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Les 1  

Autumn Leaves (uit Justin’s jamlijst) 

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 vrije, 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 nu moet stellen zijn: 

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 niet-
diatonische akkoord, G7, is een dominantseptiem akkoord. G7 heeft als ‘nieuwe’ 
noot, een b, de leidtoon naar c mineur. 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 C 
mineur. Vandaar dat je hier ook ‘vanuit C mineur’ 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. Vergeet niet telkens de melodie te checken met de akkoorden 
die neergeschreven staan. De melodie is het belangrijkst. Bij de solo is er meer 
vrijheid bij de keuze van je akkoorden… 
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LES 2 
 
Voegen we een akkoord toe in de 8ste maat van Autumn Leaves: 

 
 
Waarom kan 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 
4) LET OP: de melodie geeft d (9) en eb (#9). Voor de melodie werkt dit dus 

niet zo goed, maar bijvoorbeeld wel bij de solo! 
 
Een dominant – met als terts telkens de leidtoon van de tonica, kan zowel naar 
‘groot’ als ‘klein’ oplossen, zoals hier naar Fm7. 
 
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 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 zou bijvoorbeeld 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, a 
klein. 

 
Toonladders voor secondary dominanten? 
Een secondary dominant is steeds de alteratie van een oorspronkelijk diatonisch 
akkoord. Voor toonladders van secondary dominanten kan je eenvoudig 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.  
 

                                                        
1 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.  
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Een voorbeeld2: 
 

 
 
Wat merk je? 
 

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

 In maat 4 staat Am7. Dit akkoord is enerzijds VI in C-groot, maar 
tegelijkertijd ook II in G-groot, en zo klinkt de overgang naar D7 meer 
logisch. Am7 is immers de II van dit D7 akkoord. 
 

 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 Eb-
groot of c klein. Ook een verwante toonaard van C groot…  

                                                        
2 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”: 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
Akkoorden die je kan verwachten, geleend uit parallelle toonaarden… 
 
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.  Een ideaal ‘scharnier-akkoord’ om van 
toonaard te wisselen en dit meer ‘stapsgewijs’ te doen. 
 
 
 
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? 

 
 

c 
 

F           C          G 
 

a 
 

a 
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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.  
  Uit a klein     Uit c klein 

 
 
 

c) Verwante mineur-toonaarden van F en G 
 
Vaak wordt eveneens geëvolueerd naar de verwante mineur-toonaarden van F- 
en 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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Een ‘totaal’ overzicht: 
 

 
 
 
 
Slotbemerking: hoe wordt ‘Les Feuilles Mortes’, een frans chanson, een jazz-
standard? 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  
 
Nog een nummer uit Justin’s jamlijst (maar eerst in C-groot) 

 
 
 
 
 
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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B E S L U I T : 
 
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… 
 
 

Nu voor hetzelfde nummer, maar in Bes. 
Moeilijker, maar het loont de moeite stukken in meerdere toonaarden te leren!
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My Romance stond op de jam-lijst, in Bes… 

 
Bovenaan de akkoorden voor de jam (Justin’s lijst), onderaan ‘mijn’ versie van 
het akkoordenschema.   
 
Je start best door:  

1) de diatonische reeks van de hoofdtoonaard op te schrijven 
2) de secondary dominanten van de diatonische akkoorden en hun verwante 

IIm7 akkoorden toe te voegen 
3) akkoorden, die afkomstig kunnen zijn van de verwante toonaarden, op te 

schrijven 
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Welke verschillen bestaan er tussen beide versies? 
 
Maat 1: Cm7 of EbMaj7? 
 
EbMaj7 is de sub-dominant (IV) in Bb. Wat is eigenlijk een sub-dominant? Het is 
een akkoord dat een van de zwakke tonen uit de hoofdtoonaard bevat.  

Functie van de akkoorden: 
Diatonische akkoorden kunnen in drie groepen verdeeld worden en dit 
naargelang hun functie in de diatonische harmonie.  
Deze drie groepen zijn: 

 tonica bevestigende akkoorden 
 tonica verwijderende akkoorden 
 tonica naderende akkoorden 

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

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

 
IMaj7, VIm7 en IIIm7 zijn dus tonica-akkoorden, in elke toonaard. Deze drie 
akkoorden hebben dezelfde functie en zijn onderling verwisselbaar.  
Hieruit kan je afleiden dat aan een I-akkoord zonder probleem een 9 kan 
toegevoegd worden of dat de septime kan verwisseld worden voor de 6 (of 13). De 
functie van het akkoord zal hierdoor niet veranderd worden.  

 
 
2. Tonica verwijderende akkoorden 
Het subdominant akkoord (IV) is minder stabiel omdat het juist wel de vierde 
(4!) toon uit de toonladder bevat in zijn akkoordconstructie. In C groot betekent 
dit dat het IV akkoord F minder stabiel is omdat er een f in verwerkt zit.  
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Alle akkoorden van de diatonische reeks die een vierde graad bevatten kunnen 
daarom tonica verwijderend werken.  

 
Beide akkoorden hebben dezelfde functie. Ze zijn dus verwisselbaar.  
Hieruit kan je afleiden dat voor een IV-akkoord de septime kan verwisseld 
worden door de 6. De functie van het akkoord zal hierdoor niet veranderd 
worden. Nu dringt zich meteen een nieuwe restrictie op: “bevatten de 
vierde graad én niet de zevende graad”. 
 
3. Tonica verwijderende akkoorden 
Het dominant akkoord (V) is labiel omdat het juist wel de vierde (4!) én de 
zevende (7!) toon uit de toonladder bevat in zijn akkoordconstructie. In C groot 
betekent dit dat het V akkoord G7 labiel is omdat er een f én een b in verwerkt zit. 
Zoals we reeds gezien hebben is de tritonus een onstabiel interval (“diabolus in 
musica3”) dat steeds naar rust zoekt – het wil naar een stabiel akkoord oplossen.  
 
Alle akkoorden van de diatonische reeks die de vierde én de zevende graad 
bevatten en waarin dus de tritonus verweven zit, zijn akkoorden met een tonica 
naderende functie;  
 
Bm7b5 is gelijkwaardig aan G7, waar de grondtoon vervangen is door de none. 

 
Een overzicht: 
 
Akkoorden Inhoud Functie Karakter 
    
I Maj 7 Geen 4 Tonica Stabiel 
III m 7 Geen 4 Tonica Stabiel 
VI m 7  Geen 4 Tonica Stabiel 
    
IV Maj 7  4 maar geen 7 Subdominant Minder stabiel 
II  m 7  4 maar geen 7 Subdominant Minder stabiel 
    
V 7  4 én 7 Dominant Labiel 
VII m 7 b5  4 én 7 Dominant Labiel 
    
 
 
 

                                                        
3 Cfr. Slayer’s album uit 1998… 
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Toepassing in Bb: 
 
BbMaj7 Geen eb Tonica Stabiel 
Dm7 Geen eb  Tonica Stabiel 
Gm7  Geen eb  Tonica Stabiel 
    
EbMaj7  eb maar geen a  Subdominant Minder stabiel 
Cm7  eb maar geen a   Subdominant Minder stabiel 
    
F7  eb én a  Dominant Labiel 
Am7b5  eb én a   Dominant Labiel 
 
Dus: 
   VI =  I =  III  TONICA 
   II = IV    SUB-DOMINANT 
     V = VII  DOMINANT 
 
En zo is het niet vreemd om Cm7 of EbMaj7 te zien in deze eerste maat, beide 
akkoorden zijn sub-dominant akkoorden in Bb en dus onderling verwisselbaar. 
 
 
Maat 2: C#dim7 of Dbdim7?  
 
Eigenlijk gaat het om hetzelfde akkoord. Alleen is de basnoot ‘enharmonisch’, 
een c# en db zijn ‘gelijk’. Maar toch is er een verschil. C# wijst op een stijgende 
oplossing, waarbij c# meestal een leidtoon voorstelt, en Db is een dalende 
oplossing. Dus is Dbdim7 in deze context correct, en niet C#dim7. Hierover verder 
meer. 
 
Maat 4: Am7b5 D7b9 of D7? 
 
D7 is een secundaire dominant en leidt ons naar g klein, een verwante toonaard 
van Bb. Wat dus te verwachten is. Als je meer beweging naar g klein wil hebben, 
dan plaats je voor D7 de verwante IIm7b5 en zo krijg je een volledige cadenza naar 
g klein. Vergeet niet: D7 geeft enkel die extra f# (de leidtoon naar g), de cadenza 
geeft je telkens alle tonen van de toonladder.  
 
Maten 5 en 6: een reharmonisatie van een line cliché 
 
In maten 5 en 6 herken je een chromatische daling van de hoogste stem uit het 
akkoord, die vaak wordt overgedaan in de bas. Een ‘tragisch’ klinkende passage – 
in klassiek dan ook ‘lamento-bas’ genoemd. 
Wat is het grote septiem van Gm/Maj7? Een f#, en dan kan je dit akkoord ook 
vervangen door D7, met diezelfde f#, nu als terts. Tertsen en septiemen zijn de 
belangrijkste tonen uit een akkoord, de zgn. guide tones. In het ene akkoord 
(Gm/Maj7) is f# de 7, in D7 de terts. En dus kan je die akkoorden onderling 
vervangen. 
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Maat 9: Edim7 of Ab7? 
 
Maat 9 begint op de vierde graad, EbMaj7 en dit wordt in de 10de maat gevolgd 
door een tonica-akkoord. Edim7 of Ab7 zorgen voor een mogelijke verbinding 
tussen beide akkoorden. Hierover op de volgende bladzijden meer. 
 
EEN TUSSEN-OPMERKING: 
Het is traditie om in jazz vrij om te gaan met de akkoorden bij een stuk…  Dit 
hoort bij het improvisatorisch karakter van de muziek, en, vermits de muziek 
niet uitgegeven wordt is het mogelijk dat er verscheidene interpretaties bestaan 
van de akkoorden bij een en hetzelfde stuk. Denk maar aan een combo- of 
instrumentles waar jouw docent andere akkoorden gebruikt dan zijn collega, of 
de versies in Real Books, iRealPro die telkens verschillen.  
 
Het zou echter goed zijn, de originele akkoorden te kennen… want dan weet je 
wat de ‘oer-versie’ is. Maar dat is ijdele hoop. Toch een tip: het basic-harmonisch 
ritme bij een song is meestal 1 akkoord per maat, dus haal de akkoorden weg op 
de derde tel – met uitzondering van de diatonische II-V – en je staat al veel 
dichter bij het origineel. Voor de eerste 8 maten van My Romance wordt dat: 

 
Nu is er gewoon geen verschil meer tussen beide versies… waarom op de derde 
tel akkoorden toevoegen? Omdat daarmee de overgang naar het volgend 
akkoord kan verhoogd worden en er in dit deel van de maat minder activiteit is 
in de melodie. Dus kan dat deel van de maat wel wat extra spanning verdragen… 
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Les 4 en 5  
 
In deze lessen kwamen vier onderwerpen aan bod: 
1) Plagale cadens en het aanwenden van subdominant mineur akkoorden 
2) Diminished akkoorden 
3) Modi 
4) Giant Steps 
 
1) De plagale cadenza en het aanwenden van Subdominant mineur 

akkoorden 

De authentieke cadens is de sterkste oplossing omdat daarin twee tonen uit de 
dominant (nl. 3 en 7) chromatisch oplossen in de grondnoot en terts van het 
tonica akkoord. In de plagale cadens vindt er maar één chromatische gang plaats, 
vandaar dat deze minder definitief, minder oplossend klinkt: 

 

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

 

 

Vanwaar komt dit akkoord? De “vroegste” voortekening met een ab vinden we 
dus in Es (Eb) groot. Dan hebben we drie mollen aan de voortekening, waaronder 
als laatst toegevoegde de as (ab). 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 is het akkoord 
bovendien een IVde graads akkoord4. 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 oplevert 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 

                                                        
4 In majeur zijn I, IV en V steeds majeur akkoorden, in mineur zijn deze drie akkoorden mineur… 
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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 met een ab op een rijtje: IIm7b5   IVm    bVIMaj7    bVII7 (want ze 
bevatten allen de b6) 

 

Terug naar maat 9 van My Romance: het akkoord Ab7 in de reharmonisatie 
van My Romance is dus een Subdominant mineur (SDm). Nu begrijp je waarom c 
mineur in het ‘kruis’ opduikt, als verwante toonaard. We lenen immers vaak 
rechtstreeks akkoorden uit de zgn. parallelle mineur.  

Dergelijke beweging zal je in heel wat stukken terugvinden. Men spreekt van 
moll-dur, eenvoudig verklaard betekent dit dat je “in majeur zijnde” “leent uit 
mineur”. In het Duits heet majeur dur en mineur moll… 

 
2) Diminished Akkoorden 
 
Bekijk deze vier mogelijkheden: 

 
 

1. Een vaak voorkomende I – VI – II – V opvolging 
2. A7 vervangt Am7 en daardoor ontstaat er meer spanning, naar Dm7 toe. 

Want A7 bevat nu een c#, de leidtoon naar D 
3. Je kan altijd extra’s toevoegen aan dominanten, hier een ‘diatonische’ 9 of 

b 
4. Een dominant kan meer spanning verdragen, het akkoord zal immers 

oplossen. Hier nu met een b9 die chromatisch oplost in de kwint van Dm 
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Bekijk nu het A7b9 akkoord… vanaf de terts heb je een diminished akkoord, nl. 
C#dim7. Een C#dim7 is dus een goed alternatief voor A7b9 en versterkt de 
chromatische oplossing in de bas. Hieronder gaan we hier wat dieper op in. 

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, zie hieronder. Als je goed narekent, merk je dat er per lijn 
het ene akkoord een omkering is van het voorgaande of eerste akkoord.  

 
 
En zo bestaan er maar drie verminderde toonladders: 

 
 
Dit is een bijzondere toonladder: je hebt de akkoordnoten en de tussenliggende 
noten liggen telkens een hele toon verwijderd van de voorafgaande akkoordnoot. 
Zo krijg je een opeenvolging: 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½  
 
Nog wat wiskunde… 

 Deel je een octaaf in 2 dan kom je uit op een tritonus, vandaar dat er geen 
omkeringen zijn van dit interval 

 Deel je een octaaf in 3 (12 : 3 = 4) dan kom je uit op grote tertsen en 
vandaar dat er geen omkering bestaat van het overmatig akkoord, enkel 
opgebouwd uit grote tertsen. 

 Deel je een octaaf in 4 (12 : 4 = 3) dan kom je uit op kleine tertsen en 
vandaar dat er geen omkering bestaat van het diminished akkoord… 

De kwintencirkel maakt dit duidelijk: 
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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. 
 
Opmerking: het eerste geval zou eigenlijk beter Dbdim7 gebruiken, vermits het 
akkoord chromatisch dalend oplost…! 
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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. 

 
Let op: zo’n doorgangsakkoord kan ook chromatisch oplossen in een omkering 
(C/E in de derde maat) 
 
 

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 (zie de kwintencirkel!). 
 
De volgende vier maten zijn dan gelijk: 

 
 

OPGELET: het zijn alleen de stijgende diminished akkoord (#dim7) die een 
dominantfunctie hebben. Een voorbeeld hiervan ken je misschien uit Black 
Orpheus (quod erat demonstrandum – beide akkoorden zijn identiek): 
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Terug naar maat 9 van My Romance: het akkoord Edim7 in de reharmonisatie 
van Justin zorgt voor een chromatisch, stijgend, doorgangsakkoord tussen de 
IVde graad EbMaj7 en Bb/F.
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DE MODI 
 
1. Over soleren 
 
Zoals je al gemerkt hebt zijn er verschillende manieren om over een 
akkoordenschema te soleren. 
  

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

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

 
 
Hierop bestaan tientallen variaties5. Je speelt : 

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

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

 
 
 

c) “quote” 
Een derde mogelijkheid bestaat erin bestaande melodieën te gebruiken, te 
citeren uit andermans werk, vandaar “quote”. Zoals tijdens een solo over het A-
deel van ‘Take the A Train’ (D. Ellington), de melodie spelen van ‘The Girl from 
Ipanema’ (A.C. Jobim), vermits beide A-delen identiek zijn. 
 

                                                        
5 Hierover zijn al duizenden bladzijden gevuld… 
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d) “over het schema” 
 
Over een II V I cadens kan je «denken/spelen in de toonaard van de I». Vermits 
alle drie de akkoorden thuishoren in de toonaard kan je voor de solo putten uit 
de verscheidene tonen van deze toonaard. Men noemt dit “spelen over het 
schema”, met andere woorden, je definieert de akkoorden niet maar speelt een 
solo binnen het tonale centrum6. 
 

 
 

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

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

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 
graadstoonladder is en de hoofdnaam d komt van de vertreknoot, niet van de 
toonladder waarvan deze afgeleid is7. 
 
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.    
 

 
 

c) Het III-akkoord 

                                                        
7 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. 



Zomercursus Halewynstichting 2017 – lessen van Maarten Weyler 

Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com 

 

JAZZCURSUS 2017 THEORIE GEVORDERDEN  27 

 
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 op II en III, deze op de 
VIde graad komt nog meer voor. Het is “onze mineur”, ook antiek of relatieve8 
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 verschil zit bij de sixt. 
De dorische heeft een grote sixt (men spreekt van dorische sixt), de aeolische 
een kleine sixt. 
 
Even kort herhalen voor de mineurakkoorden 
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.  
 

                                                        
8 In het Engels heeft men het over « pure » minor. 
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Een praktische én realistisch toepassing 
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 zijn om tijdens een improvisatie aan 
deze ladders te denken. Maar in de MP, met een harmonisch ritme van 1 akkoord 
per twee maten, is dat wel mogelijk. En ook wenselijk, want, in tegenstelling tot 
het A-deel, dat voornamelijk diatonisch is, verander je in de brug per twee maten 
van toonaard: 

 
 

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

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

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

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

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

 
Dus eigenlijk F-groot, maar op de vijfde trap. Met andere woorden: C 
mixolydisch. 
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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. 
 
Tenslotte een ‘verzoekje’… 

In dit stuk experimenteert J. Coltrane met ‘nieuwe’9, op wiskunde gebaseerde 
verhoudingen en toonaardverwantschappen. Als je alle I-akkoorden bekijkt, 

                                                        
9 Echt nieuw is dit niet, maar wel voor jazz… kijk bvb. bij N. Slonimsky ‘Thesaurus of Scales’ 
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telkens bevestigd door hun voorafgaande II-V of dominant, dan krijg je drie 
toonaarden voor dit stuk: namelijk B-groot, G-groot en Eb-groot. De grondtonen 
van deze toonaarden liggen op een grote terts afstand van mekaar, of… een 
verdeling van het octaaf in drie gelijke delen. Ga even terug naar het hoofdstuk 
over diminished akkoorden voor meer info. 
 
Het spreekt voor zich dat er dus minder overeenkomsten zijn tussen de 
toonaarden dan in de ‘klassieke’ stukken: 
 

 
 
Dit stuk werd geschreven rond 1959, het jaar waarin Miles Davis naar 
vereenvoudiging/vernieuwing streeft met ‘Modal Jazz’ door zo weinig mogelijk 
akkoorden te gebruiken en waar Ornette Coleman volledige vrijheid nastreeft met 
Free Jazz… Coltrane was duidelijk een andere mening toebedeeld. 
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Wat extra informatie bij de lessen  
 
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      C       G 
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