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Voorwoord 
 
Op mijn vijfde maakte ik kennis met de sopraan saxofoon en ik was meteen 
gegrepen door het magische geluid en de bediening van het instrument. Toch dacht 
ik dat voorbestemd was voor de wetenschap, want astronomie was tot mijn elfde mijn 
grootste hobby. Na de middelbare school besloot ik op safe te spelen en Wiskunde 
te gaan studeren, al bleef ik fanatiek saxofoon spelen.  
 
Tijdens deze studietijd had ik een paar keer een ervaring alsof mijn instrument van 
hogerhand werd overgenomen. Terwijl dit gebeurde zweefde ik als het ware ergens 
boven als een volmaakt gelukkige toeschouwer vol vertrouwen en liefde. Mensen uit 
het pubkiek kwamen geroerd naar me toe. Dit gevoel dat muziek mij gaf heeft de 
verdere keuzes in mijn leven bepaald. Het is mijn grooste wens iedereen zijn of haar 
grootsheid te laten ervaren bij het maken van muziek. 
 
Ik heb mijn Wiskunde studie netjes afgemaakt en besloot mijn hart te volgen en jazz 
saxofoon te gaan studeren aan het conservatorium. Improviseren had ik tot dan toe 
nauwelijks gedaan, maar dat zou wel los lopen. 
 
Ik was gewend om kritiekloos, lekker met meespeel CD’s mee te jammen. Dat ik niet 
begreep wat ik deed en ook vaak dezelfde dingen speelde deerde me aanvankelijk 
niet. Op het conservatorium was dit afgelopen. De kritiek van mijn leraar, de inter–
nationale topsaxofonist Ferdinand Povel, was niet mals. Ik zag in het begin door de 
bomen het bos niet en moest alle zeilen bij zetten om de taal van de jazz te leren en 
vooral ook hoe ik deze moest toepassen. En wat ik kan, kun jij ook ! 
 
Zo ging ik de woordjes (licks) van mijn leraar en andere saxofonisten zoals Sonny 
Stitt, Cannonball Adderley, Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Rollins, Kenny 
Garrett, Dick Oatts, Phil Woods en David Sanborn letterlijk naspelen en reeg deze 
aaneen tot een breiwerkje op één akkoord. Net als met het leren van een nieuwe taal 
begon ik met de basiswoordjes en breidde dit stap voor stap uit. 
 
Ook speelde ik zonder enige vorm van begeleding solo’s op jazz-standards om 
mezelf te trainen de onderliggende akkoorden te horen en in time te kunnen spelen. 
Het basisritme in de bebop is de achtste noot, waarop ik allerlei variaties bedacht.  
 
Mijn grootste passie is om kennis door te geven en anderen hun eigen grootsheid te 
laten ervaren als ze muziek maken. Hier biedt mijn achtergrond als wiskundige 
uitkomst. Zo heb ik stap voor stap methodes (“algoritmes”) ontwikkeld waarmee 
iedereen gericht kan leren improviseren. 
 
Dit boekje is de combinatie van mijn kennis over jazz improvisatie en mijn vermogen 
om als wiskundige goed te kunnen structureren en overzicht te hebben. Met de 
dominantenmatrix ben je in staat nagenoeg alle jazz standards te doorzien. Je leert 
precies welke toonladder je op welke plek kunt spelen, al is er in jazzmuziek nooit 
één goede oplossing. De verschillende leerdoelen worden duidelijk gemaakt met 
geluidvoorbeelden als mp3 bestand. Deze zijn te vinden op de website 
www.improcircle.nl/theorieboek-mp3 
 
Dan ben je er nog niet helemaal, want je moet ook nog de goede taal leren spreken 
en die integreren met jouw eigen muzikale taal. In ieder geval geeft de dominanten-
matrix houvast om de terugkerende patronen in jazz standards te doorzien.  
 
Werner Janssen, Griselles (Frankrijk), juli 2016 
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Inleiding 
 
Jazz standards vormen de basistaal die alle jazzmusici spreken. Deze standards 
hebben hun oorsprong meestal in de populairste liedjes uit Musicals die in de jaren 
1920-1940 aan Broadway (New York)  werden opgevoerd. Bekende componisten 
van dit genre zijn George en Ira Gershwin, Irving Berlin, Harold Arlen, Cole Porter, 
Jerome Kern, Jimmy van Heusen, Hoagy Carmichael en Vernon Duke. Hun oeuvre 
wordt met de verzamelnaam “American Songbook” aangeduid en we vinden deze 
composities terug in het “Real Book”. 
 
Ook jazzmusici als Duke Elington, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, John 
Coltrane, Wayne Shorter, Clifford Brown, Herbie Hancock en Chick Corea hebben 
stukken gecomponeerd die weliswaar niet uit Musicals afkomstig zijn, maar inmiddels 
toch tot het standard repertoire worden gerekend.  
 
Dit boek helpt om de spelregels te ontdekken die voor het spelen van geïmproviseer-
de solo’s over de akkoordprogressies van deze  songs gelden. We zullen zien dat er 
slechts een beperkt aantal spelregels is met een beperkt aantal toonladders. Het is 
mijn hartewens dat ieder mens zijn of haar grootsheid mag ervaren bij het maken van 
muziek. Als wiskundige ben ik d euitdaging aangegaan om de lesstof gestructureerd 
aan te bieden met stap voor stap “algoritmes” hoe je dit je eigen kunt maken.  
 
Improvisren kan je niet uit een boek alleen leren, het blijft onontbeerlijk de Meesters 
te kopieren. Hun timing, geluid en gebruik van harmonie leert ons hoe je de “jazztaal” 
kunt spreken. Zie het als het leren van een vreemde taal.  
 
Enkele grote solisten die meestal heel begrijpelijke, goed gestructureerde solo’s 
spelen over standards zijn, per instrument : 
 
Alt Saxofoon traditioneel Charlie Parker, Sonny Stitt, Cannonball Adderley  
Alt saxofoon modern Dick Oatts, Kenny Garett, David Sanborn 
Tenor Saxofoon traditioneel Hank Mobley, John Coltrane, Ferdinand Povel, Zoot 

Sims, Stan Getz, Lester Young 
Tenor saxofoon modern Michael Brecker, Jerry Bergonzi, Joshua Redman, 

Chris Potter 
Trompet traditioneel Louis Armstrong, Clifford Brown, Wynton Marsalis, 

Chet Baker, Miles Davis 
Trompet modern  Terrence Blanchard, Woody Shaw, Ryan Kisor 
Trombone traditioneel  J. J. Johnson, Frank Rossolino, Carl Fontana 
Trombone modern  Ed Neumeister, Marc Nightingale, Bart van Lier 
Klarinet traditioneel  Benny Goodman, Ken Peplowsky 
Klarinet modern   Eddie Daniels       
Piano traditioneel  Oscar Peterson, Wynton Kelly 
Piano modern   Bill Evans, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett 
Gitaar tradiotoneel  Jim Hall, Wes Montgomerey 
Gitaar modern   John Scofield, Pat Metheny, Mike Stern 
Bas traditioneel  Ray Brown 
Bas modern   Dave Holland, Hein van de Gein 
 
Griselles (Bourgogne, Frankrijk), juli 2016 
Werner Janssen 
 
 
 



 5 

1. Samenklank 
 
Muziek is de optelsom van melodie, ritme en harmonie. De melodie is als meest 
herkenbare onderdeel de lijn die we zingen als er een tekst op is gemaakt. Ritme 
heeft te maken met beweging in de muziek. Lange noten, korte noten, maar ook met 
de “feel”. Een reggae heeft een ander ritme dan een hollandse klompendans. Swing 
klinkt anders dan funk. Het laatste ingrediënt, harmonie, is de basis waarop een 
muziekstuk gecomponeerd is. Het geeft sfeer en maakt duidelijk of de muziek ergens 
naar toe wil wil, of dat de muziek statisch is. Harmonie komt tot uitdrukking in 
akkoorden. Dat is het belangrijkste ondewerp van dit boek. 
 
Een toon kan alleen klinken in muziek, maar als er meer tonen tegelijk klinken dan 
wordt het leuker en ontstaat er sfeer. Afhankelijk van het aantal tonen dat tegelijk 
klinkt noem je zo’n samenklank een interval (2 tonen tegelijkertijd), drieklank (3 
tonen tegelijkertijd), of akkoord (4 of meer tonen tegelijkertijd) 
 
1.1 Intervallen 
Een interval geeft de afstand tussen twee tonen aan. Omdat er in ons Westerse 
toonsysteem twaalf tonen zijn die elk een halve toon van elkaar verwijderd zijn is het 
vaak handig om te meten in halve toonsafstanden. Er bestaan ook toonsystemen 
met kleinere afstanden. Dat noemt men microtonaliteit. Dit blijft hier verder buiten  
beschouwing. 
 
naam   notatie afstand voorbeeld 
Prime   1  0  Gloria in Excelsis deo 
Kleine secunde  b2  ½  Fϋr Elise, Stella by Starlight 
Grote secunde  2  1  Vader Jacob, Heal the world 
Kleine terts   b3  1 ½  Boer wat zeg je van mijn kippen 
Grote terts  3  2  Er is een kindeke 
Reine kwart   4  2 ½  Wilhelmus 
Overmatige kwart #4  3   
Reine kwint  5  3 ½  Star Wars 
Kleine sext  b6  4  Ziwago melody 
Grote sext  6  4 ½  Take the A ttrain 
Klein septiem  b7  5  West Side Story 
Groot septiem  7  5 ½   
Rein Octaaf  8  6  Over the rainbow 
Kleine none  b9  6 ½   
Grote none  9  7   
Duodecime  15  10  octaaf plus kwint   
 
 
Intervallen kleiner of gelijk aan een octaaf zijn complementair, dat wil zeggen ze 
vormen samen een octaaf. Bijvoorbeeld een reine kwint (bijv C-G) en een reine kwart 
(G-C) vormen samen een octaaf (C-C), maar ook een kleine terts (C-Es) en een 
grote sext (Es-C) en ook een groot septiem (C-B) en een kleine secunde (B-C) etc. 
 
 
 

 
 
 
 

44&
reine kwint reine kwart kleine terts grote sext groot septiem kleine secunde

ww ww wwb wwb ww ww
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1.2 Drieklanken 
Wanneer er drie tonen tegelijk klinken noemen we dat een drieklank. Als de afstand 
tussen deze tonen een (kleine of grote) terts is, dan levert iedere combinatie van 
tertsen een bepaalde drieklank op. 
 
Grote drieklank = grote terts + kleine terts 
Kleine drieklank = kleine terts + grote terts 
Verminderde drieklank = kleine terts + kleine terts 
Overmatige drieklank = grote terts + grote terts 
 
 

 
 
 
 
1.3 De “sus2” drieklank 
In popmuziek en moderne jazz komt vaak een variant van de drieklank voor waar de 
terts is vervangen door de 2, bijvoorbeeld Csus2 (stapeling van C, D en G). Omdat 
de terts zo ontbreekt is het dan niet bepaald of het om een majeur- of mineurklank 
(zie hoofdstuk 2) gaat. In jazz standards komt deze drieklank echter niet voor. 
 
 
 

 
 
 
Zodra er vier of meer tonen tegelijk klinken heet de samenklank een akkoord. Aan 
akkoorden is een apart hoofdstuk (6) gewijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44&
GROTE drieklank KLEINE drieklank VERMINDERDE drieklank OVERMATIGE drieklank

Drieklanken

www wwwb wwwbb www#n

44&
Csus2, of kortweg C2

De (sus)2 drieklank

www
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2. Toongeslachten 
 
 
2.1 Majeur en Mineur 
In de westerse klassieke muziek onderscheiden we twee toongeslachten, majeur 
(grote terts)  en mineur (kleine terts). Je kunt majeur associeren met vrolijk, of 
triomfantelijk en mineur met droevig, gedragen, sfeervol of stemmig. 
 
Bij ellke majeurtoonsoort hoort een mineurtoonsoort. Dan heten ze elkaars 
parallelllen. Ze zijn gerelateerd door een kleine terts afstand. Men noemt zo A mineur 
de parallel van C majeur (en omgekeerd) omdat ze allebei 0 voortekens hebben. Zo 
is D majeur de parallel van B mineur omdat ze allebei 2 kruisen hebben en Es 
mineur de parallel van Ges majeur, omdat ze beide 6 mollen hebben, etc. 
 
DUS : 
Van majeur naar mineur parallel een kleine terts OMLAAG 
Van mineur naar majeur parallel een kleine terts OMHOOG 
 
 
2.2 Blues 
De Blues is een muziekvorm die ontstaan is uit de worksongs van de zwarte 
bevolking die als slaaf werkzaam waren op de plantages in Amerika. Hoewel de 
Blues in zijn oervorm in majeur staat, mag er zowel een grote als kleine terts 
gespeeld worden. De kleine terts heet dan een “blue note” en geeft extra sfeer. 
 
Ook bestaat er een mineur blues.   
 
 
2.3 Niet westerse muziek 
In niet-westerse muziek kunnen weer andere toonsystemen voorkomen. Denk 
bijvoorbeeld aan Arabische of Indiase muziek. Zo komen in arabische muziek 
kwarttonen voor, tonen die een halve kleine secunde van elkaar verwijderd zijn. 
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3. Toonsoort en Kwintcirkel 
 
Het aantal voortekens (# kruizen, of b mollen) bepaalt de toonsoort waarin een 
muziekstuk staat. Als er geen voorteken is, staat het stuk in C, of in A mineur, 
elkaars parallelen. 
 
3.1 Kruisen 
0 kruisen het muziekstuk staat in C (of A mineur) 
1 kruis het muziekstuk staat in G (of E mineur) 
2 kruisen het muziekstuk staat in D (of B mineur) 
3 kruisen het muziekstuk staat in A (of Fis mineur) 
4 kruisen het muziekstuk staat in E (of Cis mineur) 
5 kruisen het muziekstuk staat in B (of Gis mineur) 
6 kruisen het muziekstuk staat in Fis (of Dis mineur) 
 
 
 

 
 
 
Ezelsbruggetje voor de kruisen 
Geef Die Aap Een Blauwe Fiets 
1       2     3     4     5           6 
 
 
3.2 Mollen 
0 mollen het muziekstuk staat in C (of A mineur) 
1 mol het muziekstuk staat in F (of D mineur) 
2 mollen het muziekstuk staat in Bes (of G mineur) 
3 mollen het muziekstuk staat in Es (of C mineur 
4 mollen het muziekstuk staat in As (of F mineur) 
5 mollen het muziekstuk staat in Des (of Bes mineur) 
6 mollen het muziekstuk staat in Ges (of Es mineur) 
 
 
Ezelsbruggetje voor de mollen 
Friese Boeren Eten Altijd Droge Gort 
1 F      2 Bes   3 Es  4 As  5 Des 6 Ges 
 

44&
C majeur of 
A mineur #

G majeur of 
E mineur ##

D majeur of 
B mineur ###

A majeur of 
F# mineur ####

Majeur en mineur parallellen (kruisen)

&#### ∑
E majeur of 
C# mineur ##### ∑

B majeur of 
G# mineur ###### ∑

F# majeur of 
D# mineur

∑ ∑ ∑ ∑
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NB : Als er een kruis bijkomt (of een mol afgaat) schuift de toonsoort een reine kwint 
op. Daarom worden het schema beneden ook wel kwintencirkel genoemd. 
 
 

 
 
 
 
 
 

44&
C majeur of 
A mineur

b
F majeur of 
D mineur

bb
Bb majeur of 
G mineur

bbb
Eb majeur of 
C mineur

bbbb

Majeur en mineur parallellen (mollen)

&bbbb
Ab majeur of 
F mineur

∑ bbbbb ∑
Db majeur of 
Bb mineur

bbbbbb ∑
Gb majeur of 
Eb mineur

∑ ∑ ∑ ∑
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4. Functies 
 
Een muziekstuk is interessant door de verschillen in spanning die worden 
opgeroepen. Soms klinkt het heel rustgevend, soms voel je dat je gehoor ergens 
naar toe wordt geleid. In muziek kunnen er drie soorten functies voorkomen : 
 
4.1 Tonica 
De tonica functie definieert de toonsoort en klinkt stabiel. 
 
4.2 Dominant 
Een dominant functie vraagt om een oplossing en is instabiel 
 
4.3 Subdominant 
Te vergelijken met dominant, maar dan verzwakt. Is enigszins instabiel, klinkt een 
beetje “vaag”. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Elke functie wordt onderstreept door een bepaalde harmonie. Bij elk van deze 
functies horen akkoorden. In hoofdstuk 6 volgt meer uitleg over akkoorden 
 
 
 

G D7

G

5

C&# TONICA DOMINANT

Berend Botje

&# TONICA

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ œ œ ˙

G A‹ D7 G

44&# TONICA SUBDOMINANT DOMINANT TONICA

Zeg ken jij de mosselman ?

œ œ œ ™ œj œ œ œ ™ œj œ œ œ ™ œj œ œ ˙
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5. Toonladders 
 
 
Toonladders vormen de melodische basis van muziek. In de westerse klassieke 
muziek kunnen we toonladders op twee manieren indelen : in majeur en mineur of 
aan de hand van de kerktoonladders door de begintoon steeds op te schuiven.  
 
5.1 De majeurladder 
Bij het toongeslacht majeur hoort natuurlijk de grote terts toonladder (majeur 
toonladder) met afstanden tussen de opeenvolgende noten 1 – 1 – ½ - 1 – 1 – 1 – ½, 
bijvoorbeeld C majeur (andere majeurladders door te transponeren) : 
 

 
 
 
5.2 De mineurladders 
Bij het toongeslacht mineur kunnen vier toonladders voorkomen. De eerste vijf tonen 
uit de ladder liggen vast, maar met toon 6 en 7 zijn vier combinaties te maken. Deze 
vier heten mineur tetrachord (tetra=4). We hebben dan : 
 
Aeolisch of rein of oorspronkelijk mineur (6 en 7 rein) 1 - ½ - 1 – 1 - ½ - 1 - 1, 
bijvoorbeeld A mineur aeolisch, klinkt een beetje slap 
 
 

 
 
 
Dorisch (6 verhoogd en 7 rein) 1 – ½  – 1 – 1 – 1 – ½ - 1, klinkt een beetje raar en 
pittiger dan aeolisch 
 
 

 
 
Harmonisch (6 rein en 7 verhoogd) 1 – ½ -1 – 1 – ½ - 1 ½ - ½  met zeer 
karakteristieke kleine terts (1 ½ ), arabische klank 
 
 
 

44&
1 1 1/2 1 1

1 1/2

 C majeur ladder

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
1 1/2 1 1 1/2

1 1

A mineur rein (oorspronkelijk, of aeolisch)

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
1 1/2 1 1 1 1/2 1

A mineur dorisch

œ œ œ œ œ œ# œ œ
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Melodisch (6 verhoogd en 7 verhoogd) 1 – ½ - 1 -1 -1 -1 – ½ , je zou het kunnen 
zien als de majeurladder, maar dan met een kleine terts. Klinkt triomfantelijk. In de 
klassieke muziek wordt deze ladder gewoonlijk stijgend melodisch gespeeld, maar 
dalend rein. In jazzmuziek spelen we echter een ladder bij een akkoord en als het 
akkoord niet verandert dan blijft de ladder gewoon hetzelfde. 
 
 

 
 
 
5.3 Kerktoonladders 
In de westerse muziek bestaat een diatonische toonladder gewoonlijk uit zeven 
tonen, bijvoorbeeld de majeur en mineurladders. Uitgaande van een constant aantal 
voortekens kunnen we echter ook ladders maken door de begintoon steeds een noot 
op te schuiven. Afhankelijk van de rangschikking van de noten worden zo zeven 
basisladders onderscheiden, de kerktoonsoorten. Als we uitgaan van toonsoort C 
majeur dan hebben al deze kerktoonladders dus eveneens nul voortekens. Uiteraard 
kunnen de kerktoonladders in alle andere toonsoorten net zo berekend worden. 
 
 
1 ionisch 1 – 1 - ½ - 1 – 1 – 1 - ½  majeur toonladder (bekend) 
 
 

 
 
 
2 dorisch 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½  - 1  (bekend) 
 
 

 

44&
1 1/2 1 1 1/2 1 1/2 1/2

A mineur harmonisch

œ œ œ œ œ œ œ# œ

44&
1 1/2 1 1 1 1 1/2

A mineur melodisch

œ œ œ œ œ œ# œ# œ

44&
1 1 1/2 1 1

1 1/2

 C ionische ladder (majeur)

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
1 1/2 1 1 1

1/2 1

 D (mineur) dorische ladder met basisladder C

œ œ œ œ œ œ œ œ
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3 frygisch ½ - 1 – 1 – 1 - ½ - 1 – 1 (Spaans karakter) 
 

 
 
 
4 lydisch 1 – 1 – 1 - ½ - 1 – 1 - ½   (helder geluid) 
 

 
 
 
5 mixolydisch 1 – 1 - ½ - 1 – 1 - ½ - 1  
 

 
 
 
 
6 aeolisch 1 - ½ - 1 – 1 - ½ - 1 - 1 oorspronkelijk mineur (bekend) 
 

 
 
 
7 locrisch ½ - 1 – 1 - ½ - 1 – 1 – 1 
 

 
 
 

44&
1/2 1 1 1 1/2 1 1

 E (mineur) frygische ladder met basisladder C

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
1 1 1 1/2 1 1 1/2

 F (majeur) lydische ladder met basisladder C

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
1 1 1/2 1 1 1/2 1

 G mixolydische ladder met basisladder C

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
1 1/2 1 1 1/2 1 1

 A (mineur) aeolische ladder met basisladder C

œ œ œ œ œ œ œ œ

44&
1/2 1 1 1/2 1 1 1

 B locrische ladder met basisladder C

œ œ œ œ œ œ œ œ
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6. De vijf basisakkoorden van het Real Book 
 
Een akkoord is een stapeling van tertsen. De basis van een akkoord wordt 
gevormd door de grondtoon (1), de terts (3), de kwint (5) en het septiem (7). Vooral 
de 3 en 7 zijn karakteristiek voor de kleur van een akkoord. De individuele noten die 
deze stapeling van tertsen vormen (in dit geval 1, 3, 5 en 7) wordt arpeggio 
genoemd. In het Ral Book zijn er vijf basisakkoorden waarop gevarieerd kan worden.  
  
6.1 Majeur 
Het basisakkoord in majeur is het Majeur 7 akkoord, de stapeling van achtereen-
volgens een grote terts, een kleine terts en een grote terts. Met grondtoon C bestaat 
het arpeggio dus uit C, E, G en B. Dit akkoord wordt genoteerd als  CΔ, CΔ7, of C 
Maj 7. 
 
6.2 Mineur 
Het basisakkoord in mineur is het mineur 7 akkoord, de stapeling van achtereen-
volgens een kleine terts, een grote terts en een kleine terts. Met grondtoon C bestaat 
het arpeggio dus uit C, Eb, G en Bb. Dit akkoord wordt genoteerd als Cm7, of Cmi7. 
 
6.3 Dominant 
Een dominant septiem akkoord (kortweg dominant) is een stapeling van een grote 
terts, kleine terts en kleine terts en wordt, met grondtoon C, genoteerd als C7. Dit 
akkoord klinkt instabiel en wil ergens anders naar toe oplossen. Dat heet dominant 
functie (zie hoofdstuk 4). Het begrip dominant heeft in de muziek dus zowel de 
betekenis van een instabiele functie als van een specifiek type akkoord, namelijk met 
tertsenstapeling groot, klein en klein. Vaak gaan deze samen.  
 
Alleen in blues komt het dominant septiemakkoord voor als tonica akkoord. Voor de 
improvisator zijn dominanten de meest uitdagende akkoorden. Daarom is hier een 
apart hoofdstuk aan gewijd (hoofdstuk 15). 
 
6.4 Halfverminderd 
De stapeling van achtereenvolgens een kleine terts, een kleine terts en een grote 
terts heet “halfverminderd”. Het is een verminderde drieklank (zie paragraaf 1.2) met 
daarop een grote terts. Met grondtoon A hebben we als arpeggio dus A-C-Eb-G. De 
notatie is Aφ of Ami7 b5. 
 
6.5 Verminderd 
Het verminderde akkoord is een stapeling van allemaal kleine tertsen, d.w.z. een 
stapeling van een verminderde drieklank met een kleine terts. Ze worden meestal 
met hun engelstalige naam aangeduid, bijvoorbeeld C diminished, notatie Cdim of 
Co. Met grondtoon C bestaat het dim akkoord uit C-Eb-Gb en A.  
Dit akkoord is symmetrisch, d.w.z. als we een andere toon uit het arpeggio als 
gronbdtoon kiezen, dan krijgen we weer een verminderd akkoord. Eigenlijk zijn er 
slechts 3 verschillende verminderde akkoorden, Cdim, C# dim en Ddim, want Eb dim 
is een omkering van C dim en E dim van C# dim, etc. 
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7. Varianten op de basisakkoorden 
 
Op de vijf basisakkoorden waarop het Real Book is gebaseerd, bestaan varianten 
met elk hun eigen specifieke kleur of gevoel dat ze overbrengen. 
 
7.1 Majeur 
Op het basisakkoord Majeur 7 bestaat de variant Majeur 6, de stapeling van 
achtereen-volgens een grote terts, een kleine terts en een verminderde terts (= grote 
secunde). Met grondtoon C bestaat het arpeggio dus uit C, E, G en A. Dit akkoord 
wordt genoteerd als C6, of C Maj 6. Dit akkoord klinkt ouderwetser dan het basis-
akkoord C Maj 7en komt vaak voor in salsa muziek. 
 
7.2 Mineur 
Op het basisakkoord mineur 7 bestaat als eerste variant het mineur 6 akkoord. Dit is 
een stapeling van achtereenvolgens een kleine terts, een grote terts en een vermin-
derde terts (= grote secunde). Dit akkoord heeft een meer nostalgische klank dan het 
mineur 7 akkoord en wordt weer veel in de salsa muziek gebruikt. Met grondtoon C 
bestaat het arpeggio uit C, Eb, G, A en wordt het genoteerd als Cm6 of Cmi6. 
 
De tweede variant is het mineur majeur akkoord, een stapeling van een kleine 
terts, een grote terts en weer een grote terts. Met grondtoon C hebben we dan C-Eb-
G-B. Het wordt genoteerd als CmΔ, CmΔ7, CmiΔ, CmiΔ7, of CmiMaj7. Het is een 
akkoord met een heel pittige, uitgesproken klank. 
 
7.3 Dominant en sus akkoord 
Als we de terts uit het dominant septiem een halve toon verhogen krijgen we een 
zogenaamd “sus4 akkoord”. C7sus4 bestaat uit C, F, G, en Bb. De F “hangt” als het 
ware in dit akkoord want je gehoor trekt de F naar de E toe. Dit hangen wordt in het 
engels “suspension” genoemd, vandaar de naam. 
 
Het sus4 akkoord heeft een specifieke sfeer en klinkt enigszins vaag. Het komt 
meestal voor als functie subdominant, minder uitgesproken dan de echte 
dominnatfunctie. Een bekende compositie uit het Real Book die opgebouwd is uit 
sus4 akkkoorden is “Maiden Voyage” van Herbie Hancock. 
 
7.4 Het halfverminderd en mineur 6 akkoord 
Elk akkoord kunnen we “omkeren”. In de eerste omkering nemen we in plaats van de 
grondtoon de terts als laagst noot. In de tweede omkering de kwint en in de derde 
omkering het septiem. Als we de derde omkering bekijken van Cmi6 krijgen we zo 
precies Aφ. Je zou kunnen zeggen dat Aφ niet bestaat, maar de derde omkering is 
van Cmi6. 
 
Het belang hiervan voor de improvisator is dat het makkelijker denkt om over een 
mineur klank te spelen dan over iets abstracts als helfverminded. Je kunt je aanwen-
nen om bij halfverminderd meteen het bijbehorende mineur 6 akkoord te denken.  
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8. Trappen, laddereigen akkoorden en kerktoonsoorten 
 
Als je improviseert dan wil je graag weten op welk akkoord je welke toonladder kunt 
spelen. In dit hoofdstuk leggen we de link tussen akkoorden en (kerk)toonladders.  
 
Gewoonlijk staat een muziekstuk in een bepaalde (hoofd)toonsoort en bij deze 
hoofdtoonsoort past een hoofdtoonladder. Jazz standards staan in majeur, of mineur 
(bij een blues onderscheiden we de majeur en de mineur blues). In eerste instantie 
bekijken we het toongeslacht majeur. 
 
8.1 Trappenanalyse in majeur 
De toonladder van C majeur bestaat uit de tonen C, D, E, F, G, A en B. Elk van deze 
tonen vormt de basis voor een “trap”. C is de eerste trap. Dit duiden we aan met de 
romeinse “I”, D is de tweede trap (II), etc. tot en met B, de zevende trap (VII). Op elk 
van deze trappen kan een van de vijf basisakkoorden gevormd worden. 
 
Als we op de eerste trap een tertsenstapeling maken waarbij we alleen tonen uit de 
hoofdtoonladder gebruiken, dan krijgen we C-E-G-B, het akkoord C Maj 7. We 
zeggen dan “op de eerste trap staat het akkoord C majeur 7”. Dit noemen we een 
ladderiegen akkoord omdat de akkoordtonen allemaal uit noten van de hoofdtoon-
ladder (in dit geval C) in bestaan.  
 
Op de tweede trap kunnen we de tertsen D-A-F-C stapelen, wat het laddereigen 
akkoord Dmi7 op levert. Op de derde trap vinden we als laddereigen akkoord E-G-B-
D, dat is Emi7. Op de vierde trap vinden we F-A-C-E (Fmaj7), op de vijfde trap G7, 
op de zesde trap Ami7 en tenslotte op de zevende trap Bmi7b5. 
 
 
 

 
 
 
Als je improviseert dan wil je graag weten welke toonladder je kunt spelen op elk 
akkoord. Er geldt de volgende regel : 
 
Op elk laddereigen akkoord speel je de ladder van de 
hoofdtoonsoort 
 
Dat betekent dat we op de Ie trap de ionische ladder spelen (C majeur). Op de IIe 
trap zoeken we een ladder met de noten van C majeur, met vertrekpunt D. Dat is D 
mineur dorisch. Op de III e trap spelen we dan E frygisch. Op IV spelen we dan F 
lydisch, op V G mixolydisch, op VI spelen we A aeolisch en tenslotte op VII krijgen 
we B locrisch. Precies ….  de kerktoonladders. Niet moeilijk, gewoon de hoofdtoon-
ladder C steeds één stapje opschuiven. 
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In een andere toonsoort werkt het precies hetzelfde. We spelen de kerktoonladders 
als er een laddereigen akkoord op een trap staat. We spelen dan dus steeds het 
aantal voortekens van de hoofdtoonsoort. In de toonsoort D majeur (met twee 
kruisen) krijgen we bijvoorbeeld : 
 
 

 
 
De ladders op deze laddereigen akkoorden zij steeds met 2 kruisen (zoals de 
hoofdtoonsoort D majeur), waarbij het beginpunt steeds opschuift. Dus D ionisch, E 
mineur dorisch, Fis frygisch, G lydisch, A mixolydisch, B aeolisch, Cis locrisch. 
 
We zien nu dat Emi7 zowel een laddereigen akkoord op de derde trap in C majeur 
kan zijn, maar ook een laddereigen tweede trap in D majeur (en trouwens ook nog 
een zesde trap in G majeur). In het eerste geval is de ladder E mi frygisch, met 0 
kruisen en mollen. In het tweede geval is de ladder E mi dorisch met twee kruisen 
(en in het derde geval E mi aeolisch, met 1 kruis). 
 
Het is dus NIET zo dat er een 1 op 1 relatie betsaat tussen akkoord en ladder ; 
op één akkoord passen juist meerdere toonladders en de functie bepaalt welke. 
 
Bij wijze van voorbeeld hier ook nog een trappenschema voor de toonsoort  Bes 
majeur. De ladders op de laddereigen akkoorden hebben hier steeds 2 mollen, net 
zoals de hoofdtoonsoort Bes. 
 
 

 
 
Alle mogelijke combinaties van majeur 7 / mineur 7 akkoorden en ladders in een 
majeur hoofdtoonsoort, met hun functie, vind je hier : 
 
Akkoord Trap  Functie Ladder 
CΔ7  I in C  tonica  C ionisch (C majeur) 
  IV in G  subdominant C lydisch (G majeur) 
Dmi7  II in C  subdominant D mineur dorisch (C majeur) 
  III in Bb tonica  D frygisch (Bb majeur) 
  VI in F  tonica  D mineur aeolisch (F majeur) 



 18 

In hoofdstuk 4 hebben we kennis gemaakt met de functies in muziek. Sommige 
akkoorden drukken een bepaalde functie uit. De relatie tussen functie, akkoord en 
trap is bij laddereigen akkoorden als volgt : 
 
Functie  Trap 
Tonica   I, III en VI 
Dominant  V 
Subdominant  II en IV 
 
We komen in een  muziekstuk vaak akkoorden tegen die niet laddereigen zijn. Dan 
hoort daar dus een andere ladder bij. Welke ladder dat is leren we verder in dit boek.  
 
Het is dus zaak bij de analyse van een standard eerst te kijken waar de 
laddereigen akkoorden zijn. Als we laddereigen akkoorden op de trappen 
tegenkomen spelen we de ladder (en voortekens) van de hoofdtoonsoort ! 
 
8.2 Trappenanalyse in mineur 
Als we in een mineur toonsoort een trappenanalyse willen maken, dan kunnen er op 
de eerste trap drie akkoorden voorkomen. Laten we in eerste instantie kijken naar A 
mineur, want deze toonsoort heeft geen kruisen en mollen. Met Ami7 op de eerste 
trap kunnen dan het volgende trappenschema maken : 
 
 

 
 
 
Meestal wordt AmiMaj7 als akkoord op de 1e trap gezien. We krijgen dan op de 5e 
trap weer een dominant, net als in majeur. Het trappenschema ziet er dan zo uit : 
 
 

 
 
In de praktijk komen in het Real Book in mineurcomposities bijna alleen de trappen I, 
II, IV en V voor. 



 19 

 
 
De kerktoonladders zijn allemaal verschoven majeurladders. Er is geen (verschoven) 
majeurladder te vinden die past op het akkoord AmiMaj7. Deze zou zowel een C als 
een Gis moeten hebben en die bestaat niet. Zouden we Ami7 als akkoord op de 1e 
trap nemen, dan zouden zowel de aeolische ladder van modus C, als de dorische 
ladder van modus G, als de frygische ladder van modus F passen. Dat levert al drie 
mogelijkheden op.  
 
In een mineur hoofdtoonsoort kunnen we dus niet een eenduidig schema met 
laddereigen akkoorden maken, zoals in majeur. We laten mineur dan ook verder 
buiten beschouwing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


