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

Theorie gevorderden
Tot bladzijde 22 de tekst bij de lessen, daarna extra informatie
…die altijd van pas komt…

Jazzcursus

DWORP 2016

Deze zomer verder nog:
Popcursus 21 – 26 augustus 2016
En in het najaar:
Harmonie in Praktijk (vanaf oktober 2016)
Improvisatieworkshops (vanaf oktober 2016)
Inleiding tot de Jazzgeschiedenis
Zie: halewynstichting.be
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Les 1
Autumn Leaves
In 1946 introduceerde de Franse zanger en acteur Yves Montand het lied in de
film Les Portes de la Nuits. De tekst is in 1945 geschreven door de dichter
Jacques Prévert, en op muziek gezet door Joseph Kosma.
De oorspronkelijke verse:
Oh ! je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis.
En ce temps-là la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Tu vois, je n'ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois, je n'ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.
{Refrain:}
C'est une chanson qui nous ressemble.
Toi, tu m'aimais et je t'aimais
Et nous vivions tous deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie.
Je t'aimais tant, tu étais si jolie.
Comment veux-tu que je t'oublie ?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Tu étais ma plus douce amie
Mais je n'ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais,
Toujours, toujours je l'entendrai !

In 1949 maakte de Amerikaanse songwriter Johnny Mercer een Engelse
vertaling, genaamd Autumn Leaves:
The falling leaves drift by the window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sun-burned hands I used to hold
Since you went away the days grow long
And soon I'll hear old winter's song
But I miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall
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Melodische analyse
Hoe is de structuur van de melodie opgebouwd? Stel vragen zoals:
- wat is het motief (kleinste melodische cel)
- wat is de eerste zin?
- hoe wordt dit verder uitgewerkt?
- wat is de structuur van de eerste zestien maten?
- is er een ‘lijn’ in te ontdekken?

Harmonische analyse
Vragen die je zeker moet stellen:
1) In welke toonaard staat het stuk? (zie p. 3)
2) Wat is de diatonische reeks? (zie p. 3)
3) Welke akkoorden zijn diatonisch, welke niet? (zie p. 4)
4) Is de melodie diatonisch? (zie p. 4)
5) Wat zijn verwante akkoorden die je kan verwachten, zoals bijvoorbeeld
Secondary Dominanten en wat voegen zij toe aan de context? (p. 6)
6) Wat zijn verwante toonaarden die je kan verwachten? Welke parallelle
akkoorden levert dit op en wat voegen zij toe aan de context? (p. 8)
Enkele antwoorden:
1) het stuk staat in Eb groot of c klein
2) de diatonische reeks
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3) de akkoorden die “diatonisch” zijn
Voor de eerste 16 maten zijn de meeste akkoorden diatonisch. Het enige nietdiatonische akkoord, G7, is een dominantseptiem akkoord. G7 heeft als ‘nieuwe’
noot, een b, de leidtoon naar cm. Vandaar dat het stuk eigenlijk niet in Eb majeur
staat, maar duidelijk c mineur. (Je kan zo’n b enkel krijgen vanuit harmonisch of
melodisch mineur, hierover later meer).

De eerste vier maten blijven duidelijk in Eb groot, de tweede lijn toont eerder Cm.
Vandaar dat je hier ook ‘vanuit Cm’ kan analyseren:

II – V – I
Voor majeur is dit: Dm7 G7 CMaj7

Voor mineur is dit: Dm7b5 G7b9 Cm

4) De melodie is diatonisch
Met enkel uitzonderingen in maat 6, 16 en 24, is de melodie volledig diatonisch.
In maat 6 gaat het om het gebruik van melodisch mineur, in maat 16 gebruikt de
componist de leidtoon naar de tonica. Karakteristiek voor stukken in mineur –
waar in de ‘antieke’ toonaard geen leidtoon vervat zit. In maat 24 gaat het om
een chromatische wisselnoot.
Opgelet: het G7b9 akkoord uit een mineur cadens verwijst via de b9 naar het
gebruik van harmonisch mineur. In de melodie op maat 6 staat echter een
fragment uit melodisch mineur, vandaar dat je b9 niet mag of kan gebruiken
tijdens het thema:
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LES 2
Voegen we een akkoord toe in de 8ste maat van Autumn Leaves:

Waarom C7?
1) het is een dominant septiem akkoord
2) het heeft de leidtoon als terts (Cm7 heeft eb en C7 heeft e)
3) het lost op naar F
Weliswaar niet F groot, maar F klein. Een dominant – met als terts telkens de
leidtoon van de tonica, kan zowel naar ‘groot’ als ‘klein’ oplossen.
Becijfering: V/II
V: omdat C7 een dominant is
V/II: omdat C7, als dominant, oplost in Fm7, de II in Eb
Welke toonladder? Voor dominanten bestaan er heel wat mogelijkheden, maar
hier kan je onder meer kiezen voor ‘f melodisch, startend op C’ of ‘C7
mixolydisch met b13’. Deze ladder is het dichtst aanleunend bij de
oorspronkelijke toonaard:

Je kan gerust redeneren dat C7 een wijziging is van het diatonische Cm7 en je
verandert enkel wat te wijzigen valt: de eb wordt e om van Cm7 een C7 te maken.
Kan je dit akkoord ook toevoegen in de 16de maat? Neen, want in maat 17 komt
geen Fm7 maar Dm7b5. Het bijvoorbeeld zou wel kunnen, vier maten later…
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Een overzicht:
5) De niet-diatonische akkoorden die te verwachten zijn…
Laten we dit eerst even bestuderen in C-groot:

Hierboven de opsomming van alle mogelijke secondary (of tussen-)dominanten
in C-groot1. Zie hoe deze telkens chromatische doorgangsnoten opleveren, met
• A7 als V/II levert een cis (c#) op, leidtoon naar d en zo introduceert dit
akkoord een chromatische leidtoon/doorgangsnoot in de toonaard
• B7 als V/III levert een dis (d#) op, leidtoon naar e en zo introduceert dit
akkoord een nieuwe chromatische leidtoon/doorgangsnoot in de
toonaard
• C7 als V/IV levert een bes (bb) op, toon die leidt naar de terts van het F
groot akkoord. Zo introduceert dit akkoord een chromatische
doorgangsnoot in de hoofdtoonaard en wijst deze op een tijdelijke
uitwijking naar F groot
• D7 als V/V levert een fis (f#) op, leidtoon naar G en zo introduceert dit
akkoord een nieuwe chromatische leidtoon/doorgangsnoot in de
toonaard en wijst deze op een tijdelijke uitwijking naar G groot
• E7 als V/VI levert een gis (g#) op, leidtoon naar a en zo introduceert dit
akkoord een nieuwe chromatische leidtoon/doorgangsnoot in de
toonaard, bovendien de leidtoon naar de verwante mineur toonaard.
Een secondary dominant is steeds de alteratie van een oorspronkelijk diatonisch
akkoord. Voor toonladders van secondary dominanten kan je enkel die noten
aanpassen die in de oorspronkelijke modus niet present zijn. Zo krijgt D7 enkel
een fis (f#) extra. En bijvoorbeeld een E7 – als aanpassing van het diatonische
Em7 met een grote terts – krijgt er enkel een gis bij.
Nogal wat secondary dominanten worden voorafgegaan door hun verwante II.
We duiden dit aan met een haakje. Jazz maakt vaak gebruik van zgn. II V
sequenzen en dat is in de praktijk vaak de II V van een secondary dominant.

De enige ‘logische’ die ontbreekt is V/VII maar deze komt nooit voor aangezien het VIIm7b5
akkoord zelf geen reine kwint heeft. De eventuele dominant van B zou een F#7 opleveren, met
een niet-diatonische grondnoot. S.D. hebben steeds een diatonische grondnoot.
1
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Een voorbeeld2:

Wat merk je?

2

•

Het stuk gaat in C-groot, begint met een ‘te verwachten’ secondary
dominant (D7), geleend uit G, een verwante toonaard

•

In maat 8 merk je akkoorden met een bb, respectievelijk Gm7 (terts) en C7
(septiem). Zij vormen samen de II – V naar FMaj7 of de IVde graad in C.
We wijken dus tijdelijk uit naar F

•

Terugkeren naar C groot gebeurt via Fm7. Hierover later meer, maar je
merkt wel dat dit akkoord een ab en eb bevat. Hiervoor moet je minstens
drie mollen aan de voortekening hebben. En drie mollen betekent Ebgroot of c klein. Ook een verwante toonaard van C groot…

Dit nummer stond op de ‘jam-lijst’ maar dan wel in Bes.
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6) Welke zijn de verwante toonaarden die je kan verwachten? Welke
parallelle akkoorden levert dit op en wat voegen zij toe aan de context?
Verwante toonaarden van C zijn G-groot, F-groot, a-klein en c-klein. Meestal
wordt dit aangeduid met een “kruis”:
c
F

C

G

a
a
Akkoorden, geleend uit parallelle toonaarden, die je kan verwachten…
Sommige akkoorden, zoals het Maj7 en m7 akkoord, komen meermaals voor in
de diatonische reeks. Dat betekent dat er andere reeksen zijn waar dit akkoord
ook zal voorkomen, weliswaar met een andere functie. Nemen we als voorbeeld
Am7: dit akkoord kan zowel II, III of VI zijn. Of beter: het is VI in C-groot, het is II
in G-groot en III in F-groot. Dit akkoord komt dus voor in de hoofdtoonaard en de
beide verwante majeur toonaarden.

Wat is er mogelijk?
a) Verwante majeur-toonaarden
Verwante majeur-toonaarden van C zijn F groot en G groot, dus C7 kan
voorkomen als V/IV en D7 als V/V. En bovendien kan elke secundaire dominant
voorafgegaan worden door zijn verwante IIm7 dus zijn ook mogelijk:
Gm7 C7 als II V/IV
Am7 D7 als II V/V
Am7 D7 zal minder opvallen omdat Am7 ook bestaat binnen C-groot.
Gm7 valt meteen op omdat hier al een bb als terts te horen valt.
Wat hebben we nu al?
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b) Verwante mineur-toonaarden
Verwante mineur-toonaarden van C zijn a klein en c klein. Voor a klein zal je
voornamelijk E7 zien, met g# als terts van dit akkoord. De terts van de dominant
is meestal de leidtoon naar de tonica, ook hier is dat het geval. De akkoorden die
meest geleend worden uit c mineur zijn deze die een ab bevatten. Hierover later
meer.

c) Verwante mineur-toonaarden van F en G
Vaak wordt eveneens geëvolueerd naar de verwante mineur-toonaarden van Fen G-groot, resp. Dm en Em die ook voorkomen als akkoord in C-groot. Dit
gebeurt onder andere via secundaire dominanten A7 en B7, die dan weer vooraf
kunnen gegaan worden door hun verwante IIm7b5. Dan krijgen we:

d) Wat levert dit allemaal op?

Let op: sommige noten kunnen uit meerdere geleende akkoorden komen, zoals
f# uit F#m7b5 of B7 etc.
Wat valt op? Bijna alle chromatische tonen kunnen voorkomen via uitwijken
naar secundaire dominanten of lenen uit Cm.
Wat ontbreekt? De b2…
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Het totaal overzicht:

Slotbemerking: hoe wordt ‘Les Feuilles Mortes’, een frans chanson, een jazzstandard? Zou het mogelijk zijn dat er een relatie is tussen het uitbrengen van de
song door Juliette Greco en ‘haar’ relatie met Miles Davis…?
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LES 3
But Not For Me, nu in Bes.

Vragen die je opnieuw moet stellen:
1) In welke toonaard staat het stuk?
2) Wat is de diatonische reeks?
3) Welke akkoorden zijn diatonisch, welke niet?
4) Is de melodie diatonisch?
5) Wat zijn verwante akkoorden die je kan verwachten, zoals bijvoorbeeld
Secondary Dominanten en wat voegen zij toe aan de context?
6) Wat zijn verwante toonaarden die je kan verwachten? Welke parallelle
akkoorden levert dit op en wat voegen zij toe aan de context?
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BESLUIT:
Voor de meeste standards, geschreven voor 1960, moet je rekening houden met
1) de diatonische reeks van de hoofdtoonaard
2) de secondary dominanten van de diatonische akkoorden en hun verwante
IIm7 akkoorden
3) de akkoorden die afkomstig kunnen zijn van de verwante toonaarden,
vaak te herkennen aan de dominant uit deze toonaarden of de
subdominantmineur akkoorden, afkomstig van de parallelle mineur.

En vergeet niet dat de secondary dominanten de volgende tonen introduceren:

Welke akkoorden horen bij de chromatische doorgangsnoten?
c# gaat met A7 of de V/II
d# gaat met B7 of de V/III
f# gaat met D7 of de V/V
g# gaat met E7 of de V/VI
bb gaat met C7 of de V/IV
eb en ab haal je dan weer uit de parallelle mineur…
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Nog eentje uit de jam-lijst

In deze eerste 16 maten zie je:
- Bb7, een substituut dominant
- D7, een secondary dominant
- Bbm7 Eb7, geleend uit f mineur
- Em7b5 A7b9, naar de relatieve mineur Dm7
- G13 (= G7), een secondary dominant
Bb7, een substituut dominant:
Bij een dominant oplossing zal de tritonus (bijvoorbeeld uit G7) chromatisch
oplossen in de tonica en terts van C groot. We hebben een chromatisch
“divergerende” oplossing.

Stel nu dat deze oplossing “convergerend” zou zijn, dan krijg je:
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Het akkoord waarin opgelost wordt klinkt als Gb, dus is evenzeer mogelijk:

Elke tritonus die omgekeerd wordt, blijft een tritonus. Dus kan de terts van G7
ook de septime van een andere dominant zijn, en de septime dan weer de terts.
Dit akkoord moet Db7 zijn, en met een aanpassing van de enharmonie krijgen we:

Nu kan deze tritonus ook gewoon naar C oplossen. Daardoor wordt Db7 als
mogelijke vervangende dominant aanzien van G7. Of vertaald uit het Engels:
substituut dominant:

De pijl die de oplossing moet verduidelijken is de “stippelpijl”, de becijfering is
dan SubV/I en dit geeft aan dat Db7 de vervangers is van de primaire dominant.
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Terug naar de laatste 12 maten (East of the Sun is een 36 maten stuk!):

Maat 25: een IIm7 akkoord, met op de derde tel een specifieke basnoot. Zo hoor
je dat er geen C7 zal volgen, maar wel een beweging naar de verwante mineur.
Maat 26: een IIm7 V7b9 naar de verwante mineur van de hoofdtoonaard, i.e. d
klein. Waarom geen IIm7b5? Kijk naar de melodie! En vergeet niet, er bestaat ook
en IIm7 V7 die naar mineur oplost, uit melodisch mineur.
Maat 27: VIm7 maar tegelijkertijd ook een scharnier naar het daaropvolgende
G13
Maat 28: G13, dus een G7 met 13 (zie de melodie!) en de V/V die echter niet
oplost in de V. Dit was wel de te verwachten oplossing en bepaalt je
toonladderkeuze.
Maat 29: IIm7
Maat 30: Bbm7 is een subdominant mineur akkoord, maw geleend uit de
parallelle mineur. Cijfer: IVm. Wat is de terts uit dit akkoord? Een db. Om deze te
bereiken, moet je aan de voortekening minstens bb, eb, ab en db hebben. Dit zijn
minstens 3 mollen meer dan in F. Dus kom je in Ab of beter, f mineur terecht. De
parallelle…
Maat 31: IIIm7
Maat 32: de verwante IIm7 van het daaropvolgende Db7, dat een substituut
dominant is voor G7, de normale dominant naar C7. Je merkt het: dominant
septiem akkoorden – zowel primaire, secundaire als hier substituutdominanten
– kunnen voorafgegaan worden door hun verwante IIm7. Zo klinken ze nog meer
‘niet-diatonisch’, je krijgt immers meer informatie over de ‘te verwachten
toonaard’ die al dan niet bereikt wordt.
Maat 33 en volgende: dat spreekt voor zich…
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Les 4 en 5 met wat meer over modale harmonie
Speak No Evil
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Het A-deel bestaat uit een phrygische cadens waar de Iste graad gevolgd wordt
door de bII..
Toonladder

De phrygische ladder haalt zijn klankkleur uit de karakteristieke kleine secunde.
Drieklanken:

Vierklanken:

• Cm en Cm7 zijn tonica akkoorden (T)
• Db, DbMaj7, Eb7, Bbm en Bbm7 zijn karakteristieke akkoorden (K)
• G dim en Gm7b5 zijn te vermijden akkoorden (A)
Opgelet: bIII7 klinkt in As groot als een V7, dit kan desnoods vermeden worden
door het akkoord te veranderen in een suspended akkoord zoals bIIIsus7.
Phrygische cadensen zijn onder meer:
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Te vermijden cadens: bIIMaj7 gevolgd door bVIMaj7
bVIIm7

gevolgd door bIII7

Toepassingen van phrygische modale harmonie vind je onder meer in “Sudden
Samba” van N. Larsen, “Ana Maria”, “Deluge” en “Speak No Evil” van W. Shorter,
“April Joy” van P. Metheny en “Search for Peace” van McCoy Tyner. Hoed je
ervoor dat phrygische cadensen soms moeilijk te onderscheiden vallen van
lydische cadensen (ut infra).
Nog een uitgewerkt voorbeeld:

Spaans Phrygisch
Vergeet niet dat er een “Spaans Phrygische” bestaat die voorkomt in Spaanse
composities (sic!) en bij componisten zoals Chick Corea (“La Fiesta”), Al DiMeola,
Paco De Lucia e.a.
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Terug naar Speak No Evil. De phrygische cadens uit de eerste maten wordt
onderbroken door een stel mineur akkoorden. Als je de akkoorden goed
beluistert dan valt op dat het eerste akkoord, Ebm11, als een scharnier
functioneert naar een logische reeks3: Em11/Cm11 en Dm11/Bbm11, waarbij dit
laatste scharniert naar een een variante op de phrygische cadens.

Het A7 dominant septime akkoord wordt afgewisseld met Bbm en deze halve
toonverwantschap “klinkt” phrygisch. De toonladders van beide akkoorden
hebben veel gemeenschappelijke noten. A7alt is gelijk aan Bb melodisch. Kies je
voor Bbm7 een dorische ladder, dan is er maar een noot verschil (de septime).

Het middendeel gaat eerst verder in de hoofdtoonaard van Eb majeur met een
#IVm7b5, een mogelijke vervanger van de I:

Het daaropvolgende Ab7 is de substituut dominant van Gm7. Dit akkoord vormt
het begin van een chord pattern op III in Eb, de relatieve majeur van c klein. Het
DbMaj7 akkoord is enerzijds bVIIMaj7 in Es en anderzijds de bII van Cm.

Speak No Evil als titel past perfect in de zogenaamde PostBop stijl. In deze
periode, waar Miles Davis heer en meester is (aka “Prince of Darkness”) komen
vaak mythologische thema’s naar voor zoals “Fee Fi Fo Fum”, “Tom Thumb”, “Ju
Dergelijke progressies noemt met ‘constant structure’, een techniek die in een latere fase (jaren
’70 – ’80) veel zal gebruikt worden, onder meer bij Chick Corea waarbij het eerste mineur
akkoord (Ebm11) als een NAFZENC functioneert, een ‘non-analysable functional zen chord’…
3
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Ju”, en “Speak No Evil”. De titel is een deel van het gezegde: Hear No Evil, Speak
No Evil en Say No Evil. Deze spreuk slaat op iemand die zich niet met een
bepaalde zaak wil of moet bemoeien. De oudste voorstelling zouden drie aapjes
uit de Niko Toshogo schrijn in Japan zijn, deze worden gedateerd in de 17de
eeuw. In het Japans heet het dan: mizaru, kikazaru, iwazaru.4

Maar nog meer karakteristiek aan de composities van de PostBop stijl is dat een
symbiose wordt verwezenlijkt tussen enerzijds modale en anderzijds
diatonische harmonie. Dit komt het duidelijkst naar voor in de composities van
Wayne Shorter. Waar Miles Davis voor “Kind of Blue” composities creëerde die
haast louter modaal waren (“So What”, “All Blues”), streeft Wayne Shorter een
vermenging tussen modale karakteristieken (cfr. eerste acht maten van “Speak
No Evil”) en diatonische eigenschappen (cfr. de beide chord patterns op III in
hetzelfde nummer) na.

Je vindt alle informatie op duizenden sites, waar je trouwens ook terecht kan voor
drakenfiguurtjes, kikkers, apen die de spreuk uitbeelden.
4
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Nog een toepassing:

Uit hetzelfde jaar als Speak No Evil, nl. 1964 en dus 5 jaar na het verschijnen van Kind of Blue…

In het vorige stuk zag je al hoe diatonisch vermengd werd met modaal, maar hier
gaat het om vermenging van meerdere modale toonaarden. Met andere woorden,
een compositie in F-groot, zoals hier, kan lenen, uit :
-

F lydisch – dus uit C
F mixolydisch – uit Bb
F dorisch – uit Eb
F aeolisch – eerste graadsverwantschap, nl. f klein antiek
F phrygisch – uit Db
F locrisch (maar gebeurt nooit – alhoewel, zeg nooit ‘nooit’)
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Analyse van Beatrice
Vermits je geen dominant-tonica of authentieke cadens terugvindt, kan je er van
uit gaan dat het stuk in Fm staat, cfr. het akkoord in de voorlaatste maat. Ga niet
af op de voortekening: meer ‘recente’ nummers zijn niet altijd ‘diatonisch’ en dan
heeft zo’n voortekening niet echt zin, of beter, dan is die voortekening niet
‘sluitend’.
Maat 1: F is de tonica uit de hoofdtoonaard
Maat 2: GbMaj7 komt uit F phrygisch – in principe kan dit ook uit F locrisch
komen maar je kiest meestal de toonaard die het dichtst bij de hoofdtoonaard
ligt (zie de grafische voorstelling onderaand p. 21)
Maat 4: EbMaj7 komt uit F mixolydisch – dat kan ook F dorisch zijn, maar zie de
regel hierboven.
Maat 5: Dm7 is de verwante VI-mineur van F-groot, en is dus op zich zelf een
Im7
Maat 6: EbMaj7 maakt een phrygische cadens met Dm
Maat 8: Bbm7 hoort niet thuis in Dm maar is een scharnier (‘klinkt phrygisch’)
naar Am7 – een NAFZENC?
Maat 9: Am7 is de IIIde graad en dus een phrygisch akkoord, gevolgd door zijn
bII in de volgende maat
Maat 10: BbMaj7 is de bII van Am7
Maat 11 – 12: II-V in dm
Maat 13: Gm7 is IIm7
Maat 14: variante van een substituut dominant, want GbMaj7 is bIIMaj7 van Fphrygisch en lost mooi op in het Fm7 slotakkoord.
Veel wijzigingen dus, veel ‘geleen’ uit verwante toonaarden, en vandaar dat je er
geen echte voortekening op kan plakken. De voortekening die gebruikt werd,
moet je vooral zien als ‘indicatief’.
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Wat extra informatie bij de lessen zoals verwantschappen van toonaarden,
functies van akkoorden, lenen uit mineur, diminished, #IVm7b5, harmonisch
ritme etc.
Verwantschappen tussen toonaarden.
Tetrachorden
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 opeenvolgende 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 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 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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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.
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.
Vergeet niet dat de drie hoofdgraden in C eveneens F en G zijn.

F

JAZZCURSUS 2016

C

G

THEORIE GEVORDERDEN

24

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

Wat zijn de specifieke functies van de akkoorden?
•
•

•

Tonica: bevat niet de vierde noot uit de toonladder (in C: geen f)
Zoals voor C-groot in CMaj7, Am7 en Em7
Subdominant: bevat wel de vierde noot uit de toonladder maar niet de
zevende (in C: geen b)
Zoals voor C-groot in FMaj7 en Dm7
Dominant: bevat zowel de vierde als de zevende noot (in C: f en b)
Zoals voor C-groot G7 en Bm7b5

Wat met lenen uit Cm?
Zoals tijdens de les besproken komt het IVm akkoord vaak voor als een
doorgangsakkoord in een plagale cadens. Kijken we eerst even naar de
authentieke cadens die een dubbele chromatische oplossing bevat:

In een plagale cadens vind je maar één chromatische oplossing terug:

Deze oplossing kan versterkt worden door de terts uit het F-akkoord
chromatisch te laten bewegen naar de kwint van het I-akkoord:

Vanwaar komt dit akkoord? Denken we even aan voortekeningen. De “vroegste”
voortekening met een as vinden we in Es groot. Dan hebben we drie mollen aan
de voortekening, waaronder als laatst toegevoegde de as. Is er een relatie tussen
Es groot en C? Dat spreekt voor zich: Es groot levert c klein op. We zeggen dan
ook dat het akkoord Fm geleend werd uit Es groot, of beter, uit c klein. In c klein
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is het akkoord bovendien een IVde graads akkoord. Dus wordt onze plagale
cadens (IV I) in C groot aangepast door een IVde graadsakkoord geleend uit c
klein. Vandaar de benaming Subdominantmineur. Wat is nu zo karakteristiek aan
dit akkoord? Niet zozeer dat het op de vierde graad in mineur te vinden is maar
vooral dat er een as of een b6 in zit, het is deze toon die ons de spanning
opleverde om sterker in het I-akkoord op te lossen. Nu beschikken we zoals in de
authentieke cadens over een “dubbele chromatische oplossing”. De toon f lost op
in e en as in g. De oplossing f naar e is karakteristiek voor Subdominant majeur,
as naar g voor subdominant mineur.
Nog een overpeinzing: f is een zwakke toon in C groot, de f streeft naar de grote
terts van C groot. C klein is afgeleid van Es groot. In Es is as de zwakke toon, deze
wil immers oplossen in de grote terts van Es groot. En het is dezelfde as die nu
wil oplossen in de kwint van c klein. Alle akkoorden in c klein die deze zwakke
kleine sext bevatten worden aanzien als Subdominant mineur akkoord. Zij
worden dan ook vaak geleend als uitbreiding van een plagale cadens.
Alle akkoorden op een rijtje: IIm7b5 IVm

bVIMaj7

bVII7

(want ze bevatten allen de b6)

Het akkoord Bb#11 in de reharmonisatie van My Romance is dus een Sdm, de
#11 wijst net op de specifieke situatie: je leent uit c mineur maar toch blijft de e
uit C groot een prima noot in deze situatie. Nu versta je waarom c mineur in het
‘kruis’ opduikt, als verwante toonaard. We lenen immers vaak rechtstreeks
akkoorden uit de zgn. parallelle mineur.

Functies van het #IVm7b5 akkoord
a) De IIm7 b5 van V7/III
In de progressie hieronder heeft het akkoord zowel een diatonische als een nietdiatonische functie

Diatonisch: als IIm7 van de V7/III
Niet-diatonisch: als #IVm7b5 akkoord
b) Als naderingsakkoord tussen diatonische akkoorden
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#IVm7b5 is een naderingsakkoord van IVMaj7, V7 of I/5

In dit geval heeft het #IVm7b5 een gelijkwaardige functie als het dominant
akkoord D7. In G-groot zijn D7 en F#m7b5 allebei akkoorden met een
dominantfunctie.
c) Als vervanger van de tonica
#IVm7b5 kan aanzien worden als een vervanger van de tonica en wordt dan ook
vaak gebruikt als substituut

Waarom F#? Als uitbreiding van het I-akkoord heb je 9 (cfr. Em7), ofwel 13 (cfr.
Am7) en ook #11, vandaar het F#m7b5.
Een voorbeeld van de overgang van de brug uit Have You Met Miss Jones naar
het laatste A-deel:

Het akkoord wordt vaak gebruikt in coda’s:
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Opbouw van verminderde akkoorden
Akkoorden en toonladders: verminderde akkoorden worden opgebouwd door
opeenstapeling van kleine tertsen. Daardoor bestaan er in feite maar drie
mogelijke constructies, het ene is dan nog maar een omkering van het
voorgaande akkoord.

En zo bestaan er maar drie verminderde toonladders:

Functies van verminderde akkoorden
1) Naderingsakkoorden
Verminderde akkoorden kunnen chromatisch, hetzij dalend of stijgend, een
volgende akkoord stapsgewijs naderen:

In het eerste geval nadert C#dim het CMaj7 akkoord van een halve toon hoger, in
het tweede geval nadert C#dim het Dmin7 akkoord van een halve toon lager.
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2) Doorgangsakkoorden
Verminderde akkoorden maken het mogelijk om diatonische akkoorden
chromatisch te doen verglijden in een volgende diatonisch akkoord. Dergelijke
toepassingen kennen we van standards zoals All the Things You Are (J. Kern / O.
Hammerstein) of van toepassingen zoals ze voorkomen in diminished chord
patterns.

3) Dominantakkoorden
Verminderde akkoorden kunnen een dominant functie uitoefenen omdat het
verminderde akkoord zelf twee tritoni bevat. Elke tritonus vertegenwoordigt
twee dominante klanken.
Voorbeeld:
C#dim7 heeft als tritoni c# - g (tussen grondtoon en verminderde kwint) en e - bb
tussen kleine terts en verminderde septime.
De eerste tritonus c# - g is verwant aan A7 of Eb7 – de tweede trionus e - bb staat
gelijk met C7 of Gb7. Dit wijst op het feit dat een octaaf, in twee gelijke delen
opgesplitst, twee tritoni of in vier gedeeld kleine tertsen geeft: elke tritonus is
opgebouwd uit twee kleine tertsen.
De volgende vier maten zijn dan gelijk:

OPGELET: het zijn alleen de stijgende diminished akkoord (#dim7) die een
dominantfunctie hebben.
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4) Reharmonisatie van verminderde akkoorden met een dominant
functie
Elk verminderd akkoord met een dominante functie is gelijkwaardig aan een
dominant septime akkoord. De twee tritoni uit het verminderd akkoord geven
ons de volgende mogelijkheden:
C#dim 7 bestaat uit
c# – g = A7 of Eb7
e – bb = C7 of Gb7

Uit c# – g halen we A7, want beide noten vormen samen de tritonus tussen terts
en septime van het domnant septime akkoord A7. Draaien we deze tritonus om,
dan krijgen we enharmonisch g – d b en dit staat voor de 3 en b7 van Eb7. Voeren
we dezelfde bewerkingen uit op het interval e – bb (ook een tritonus) dan
krijgen we C7 of via de enharmonie bb – fb een Gb7 akkoord. Elk verminderd
akkoord bestaat echter niet uit één tritonus, maar uit twee tritoni. Dat betekent
dat we de dominant septime akkoorden telkens kunnen uitbreiden met twee
extra noten. Een reine kwint en een kleine none:

We kunnen nog een stap verder gaan: voor elke dominant kan de verwante II
(subdominant) geplaatst worden. In dit geval wordt dit dan een IIm7b5 akkoord.
Dan ontstaat er telkens een mineur cadens
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Een mogelijke reharmonisatie van een chromatisch stijgend verminderd akkoord

Dit is wellicht de “meest zekere” reharmonisatie want zo vormen de nieuwe
akkoorden de eigenlijke IIm7b5 V7b9 cadens van het daaropvolgende mineur
akkoord. Een schematische voorstelling maakt dit duidelijk
Verminderd akkoord

Oplossing

Reharmonisatie

# I dim 7

II m 7

m7b5 V7b9 / II

# II dim 7

III m 7

m7b5 V7b9 / III

# IV dim 7

V7

m7b5 V7b9 / V

# V dim 7

VI m 7

m7b5 V7b9 / VI

5) Hulp-akkoorden
Verminderde akkoorden kunnen een zogenaamde hulpfunctie hebben (in het
Engels spreekt men over “Auxiliary Chords”), met andere woorden, ze lossen op
zonder beweging in de bas:

6) Doorgangsakkoorden “zonder naar de grondtoon te leiden”
Verminderde akkoorden maken het mogelijk om chromatisch van een
diatonische graad naar een niet-aansluitende graad te leiden:
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Het analysesymbool van de C6 omkering geeft een aanwijzing van de
chromatische oplossing: I / 3
Vaak voorkomende mogelijkheden zijn:

Dergelijke progressies komen vaak voor in bluesschema’s, in gospel en daarom
ook in de Hard Bop periode, een periode uit de jazzgeschiedenis waar
componisten en musici teruggrijpen naar de roots, i.c. blues en gospel, maar ook
in standards zoals deze You’d Be So Nice To Come Home To (C. Porter)5 in C
groot.

5

C. Sher, 1998, The New Real Book II, p. 555, C. Sher Pub.
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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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Een verzoekje van een cursist in de ‘wandelgangen’:
Overzicht van TOONLADDERS:
1) modi met uitleg over “uitzonderingen” zoals karakteristieke noot etc.
2) mineur toonladders en de afgeleide diatoniek
1. MODI
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 variaties6. 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:

6

Hierover zijn al duizenden bladzijden gevuld…
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c) “quote”
Een derde mogelijkheid bestaat erin bestaande melodieën te gebruiken, te
citeren uit andermans werk, vandaar “quote”.
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 centrum7.

d) “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.

7 Berkman D., 2007, “the Jazz Musician’s Guide to Creative Practicing”, Sher Music, Petaluma
Ca.
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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 is8.
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.

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.
8
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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 relatieve9 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.

9

In het Engels heeft men het over « pure » minor.

JAZZCURSUS 2016

THEORIE GEVORDERDEN

38

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

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).
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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.
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.
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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 dominanttype10. Nu kan je over een blues
gerust soleren met een en dezelfde bluestoonladder, dat wordt toch vaak
beweerd:

“Problems with the ‘Blues Scale11’
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…”

10
11

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

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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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…
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,
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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 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!
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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. 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 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.
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.
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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.
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.
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.
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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.”12

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 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
Harold S. Powers: 'Locrian', Grove Music Online ed. L. Macy (Laatst gecontroleerd op 8 februari
2007, <http://www.grovemusic.com>
12
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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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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?
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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!
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:
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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.
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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2. MINEUR TOONLADDERS
Het toongeslacht wordt bepaald door de intervallen tussen de tonen van een
toonladder13. Zo wordt het mineur toongeslacht bepaald door de specifieke
opvolging van een hele en daarna een halve toon in de toonladder14. In dit
hoofdstuk zullen we ons beperken tot de volgende mineur toonaarden:
•
•
•

antiek mineur
harmonisch mineur
melodisch mineur

3.1.
Antiek mineur
C antiek is de parallelle mineur van C groot, met andere woorden, beide
toonladders hebben dezelfde grondtoon maar hebben een andere
voortekening15.

A antiek is de relatieve mineur van C groot, met andere woorden, beide
toonladders hebben dezelfde voortekening maar een andere grondtoon.

Oefening:
f klein is de relatieve toonladder van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g klein is de relatieve toonladder van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d klein is de relatieve toonladder van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b klein is de relatieve toonladder van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eb klein is de relatieve toonladder van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Gistelinck, 2001, p. 81
Of zelfs door een halve en een hele toon (phrygisch)
15 Over deze benaming bestaat verwarring, zo noemen sommige auteurs de parallelle de
gelijknamige of relatieve en v.v. Opletten is de boodschap..
13
14
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Enkele voortekeningen:

G of e Vul in:
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3.1.1. Diatonische akkoorden en becijfering van antiek mineur

We bekomen de becijfering van de antieke mineur toonladder door deze af te
leiden van de verwante majeur toonladder.

In antiek mineur zijn de derde, zesde en zevende graad respectievelijk bIII, bVI en
bVII en dus niet III, VI en VII zoals in de grote tertstoonsoort.

Dit wordt vooral duidelijk in c klein, zelf afgeleid van Eb groot.

3.1.2. Functie van de akkoorden in antiek mineur

Im7 en bIIIMaj7
Im7 en bIIIMaj7 zijn tonica en verwante akkoorden

Vm7
Vm7 heeft als grondtoon de dominant van de toonladder. Nochtans gaat het hier
niet om een akkoord met een dominantfunctie, het bevat immers geen tritonus
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bVII7

en IIm7b5

De antieke mineur toonladder heeft alleen het akkoord bVII7 en IIm7b5 dat een
tritonus bevat, maar deze functioneren niet als een dominant akkoord, ze
bevatten immers geen leidtoon van de toonaard
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Voorbeeld 1:

Dit nummer maakt enkel en alleen gebruik van antiek mineur, zowel wat betreft
toonladder als akkoorden.

Voorbeeld 2
Nog een duidelijk voorbeeld van het gebruik van deze ladder:

Kijk vooral naar de zesde maat (Cm7-5 – wij schrijven b5) uit deze compositie
van Dino Fekaris en Freddie Perren16, beter bekend als “I Will Survive” van
Gloria Gaynor.

16

Uit: K.G. Johanssen & H. Hjortek, 2001, p. 110
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Voorbeeld 3:
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Dit stuk maakt zowel gebruik van akkoorden uit antiek, harmonisch (E7b9) als
melodisch (bvb. Bm7) en de enige niet-diatonische toon komt uit de
bluestoonaard…
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Harmonisch mineur

Melodisch voorbeeld:
De voortekening is steeds antiek maar voor de melodie of een tegenstem maakt
men vaak gebruik van harmonisch mineur, zoals in dit “I Say a Little Prayer” van
B. Bacharach en H. David uit 196617, (de voortekening heeft twee mollen):

3.2.1.De becijfering in harmonisch mineur

In de harmonische kleine tertstoonladder wordt de zevende toontrap van de
antieke mineur met een halve toon verhoogd. Op die manier ontstaat een
leidtoon naar het octaaf.

17

C. Sher, 2000, The Standards Real Book, p. 211, C. Sher Co.
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3.2.2. Functie van de akkoorden in harmonisch mineur

V7
Opvallend is vooral dat het akkoord op de Vde graad nu een dominant septime is
geworden. Dit komt omdat er een leidtoon werd toegevoegd. Dit akkoord zorgt
ervoor dat er een “harmonische” dominantoplossing kan bestaan in mineur en
vandaar ook de benaming “harmonisch” mineur.

VIIdim7
Het akkoord op de zevende graad is verminderd. Het is de eerste maal dat we in
een diatonische reeks een verminderd akkoord tegenkomen.

Im/Maj7
Het Iste graadsakkoord bestaat uit een mineur akkoord met groot septime. Dit
akkoord kennen we vooral uit line clichés.

Cadens
In harmonisch mineur vinden we de typische mineurcadens: IIm7b5 V7 Im.
Meestal wordt aan het dominantakkoord nog een b9 toegevoegd. Enerzijds wordt
zo het verschil met een dominant uit majeur duidelijk gemaakt (deze heeft een
grote 9) en anderzijds wordt de stemvoering geoptimaliseerd: de verminderde
kwint uit het II akkoord blijft behouden als verlaagde negen op de dominant.
Deze lost tenslotte op in de kwint van het mineur tonica akkoord.

Merk op dat enkel het dominantakkoord zeker uit c harmonisch komt, de II en I
akkoorden komen evengoed voor in antiek mineur. Dit is belangrijk voor je
toonladderkeuze!
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Analyse:

De voortekening wijst op C groot of a klein, deze laatste keuze wordt bevestigd
door het slotakkoord. De diatonische reeks van a klein is dezelfde als deze van C
groot. Meteen zie je al in de tweede maat dat harmonisch mineur van pas komt.
In de melodie staat er een alteratie (gis) en deze wijst op de toevoeging van de
leidtoon in mineur, bevestigd door het akkoord E7b9 uit harmonisch mineur.

Het stuk centreert zich vooral rond deze toonaard maar net zoals voor grote
tertstoonsoorten kan je je verwachten aan een modulatie naar een verwante
toonaard. In dit geval kan dat d klein of e klein zijn, beide respectievelijk verwant
aan F en G groot.
In het tweede deel van het stuk wordt dit meteen duidelijk aan de hand van de
bes (maat 21) en je ziet hier ook een cadens naar d klein. En d klein houdt niet
alleen een bes maar ook een cis in, dit als leidtoon. Nu merk je dat deze toonaard
ook van pas kwam in maat 8, A7b9 en
C#m7 b5 komen beiden uit d klein harmonisch.

Beluisterd:
“Luiz Bonfa, Composer of Black Orpheus Plays and Sings Bossa Nova – with Lalo
Schifrin & Oscar Castro Neves”, opname uit 1962, producer Creed Taylor,
heruitgave van de gelijknamige cd uit 1962, Verve Records, V6-8522

JAZZCURSUS 2016

THEORIE GEVORDERDEN

69

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

3.3. Melodisch mineur

Melodisch voorbeeld:
De voortekening blijft antiek maar voor de melodie of een tegenstem maakt men
evenzeer gebruik van melodisch mineur

Hier zie je een voorbeeld van melodisch stijgend en melodisch dalend, hier vindt
een beweging van fm naar Eb groot plaats.

Hello (L. Ritchie) staat in a klein. In het refrein duikt melodisch op:

En in de zesde maat van
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3.3.1. De becijfering in melodisch mineur
In de melodische kleine tertstoonladder wordt de zesde én de zevende toontrap
met een halve toon verhoogd. Op die manier heb je nu een grote sext en een
leidtoon naar het octaaf.

3.3.2. Functie van de akkoorden in melodisch mineur

IVde en Vde graad
In melodisch mineur vind je op de IVde en Vde graad een dominant septime
akkoord.
Let op: het akkoord op de Vde graad heeft in uitbreiding een grote none en geen
kleine none zoals bij harmonisch mineur.

VIde en VIIde graad
Op de zesde én zevende graad vinden we nu een half verminderd akkoord.
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IIde graad
Het IIde graadsakkoord is, net zoals voor majeur, een min 7 akkoord.

Cadens
In melodisch mineur vinden we de voor Jazz zo typische majeurcadens terug:
IIm7 V7 maar ditmaal kan deze cadens leiden naar mineur.

Zoals harmonisch ontwikkeld werd voor de toevoeging van een leidtoon en ons
de dominant op de vijfde graad oplevert, zo gebruikt men melodisch voor de
melodische ontwikkeling (sic). Het tweede tetrachord van melodisch mineur is
niet voor niks gelijk aan dat van de grote tertstoonsoort. Dat dit ook in Jazz
bestaat zie je in de zesde maat van Autumn Leaves (V. Kosma): let op dat je in
deze maat tijdens het thema geen dominant met kleine none speelt. Denk hierbij
aan de verschillende toonladder die je krijgt voor een V/II of een V/III.
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Deze cadens komt bvb. voor in California Dreaming (J. Phillips, M. Gilliam), zoals
gezongen door “The Mama’s and the Papa’s”18.

3.4. Worden deze verschillende kleine tertstoonsoorten door elkaar
gebruikt?

18

Uit: K.G. Johanssen & H. Hjortek, 2001, p. 48
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In de eerste maten herken je de grondnoten van een chord pattern in F omgezet
in de kleine tertstoonsoort. Fm zelf kan uit alle toonsoorten komen, maar het D
akkoord komt enkel uit melodisch19. De eenvoud in majeur is dat alle akkoorden
uit een toonaard komen, in mineur is het altijd een mengelmoes. Maar daardoor
heeft mineur zoveel verschillende schakeringen.

19

Voorlopig denken we nog niet echt aan dorisch….
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