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Les op zondag 
Hoofdstuk I: TOONLADDERS, INTERVALLEN EN AKKOORDEN 

 

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 verhoogd
1
. 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 c
1.

  

 

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 bemol
2
 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 7
de

 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 7
de

, 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
3
 

 

 

                                                 
2
 Ook soms bémol… 

3
 Voor de oplossingen van alle oefeningen, zie achteraan, vanaf p. 23 
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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, dit noemen we intervallen. c – d 

is een hele toon. De afstand c – d noemen we in muziek ook een secunde
4
, net zoals voor e –f, 

b – c en e – f. Dit zijn allemaal secundes, 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 toonsafstand van 

een grote secunde. Een kleine secunde is dan een halve toonsafstand.  

 

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 secundes, tertsen en kwinten nodig hebben, staan we even 

stil bij deze intervallen: 

 

Secundes: bestaan als grote en kleine secundes, m.a.w. als een hele of als halve 

toonsafstanden. 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) toonsafstand, zoals tussen d – f (van d – e heel, van e – f 

half) of zoals in c – e
b
...   

 

Welke tertsen staan hieronder afgebeeld? 

 
 

                                                 
4
 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.  

 

Kwinten
5
: een vaak voorkomend interval is de kwint. In een grote tertstoonladder vinden we 

de kwint op de vijfde noot en de afstand vanaf de grondnoot is dan 3,5 tonen. Een 

kwintinterval klinkt helemaal niet spannend, in tegenstelling tot een tertsinterval. Geen 

spanning noemen we “consonnant”. De kwint (net zoals prime en octaaf) zijn weinig 

spannende intervallen of “consonnant”. Of nog anders: ze klinken “rein”, zoals in proper, 

zuiver.  

We spreken dus van een reine kwint wanneer zij 3,5 tonen verder ligt 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. 

 

Zijn deze kwinten rein? Indien niet, pas aan!   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat volstaat voor nu. We weten dat er intervallen zijn en de belangrijkste (voorlopig) grote en 

kleine terts, reine kwint en rein octaaf (dus ook reine prime) zijn. Waarom? Omdat deze 

intervallen, tegelijkertijd gespeeld of 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Denk aan Charles Quint (Keizer Karel de Vijfde) 
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C.  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 c
6
 voor mineur, voor de gemakkelijkheid 

gebruiken we altijd Cm. 

 

Hoe memoriseren? 

 

a) Voor een kleine drieklank wordt de formule 1, 
b
3, 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 

 
 

Kijk nu even naar Ain’t No Sunshine (B. Withers): 

                                                 
6
 Dus met kleine letter – denk aan het Frans: C majuscule (voor majeur) en c minuscule (voor mineur) 
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Les op maandag 
 

Herhalen: 

 toonladders maken (deden we voor G groot en B
b
 groot) 

 inoefenen intervallen zoals ‘wat is de grote terts van d?’ of ‘wat is de kleine 

terts van b?’
7
 

 herhalen van drieklanken (majeur en mineur) 

 

 

Diatonische drieklanken 

 

Hierboven staan “theoretische” modellen van drieklanken, majeur en mineur. 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.  

 

 
 

Dit zijn de verschillende toontrappen 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 

 

Voorbeeld 1: 

 

                                                 
7
 Grote terts = 2 hele tonen dus f

#
, kleine terts = 1,5 toon dus d 
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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 dus 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.  

 

Oefening: 

Vervolledig deze blues in G-groot: 
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Vierklanken  

 

Een vierklank is 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 een grote drieklank met een grote septime  

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

 
b. Kleine septime 

 
De kleine septime ligt op een hele toon van 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 met een kleine septime 

 
Cm7 is een kleine drieklank met een kleine septime 
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Les op DINSDAG 

 

Stand By Me:  

 
 

Hierboven staan de eerste 8 maten van Stand By Me. De voortekening maakt duidelijk dat het 

stuk in F-groot staat. Schrijf de diatonische reeks op en controleer of alle akkoorden uit F-

groot afgeleid zijn.  

 
 

Je merkt het, in Stand By Me zitten enkel en alleen diatonische akkoorden, i.c. I, VI, II, V en 

I. Maar in muziek gebruikt men niet alleen drieklanken… 

 

 
Voorbeeld: 

 
 

 

Analyse: de melodie is, met uitzondering van enkele 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 geen kleine terts van Em maar een grote. 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... 
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Vormleer 

 

Laat ons eerst even stil staan bij structuren in pop… 

 

Onderdelen met tekst 

 

1.1.1.Verse of strofe 

In de strofe of verse wordt de sfeer van het stuk neergezet en het verhaal verteld. Je vindt er 

de belangrijkste informatie over een song in terug. Verder leidt de verse, zowel qua muziek 

als qua tekst, naar de chorus, de bridge, de volgende verses en de hook of titellijn.  

 

De basiskarakteristieken van de verse/strofe zijn: 

 de tekstinhoud is voor de verschillende strofes anders en bevat telkens nieuwe 

informatie. Er kunnen elementen uit een voorgaande strofe in verwerkt zitten en, bij 

het ontbreken van een refrein vind je in de verse de hook of songtitel terug.  

 de melodielijn van de verse blijft in principe gelijk maar er is ruimte voorzien voor 

variatie en flexibiliteit, afhankelijk van de lyriek. Hoofdreden om de melodie gelijk te 

houden is dat de luisteraar zich zo meer kan concentreren op de wisselende 

tekstinhoud. 

Voorbeeld: “Hotel California” van “The Eagles” 

 

1.1.2. Chorus of refrein 

De chorus vormt de essentie van de song. Je vindt er de emotionele sfeer of het centrale 

thema in terug. Hier wordt de bedoeling van de song in een eenvoudig en gemakkelijk te 

onthouden statement geresumeerd: “I Can Love You Like That” of “You Were Meant for 

Me”. Vaak vind je in de chorus de “hook” terug, het meest in het oor liggende deel van de 

song: “Don’t Blame Me”, “Beat It”, “Jimmy”..  

Waar de strofe of verse meer gedetailleerde informatie verschaft, bestaat de chorus vaak uit 

tekst die herhaald wordt.  

 

De basiskenmerken van de chorus zijn: 

 de melodie blijft elke keer gelijk 

 de tekst blijft gelijk maar soms zit er een licht wisselende inhoudswijziging in, om het 

verhaal verder te ontwikkelen.  

 de titel van de song (= hook) komt voor in de begin- en/of eindlijn, soms komt deze 

nog vaker voor in de chorus 

 

Een van de redenen waarom de tekst niet verandert in de chorus is dat de luisteraar de song zo 

makkelijker kan memoriseren. Verder zorgt de herhaalde tekst voor ontspanning na steeds 

nieuwe teksten uit de verse of strofe.  
 

In oudere gezangen zoals volksliederen of folksongs vind je geen chorus of refrein. Het lied 

bevat enkel strofes en die worden met de letter a aangeduid. De vorm ziet er dan als volgt uit: 

aaaa 

 

De in hedendaagse muziek meest voorkomende vorm is de afwisseling strofe / refrein, dus 

strofe, refrein, strofe, refrein. Dan heeft men het over een ababab vorm.  

 

Voorbeeld: “Still Got the Blues” van Gary Moore 
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1.1.3. Bridge of brug 

Vaak wordt een brug of bridge
8
 geplaatst tussen de opeenvolging verse-chorus. Een bridge 

(in sommige gevallen Middle Part) is dan een muzikale en/of tekstuele onderbreking van een 

song, vaak ingelast na een aantal strofes en refreinen. Denk maar aan “Sex Machine” van J. 

Brown. Een goed ingeschatte bridge zorgt voor een moment van rust, zeker wanneer de 

voortdurende herhaling van strofes en refrein te evident (lees: te saai) begint te worden. Een 

bridge kan beperkt blijven tot een soort instrumentale interlude, meestal in de hoofdtoonaard 

maar dan met een andere akkoordenprogressie. Vaak komen ze dan voor na de tweede chorus 

in een verse/chorus vorm (het moment waarop de luisteraar zich begint te vervelen). De 

bridge zorgt dan voor hernieuwde aandacht. Muzikaal kan deze brug volledig anders geënt 

zijn, en als je er toch tekst in zet wordt hier de song in een volledig andere richting geduwd 

(bvb. door de “wij of zij”- vorm om te buigen in de “ik”-figuur).   

 

Voorbeeld: “Still Got the Blues”   

 

De basiskenmerken van een bridge zijn: 

 de melodie is verschillend van de strofe en de chorus. Soms kunnen delen van de verse 

en de chorus in de brug verwerkt zitten. 

 bevat meestal niet de hook of titel van de song maar dat is geen “must”.  

 meestal komt de brug slechts een maal voor in de song 

 opbouw is kort en niet langer dan acht maten. De bridge moet juist voor afwisseling 

zorgen en mag geen eigen “leven” gaan leiden. 

 

Als a voor strofe en b voor refrein staat, dan is c de brug. Bijvoorbeeld: strofe, strofe, refrein, 

strofe, refrein, brug, strofe wordt dan aababcb. 

 

                                                 
8
 Ouder synoniem is « release ». 
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Woensdag 23 augustus 2017 

 

1.1.4. Pre-chorus 

Een pre-chorus leidt naar de chorus, als een soort “opbouw”. De verschillende synoniemen 

voor pre-chorus maken dit duidelijk: climb, lift, channel, B-section, pre-hook, setup  

De pre-chorus komt niet zo vaak voor als de bridge maar het kan wel een efficiënte 

overbrugging betekenen tussen verse en chorus. 

Enkele voorbeelden van pre-chorus vind je in “End of the Road” (K. Edmonds, A. Reid, D. 

Simmons) van Boyz II Men; “Any Man of Mine” (R. J. Lange, S. Twain) van Shania Twain, 

“I Can Love You Like That” (S. Diamond, J. Kimball, M. Derry) van All-4-One en “Smells 

Like Teen Spirit” (K. Cobain, D. Grohl, K. Novoselic
9
) van Nirvana 

De basiskenmerken van een pre-chorus zijn: 

 gaat rechtstreeks vooraf aan de chorus, maar kan na enkele chorussen verdwijnen als 

een andere manier “gevonden” wordt om naar de chorus te gaan 

 de tekst kan elke keer veranderen, de melodie blijft dezelfde 

 de lengte varieert maar is meestal, zoals bij de bridge, niet langer dan acht maten 

 bouwt spanning op die oplost in de chorus 

 

Liedvormen zijn nooit zo eenvoudig, je zal de meest uiteenlopende variaties en combinaties 

van deze vormen tegenkomen. Sommige songs starten met het refrein
10

, andere hebben dan 

weer meer dan een brug etc. Songwriters vertrekken immers meestal niet vanuit een bepaalde 

liedvorm. Die wordt tijdens het schrijven stilaan duidelijk. Maar kennis over de vorm maakt 

het gemakkelijker bepaalde afspraken te maken onder musici, arrangeurs, songwriters e.a.  

 

Tot zover de vormen waar meestal tekst in verwerkt zit. Songs
11

 maken ook gebruik van 

instrumentale passages. 

 

1.2. Onderdelen zonder tekst 

 

1.2.1.Intro 

De intro staat aan het begin van de song en vormt de inleiding. Maak je intro’s niet te lang als 

je een hit ambieert. Platenuitgevers en andere beslissing nemers zijn niet opgezet met intro’s 

en brengen niet altijd het geduld op om te blijven luisteren tot aan de strofe… De intro zorgt 

voor een snelle toonaardvoorbereiding of een instrumentale opbouw vlak voor de song. 

Tijdens live performances wordt de intro vaak langer uitgewerkt dan op de opname. 

Onderschat de belangrijkheid van de intro niet: vaak kan je na de eerste paar noten het stuk al 

herkennen. Denk maar “Abracadabra” van Steve Miller, “All the Things You Are” van J. 

Kern, e.a. 

 

1.2.2. Middle Eight 

Middle Eight is een term die vaak gebruikt wordt voor een speciaal “bridge” type dat enkel 

uit een acht maten lange instrumentale break bestaat. In een rock song is dat vaak een 

gitaarsolo.  

 

 

 

                                                 
9
 Op zoek naar de voornamen van Grohl en Novoselic vond ik een uitspraak van het hof in de zaak Courtney 

Love vs. Grohl/Novoselic op http://www.metrokc.gov/kcsc/docs/nirvana1.doc 
10

 “No Woman No Cry” van Bob Marley 
11

 Hoeveel synoniemen zouden er zijn: evergreens, standards, covers, all time favourites, hits, e.a. 
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1.2.3. Breakdown 

Breakdown is een passage die vaak voorkomt halfweg de song en die gekenmerkt wordt door 

alleen een drumpartij, ofwel alleen de vocals, of handgeklap… voor de rest is er niks in de 

mix. Daarna wordt deze track terug vervoegd door andere instrumenten. Je krijgt een nieuwe 

opbouw. Eigenlijk hoort dit niet tot de liedvorm maar tot het arrangement, maar het kan je 

song zeker “verfrissen”. 

 

1.2.4. Coda 

Sommigen noemen het outro’s, anderen spreken dan weer van extro’s, maar coda
12

 voldoet 

zeker. Hier wordt het slot van de song voorbereid. Soms zijn coda’s wel eens te lang: denk 

maar aan het gebruik van opnamefaders in de jaren zestig en zeventig. Toen was fade out de 

meest voorkomende codavorm. Maar toch klinkt een finale coda mooier en rondt ze het 

geheel beter af! 

 

Oefening: noteer de structuur van ‘End of the Road’  

 

 
 

 

                                                 
12

 Zoals capo (in da capo) staat voor hoofd, of begin (cfr. Engels: “head”), zo staat coda voor staart. Dus van kop 

tot staart… 
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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   
b
7 

 

(Zie o.a. de 16 maten uit Every Breath). 

 

1.3.Kleine septime vierklank 

 

 
Kleine septime vierklanken zijn opgebouwd uit : 

 een grondnoot 

 een kleine terts 

 een reine kwint  

 een kleine septime 

Formule: 1   
b
3   5  

b
7 



Zomercursus Halewynstichting 2017 – 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 19 maarten.weyler@gmail.com 

 

 

Extra informatie: 

 

Een groot akkoord met een groot septiem geeft redelijk wat spanning. Vaak zal je daarom 

in de plaats een ‘6’ akkoord terugvinden, i.e. met een grote sext in plaats van een groot 

septime. Dat ligt veel meer stabiel. Dit bestaat zowel voor majeur als voor mineur: 

 

 

a) majeur voorbeelden 

 
 

b) mineur voorbeelden 

 

 
 

In ‘All Shook Up’ van Elvis bestaat de baslijn bijvoorbeeld uit een arpeggio van een ‘6’ 

akkoord. Je mag, afgaande op de diatonische reeks, een CMaj7 akkoord steeds 

vervangen/interpreteren als een C6 akkoord.  
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2. Diatonische vierklanken 

 

 
 

Dit zijn de verschillende toontrappen 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.   

 

 

Dit blijft identiek in andere toonaarden: 

 

 
 

In deze reeks, afgeleid van G-groot, heb ik de voortekening vooraan geplaatst (zoals het 

hoort) maar vergeet niet dat in elk akkoord waar een f voorkomt, deze ook moet ‘verwerkt’ 

worden als f
#
. Dus het Bm

7
 akkoord heeft een f

#
, net als het D

7
 akkoord. En kijk even naar het 

F#m
7b5

 akkoord
13

: dat lijkt steeds een heel ingewikkeld akkoord, namelijk met kleine terts, 

verminderde kwint en klein septime. Maar, eigenlijk heb je alleen een f
#
 nodig voor de 

grondnoot. Alle andere noten van dit akkoord zijn ‘witte’ toetsen op een piano.  

 

Voorbeeld: 

 
 

Dit fragment staat in C–groot (cfr. voortekening), en dat wordt bevestigd door een resem 

akkoorden: Am
7
, Dm

7
, G

7
, Cmaj

7
, Fmaj

7
, Bm

7
b5. Maar één akkoord is laddervreemd: E

7
… 

 

De voortekening vertelt niet altijd alles. C-groot kan immers ook a-klein zijn, men noemt dit 

de relatieve of verwante mineur.  

 

                                                 
13

 Ook bekend als F
#
 half diminished… 
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Wat is er aan de hand? 

 

We weten dat een dominant septime akkoord ‘uniek’ is, het hoort thuis in slechts 1 

diatonische reeks. Zo hoort het G
7
 akkoord uit maat 3 thuis in C-groot. Bovendien weten we 

dat dit een akkoord is dat wil oplossen, i.c. naar de Iste graad of Cmaj
7
, wat hier het geval is.  

Zo’n dominant wil onder meer oplossen omdat de leidtoon deel uitmaakt van dit akkoord. De 

leidtoon in C is b en deze is de terts uit het G
7
 akkoord. En een leidtoon wil oplossen, dus 

streeft dit akkoord naar een oplossing naar C. 

 

C-groot is verwant aan a-klein, dus hebben zij dezelfde noten of toonladder en dat levert 

dezelfde akkoorden op. Maar alleen heeft C-groot een leidtoon (b) en a-klein niet vermits de 

zevende noot uit a-klein, dus g, een hele toon onder de a ligt en geen halve toon, zoals het 

geval bij een leidtoon… 

 

Daarom wordt er een aanpassing doorgevoerd. Je ziet dat in de melodie: er wordt in de maat 

van het E
7
 akkoord, dat laddervreemd is

14
, een g# gespeeld. Deze noot ligt op een halve toon 

van a, de grondnoot in a klein. In C-groot heb je normaal Em
7
, maar hier staat E

7
. Het verschil 

tussen beide akkoorden is hun terts. In Em
7
 zit een g, in E

7
 dus een g#. Daarmee ontstaat een 

dominant septime akkoord dat duidelijk wil oplossen naar Am. Vandaar dat we dit akkoord 

becijferen met V/VI. V omdat het een dominant is, /VI omdat het oplost naar Am, in dit stuk 

de VIde graad.  

 

G
7
 noemen we in C-groot een primaire dominant, het is de dominant van de reeks zelf. Het is 

diatonisch en lost op in een diatonisch akkoord.   

 

E
7
 is een secundaire dominant: het is een dominant septiem akkoord dat niet tot de reeks thuis 

hoort maar dat oplost in een akkoord dat wel diatonisch is of dus tot de reeks behoort. 

 

Dankzij E
7
 hoor je nu de leidtoon van a klein. Want eigenlijk staat het stuk niet in C-groot 

maar in a-klein. En om in a klein te eindigen, heb je die leidtoon nodig:   

 
 

Dat verandert de toonladder a klein “antiek” (of C groot…) in a klein “harmonisch”. De 

benaming slaat juist op de harmonische oplossing die mogelijk wordt gemaakt door 

toevoeging, of beter wijziging, van g in gis. Vergelijk met ‘Fly Me To The Moon’ uit de 

vorige lessen! En zo zouden we, in de 8ste maat, ook een A
7
 kunnen plaatsen, als dominant 

van Dm
7
 om terug naar het begin te gaan… met andere woorden, de V/II: 

                                                 
14

 In C-groot vind je Em
7
 en dus niet E

7
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Een extra voorbeeld (een verzoekje uit de les op de vraag ‘Wat met mineur…?’) 

 

 
 

De voortekening zegt F-groot of d-klein, de verwante kleine toonaard van F (F=I, D=VI). 

Vermits je nergens een F of ander majeur akkoord ziet, maar enkel mineur akkoorden en, 

vermits het stuk eindigt op Dm en op een re, staat het stuk in d klein.  

 

Om ‘correct te zijn’, moeten we de akkoordenreeks van Dm dus niet op F maar op Dm zelf 

laten starten.  

 

 
 

Zoals op I, IV en V enkel majeur akkoorden staan, zo is dat ook het geval voor mineur: in 

mineur vind je op I, IV en V enkel mineur akkoorden. Het zijn ook deze akkoorden die voor 

dit stuk gekozen werden. Hieronder deze akkoorden voor dm (vergeet niet: vermits F-groot en 

d-klein afgeleid zijn van dezelfde toonladder, krijg je dezelfde akkoorden, maar op ‘andere’ 

plaatsen). 
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Oplossingen 

 

Bladzijde 4 en 5 

 

 Toonladder D-groot (p. 4) 

 Toonladder B
b
-groot (p. 5) 

 Deze noot is de n
ste

 uit een toonladder (p. 5) 

 
 

Bladzijde 6  

 

 Secunden 

 
 

 Tertsen 
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Bladzijde 7 vervolg 

 

 Reine kwinten 

 

 
 

Bladzijde 8 

 

 Grote drieklanken 

 
 

Bladzijde 9 

 

 Kleine drieklanken 

 
 

Bladzijde 11 

 

 Blues in G (met turn around) 
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Bladzijde 12 

 

 
 

Bladzijde 18 

 

 
 


