
De	  spanning	  van	  het	  dominant	  7	  akkoord	  en	  de	  oplossing	  daarvan.	  
	  
	  
	  
Wat	  een	  dominant	  akkoord,	  bijvoorbeeld	  deze	   C7,	  
	  	  	  	  
tot	  een	  spanningsakkoord	  maakt	  is	  de	  afstand	  van	  de	  terts	  	  (E)	  tot	  de	  septiem	  (Bb).	  	  
	  
	  Dit	  interval	  zorgt	  voor	  de	  kenmerkende	  onrust	  in	  het	  akoord.	  Laat	  
de	  rest	  van	  het	  akkoord	  maar	  eens	  weg	  en	  speel	  alleen	  deze	  twee	  
noten,	  dan	  hoor	  je	  die	  spanning	  heel	  duidelijk;	  dit	  interval	  wil	  
oplossen.	  	  
	  
	  
Vaak	  (maar	  niet	  altijd	  )	  lost	  een	  dominant	  akkoord	  op	  naar	  een	  
akkoord	  dat	  een	  kwart	  hoger	  (of	  een	  kwint	  lager)	  ligt.	  Het	  volgende	  
akkoord	  in	  de	  kwartencirkel.	  In	  het	  volgende	  voorbeeld	  is	  dat	  een	  
F7	  (een	  nieuw	  dominant	  akkoord	  dus),	  maar	  C7	  had	  ook	  kunnen	  
oplossen	  naar	  een	  statisch	  F	  majeur	  akkoord.	  	  
	  
Kijk	  nu	  eens	  naar	  waar	  de	  spanningsnoten	  van	  C7	  precies	  	  
naar	  toe	  oplossen	  in	  het	  volgende	  akkoord	  F7.	  	  

• De	  Septiem	  daalt	  een	  halve	  toon	  naar	  de	  terts	  van	  
het	  volgende	  akkoord	  

• De	  Terts	  stijgt	  een	  halve	  toon	  naar	  de	  gondtoon	  
van	  het	  volgende	  akkoord.	  

	  

	  
	  
1.	  de	  slot	  lick	  van	  de	  tenor	  solo	  op	  
“Splanky”	  	  

	  
	  
	  

2.	  Sonny	  Stitt’s	  lick	  in	  	  
	  	  	  	  	  “Lester	  Leaps	  In”	  
	  
	  
	  
	  

	  

Dat	  geeft	  ons	  als	  bespelers	  van	  melodie	  instrumenten	  een	  (of	  eigenlijk	  twee)	  uitgelezen	  
kans(en)	  om	  akoorden	  prettig	  met	  elkaar	  te	  verbinden.	  Je	  hoeft	  immers	  maar	  een	  halve	  
toon	  te	  dalen	  of	  te	  stijgen	  om	  te	  “landen”	  in	  het	  nieuwe	  akkoord.	  De	  oplossing	  van	  de	  
spanning	  is	  dus	  altijd	  dichtbij	  !	  Jazzmuzikanten	  maken	  hier	  dan	  ook	  dankbaar	  en	  veel	  
gebruik	  van	  om	  logische,	  makkelijk	  klinkende	  lijnen	  te	  spelen	  over	  akkoorden.	  Als	  je	  
transcripties	  (uitgeschreven	  solo’s	  )	  bekijkt	  zie	  je	  deze	  “van	  7	  naar	  3	  oplossingen”	  aan	  de	  
lopende	  band	  voorbijkomen.	  
Een	  paar	  voorbeelden:	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Uit	  een	  trompet	  solo	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  van	  Clifford	  Brown.	  

	  

	  

Is	  het	  nu	  zo	  dat	  muzikanten	  tijdens	  het	  spelen	  “plannen”	  dat	  ze	  deze	  oplossingen	  gaan	  
spelen	  ?	  In	  de	  trant	  van	  “Ik	  ben	  nu	  op	  een	  dominant	  akkoord	  en	  ga	  van	  de	  septiem	  naar	  
de	  terts	  om	  in	  het	  volgende	  akkoord	  te	  komen”	  ?	  	  
Het	  antwoord	  is	  nee.	  	  Deze	  3	  voorbeelden	  komen	  uit	  geïmproviseerde	  solo’s,	  en	  je	  hebt	  
tijdens	  het	  improviseren	  simpelweg	  de	  tijd	  niet	  om	  op	  die	  manier	  te	  denken.	  Toch	  is	  
het	  ook	  allesbehalve	  toevallig	  dat	  deze	  “van	  7	  naar	  3”	  oplossingen	  zo	  vaak	  gespeeld	  
worden.	  Een	  ervaren	  muzikant	  zal	  deze	  oplossingen	  als	  het	  ware	  “aan	  horen	  komen”	  
voor	  hij	  ze	  speelt.	  
De	  vingers	  volgen	  dan	  je	  innerlijke	  gehoor	  en	  je	  speelt	  deze	  oplossingen	  “spontaan”.	  
“Spontaan”	  is	  dan	  wel	  tussen	  aanhalingstekens	  geplaatst	  want	  daar	  gaat	  wel	  het	  een	  en	  
ander	  aan	  vooraf.	  	  In	  het	  geval	  van	  een	  doorgewinterde	  muzikant	  vaak	  veel	  vlieguren	  
op	  de	  podia	  maar	  ook	  veel	  studie	  uren	  thuis.	  Het	  is	  een	  proces	  wat	  tijd	  kost.	  Je	  kunt	  het	  
echter	  wel	  oefenen	  en	  daarmee	  het	  proces	  versnellen.	  Heb	  je	  de	  vorige	  twee	  lessen	  al	  
onder	  de	  knie	  dan	  kun	  je	  nu	  de	  overgangen	  van	  akkoord	  naar	  akkoord	  effectief	  
oefenen.	  Je	  hebt	  er	  het	  volgende	  voor	  nodig:	  
	  

1. Je	  moet	  je	  akkoorden	  kennen	  en	  kunnen	  spelen.	  Als	  je	  de	  vorige	  les	  goed	  hebt	  
verteerd	  dan	  kun	  je	  alle	  dominant	  akkoorden	  spelen	  en	  weet	  je	  welke	  uit	  welke	  
noten	  elk	  akkoord	  is	  opgebouwd.	  

2. Je	  moet	  weten	  waar	  je	  bent	  en	  waar	  je	  naar	  toe	  gaat.	  In	  de	  praktijk	  betekent	  dit	  
dat	  je	  het	  akkoordenschema	  ,(	  de	  volgorde	  waarin	  de	  akkoorden	  voorkomen	  in	  
een	  liedje	  en	  hoe	  lang	  ze	  duren	  )	  uit	  je	  hoofd	  moet	  kennen.	  Voor	  de	  oefening	  in	  
deze	  les	  heb	  je	  genoeg	  aan	  het	  kennen	  van	  de	  kwartencirkel	  en	  die	  ken	  je	  nog	  
van	  de	  vorige	  lessen	  over	  akkoorden.	  	  

3. Je	  moet	  de	  overgangen	  van	  het	  ene	  naar	  het	  andere	  akkoord	  zo	  vaak	  hebben	  
gespeeld	  en	  geoefend	  dat	  het	  een	  tweede	  natuur	  is	  geworden	  en	  volkomen	  
logisch	  voor	  je	  is	  om	  te	  spelen.	  Dat	  heb	  je	  nog	  niet	  gedaan	  en	  dat	  gaan	  we	  zo	  
oefenen.	  
	  

	  Om	  zover	  te	  komen	  dat	  je	  op	  den	  duur	  de	  akkoorden	  bijna	  automatisch	  soepeltjes	  met	  
elkaar	  verbindt	  moet	  je	  tijdens	  het	  oefenen	  juist	  wel	  nadenken	  over	  waar	  je	  bent,	  
welke	  noot	  je	  speelt	  en	  hoe	  je	  naar	  het	  volgende	  akkoord	  gaat.	  Doe	  het	  daarom	  eerst	  
langzaam.	  Zo	  langzaam	  als	  nodig	  is	  om	  het	  goed	  te	  doen.	  Maak	  je	  nog	  even	  niet	  druk	  
over	  het	  tempo,	  je	  kunt	  de	  oefening	  eerst	  ook	  rubato,	  zonder	  vast	  tempo	  spelen.	  Het	  
belangrijkste	  is	  dat	  je	  de	  overgangen	  en	  de	  logica	  daarvan	  snapt	  en	  hoort.	  Je	  leert	  het	  
“aan	  horen	  komen	  “	  door	  het	  gewoon	  veel	  te	  doen.	  Je	  vindt	  de	  oefening	  plus	  wat	  tips	  
op	  de	  site,	  op	  een	  aparte	  pdf	  zodat	  je	  hem	  ook	  los	  uit	  kunt	  printen.	  
	  
	  
	  


