeven boven de melodie. 
Voor de solo’s wordt een eenvoudiger schema gebruikt. Het A-deel: 

 
G13sus is optioneel, vaak wordt alleen G13 gespeeld.  
 
b) de toonaard 
Slotakkoord en slotakkoord wijzen duidelijk op C-groot47, in de bridge wijken we tijdelijk 
uit naar de verwante toonaarden F- en G-groot. 
 
c) de analyse 
Het A-deel begint in C-groot en in maat 3 staat een tussendominant of secondary 
dominant. A7 is niet-diatonisch en staat in relatie tot Dm7, we spreken van V/II. Daarna 
keren we terug in de hoofdtoonaard met een II V I cadens.  
In maat 16 (A2-deel) duikt het C7 akkoord op, dit akkoord leidt ons naar de MP, waarvan 
het eerste akkoord een IVde graad is. Zo wordt een modulatie gesuggereerd, maar we 
belanden niet echt in deze nieuwe toonaard. We ervaren eerder een uitwijking naar een 
verwante toonaard van C: F-groot. C7 is dan de V/IV.  
 
Dan wordt het even moeilijk… Het diminished akkoord op F# wijst op een chromatische 
beweging naar de omkering van C. Diminished akkoorden komen regelmatig voor als 
chromatische doorgangsakkoorden en dan hoeft dit akkoord niet steeds op te lossen naar 
de grondnoot maar het kan ook, zoals hier, in een specifieke basnoot oplossen.  
 
Via C7 gaan we opnieuw naar F. Dit F akkoord wordt gevolgd door een F#m7b5 akkoord. 
We herkennen hierin een akkoord uit G-groot, een toonaard die ook verwant is aan C. 
Toch lost het niet op, maar wijkt het uit naar Em via B7, een secundary dominant, 
namelijk de V/III (of VI in G-groot). Het einde van een MP leidt altijd terug naar het A-
deel. Hier gebeurt dat via een diminished akkoord (chromatisch doorgangsakkoord) naar 
de II – V in C-groot. 

 
d) beluisterd 
“Don’t Get Around Much Anymore” gezongen door Deborah Brown op “Deborah!”, 
September CD 5103.met Deborah Brown, Jack Van Poll (piano), Ray Drummond (bas) en 
Kenny Washington (drums). 

 

                                                
47 Voor zangeressen is G groot de meest courante toonaard… 
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Nu de toonladders: 

 
 
Probleemgeval: A7, dit is niet diatonisch. Om een goede toonladder te vinden gaan we uit van 
het oorspronkelijke diatonische akkoord (Am7) waarvan A7 een alteratie is. De toonladder is 
dan A-aeolisch. Wat is er nu veranderd? De terts, want in Am7 is dat een kleine, in A7 een 
grote terts. Dat is dan ook het enige dat je moet veranderen in deze ladder. 
 
De tweede A heeft enkel een extra C7 akkoord, de opstap naar de MP. Dit akkoord is een 
secundary dominant en is dus niet diatonisch. Het enige verschil met C6 is het septime, dat is 
nu klein. Dit akkoord verwijst naar de uitwijking naar F-groot in de MP. 
 

 
Komen we even terug op de akkoordtoonladder voor het A7 akkoord. Zoals je weet is de terts 
van een dominant steeds de leidtoon van de toonaard of van de grondnoot van het akkoord 
waarin deze zal oplossen.  
 

 
 
Zoals je ziet is de toonladder van A7 in feite de toonladder van d melodisch, maar beginnend 
op de Vde graad. Net zoals bvb. de mixolydische ladder een majeurtoonladder en beginnend 
op de Vde graad. Het spreekt eigenlijk voor zich dat de dominant die naar een mineur akkoord 
oplost een verwante toonladder van dit akkoord is.  
 



Zomercursus Halewynstichting 2016 – lessen van Maarten Weyler 
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 
 

Niets uit deze tekst mag, zonder toestemming van de auteur, overgenomen worden.                Pagina 122 maarten.weyler@hogent.be 
 

Vraag: 
 
Zoek de toonladder voor de V/II, V/III en V/VI in C groot. Schrijf, ter voorbereiding van deze 
oefening, eerst even de volgende mineur toonladders op: 

a) d melodisch mineur 
b) e harmonisch mineur 
c) a harmonisch mineur 

 

 
Wat opvalt is dat al deze toonladders de kleine terts bevatten van het akkoord waarin zij 
oplossen. Deze wordt aangeduid met b13.  Verder hebben deze ladders allemaal de leidtoon 
naar de grondnoot van het akkoord waarin zij oplossen. Het enige verschil is dat de V/II 
uitkomt op de melodische mineur op de vijfde trap, de V van III en VI levert telkens een 
harmonisch mineur op.  

 
Vandaar bij A7 een 9 en bij de andere twee een b9. 
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Hoe zit het met de tussendominanten van majeur akkoorden (i.e. V/IV en V/V)? 
Hier dezelfde werkwijze toepassen en je krijgt: 
 

  
 
Bij deze ladders is het allemaal nog duidelijker. Door van CMaj7 over te stappen op C7 moest 
de septime verlaagd worden en meteen zie je heel duidelijk dat je in de toonaard beland bent 
van het akkoord waarin zal opgelost worden, nl. F groot. Hetzelfde voor D7, de terts is 
verhoogd en je wijkt als het ware even uit in G-groot. Deze akkoordtoonladders hebben 
allemaal de terts van het akkoord waarin wordt opgelost, dit noemen we 13. Bovendien zijn 
dit allemaal dominanttoonladders, of mixolydische.  
 
Het “kruis” verklaart weeral veel: 
 
     c 
      
        F C    G 
 
       d a      e 
 
Dat C kan evolueren naar F en G is al langer duidelijk, bij de V/IV en V/V vindt een 
gelijkaardig proces plaats, weliswaar slechts tijdelijk. Daarom spreekt men van uitwijking en 
niet van modulatie. De mineurgraden van C (Dm, Em en Am) zijn op hun beurt verwant met 
F, G en C groot en vandaar het opduiken van melodisch mineur of harmonisch mineur. Bij d 
melodisch mineur, in het geval van V/II is dit een nog meer rechtstreekse stap, we gaan van 
Cgroot meteen naar d klein. Gaan we via F-groot, dan komt er een bes bij en dan krijg 
(trouwens een goed alternatief) toch d mineur harmonisch, met b9 en b13. 
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All the Things You Are 
 
Schrijf de volgende progressie uit en zet daarna de toonladders : 

 
Wat je hier hebt neergeschreven zijn de acht maten waarrond I Will Survive (D. Fekaris, F. 
Perren) is opgebouwd.  

 
 
 
Of Dromen Zijn Bedrog (M. Borsato), Fly Me To The Moon () en… All The Things You 
Are… Schrijf de eerste acht maten nogmaals uit, maar ditmaal  
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Nu de “echte” eerste zestien maten:  

 
Zoals je ziet bestaat deze melodie praktisch volledig uit de guide tones. Met deze noten werd 
een sequens gemaakt van twee maten (net zoals al die andere stukken – zie hierboven) en dat 
betekent eigenlijk dat je het schema ook zo kan zien: 
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Gaan we even verder met de Middle Part: 

 
We blijven eerst in de toonaard van G en dan evolueren we naar deze van E groot. Niet zo 
veraf, vermits G en e klein verwante toonaarden zijn. Op het einde van de MP zitten we in E 
groot en we moeten terug naar As groot. Hoe wordt dit verwezenlijkt? Het begin van de 
laatste A bestaat terug uit het beginthema, een Fm7 met in de melodie de terts van het 
akkoord. Deze noot vind je ook terug, weliswaar enharmonisch, op het einde van de MP. 
Daarom staat er ook C7 (#5). Deze noot blijft dus “gewoon liggen”, C7 is de tussendominant 
en zo belanden we in Fm7, de VI van As.  
 

 
In dit laatste gedeelte gebeuren er nog enkele belangrijke wendingen. Zo wordt Db gevolgd 
door Db min (IV gevolgd door IVm, zie de les over Rhythm Changes) en is Bdim een 
chromatisch verbindingsakkoord dus de beide diatonische akkoorden Cm7 en Bbm7. De 
turnaroud brengt ons tenslotte terug naar het begin, via een extended en een secondary 
dominant… 
 
Vraag: zou je eventueel uitbreidingen (9, 11 of 13) kunnen toevoegen aan bepaalde akkoorden 
uit de laatste 12 maten? 
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Even terug naar de sixties met “Yellow Submarine”, opgenomen in de legendarische Abbey 
Road Studio’s op 26 mei en 1 juni 1966. 

 
 
De singel was voor de Beatles hun dertiende nummer-1 hit in het Verenigd Koninkrijk. De 
zanger is drummer Ringo Starr en er zouden tekstdelen en backing vocals opstaan van 
Donovan. Op de B-kant stond “Eleanor Rigby”. Yellow Submarine kreeg een slechte bijnaam 
omdat het zou refereren naar geestverruimende Nembutal capsules. In de V.S. haalde het 
nummer slechts de tweede plaats in de hitparade, ze werden er verdrongen door “You Can’t 
Hurry Love” van “The Supremes”. Toch werden er in vier weken tijd zo’n 1.200.000 stuks 
verkocht. 
 

 
De voortekening wijst op G groot. De verse begint met de vijfde graad (zonder septime), 
gevolgd door IV, I, VI, II, IV, V7 en de tonica. Toch krijg je hier nog geen echt tonica gevoel. 
Dat komt pas goed tot stand met het refrein: 
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Eleanor Rigby 
“ I was sitting at the piano when I thought of it. The first few bars just came to me, and I 
got this name in my head... 'Daisy Hawkins picks up the rice in the church'. I don't know 
why. I couldn't think of much more so I put it away for a day. Then the name Father 
McCartney came to me, and all the lonely people. But I thought that people would think 
it was supposed to be about my Dad sitting knitting his socks. Dad's a happy lad. So I 
went through the telephone book and I got the name McKenzie. ” Tot zover Paul 
McCartney over deze song. Eleanor zou de voornaam zijn van een actrice uit de Beatles 
film “Help!” en Rigby was de naam van een winkel in Bristol.   

 
Een promotieposter bij de release van de A-single. 

 
Op de song speelt geen enkel lid van de groep mee, John Lennon en George Harrison zorgen 
voor backing vocals. De bezetting is een strijkoctet, bestaande uit vier violen, twee altviolen 
en twee celli waarvan het arrangement door George Martin geschreven werd. Invloeden 
zouden van Vivaldi komen (Paul’s favoriete componist op dat moment) en van Bernard 
Herrmann’s score voor de film Fahrenheit 451 van François Truffaut. De opname vond plaats 
in studio 2 van Abbey Road, op 28 april 1966 en verder afgewerkt in studio 3 op 29 april en 6 
juni. Er werden versies met en zonder vibrato opgenomen, van deze laatste werd “take 15” 
uiteindelijk gekozen. 

 
De hoes van de Japanse "Eleanor Rigby"/"Yellow Submarine" single.  
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In deze periode was George Harrison op zoek naar nieuwe muziekgenres. Zo kwam hij onder 
andere terecht bij Indische muziek en meer bepaald bij Ravi Shankar48. Voor de Beatles, die 
tot dan toe vooral “drie akkoorden” stukken maakten, vormde de Indische muziek een nieuwe 
uitdaging. In deze muziek blijft men vaak op een akkoord “hangen”. Dit vind je terug in deze 
song. Wij spreken beter van “modaal karakter”. Hier wordt dit onder meer duidelijk door het 
ontbreken van cadensen, maar ook door het Dorische karakter van het Em akkoord. In de 
melodie wordt zeer sterk de nadruk gelegd op de toevoeging van c# en dit wordt bevestigd in 
de cliché vanaf maat 19, eerst Em7, daarna Em6 en deze 6 is de Dorische sixt! Verder hoort 
het C akkoord duidelijk lydisch geïnterpreteerd te worden.

                                                
48 Vader van Norah Jones… 
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Uit “The Dream of the Blue Turtles”,  een realisatie van producers Pete Smith en Sting. 
 

 
Deze plaat uit 1985 was Sting’s eerste soloproject nadat hij uit de Police stapte. Het album 
toont Sting’s kwaliteiten in jazz en meer klassieke muziek. Hij wilde zich duidelijker 
profileren al seen polyvalent musicus. Daarom ook een ritme sectie met jazzmusici: Omar 
Hakim op drums, Darryl Jones op basgitaar, Kenny Kirkland op piano’s en Branford Marsalis 
op saxofoon. Dit nummer is gebaseerd op het werk “The Vampire Lestat”, het tweede boek 
uit de “Vampire Chronicles”49 van de Amerikaanse gothic auteur Anne Rice. De vampire 
trekt in dit boek naar New Orleans, vandaar “Bourbon Street”…  
 
Het stuk staat in e klein. Wat meteen opvalt is de vaak voorkomende g op het B akkoord 
(maat 2, 6, 10 e.a.). Deze noot is de terts van de hoofdtoonaard en wordt als b13 aanzien in 
functie van het B7 akkoord. Een dominant die naar een mineur akkoord oplost krijgt meestal 
een b 13 toebedeeld.  
 
 
 
  
 
 
 

                                                
49 Het eerste boek is “Interview with the Vampire” 
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Nog een voorbeeld: 
 

 
 
Hierboven zie je de eerste vier maten van Cantaloupe Island (Herbie Hancock). Dit is een 
schema dat past binnen de “modal Jazz”, een periode waarin men gebruik maakte van modi 
om tot nieuwe solo’s, schema’s, thema’s te komen. Net zoals de Beatle George Harrison op 
zoek ging naar nieuwe horizonten…  
Welke toonladder past het beste bij dit akkoord?  
Werk de rechterhand van de pianopartij verder uit door het thema in parallelle tertsen uit te 
werken.  
 
Na deze vier maten duikt een nieuw akkoord op: 

 
Welke toonladder past het beste bij dit akkoord?  
Pas de rechterhand van de pianopartij aan naargelang het akkoord en werk ook dit nieuwe 
thema in parallelle tertsen uit.  
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Cantaloupe heeft een middenstuk: 

 
Hier wordt in de rechterhand drieklanken gespeeld, opgebouwd in “kwart voicings” wat 
karakteristiek is voor Modal Jazz. 
 
Beluisterd: Cantaloupe Island (H. Hancock), origineel op “Empirean Isles”, Blue Note 
Records – deze versie staat op “The Essential Herbie Hancock”, Columbia Legacy, 82796 
94593 2 – opgenomen door Rudy Van Gelder in de Rudy Van Gelder Studios (Englewood 
Cliffs N.J.) met Freddie Hubbard (cornet), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrabas) en 
Tony Williams (drums) op 17 juni 1964 
 
Tenslotte komt er nog een A’tje van de eerste vier maten. 
 
Wat zijn volgens jouw de karakteristieken van Modal Jazz? 
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Een laatste oefening... 
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