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Ter inleiding:  
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 
naar p. 10 voor 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 enkel een halve toon ligt. 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 allemaal 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 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 nu met halve tonen tussen 4 – 5 (b – c) en 7 – 8 (e – f). Dit laatste is correct, de 
eerste halve toonsafstand 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: 

 
 
 

                                                
2 Ook soms bémol… én eigenlijk in het Nederlands (!) mol 
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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) groot3 
 

 
 
 
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 
 

 
 

                                                
3 Alle oplossingen vind je vanaf p. 28 
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B.  INTERVALLEN 
 
Hierboven maakten we gebruik van afstanden tussen noten of ook intervallen geheten. c – d is 
een hele toon. De afstand c – d noemen we in muziek een secunde4, 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? 

 
 
                                                
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.  
 
Kwinten5: een afstand van bvb. c tot g.  
 
In een grote tertstoonladder vinden we de kwint van de grondnoot 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 deze 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 voorlopig 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                
5 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  

 
Sommigen schrijven dit als C-, Cmin en c6 voor mineur, voor de eenvoud gebruiken we altijd 
Cm. 
 
Hoe memoriseren? 
 

a) Voor een kleine drieklank gebruik je de formule 1, b3, 5 want het akkoord komt 
overeen met de grondnoot, verlaagde terts en kwint van een grote tertstoonladder, 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 

 

                                                
6 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 zogenaamde “theoretische” modellen. Of anders gezegd, 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  

• maj7 
• M7 
• Maj7 
• Δ7 

 
CMaj7 is de grote drieklank C met een grote septime eraan toegevoegd 

 
Cm/Maj7 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  
 
C7 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 terug7.  
 
Transponeren? 
Verander de voortekening, en pas de ‘graden’ of akkoorden aan… 

                                                
7 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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Even terug naar Fly Me To the Moon… 
We hebben gezien 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. 



Zomercursus Halewynstichting 2018 – 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 16 maarten.weyler@hogent.be 
 

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 of sopraan (hoogste stem) 
chromatisch daalt. Bijvoorbeeld zoals in “My Funny Valentine” van R. Rodgers/L. Hart en tal 
van andere stukken: 
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Alle akkoorden op een rijtje mét formules 
 

 
     6        7   b7 
        5   5        5   5 
        3   3        3   3 
        1   1        1   1 
 

 
     6        7            b7 
        5   5        5   5 
       b3            b3       b3            b3 
        1   1        1   1 
 

 
     b7       bb7    
       b5   b5        b5     
       b3   b3        b3    
        1    1         1     
 

 
               b7                     b7 
        5   5        #5            #5 
        4   4         3   3  
        1   1         1   1 
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Soms zie je C9 of C13… dan gaat het telkens om een dominant septiem akkoord met 
toegevoegde 9, of meer. 

 
De schrijfwijze van het tweede voorbeeld kan verwarrend zijn: is het nu Cb met 9 of C met b9? 
Tussen haakjes plaatsen van (b9) zou duidelijker zijn of C7(b9). 
 
Waarom 9, 11, 13? Zo kan je extra of ontbrekende tonen uit een toonladder toevoegen als 
spanningsnoot. 9, 11 en 13 zijn eigenlijk gelijk aan 2, 4 en 6 maar dan een octaaf hoger. Wat 
ook realistisch is, in een laag register zouden deze niet zo mooi klinken: 

 
 
Tenslotte: vaak zie je zogenaamde ‘slash’-akkoorden, zoals C7/E. Men noemt dit wel eens een 
omkering, maar het is vooral duidelijk maken aan de bassist dat hij/zij een E moet spelen bij 
het begin van het akkoord: 

 
 

En zo kan de bassist extra instructies krijgen, zoals het spelen van een zogenaamde 
doorgangsnoot voor de bas: 
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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 (= CMaj7). 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. 
 
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. 



Zomercursus Halewynstichting 2018 – 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 
 

In maat 16 zie je een C7. Dit is de laatste maat voor de start van de Middle Part, en het kondigt 
de MP of Bridge 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 secondary dominant V/IV ter 
inleiding naar de Bridge. Daarna keren we eerst terug via D7 (V/V) en de II – V naar C voor 
het laatste A-deel.  
 
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 
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Laatste les… 
 
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, cfr. de voortekening 
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. 
 
Toepassing:  

1) Maak vierklanken van de akkoorden 
- Majeur akkoorden kunnen uitgebreid worden met een sext (6) of groot 

septiem (maj7). Dit laatste klinkt wel ‘moderner’ en geeft meer spanning 
- Je merkt dat de dominant al een vierklank is, want zonder 7 zou je de 

specifieke spanning van dit akkoord niet weergeven.  
- Mineur akkoorden kan je uitbreiden met een klein septiem 
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2) Voeg nu ook S.D.’s toe in maten 2 en 8: 

 
 
A7 = dominant naar Dm, nu mét c# V/II   
 
E7 = dominant naar Am, nu mét g#  V/VI 
 
Kijk	nu	nogmaals	naar	C7	en	A7	in	Fly	Me	To	The	Moon…	welk	akkoord	verwacht	je	na	A7?	
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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…	kijk	nu	nogmaals	naar	
de	analyse	van	Take	the	A	Train,	op	p.	21	en	22.	Dan	merk	je	dat	dit	stuk,	in	C-groot,	
enkel	akkoorden	leent	uit	beide	verwante	toonaarden,	G	(met	het	D7	akkoord)	en	F	
(vanaf	de	bridge).	Veel	standards	uit	de	begingeschiedenis	van	jazz	(New-Orleans,	
Swing)	maken	gebruik	van	deze	basale	tonale	relaties.	
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