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Les 1
There Will Never Be Another You (uit Justin’s jamlijst)
"There Will Never Be Another You" is een standard uit de film Iceland (1942)1, op
muziek van Harry Warren en tekst van Mack Gordon. De songs in deze film werden
gebracht door Joan Merrill, begeleid door het orkest van Sammy Kaye.
https://www.youtube.com/watch?v=lBIQHYmeHnA
De song was eerst geen echt succes maar werd een standard in de 1950s, onder meer
te danken aan Chet Baker’s versie uit 1954
https://www.youtube.com/watch?v=3xpcBx1Gm-c
De tekst:
There will be many other nights like this
And I'll be standing here with someone new
There will be other songs to sing
Another fall, another spring
But there will never be another you
There will be other lips that I may kiss
But they won't thrill me like yours used to do
Yes I may dream a million dreams
But how can they come true
If there will never ever be another you
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 toonaarden die je kan verwachten? Welke parallelle
akkoorden levert dit op en wat voegen zij toe aan de context? (p. 8)
6) Wat zijn verwante akkoorden die je kan verwachten, zoals bijvoorbeeld
Secondary Dominanten en wat voegen zij toe aan de context? (p. 6)

1

De echte ster van de film is schaatskampioene Sonja Henie. Justin dacht wellicht aan het warme
weer bij de keuze van dit stuk… Bron: The Jazz Standards, T. Goia (2012)
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Enkele antwoorden:
1) Origineel staat het stuk in Eb groot – voor onze eerste les heb ik dit
getransponeerd naar C-groot
We beginnen met de eerste 16
maten

2) de diatonische reeks van C-groot
Drieklanken:

Gemakkelijk te onthouden:
• I – IV en V zijn majeur
• II – III en VI mineur
• VII is verminderd (als drieklank)

JAZZCURSUS 2019

THEORIE GEVORDERDEN

3

Zomercursus Halewynstichting 2019 – lessen van Maarten Weyler
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com

Vierklanken:

Wat is veranderd ten opzichte van de drieklanken?
I en IV krijgen er een groot septime bij, vandaar maj7
V krijgt een klein septime dus enkel een 7, dit akkoord wordt ook dominant
septiem genoemd.
II, III en VI kregen er allemaal een klein septime bij, vandaar m7
VII, aanvankelijk diminished – vermits er enkel kleine tertsen in verwerkt zijn –
wordt nu half/diminished of m7b5, omdat de laatste terts, tussen 5 en 7, een grote
is en dus geen ‘volledig’ diminished akkoord oplevert.
3) Welke akkoorden zijn “diatonisch”?
De akkoorden in maten 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15 en 16… zijn diatonisch.
4) De melodie is diatonisch met 1 uitzondering
In maat 13 zie je een f# staan, dat is de enige niet-diatonische noot uit de eerste
16 maten.
Uitleg over de toonaardverwantschappen
C-groot is verwant met F- en G-groot, omdat deze toonaarden heel wat noten
gemeenschappelijk hebben (zie syllabus theorie groep 1, p. 25 en 26).

F

C

G

Wat kan je daardoor verwachten?
- Heel wat gemeenschappelijke akkoorden
o In G-groot vind je ook CMaj7 maar op de IVde graad
o In F-groot vind je F Maj7…
o In G-groot vind je ook Em7 maar dan op de VIde graad
o In F-groot vind je ook Dm7 maar dan op de VIde graad
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-

Er is 1 gemeenschappelijk akkoord, voor de drie toonaarden: Am7
o Am7 is VI in C-groot
o Am7 is III in F-groot
o Am7 is II in G-groot

Dit akkoord wordt dan ook vaak gebruikt als ‘pivot’ of scharnier om van de ene
toonaard naar de andere te evolueren. En bovendien is a klein de relatieve
mineur van C-groot, al zal je meestal een extra leidtoon nodig hebben, nl. g#, om
‘definitief’ op te lossen in a klein.
Maat 3 – 6 maken dat meteen duidelijk. Het E7 akkoord is niet-diatonisch en lost
als dominant op naar Am7. Het is ‘de V/VI’, met andere woorden een secundaire
of tussen-dominant van het diatonische akkoord Am7. E7 is daarbij een alteratie
van het diatonische Em7, waarvan de terts gewijzigd werd, van een g naar een g#.
En g# is de leidtoon naar de tonica. Te onthouden: de terts van een dominant
septime akkoord is steeds de leidtoon naar de tonica.

Het Bm7b5 heeft alle schijn van een ‘moeilijk’ akkoord te zijn, maar het is de VIIde
graad uit C-groot en kan dus geen mollen noch kruisen bevatten. Toch komt dit
akkoord haast nooit als ‘VII’ voor, maar wel als verwante II in een mineur cadens,
wat hier het geval is. Als Am de target is, dan is E7 de dominant of V/VI en Bm7b5
de verwante II. In Jazz is II-V de meest voorkomende cadens…
In maat 7 – 10 zie je een cadens naar F-groot, ingeleid met het Gm7 akkoord. Dit
verschilt slechts met 1 noot van G7, namelijk de terts. Die is nu een bb en dus
belanden we in F-groot, bevestigd door het C7 akkoord (met bb als septime). Dit
akkoord is wederom een niet-diatonisch dominant septime akkoord, oplossend
in een diatonisch akkoord (FMaj7) en dus een V/IV.
Waarom klinkt dit zo logisch? Denk even terug aan Am7, het akkoord dat
voorkomt in zowel C-groot als F-groot en dat hier als scharnier werkt tussen
beide toonaarden.
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In maat 13 zie je D7, weeral een niet-diatonische dominant. Uit welke toonaard
komt dit akkoord? Uit G-groot, want de terts uit Dm7 is gewijzigd in een f#. En zo
belanden we even in G, met f#. Je kan stellen dat dit een V/V is, vermits wat later
G7 opduikt.
Weeral is Am7 een scharnier: het is immers zowel VI in C-, III in F- en hier II in Ggroot.
Tot hiertoe hebben we enkele uitwijkingen naar andere toonaarden gehad,
namelijk a-klein, F-groot en G-groot. Men spreekt in dit geval niet van
modulaties, je hoort niet echt een nieuwe toonaard ontstaan en je blijft
‘hunkeren’ naar C-groot… Toonaarden die echt te verwachten vallen.
Mineur-verwantschappen: naast a-klein is C-groot ook verwant met c klein.
Wat kan je zoal verwachten?

Hierboven staat een extra akkoord tussen FMaj7 en CMaj7. De oplossing van F naar
C geeft immers slechts 1 chromatische wending, van f naar e en dat geeft geen
stabiliteit.

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.

Hier zullen we nog vaak op terug komen. Men spreekt van moll-dur, eenvoudig
verklaard betekent dit dat je “in majeur zijnde” “leent uit mineur”. Een snelle
verklaring: om aan de “la mol” van Fm te komen moeten er minstens drie mollen
aan de voortekening toegevoegd worden. Daarin herken je Eb groot of beter: c
klein. Nu heet in het Duits majeur dur en mineur moll… en vandaar dat c klein
vaak voorkomt als je in C-groot staat…
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LES 2
Uit de analyse van de eerste 16 maten van There Will Never Be Another You
blijkt dat een stuk in C-groot zal lenen uit verwante toonaarden F- en G-groot en
a- en c-klein:

c
F

C

G

a
Hierboven zag je dat Fm uit C-klein geleend werd, omdat zo er een chromatische
beweging ontstond tussen de akkoorden F en C. In Fm is ab de terts, maar deze
vind je ook terug in Bb7, waar ab de septime is. Nu zijn 3 en 7 altijd interessante
noten (aka guide tones), zij geven immers weer of het om een majeur of mineur
akkoord gaat, om een groot of klein septime… Het is dus zeker niet vreemd dat
het Fm akkoord in een andere versie opduikt als Bb7.
Gaan we hier even dieper op in. Cadensen zijn veel voorkomende
opeenvolgingen of sequensen van akkoorden. Soms neigen deze naar een
oplossing naar de Tonica (I), soms wekken ze juist de indruk zich van deze tonica
te verwijderen.
Authentieke cadens

Belangrijk is vooral te onthouden dat:
•
•

de tonica bevestigd wordt door de dominant
de terts van het dominant septime akkoord de leidtoon is van de
hoofdtoonaard en dat deze in de grondtoon zelf oplost
Een toonaard wordt vooral bepaald door zijn dominant akkoord en slechts in
mindere mate door zijn tonica-akkoord.
Deze meest sterke diatonische cadens kan verder uitgebreid worden:

I
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Plagale cadens

Uitbreiding is ook hier mogelijk:

V

I

IV

I

I

IV

I

Je zal merken dat de plagale cadens minder sterk oplost of minder neigt naar de
tonica. Met andere woorden: het I-akkoord wordt minder goed voorbereid via
een plagale cadens dan met de authentieke cadens.
Oplossingen van dominant septime akkoorden
V7 is een dominant septime akkoord en bevat een tritonus tussen terts en
septime. In C-groot is G7 dominant, de tritonus wordt hier gevormd tussen b, de
terts van G7 én de leidtoon van C-groot en f, de septime van G7 én reine kwart uit
de hoofdtoonaard. De akkoorduitbreiding van G naar G7 geeft meer kracht aan de
authentieke cadens. De tritonus wil immers oplossen in C:

Voorbeeld: in Bb groot is F7 dominant, de tritonus wordt hier gevormd tussen a,
de terts van F7 én de leidtoon van Bes-groot en eb, de septime van F7 én reine
kwart uit de hoofdtoonaard. Deze tritonus wil oplossen in Bes:

V7 wil als dominant oplossen m.a.w. de dominant leidt naar de tonica. De tonen
die de tritonus vormen uit het F7 akkoord zijn tegelijkertijd de tonen uit de
toonaard Bes die zich op een halve toon van een laddernoot bevinden, namelijk
laddernoot 4 en 7. Het is deze halve toonafstand die spanning opwekt (de
Grieken spraken van kleur of “chroma”) en vandaar de oplossingsdrang2.

2

Deze “drang” is cultureel bepaald en de ontwikkeling van dit principe ging niet echt over een
nacht ijs…
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Komen we even terug op E7, de V van Am in maat 4…
Antiek mineur
A antiek is de relatieve mineur van C groot, met andere woorden, beide
toonladders hebben dezelfde voortekening maar een andere grondtoon.

De 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.

Wat vooral opvalt, is dat in antiek mineur er een mineur akkoord verschijnt op
de Vde graad. Er is dus geen dominant, omdat er geen leidtoon in antiek mineur
voorkomt. Daarvoor gebruiken we een alternatieve toonladder…
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Harmonisch mineur
Melodisch voorbeeld: de voortekening is steeds antiek maar voor de melodie of
een tegenstem wordt vaak gebruik gemaakt van harmonisch mineur, zoals in dit
“I Say a Little Prayer” van B. Bacharach en H. David uit 19663, (de voortekening
heeft twee mollen):

D
e 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.

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 een leidtoon werd toegevoegd. Dit akkoord
zorgt ervoor dat er een “harmonische” dominantoplossing kan bestaan in mineur
en vandaar ook de benaming “harmonisch” mineur.
Cadens
3

C. Sher, 2000, The Standards Real Book, p. 211, C. Sher Co.
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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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Les 3
Een overzicht van vaak geleende dominant-septime akkoorden
Laten we dit eerst even bestuderen in C-groot:

Hierboven de opsomming van alle mogelijke secondary (of tussen-)dominanten
in C-groot4. 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 secundaire dominanten?
Een secundaire dominant is steeds de alteratie van een oorspronkelijk diatonisch
akkoord. Voor toonladders van secundaire 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 nu met een grote terts – krijgt er enkel een gis bij. En zo krijg je
eigenlijk a mineur harmonisch, een toonladder gerelateerd aan het akkoord
waarin deze dominant oplost.

Werk dit uit voor alle secundaire dominanten en verwerk dit in je solo’s.

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.

4
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Nogal wat secundaire 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.
Vervolledigen we onze analyse van There Will Never Be Another You met de
laatste 16 maten…

Het Am7 akkoord is enerzijds VI in C-groot maar scharniert ook naar D7 en dus
kan het ook IIm7 zijn, vermits een dominant vaak voorafgegaan wordt door zijn
‘II’. Men spreekt van een dubbel-functie akkoord, en je kan dit gebruiken bij je
keuze van je toonladder.
Als VI: a aeolisch (of in C-groot)
Als II: a dorisch (of in G-groot)
Het Ebdim7 akkoord? Een diminished of verminderd akkoord komt vaak voor als
chromatisch doorgangsakkoord, en hier is dat tussen D7 en Em7. Kijken we even
naar het akkoord zelf:

Correcter is D# want het gaat om een chromatisch stijgende oplossing. Kijk nu
even naar het interval dat gevormd wordt tussen grondnoot en verminderde
kwint én tussen kleine terts en verminderde septime. Telkens een tritonus. En
een tritonus is typisch voor dominant septime akkoorden: je vindt er telkens een
tussen 3 en 7 van zo’n akkoord.
Dat betekent dat je uit 1 D#dim7 akkoord vier dominant akkoorden kan halen
(vergeet niet: een tritonus geeft in omkering terug een tritonus!). Deze zijn in dit
geval:
d# - a
B7
en ‘enharmonisch’, als a – eb
F7
f# - c
D7
en ‘enharmonisch’, als c – gb
Ab7
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Zo merk je dat het D#dim7 in dit geval staat voor B7, dat is immers de dominant
van het daaropvolgende Em7…
Voor een mineur akkoord staat meestal een dominant met b9, die vind je ook in
het diminished akkoord terug. Want, naast d# - a (voor B7) levert de c uit dit
akkoord ook de b9 op.
Les 4
Staan we nu stil bij verwantschappen van akkoorden en we nemen weer C-groot
als uitgangspunt. In deze toonaard bevinden zich de halve tonen tussen e-f en bc. Haal je die halve tonen weg, dan blijven alleen c-d-e-g-a over, beter bekend als
c-pentatonisch. Een toonladder zonder al te veel spanning.
• In C-groot zijn akkoorden zonder f of zonder b stabiel, i.c. I, III en VI
• In C-groot zijn akkoorden met f maar zonder b minder stabiel, i.c. IV en II
• In C-groot zijn akkoorden met f én b labiel, zij willen oplossen, i.c. V en VII
TONICA
Het I-akkoord, of tonica, is stabiel omdat er geen f in zit en het geeft een
bevestigend gevoel.
SUB-DOMINANT
Het IV-akkoord, of sub-dominant, is minder stabiel omdat het akkoord een f
bevat en creëert een ‘lichte’ spanning door de aanwezigheid van de kwart van de
toonladder.
DOMINANT
Het V-akkoord, of dominant, is labiel en creëert een spanning die wil oplossen,
door aanwezigheid van zowel de kwart als de septiem of leidtoon van de
toonladder in zijn akkoord.
Daarom is Dominant-Tonica de sterkste cadens, met het meeste streven: V – I
De dominant wordt vaak voorafgegaan door de Sub-Dominant omdat deze een
inleidende, ‘lichte’ spanning geeft: IV – V – I
De andere akkoorden, II, III, VI en VII zijn gerelateerd aan deze drie hoofdgraden:
1) Tonica verwant, of bevatten geen f: Am7 – CMaj7 – Em7
2) Verwant aan de subdominant, dus bevatten enkel f: Dm7 – FMaj7
3) Verwant aan de dominant, dus bevat f én b: G7 – Bm7b5
In elke toonaard heb je dus:
TONICA
VI = I = III
SUBDOMINANT
II = IV
DOMINANT
V = VII
Vandaar ook dat de meest voorkomend jazz-cadens, een ‘aanpassing’ is van de
klassieke cadens:
IV – V – I
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Zo kunnen we de laatste 6 maten nog aanpassen:
Maat 4:
D7 = F#m7b5
D#dim7 (of Ebdim7) = B7b9
En zo krijg je een II – V naar mineur
Maat 5:
I = III en Em7 kan gewijzigd worden in CMaj7

Zoals we gezien hebben bij het diminished akkoord, levert een omgekeerde
tritonus een nieuw dominant septime akkoord (aka substituut dominant) en zo
krijg je Eb7 ipv A7 om variatie te brengen in de laatste 3 maten:

JAZZCURSUS 2019

THEORIE GEVORDERDEN

15

Zomercursus Halewynstichting 2019 – lessen van Maarten Weyler
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com

Les 5
Een ‘special request’
Coltrane’s Giant Steps
Tot hiertoe zagen we ‘traditionele’ toonaardverwantschappen, zoals C-groot met
F- en G-groot en a- en c-klein. Coltrane werkte met mathematische
verwantschappen. Voorbeeld: als je een octaaf in drie gelijke delen verdeeld, dan
kom je uit op grote tertsen. Waarom dit niet gebruiken als uitgangspunt voor
modulaties. Dan zou je C-groot combineren met E-groot en Ab-groot (= G#).

Stel dat je dit nu invoegt in een II – V – I progressie, dan krijg je:

Uitleg:
2de lijn: de twee nieuwe toonaarden werden toegevoegd, telkens als dominant –
tonica voor een duidelijke oplossing
3de lijn: voor elke dominant werd de Iim7 toegevoegd, voor nog meer stabiliteit.
Speel dit alles door… klinkt als Giant Steps, niet?
JAZZCURSUS 2019
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Rhythm Changes
In de vorige lessen ging het vaak over het toevoegen of vervangen van
akkoorden. Laat ons dit toepassen op een Rhythm Changes. Naast blues is Rhythm
Changes het meest gebruikte akkoordenschema in Jazz. Dit schema is gebaseerd op
het nummer "I Got Rhythm" van George Gershwin15, Rhythm slaat dan op de
hoofdtitel en Changes op het akkoordenschema. Het stuk werd oorspronkelijk
geschreven voor de musical “Girl Crazy” uit 1930. Meestal wordt de Rhythm
Changes in Bb uitgevoerd. Door de populariteit van deze harmonische vorm werden
verschillende jazzstukken op dit schema uitgewerkt. Het zijn dus "recomposities" of
quodlibets van "I Got Rhythm".
Voorbeelden zijn onder meer Shaw Nuff (D. Gillespie), Cottontail (Duke Ellington en
uitzonderlijk in Ab), Lester Leaps In (Lester Young), Anthropology (Charlie Parker).
Het oorspronkelijke schema is 34 maten lang, in een AABA vorm met tag ending.
Jazz componisten en uitvoerders laten meestal de tag ending weg en vallen zo terug
op de meer courante, symmetrische 32 maten AABA vorm. Het is vooral tijdens de
BeBop periode, een stijl ontstaan door een jamcultuur, dat de Rhythm Changes tot
het repertorium is beginnen te behoren. Het “logische” schema leent zich immers
zeer tot spontane improvisaties. De huidige Rhythm Changes verschillen niet
essentieel van die uit 1930 maar er worden tal van substituut akkoorden en
reharmonisaties op doorgevoerd.
Enkele voorbeelden van een Rhythm Changes:
Down for Double - Freddie Green
Flintstone's Theme – Bryson
Good Bait - Tadd Dameron
Lady Blues - Roland Kirk
Lester Leaps in - Lester Young https://www.youtube.com/watch?v=zXwXKUrRhPo
Moose the Mooche - Charlie Parker
Red Cross - Charlie Parker
Thriving On a Riff - Charlie Parker
Dexterity - Charlie Parker
Steeple Chase - Charlie Parker
Anthropology - Charlie Parker https://www.youtube.com/watch?v=AMuItUv9xZc
Oleo - Sonny Rollins https://www.youtube.com/watch?v=MgZVT2m0ziY
No Moe - Sonny Rollins
Rhythm-a-Ning - Thelonious Monk
Salt Peanuts – Dizzie Gillespie
Tippin' - Horace Silver
Cotton Tail - Duke Ellington
The Theme - Miles Davis
The Serpent's Tooth - Miles Davis
Crazeology - Benny Harris
The Eternal Triangle - Sonny Stitt
Webb City - Bud Powell
Bouncing with Bud - Bud Powell
Bud’s Bubble - Bud Powell
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Jumpin At the Woodside - Count Basie
Altoitis – Oliver Nelson
Suspone – Mike Stern https://www.youtube.com/watch?v=6hTvej7KRiU
Bird Food – Ornette Coleman
Bite Your Grandmother – Steve Swallow
Fingers – Thad Jones
En vergeet het thema van de Muppet Show niet…!
Voorbeeld:
Flintstones door Jacob Collier ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=zua831utwMM

We bekijken een Rhythm Changes in C-groot. Vreemd? Nee, want waar Cinstrumenten een R.C. meestal in Bb-groot spelen, geldt voor alle Bbinstrumenten (klarinet, trompet, sopraan- en tenorsax etc.) dat ze dan in C-groot
spelen… en het maakt alles iets gemakkelijker ;-)
Noteer: 8 maten in C groot. In de eerste maat de tonica, in de tweede maat op de
derde tel de dominant, in de derde maat wederom de tonica, in de vierde maat
op de derde tel de dominant. In de vijfde maat terug de tonica, in de zesde maat
op de eerste tel de subdominant, in de zevende maat tonica en op de derde tel
van de achtste maat de dominant.

Je merkt in dit voorbeeld de toepassing van authentieke cadensen (maat 1–2, 3–
4 en 7–8) en van een plagale cadens (maat 5–6).
De dominant uit de authentieke cadens kan voorafgegaan worden door een
subdominant, ofwel een IV of een II. Deze laatste komt vaker voor in jazz.
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Vermits I = III of VI kan er hier en daar nog wat toegevoegd of veranderd
worden:

Vermits het Am7 akkoord op een zwakke plaats staat kan het veranderd worden
in A7, dit akkoord bevat nu de leidtoon van het daaropvolgende akkoord (cis of c#
leidt naar d). Het heeft alle karakteristieken van een secundary dominant…

Je kan twee diatonisch opeenvolgende akkoorden verbinden met een
chromatisch doorgangs- en verminderd akkoord, dat is een goed alternatief…

Het harmonisch ritme bestaat nu voor uit twee akkoorden per maat. Dit ritme
“valt stil” tijdens de plagale cadens, hier heb je maar een akkoord per maat. Hier
valt nog iets aan te doen. De authentieke cadens is de sterkste oplossing omdat
daarin twee tonen chromatisch oplossen (ut supra). 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.
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Toegepast in ons schema:

We kunnen het harmonisch ritme vervolledigen door het subdominant akkoord
(IV) te laten voorafgaan door zijn dominant (een secundary dominant of V/IV):

Met andere woorden: een R.C. is niets anders dan doorgedreven modificaties5
van authentieke en een plagale cadensen. De beweging in maat 5 en 6 kan nog
meer geëxpliciteerd worden door een karakteristieke beweging in de bas:

Of met een chromatisch doorgangsakkoord…

5

In jazz spreekt men vaker over reharmonisatie…
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Rhythm Changes wordt dus meestal in Bes gespeeld. Doe dit “stappenplan” eens
in Bes, en daarna best nog in andere toonaarden. Je leert een resem cadensen
(mét uitbreidingen) uitwerken in verscheidene toonaarden. Maar vergeet niet,
met al die akkoorden, dat de R.C. er ook zo kan uitzien…

De Middle Part van de R.C.
Een Rhythm Changes bestaat uit een A- én een B-deel. Meestal komt steeds
dezelfde Bridge of Middle Part voor (voorbeeld terug in C-groot):

Hier zie je een zgn. dominantenketting. Een retrogressieve analyse dringt zich
op: het laatste akkoord van de MP is de dominant uit de hoofdtoonaard, de zgn.
primaire dominant. Deze wordt voorafgegaan door zijn eigen dominant, dus een
wisseldominant of een secundaire dominant. Deze wordt op zijn beurt
voorafgegaan door zijn dominant, men spreekt van extended dominant (nietdiatonische dominant van een niet-diatonische dominant). De MP begint dan met
de dominant, van de dominant, van de dominant van de dominant.
Wat vooral opvalt zijn de grondnoten: E, A, D en G zijn diatonische grondnoten
en eigenlijk bestaat de MP uit een gemodificeerde diatonische progressie.
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