
Analyse
A. Begrippen

Vorm tussendominant (deel 2): 
Een tussendominant kan de vorm aannemen van een laddervreemd verminderd septiemakkoord (soms verminderde 
drieklank). Voorbeeld: 

Hier is [VII7] een laddervreemd akkoord, dat de vorm heeft van een verminderd septiemakkoord in grondligging. Een 
tussendominant op deze manier dient voor het kleuren van de muziek. Of anders gezegd: de tussendominant 
benadrukt de volgende samenklank. Hier: [VII7] kleurt/benadrukt VI6. 

Een tussendominant kan je plaatsen voor elke trap behalve een trap I. Tussendominanten kunnen in de grondligging 
voorkomen maar ook in omkeringen.

Modulatie
1. Natuurlijk kun je ook moduleren via een verminderd septiemakkoord. 

Voorbeeld: modulatie van C groot naar a klein. Het verminderd septiemakkoord geef de VI in C meer nadruk 
zodat deze als een soort I gaat werken. Sterker wordt het voorbeeld nog als je moduleert naar A groot (hoe?).



Moll-Dur
Gebruik van verlaagde toon 6 in majeurtoonladder. Voorbeeld: toon As i.p.v. toon A in C majeur

Enharmoniek
Het omduiden (anders interpreteren) van een toon. Voorbeeld: toon F interpreteren als toon Eis. Daarmee creeer je 
kunstmatige leidtonen, die vragen om een bepaalde oplossing. Voorbeeld:

De F kun je enharmonisch opvatten als Eis. Daardoor ontstaat in het dominantseptiemakkoord de overmatige sext G-
Eis (maat 3), die spreidend wil oplossen.



B. Voorbeeld analyse

T: Einsamkeit – Schubert. Album: Die Winterreise.
K: b-klein
M: 2/4
V: A-B (tweedelige liedvorm)

A B
1-22 23-48

a1 a2 b1 b2
1-14 15-22 23-34         35-48

      a11 a12     a13 a21 a22 b11 b12 b21 b22
     1-6 7-10      11-14         15-18         19-22          22-27          28-34 35-39           40-48

      I .............................................. I          V65 (IV) V             V65 (IV) V              V   I→              I...via C-groot … V-I  I.........I           I...via Cgroot...V-I

                  b klein......................................................................................................................   A groot     A groot                b- klein     A groot   A groot        b- klein 

              

Opmerkingen
1. Hoe moduleert Schubert van b kl. (maat 22) naar -het lijkt wel- A groot (maat 25 e.v.)?

via een progressie van verminderde septiemakkoorden: eerst Ais-Cis-e-G en vervolgens Gis-B-D-F (nb. tremolo)
2. Hoe moduleert Schubert van A groot (maat 28) naar C gr. (maat 31 e.v.)?

Via het dominant septiemakkoord van C groot in in maat 30, voorbereid via het orgelpunt op G in maat 29
3. Hoe moduleert Schubert van b kl. (maat 34) naar -het lijkt wel- A groot (maat 29 e.v.)?

Via een sequens.
4. Wat is het tonale plan?

b klein – A groot (parallel van de dominant fis klein) – C-groot (mediant van A groot) – b klein  (NB A-klein en C groot: 
tonicalisaties)



Partituur


