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De intertekstualiteit van John Lewis’ ‘Milano’ 

Op zoek naar de bronnen waarop John Lewis zijn ‘Milano’ kon hebben gebaseerd, stuit men 
al gauw op twee stukken uit de jazzhistorie, die een zekere verwantschap met elkaar vertonen. 
Het eerste stuk is geschreven door Dizzy Gillespie (‘Woodying You’, 1944); het tweede is van 
de hand van John Lewis zelf (‘Sketch I’, 1953). Vooral die laatstgenoemde compositie kan 
men beschouwen als een voorstadium voor het stuk ‘Milano’  zoals we dat nu kennen. Dat 
laat onverlet dat Gillespie de ware ‘Urheber’ is geweest; in ‘Milano’ is hij nooit ver weg, zij 
het altijd in zware vermomming. In een wonderlijke samensmelting van allerlei elementen 
uit die twee eerstgenoemde stukken is uiteindelijk in het derde stuk de definitieve eindversie 
tot stand gekomen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren wordt in dit artikel beschreven.  

Na de roerige jaren veertig was, amper tien jaar na zijn geboorte, de beboprevolutie over 
zijn hoogtepunt heen. Haar idealen waren aan vernieuwing toe en er was behoefte aan 
een nieuw geluid. Het muzikale klimaat onderging radicale veranderingen en de aandacht 
voor de traditie raakte ‘en vogue’; ook niet-jazztradities konden rekenen op een groeiende 
belangstelling. Het zat in de lucht en manifesteerde zich alom. 
 John Lewis behoorde tot die eerste post-bop-generatie die begin jaren vijftig de fakkel 
overnam van protagonisten als Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell en Tadd Dameron, 
die de bebop tot grote hoogten hadden gebracht. Naast Lewis traden op de voorgrond zulke 
uiteenlopende figuren als Johnny Carisi, Lee Konitz, Gerry Mulligan, Miles Davis en Gil Evans. 
Het gezamenlijke project van deze generatie, dat plaatsvond aan het eind van de jaren veertig 
en het begin van de jaren vijftig, en dat later onder de naam Birth of the Cool grote faam zou 
verwerven, was een van de eerste manifestaties van deze nieuwe tijdgeest. ‘Cool’ staat hierbij 
diametraal tegenover ‘hot’, met als resultaat grotere aandacht voor detaillering in arrangement 
en design – een en ander eventueel op straffe van verlies aan spontaniteit en swing. Lewis 
werkte daar enthousiast aan mee: hij schreef er arrangementen voor en hij fungeerde ook 
als pianist in deze band. Hij schreef ook een compositie getiteld ‘Rouge’; later zou hij deze 
compositie, in een aan zijn nieuwe ensemble het Modern Jazz Quartet aangepaste versie, 
omvormen tot het Neo-Elisabethaanse ‘The Queen’s Fancy’. 
 In de jaren veertig had Lewis het vak geleerd van Dizzy Gillespie, in wiens big band 
hij de rol van vaste componist/arrangeur/pianist vervulde. Zo schreef hij als co-auteur 
mee aan Dizzy’s ‘Two Bass Hit’, arrangeerde standard-ballads, en schreef ook originele 
composities, waarvan een Toccata for Trumpet and Orchestra (1947) al meteen getuigde 
van een meer dan gewone ambitie. 
 De ontwikkeling van Lewis laat zich als volgt schetsen. De nieuwe tijdgeest en zijn 
bijzondere talent stelden hem in staat vroegere modellen te transformeren tot stukken 
voor het door hem opgerichte Modern Jazz Quartet.1 Hele bigbandarrangementen 
werden omgeschreven tot kamerjazz.2 Het M.J.Q. kleedde zich – ook letterlijk – in nieuwe 

1 In het speciale geval van Lewis valt bovendien een groeiende belangstelling voor de Europese 

muziekgeschiedenis op. Uit dien hoofde is hem wel eens een zeker traditionalisme /‘arrière-gardisme’ 

verweten. Hij neigt naar een uiterste concentratie van het eenmaal gekozen materiaal; een uiterst delicate 

bezigheid zoals wij nog zullen zien.

2 Bijvoorbeeld: de M.J.Q.-uitvoering van ‘Woodying You’ (Atlantic 1231) (1956) is een exacte transcriptie van het 

originele Gillespie-Fuller-arrangement uit 1947 (RCA-Victor).

1dutch journal of music theory, volume 17, number 1 (2012)

 Ik bedank Barbara Bleij voor haar onmisbare bijdrage aan de totstandkoming van dit artikel.
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jasjes. De groep presenteerde zich als een waar kamermuziekensemble, was onberispelijk 
gekleed, men gedroeg zich waardig en voornaam. Lewis had gestudeerd aan de Manhattan 
School of Music en had daar in 1953 zijn Masters Degree behaald. Zodoende werd de 
jazzmuziek in deze tijd opeens respectabel! Voorbij was de tijd van de clownerieën van 
zijn voormalige broodheer en mentor Dizzy Gillespie, om nog maar te zwijgen van 
diens voormalige inspirator Cab ‘Hi-de-Ho’ Calloway, die eerder op zijn beurt Gillespie 
tot voorbeeld had gediend. In de muziek die het M.J.Q. ten gehore bracht, kan men 
tevens sporen van oudere modellen uit allerlei genres ontwaren, vooral in Lewis’ eigen 
composities.
 Intussen kunnen die sporen zo geraffineerd verstopt zijn dat men als toehoorder 
daar in eerste instantie niet eens iets van merkt. De manier waarop hij dan te werk 
gaat wil ik nu demonstreren aan de hand van een mogelijke ontstaansgeschiedenis van 
Lewis’ oorspronkelijke compositie ‘Milano’ (1954). Dat wil zeggen dat ik een poging 
tot reconstructie wil wagen: ik wil dan aantonen dat Lewis zich bij het componeren 
van dit stuk baseerde op de precies tien jaar eerder uitgekomen compositie van Dizzy 
Gillespie ‘Woodying You’ (1944), die ook wel bekend staat onder de naam ‘Algo 
Bueno’. Tijdens zijn verblijf in de band van Gillespie zal Lewis dit stuk talloze malen 
gespeeld hebben en hij moet het dus goed hebben gekend. Lewis heeft een lange 
weg moeten afleggen vooraleer hij de definitieve versie van ‘Milano’ heeft kunnen 
voltooien. Mijn doel is een reconstructie te laten zien in drie fasen: 1) ‘Woodying You’, 
de Gillespiaanse oerbron; 2) ‘Sketch I’, de eerste omvorming die nog maar ten dele 
geslaagd kan worden genoemd; 3) ‘Milano’, de definitief geslaagde versie, het derde en 
laatste stuk van deze bespreking. 

‘Woodying You’
Ik geef nu eerst een beschrijving van Gillespie’s stuk ‘Woodying You’, in de oorspronkelijke 
versie van Dizzy en Coleman Hawkins. Het kwam uit in 1944 op het platenlabel Apollo, 
onder nummer 751. Aanvankelijk is het geschreven voor bandleider Woody Herman, die 
het destijds echter niet op de plaat heeft uitgebracht. Het stuk staat in de toonsoort Des-
groot, telt vier zinnen van acht maten en is een enkelvoudig driedelige liedvorm met als 
vormschema a-a-b-a. Het stuk wortelt nog stevig in de riff-cultuur, een erfenis van de late 
jaren dertig, de periode van de swingmuziek. We horen dat meteen al aan het piano-intro: 
een ostinate melodische figuur van twee maten wordt tweemaal transponerend herhaald 
waarna in de zevende en achtste maat de afsluiting plaatsvindt (Voorbeeld 1a). Het tempo 
van die eerste opname van Diz en Hawk ligt hoog (M.M. ongeveer: halve noot = 100).3

 De oorspronkelijke melodie van het a-gedeelte staat in Voorbeeld 1b. De kerntonen 
doorlopen in een trapsgewijs dalende beweging het overmatig tetrachord f ’’ tot en met 
ces’; de ambitus vormt een tritonus. In de maten 7 en 8 wordt deze frase afgesloten, de 
melodie van kerntonen springt af naar de vijfde toon van de toonsoort. De kerntonen van 
de onderste stem in de oneven maten doorlopen ook een trapsgewijs dalend overmatig 
tetrachord met als ambitus de tritonus van g tot en met des (Voorbeeld 1c). Beide 
tetrachorden overlappen elkaar deels. Zij behoren tot dezelfde hexatonische collectie, ook 
wel de heletoonsladder genoemd. 
 De oorspronkelijke zetting (buitenstemmen van Voorbeeld 1c) laat zich beschrijven als 
een contrapunt van de vierde soort:4 de bovenste stem, hier gereduceerd tot de kerntonen, 
vertoont steeds een dissonante vertraging ten opzichte van de bas in de oneven maten, 
waarbij de bas op het moment van de oplossing niet kiest voor de sext maar voor de deciem. 
Dit resulteert in een decimensatz, gezien vanuit de even, relatief zwakke, maten. Vanuit 

3 Vergelijk de veel tragere geromantiseerde versie die Miles Davis in 1952 op de plaat zette voor Blue Note, BLP 

1501, Volume I, onder de titel ‘Would’n You!’ (M.M. ongeveer: halve noot = 75).

4 Volgens de indeling van Johann Joseph Fux in zijn in 1725 verschenen contrapuntleer Gradus ad Parnassum.
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harmonisch perspectief gezien vult Dizzy’s akkoordopeenvolging dit contrapuntisch 
stramien nu aan met in de even maten een tussendominant respectievelijk voor de IIIe 
en IIe trap, en een dominant voor de tonica. Elk van deze dominantakkoorden wordt 
voorafgegaan door een, de terts van die dominant vertragend, halfverminderd akkoord. Ik 
laat dit zien in een harmonische reductie (Voorbeeld 1c). Tussen de melodie in kerntonen 
in de bovenste stem en de grondtonen van de akkoorden in de onderste stem voegen zich 
nu drie completerende vulstemmen die Dizzy’s oorspronkelijke akkoordschema realiseren. 
Kortom, in het algemeen is dit de volgorde van belangrijkheid: eerst komen melodie en 
contrapunt met de bas, daarna komen pas de harmonieën als steun en kleuring. De maten 
7 en 8 bieden het natuurlijke rustpunt: de oplossing naar de tonica. Deze plek zal nog van 
belang worden verderop in deze bespreking, wanneer de latere stukken aan de orde zullen 
komen.
 Het b-gedeelte bestaat uit een sequensmodel van vier maten dat een grote secunde hoger 
wordt herhaald (zie Voorbeeld 1d). We zien hier uitwijkingen respectievelijk naar de IVe en de 
Ve trap. Het model bestaat uit een dalend tetrachord en zijn tegenbeweging, in de derde maat 
gevolgd door een akkoordbreking, waarna twee stijgende reine kwartsprongen bekroond 
worden met de terts van de tijdelijke toonsoorten, in de maten vier en acht. Het lijkt een 
melodievorming te zijn die gebaseerd is op het kwartinterval, dat nu eens als puur interval 
voorkomt, dan weer met een trapsgewijze invulling daarvan, resulterend in een volledig 
tetrachord. Ook dat zullen we in de latere stukken in deze bespreking vaker tegenkomen. 
 De relatieve stijfheid van de sequensen, die het gehele stuk blijft kenmerken, hangt 
ongetwijfeld samen met de reeds gesignaleerde riff-cultuur van de swingperiode waaruit 
de (vroege) bebop is voortgekomen. Een kwaliteit van het stuk lijkt mij echter te liggen 
in het goed gelukte contrast tussen het ponerende, anticlimax-melodietype van het 
a-gedeelte en het herhaald-vragende climaxtype van het b-gedeelte. Later zullen we zien 

1a INTRO

1b

chromatisch ingevuld dalend tetrachord (background)

vgl. vb.2c
Sketch I, en
vb. 4c
Milano.

 

1c

( 10) ( 10) ( 10)
9  8

6  

Voorbeeld 1
Dizzy Gillespie, ‘Woodying You’.
a) Melodie piano-intro.
b) Melodie eerste 8 maten.
c) Harmonisch uittreksel eerste 8 maten.
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dat Lewis in zijn ‘Milano’, na allerlei omwegen, dit dramaturgisch concept ook weer zal 
omarmen, en er, mutatis mutandis, zijn geheel eigen draai aan zal weten te geven. 

‘Sketch I’
Het tussenstation op de weg van ‘Woodying You’ naar ‘Milano’ is ‘Sketch I’ (1953), een 
compositie die Lewis schreef voor de trombonist Jay Jay Johnson, die het opnam voor 
het merk Blue Note. De titel van die opname is The Eminent J.J. Johnson, volume I; het 
platennummer is BLP 1505. Naast de leider op trombone en Lewis op piano, maakt verder 
onder anderen trompettist Clifford Brown deel uit van de bezetting bij deze opnamesessie. 
In dit stuk zijn de sporen van Dizzy’s stuk nog duidelijk waarneembaar, zoals alleen al 
blijkt uit het feit dat in de solochorussen wordt geïmproviseerd op de chord changes van 
het a-gedeelte van ‘Woodying You’.
 De titel van het stuk is wel zeer toepasselijk, want hier worden, zij het aanvankelijk 
nog wat aarzelend, de eerste schreden gezet op het pad dat moet leiden tot verregaande 
reductie en simplificatie van het muzikale model ‘Woodying You’, waarop Lewis nu zijn 
krachten gaat beproeven. Van Dizzy’s oorspronkelijk driedelige a-a-b-a-vorm van 32 
maten schrapt hij de bridge; er ontstaat nu een andere groepering volgens het stramien 
van een a-b-a-b-vorm. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit veel meer gaat lijken op 
een a-gedeelte bestaande uit een voorzin en een nazin, en een a’-gedeelte met diezelfde 
onderverdeling – een tweedelige vorm dus. Het aantal maten blijft echter onveranderd: in 
totaal blijven het 32 maten. En er wordt nog meer geschrapt: er verdwijnen twee mollen 
bij de voortekens. Des-groot, de toonsoort waarin ‘Woodying You’ was geschreven, wordt 
nu veranderd in Es-groot. Tevens gaat het tempo omlaag.5

 In deze eerste schets poogt Lewis nu ook een begin te maken met een geleidelijke 
terugdringing van het aantal chromatische tonen zoals die voorkwamen in het oorspronkelijke 
Gillespie-model. Wij zijn getuigen van een schoonmaakactie, een verregaande purificatie 
van het gekozen materiaal, misschien wel in de geest van Lester Young, over wie wel gezegd 
wordt dat hij bijvoorbeeld bij het spelen van de blues er een punt van maakte de ‘blue notes’ 
zoveel mogelijk te vermijden. Hoe dan ook, het resultaat mag er zijn: Lewis construeert een 
nieuwe diatonische melodie, in lange(re) notenwaarden. Het is deze nieuwe melodie die we 
later in Milano, in een iets gewijzigde vorm, weer gaan tegenkomen. (Zie Voorbeeld 3a voor 
samenvatting en uiterste consequente doorvoering van deze diatonisering.)
 ‘Sketch I’ zet zonder voorafgaand intro driestemmig quasi a capella in (Voorbeeld 2a). 
We horen de drie blazers (trompet, trombone en bariton) – aanvankelijk onbegeleid – 
een in principe tweestemmige zetting spelen, waarbij de bariton slechts een aanvullende 
derde stem laat horen. De contrabas verdubbelt daarbij de baritonpartij. We horen in de 
hoofdmelodie een jambische kwartsprong omhoog (g’-c’’), die wordt voortgezet in een 

5 Lewis neemt dat over van Miles’ geromantiseerde versie, vergelijk noot 3.

Bridge

7

tetrachord

13
9

6

tetrachord

13
9 7

Voorbeeld 1d
‘Woodying You’. Bridge (middle eight, release).
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dalende sequens, zoals we die al kennen van het model ‘Woodying You’. Het zou kunnen 
dat deze nieuwe hoofdmelodie werd ontwikkeld uit het model van de kerntonen van 
het piano-intro van ‘Woodying You’ (Voorbeeld 1a). De daar stijgende kwartsprong bes’- 
es’’ in maat 1 en 2 wordt nu, in de nieuwe toonsoort, vervangen door zijn complement, 
oftewel omgekeerd in een dalende kwintsprong (c’’- f ’). Er blijven in ‘Sketch I’ nu enkel 
nog kerntonen over, hetgeen deze melodie een welhaast streng cantus-firmusachtig 
karakter geeft.

Nieuw is de contrasterende en toch verwante tegenmelodie in de trombone. Deze imiteert 
de jambische stijgende kwartsprong van de hoofdmelodie in de onderkwint (c’-f ’), maar 
vanwege het floride6 karakter van dit contrapunt wordt deze kwartsprong nu meteen 
trapsgewijs aangevuld tot een tetrachord, en zo ook sequensmatig voortgezet. In deze 
tegenmelodie zien we voor het eerst een poging om de bij Dizzy nog heersende starheid 
van de sequenzen te versoepelen. Tegenover de lange(re) noten van de cantus firmus 
wordt in complementair ritme de tegenstem in kortere notenwaarden geprofileerd. 
 Uit een oogpunt van contrastwerking moet nu worden opgemerkt dat na de 
ingreep van de verwijdering van de bridge uit Dizzy’s oorspronkelijke ontwerp en de 
daaruit resulterende tweedeligheid, er toch een zekere verarming is opgetreden. Het 
enige bespeurbare contrast is nu nog gelegen in het floride karakter van de tegenstem 
tegen de cantus-firmusachtige hoofdstem. Aangezien Lewis in de twee, bijna identieke, 
nazinnen (m. 9-16 en m. 25-32) ook al niet veel nieuws te berde weet te brengen, is 
dat per saldo toch wat mager. Om toch nog wat variatie aan te brengen worden bij 
de tweede voorzin (m. 17-24) de twee contrapunterende stemmen omgekeerd. De 
tegenstem ligt nu boven en wordt in parallelle octaven gespeeld door de trompet en 
de trombone; het hoofdthema ligt onder, in de bariton. De oorspronkelijk in de eerste 
voorzin aan het tweestemmige contrapunt toegevoegde vulstem in de bariton wordt 
nu in de tweede voorzin hertaald in een ‘walking-bass’-partij, die door de contrabassist 
in een doorlopende pizzicato kwartnoot-beweging aan bovengenoemde tweestemmige 
zetting wordt toegevoegd. 

6 Nederlandse vertaling van Fux’ ‘contrapuntus floridus‘; hier te lande ook wel genoemd: contrapunt in 

gemengde notenwaarden.

trb

tp

voorzin

bari

c.bas
(arco)

nazin

trb

bari

Voorbeeld 2a
John Lewis, ‘Sketch I’.
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In de zevende en achtste maat van iedere voorzin treffen we, waar eerst in ‘Woodying 
You’ nog een tonica stond, nu een dominantketen aan, die voor- en nazin nu – om het 
in Vondels woorden te zeggen – ‘gloeiend aaneen gaat smeden’ (Gijsbrecht van Aemstel), 
bij voorkeur met veel chromatische kleuring. In jazztaal heet zo’n scharnierpunt een 
‘turnaround’. Na deze turnaround sequenseren de respectievelijke nazinnen eerst nog wat 
machteloos verder, maar de fut is er nu echt wel uit: ze verzanden al snel in een vreugdeloos/
plichtmatig vol maken van het aantal maten dat nu in de vorm voorgeprogrammeerd is. 
In de definitieve versie van ‘Milano’ zal Lewis dan ook terecht deze nazinnen niet meer 
laten terugkeren; hij zint op betere alternatieven.
 Lewis voegt nog twee extra maten toe als een soort nep-turnaround, alias inleidende break, 
die voorafgaat aan de eerste zestien solo-chorusmaten die hij zelf voor zijn rekening neemt 
(Voorbeeld 2c). Het is een nogal wezenloze, onbeholpen extra uitbreiding van twee maten, 
bestaande uit een chromatisch ingevuld dalend tetrachord en een omspeling van de dominant 
in de baritonsaxofoon. Dat chromatisch ingevuld dalend tetrachord kan hij afgeleid hebben 
uit Dizzy’s oorspronkelijke akkoordschema (vgl. Voorbeelden 1b en 1c); het wordt hier in een 
tot kwartnoten versnelde beweging gebracht. Hij moet deze figuur, die uit zes tonen bestaat, 
dan nog wel even aanpassen aan het gebruikelijke formaat van een doorsnee turnaround van 
twee maten. Hij lost dat op door in een draaiende beweging de dominanttoon te omspelen 
wat de benodigde twee extra kwartnoten oplevert.7

7 In zijn hier reeds eerder vermelde compositie voor het M.J.Q. uit hetzelfde jaar, ‘The Queen’s Fancy’ (1953), 

vindt hij een net weer iets andere oplossing voor nagenoeg hetzelfde probleem in een bijna identieke situatie.

Tp.

Bari.

Cb.

Tp.

Bari.

Cb.

2b
voorzin

(trumpet part doubled by 
trombone, one octave lower)

walking bass in kernnoten (pizz.)

nazin

trb.

draainoot

2 maten 
weggelaten

2c

draainoot draainoot

(on chord changes of Woodying You)

2 maten 
weggelaten to Chorus!

Voorbeeld 2 
Lewis, ‘Sketch I’.
b) Omkeerbaar contrapunt en toegevoegde bas.
c) Turnaround.
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Voor de solochorussen haalt Lewis toch maar weer Dizzy’s originele akkoordenschema 
van ‘Woodying You’ van stal, als improvisatievehikel met betrekking tot de voorzinnen 
(Voorbeeld 1c); hij wist natuurlijk dat alle daar aanwezige musici daar wel mee overweg 
konden. Voor de nazinnen moest nu ook nog iets worden verzonnen waarop te 
improviseren viel, maar erg overtuigend is dit allemaal niet. Het heeft ook iets tweeslachtigs: 
het geïmproviseerde verhaal ligt nog niet in het verlengde van het gecomponeerde 
gedeelte, iets wat een absolute voorwaarde is voor het welslagen van jazzcomposities in 
het algemeen. Nee, dit is beslist nog geen ‘vintage’ Lewis; hij is er nog niet uit, maar hij is 
wel op de goede weg zoals we straks nog zullen gaan zien.

‘Milano’8

Lewis was waarschijnlijk behoorlijk aangeslagen door het (gedeeltelijk) mislukken van 
deze eerste schets. Hij moet beseft hebben dat alleen zeer drastische maatregelen zijn 
onderneming nog zouden kunnen redden en hij zal zich gerealiseerd hebben dat alleen 
de maten 1-8 de moeite van het verder ontwikkelen waard waren. Hij neemt dan vier 
radicale besluiten:
1)  Het moet nu echt uit zijn met de mollentoonsoorten: de laatste drie mollen sneuvelen 

nu ook als voortekens en de nieuwe toonsoort wordt nu dus definitief C-groot. 
2)  Hij gaat over tot notatie in ‘hypermeter’, dat wil zeggen dat in de nieuwe opzet vier 

maten corresponderen met acht maten in de oude opzet. Het tempo blijft hierbij 
praktisch ongewijzigd. 

3)  De in de eerste schets ontwikkelde nieuwe melodie wordt versoepeld en nu voor het 
eerst door injectie van een nieuw motief in de nazin verder ontwikkeld. 

4)  Ook de harmonie van de kernformule van Gillespie zal zich nog meer aan dit nieuwe 
idioom moeten aanpassen, wat concreet betekent dat de chromatiek nog verder wordt 
teruggedrongen.

Als wij nu ‘Sketch I’ zouden overzetten naar ‘hypermeter’, dan volgt daaruit dat het totaal 
aantal maten zal worden gehalveerd. Dat blijft voor de vormbeschrijving niet zonder 
gevolg: we hebben nu tweemaal een voorzin en een nazin, waarvan elk de lengte van vier 
maten beslaat, plus een kronkelige overgangsmaat in achtste noten. Deze tweedelige vorm 
gaat Lewis nu toch maar weer uitbreiden tot een driedelige. Hij doet dat door het bridge-
idee, zoals dat in ‘Woodying You’ nog aanwezig was, en toen vervolgens in ‘Sketch I’ om 
hem moverende redenen was wegbezuinigd, opnieuw te omarmen. Die bridge wordt 
dan uiteraard weer gevolgd door een a-gedeelte zodat nu opnieuw de standaardvorm 
van a-a’-b-a’’ naar voren komt. In het openingschorus van ‘Milano’ krijgt het laatste 
a-gedeelte een extra maat waardoor de totale lengte van dat chorus uitkomt op 33 maten 
(de repetitieletters A en B tot aan C van de particel; zie bijlage).
 Wat is er nu, na al deze rigide ingrepen, nog overgebleven van zowel het in ‘Woodying 
You’ als in ‘Sketch I’ aangereikte materiaal? Dat laat ik zien in de Voorbeelden 3a en 3b. 
Allereerst de nieuwe in ‘Sketch I’ ontwikkelde hoofdmelodie van de voorzinnen van de 
a-gedeelten in relatief langere notenwaarden. Ik heb hem opgeschreven in C-groot, in 
hypermeter en in de iets verder ontwikkelde vorm met een trapsgewijze invulling tot 
tetrachord van het stijgend kwartinterval als koppelmotief naar maat 3, zoals we die 
in ‘Milano’ te horen krijgen. In de voorzin van alle a-gedeelten komt deze melodie nu 
onveranderd als een ware cantus firmus voor. Voorbeeld 3a laat zien dat deze melodie 
wel degelijk gecombineerd had kunnen worden met de oorspronkelijke ‘Woodying You’-
melodie en dito harmonisatie, maar dit is niet wat Lewis wil, zoals wij al zagen in ‘Sketch 
I’. De daar al beproefde poging om tot een purificatie te komen van het gekozen materiaal 
toon ik in Voorbeeld 3b in zijn uiterste consequentie, waarbij ik ook de baspartij van 
repetitieletter A, maat 1-3, in reductie in kerntonen heb toegevoegd. Ter vergelijking laat 

8 ‘Milano’ (1954) Prestige (No 7057 of 7749), geschreven voor, en uitgevoerd door het Modern Jazz Quartet.  
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ik ook nog even de in ‘Sketch I’ ontwikkelde tegenmelodie zien. In deze floride vorm acht 
Lewis hem niet meer bruikbaar; hij vindt hem te schools. In gemodificeerde vorm zullen 
we hem in ‘Milano’ nog gaan aantreffen als derde tegenmelodie tegen de hoofdmelodie bij 
de terugkeer van het a-gedeelte na de bridge (zie hieronder in de tekst). De turnnaround 
die met deze tegenmelodie samenhing, keert echter in het geheel niet meer terug in 
‘Milano’ (Voorbeeld 3b, maat 4).

Hoofdthema en tegenmelodieën
De hoofdmelodie heeft in ‘Milano’ zijn strenge karakter verloren; dit zou het begin kunnen 
zijn van een standard-ballad uit het repertoire van Vernon Duke of Gershwin. De melodie 
bevat bijna uitsluitend ‘witte noten’, met uitzondering van eenmaal een fis’ en eenmaal 
een bes’. Dat impliceert dat er wel eens een uitwijking kan plaatsvinden in dominant- of 
subdominantrichting of parallellen daarvan, en dat zal straks dan ook gebeuren.
 Alles wat te gebruiken was van de twee vorige stukken wordt nu samengebald in de 
drie voorzinnen van de a-gedeelten van ‘Milano’. Lewis voorziet ieder van deze voorzinnen 
van een eigen tegenmelodie. De eerste en de derde zijn steeds diatonisch/apollinisch van 
aard. De tweede, die – afgezien van de bridge – als het ware is ingeklemd tussen de vorige 
twee, is meer chromatisch/dionysisch van aard, en hierbij speelt octotonie een grote rol. 
Om deze reden zal ik hem pas later bij de bespreking van de octotonie behandelen. Lewis’ 
vindingrijkheid in het vinden van steeds nieuwe tegenmelodieën valt op, iets wat ook terug 
te vinden is in zijn manier van begeleiden. Het geheel laat zich nu, veel meer dan in de vorige 
stukken, aanhoren als een samenspel van schijnbaar op elkaar reagerende vrije stemmen, 
ondanks het feit dat één van de stemmen de gegeven cantus firmus is. De bas neemt hier 
soms aan deel door het overnemen van motieven, zoals de uitwisseling van tetrachorden, 
stijgend of dalend al naar het uitkomt (zie Voorbeeld 4). En bij dit alles blijft de harmonie 
continu als aanvulling aanwezig, nu eens reëel, dan weer latent. 
 In Voorbeeld 3a zien we de oorspronkelijke melodie van ‘Woodying You’ in een notatie 
in de bassleutel. De kerntonen van deze melodie vormen tevens de leadstem van de zetting 
van zowel Voorbeeld 3a als 3b. Dit dalend tetrachord vormt nu de eerste tegenmelodie; 

voorzin nazin

nieuw motief

Voorbeeld 3a
Combinatie van melodie ‘Milano’ met ‘Woodying You’ in transpositie en hypermeter.

voorzin nazin

Voorbeeld 3b
‘Sketch I’ in transpositie en hypermeter.
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zij ligt boven de hoofdmelodie, en is gemodelleerd in complementair ritme ten opzichte 
van de hoofdmelodie van de eerste voorzin (repetitieletter A). Lewis maakt hier gebruik 
van de diatonische reharmonisatie van Voorbeeld 3b. In ‘Milano’ staat deze in een drop-
two-zetting (repetitieletter A). De derde tegenmelodie, die aan de derde verschijning van de 
voorzin van het a-gedeelte is gekoppeld, kan nu zonder al te veel moeite worden herkend 
als een mede door ‘Austerzung’ verkregen variant van de al in ‘Sketch I’ voorkomende 
tegenmelodie. Zij ligt onder de hoofdmelodie (vergelijk Voorbeeld 3b met in het particel 
maat 9-11 na repetitieletter B). Op de tweede tegenmelodie kom ik later, in verband met de 
octotonie, nog terug. Ook op de laatste tegenmelodie in Des-groot, en de daarmee gepaard 
gaande harmonische veranderingen wil ik nog later terugkomen, als ik het coda bespreek.
 Als resultaat van de verbeterde afstemming van hoofd- en tegenmelodieën passen de 
tegenmelodieën beter bij het idioom dat het hoofdthema hanteert, terwijl dat nu juist 
hierdoor des te sterker op de voorgrond treedt. Want hier wordt gesproken in de ‘lingua 
franca’ van het Great American Songbook, maar dit dan wel te verstaan in de breedste zin 
van het woord! Nee, er is werkelijk niets schools meer in dit samenspel van lijnen, zij spreken 
een gezamenlijke taal, de taal van de Nieuwe Wereld, en daarin versterken zij elkaar alleen 
nog maar.
 Tot nu toe hebben we nog slechts gesproken over de ontleningen aan de twee vorige 
stukken, en hoe Lewis deze steeds in de voorzinnen heeft benut. De nazinnen die hij daar 
achter zet zijn beweeglijker van aard. Vandaar misschien dat zij het zonder tegenmelodie 
kunnen stellen: ze voltooien de voorzin en werken eerder als refreinen, omdat ze nauwelijks 
van elkaar verschillen met maar kleine afwijkingen in de afsluitingen. Van belang is dat 
Lewis een nieuw motief introduceert, dat tweemaal enigszins gevarieerd wordt gebracht 
waarna steeds een open afsluiting op de kwint plaatsvindt. Daarmee heeft hij een oplossing 
gevonden voor een nijpend probleem waar ik in de bespreking van ‘Sketch I’, en in 
de inleiding bij ‘Milano’, al op heb gewezen: het ontbreken van een overtuigende nazin. 
Met dit ‘nazin-motief ’ bedoel ik steeds de nieuwe voortzetting, zoals voor het eerst in 
‘Milano’ gerealiseerd, in de nazin van elk a-gedeelte. Het is een ‘Rakete’ van een stijgend 
gebroken septiemakkoord, en kan in verschillende typen optreden. Neem bijvoorbeeld 
een verminderd septiemakkoord zoals in het voorspel/intro aan de orde is; het kan zowel 
compleet als vierklank, incompleet als drieklank of gelijktijdig optreden (samenklinken), 
of melodisch gebruikt worden als akkoordbreking (zowel stijgend als dalend). In het 
voorspel/intro (maat 3) gebeurt dat zelfs simultaan, zoals we zullen zien.

Het chaconnemodel van ‘Milano’
Voorbeeld 3b toont ons dat, indien de chromatische tonen in de vulstemmen van de 
oorspronkelijke zetting vervangen worden door diatonische, een brave zetting overblijft. De 
bovenstem blijft hierbij nagenoeg ongewijzigd. Zo ontstaat een puur diatonische hertaling 
van Dizzy’s eerdere ‘avant-garde’ ontwerp van ‘Woodying You’ (vergelijk Voorbeeld 3a met 
Voorbeeld 3b). Lewis legt hier nu een barokke grondbas onder in plaats van de oorspronkelijke 
bastonen, bijvoorbeeld: II – V – I – VI – II – V - I. In dit schema kan gevarieerd worden, 
waarbij II en IV, en I en III, inwisselbaar zijn en VI met een kleine kleuring tussendominant 
kan worden voor II. Voeg daarbij nog de mogelijkheden van een eventuele moll-dur-sext en 
van de verhoging van de IVe trap en dan heb je het wel zo ongeveer gehad. En zo beseffen 
we ineens dat ‘Milano’ in de grond een variatievorm is volgens het model van een chaconne. 
Die presenteert zich hier als een enkelvoudig driedelige liedvorm (‘songstructure’). Als regel 
valt in iedere vierde maat van alle voorzinnen en nazinnen een verhoging van chromatische 
intensiteit te constateren. Lewis toont ons een schier ongelimiteerde vindingrijkheid bij het 
aldus aaneensmeden van de verschillende zinsdelen. Hij had immers als pianist-begeleider 
in de afgelopen jaren natuurlijk wel al een hoop ervaring opgedaan in de materie van de 
turnaround.
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Octotonie en turnarounds
De turnarounds tussen de voor- en nazinnen van de a-gedeelten onderscheiden zich 
hierdoor, dat zij er voor zorgen dat voor- en nazin ‘gloeiend aaneen worden gesmeed’. 
Daarom vertonen zij als regel een plotselinge hevige chromatiek, waarbij octotonie in 
het spel is. Dit heeft te maken met de afwisseling diatoniek-chromatiek die in dit stuk 
een bijzondere rol speelt: de contrasten zijn hier groot. Er wordt hier een spel gespeeld 
met een ‘clair-obscur’ zoals we dat in het werk van Lewis nog niet eerder zagen. Het vindt 
plaats op verschillende structurele niveaus, zoals we nog zullen zien.
 In Voorbeeld 5 toon ik de triniteit van octotonische collecties. In de eerste turnaround 
(maat 4 van de eerste a) mengt de bas zich in het spel der tetrachorden. In Voorbeeld 4a, 
rechtsboven, laat ik zien hoe dat nog betrekkelijk diatonisch had kunnen gebeuren met 

T.A. nazin

I

T.A. nazin

melodie verdubbeld 8va bassa

II T.A. nazin

coll. I coll. III coll. II coll. I

Voorbeeld 4
John Lewis, ‘Milano’. Drie tegenmelodieën van de A-gedeelten en hun turnarounds.

a) Eerste tegenmelodie.

III T.A. nazin

b) Tweede tegenmelodie.

c) Derde tegenmelodie.
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tussenfuncties in maat 4 naar de IVe trap in maat 5. Deze standaardoplossing, gestuurd 
door twee dalende tetrachorden in de bas, zou op zichzelf wel kunnen volstaan, maar Lewis 
schakelt toch liever twee octotonische collecties in om hetzelfde doel te bereiken (coll. I 
en II). De feitelijke transcriptie hiervan staat in het particel (zie bijlage). De harmonische 
functies verschillen nauwelijks, maar dit is natuurlijk wel veel ‘gloeiender’ want meer 
chromatisch en gekleurd. Zoals bekend overlappen de collecties elkaar gedeeltelijk. In 
Voorbeeld 4a, rechtsonder, laat ik een nog andere oplossing zien voor bovengenoemde 
turnaround. Zij verschilt van die van Lewis en is gebaseerd op die multiïnterpretabiliteit 
van sommige tonen. De lezer kan nu zelf bepalen om welke tonen het hier gaat.

Ik sprak al over de tussen twee diatonische tegenmelodieën ingeklemde chromatische 
harmonisatie in de tweede voorzin van repetitieletter A. Je zou verwachten dat, net als bij de 
andere twee voorzinnen van de a-gedeelten, weer een harmonische variant in diezelfde trant 
zou komen te staan. Voor maat 1 zou dat nog wel kunnen als men de gis – in mijn notatie 
van maat 1 – liever als as wil horen. Het sequensmodel volgend komt er dan in maat 2 een 
ges en in maat 3 een fes te voorschijn. Dit leek me niet aannemelijk, dus koos ik voor een 
andere harmonische interpretatie, hoe bizar die ook moge lijken.9 Het blijkt dat Lewis ons het 
oorspronkelijke akkoordenschema van ‘Woodying You’ wil voortoveren, en dat nog wel in de 
subdominanttoonsoort F-groot, terwijl de melodie onveranderd in C-groot blijft (hoewel zij 
ook in F-groot gehoord kan worden). Hierin is het complete drietal van octotonische reeksen 
vertegenwoordigd in de volgorde van I, III, II. Let wel: de hierin niet passende tonen in melodie 
en tegenmelodie laten zich verklaren door het steeds aan het dominantakkoord voorafgaande 
vertragingsakkoord (zie particel, repetitieletter A vanaf m. 9, en Voorbeeld 4b). Het klinkt 
plotseling wel erg avant-garde, mede omdat hij de harmonische achtergrond weglaat en deze 
vervangt door een tegenmelodie, die uitsluitend in parallelle octaven wordt gespeeld.10

9 In mijn transcriptie annex bewerking heb ik er voor gekozen om deze interpretatie in een zetting uit te werken.

10 Merk op dat dit uitsluitend melodisch in unisono wordt gerealiseerd. De tegenmelodie laat een combinatie 

zien van een tetrachord gevolgd door een dalend nazinmotief in kleine tertsen en slaat daarmee een brug 

naar het intro, waar we in maat 3 dat nazinmotief in dalende vorm in combinatie met datzelfde motief in 

stijgende vorm in de contrabas nog zullen gaan zien.

tetrachord

coll. I

tetrachord

tetrachord

coll. II

tetrachord

Voorbeeld 5
Drie octotonische collecties.

tetrachord

coll. III

tetrachord
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 In de vierde maat had nu volgens Gillespie’s oorspronkelijke model de eerste trap in 
F-groot moeten volgen terwijl dat akkoord hier nu juist als eerste akkoord van de nazin in 
maat vijf voorgeprogrammeerd staat. In maat 4 moet dus een nieuw(e) akkoord(ladder) 
worden gevonden die past bij die melodienoot, en daarvoor acht Lewis de collectie 
I uitermate geschikt. De oplossing van deze uiterst chromatische turnaround vindt 
nu plaats in de eerstvolgende maat (Voorbeeld 4b). De diatonische tegenmelodie die 
optreedt bij de terugkeer van het a-gedeelte na de bridge heeft in de vierde maat weer 
een chromatische turnaround, zoals te verwachten viel. Zij bestaat in wezen uit grote 
drieklanken die geassocieerd kunnen worden met de collecties II, III en I (Voorbeeld 
4c). In mijn bewerking breng ik deze drieklanken met diverse toevoegingen, en wijk 
daarmee dus enigszins af van de opname. Deze turnaround zou in de beboptraditie 
naar de tonica moeten leiden,11 ware het niet dat in maat 5 natuurlijk alweer de IVe 
trap voorgeprogrammeerd stond. Het lijkt mij daarom plausibel te beweren dat deze 
turnaround in werkelijkheid pas in maat 2 van de nazin echt oplost! 
 En dan komen we in dit turnaround-verhaal bij het laatste waar ik nog wat over 
wil zeggen. Ik behandel hier de maten 3, 4 en 5 (sic) van de nazin voorafgaand aan 
repetitieletter C. Hier komt overigens geen octotonie meer aan te pas; wel is er een 
verlangzaming van het harmonisch ritme: het dominantakkoord lost eerst bedrieglijk op 
in de tonicavervangende VI-moll-dur, die op zijn beurt weer teruggaat naar een halfslot 
op het dominantseptiemakkoord (sus4-3) (Voorbeeld 6a).12 Het vervolg (repetitieletter 
C) laat een overlappende oplossing naar het tonica-akkoord in maat 2 zien.13

 

Samenvattend: als algemene regel voor alle turnarounds in ‘Milano’ geldt, dat zij door 
middel van een of meerdere tussenfunctie(s) leiden naar een subdominant, zij het een 

11 Deze turnaround is een variant op de ‘Lady-Bird’-turnaround, die meestal, maar niet altijd, naar de tonica 

oplost.

12 Vergelijk het halfslot in maat 3 en 4 van het intro. Het verschil is dat het daar om drieklanken in een 

zoetgevooisde, archaïserende zetting ging, terwijl we hier kunnen spreken van een meer geavanceerde, 

uitgebreide harmonie.

13 Dat is nog wel wat anders dan Lewis’ eerdere, nogal schoolse poging tot verlenging op precies dezelfde plaats 

aan het eind van het eerste expositie-chorus, zoals we zagen in de bespreking van ‘Sketch I’ (Voorbeeld 2c).

6a C

draainoot etc.

6b

draainootomkering:

pi.
BRIDGE vib. nazin

8

Voorbeeld 6
Lewis, ‘Milano’.
a) Melodie voorzin van de bridge.
b) Einde van het expositie-chorus en begin van het improvisatie-chorus (reductie).
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IV of een II, waarmee, gezien het chaconnemodel ieder zinsdeel moet beginnen (zowel 
voorzin, als nazin van zowel de a- als de b-gedeelten).14

De bridge
Tot nu toe was de bridge van ‘Milano’ nog aan onze aandacht ontsnapt. Daar kom ik dan 
nu aan toe (repetitieletter B). We zagen al eerder dat bij ‘Woodying You’ de dramaturgie 
van de bridge garant had gestaan voor het nodige contrast (Voorbeeld 1d). Maar de bridge 
was eerst door Lewis in ‘Sketch I’ wegbezuinigd en nu pakt hij dit idee toch weer op, en 
ik kondigde al aan dat hij daaraan zijn eigen draai zou weten te geven. Daaraan dragen 
twee aspecten bij. Ten eerste: verandering van motief. In de nazinnen van de a-gedeelten 
treft men steeds in de cadenserende maat 3 in een middenstem een leidtoon-omspelende 
figuur aan. Deze draainoot, een soort cambiatafiguur, dringt zich naar de voorgrond vanaf 
repetitieletter B, en gaat vanaf daar de gang van zaken in de voorzin volledig beheersen 
(Voorbeeld 6b). De draainoot wordt in ‘durchbrochene Arbeit’ in de verschillende stemmen 
uitgewisseld. (Deze draainoot hadden we al eerder gezien in de laatste maat van de appendix 
van het openingschorus van ‘Sketch I’, Voorbeeld 2c.) In de nazin wordt de beweging wat 
rustiger in ‘Hoherlegung’; de hoofdmelodie blijft nu weer alleen in de vibrafoon, en zakt 
dan langzaam chromatisch af naar de zesde toon van de toonladder, de begintoon van de 
terugkeer van de melodie van het a-gedeelte (in kerntonen: c’’ - b’ - bes’ - a’). 
 Ten tweede: lichte veranderingen in het harmonisch schema. Ook hier vinden we resten 
van Gillespie’s sterke invloed op Lewis. In de nazin van de bridge (repetitieletter B) vindt 
men de tweede echte afwijking van de grondvorm van Voorbeeld 3b, en wel zo dat we 
in maat 7 van de bridge overlappend naar de tweede maat van de derde a de complete 
Gillespie-formule vinden, zij het wat minder robuust ingekleurd, de vertragingsakkoorden 
wat minder eenvormig, de dominantakkoorden minder gealtereerd. In verband daarmee 
laat ik de topnoten van de maten 3 en 4 van de nazin in mijn bewerking klinken als een 
soort voorafschaduwing (‘voorimitatie’) van de daaropvolgende hoofdmelodie twee maten 
verder (a’-dis’, g’-cis’, als voorafschaduwing van a’-d’, g’-c’!). Dit resulteert in een decimensatz, 
in anti-parallelle zetting.
 De eigen draai is dus hierin gelegen dat Lewis, anders dan bij Gillespie het geval was, 
zijn chaconnemodel in principe wel blijft handhaven, zij het dat in deze nazin, zoals zojuist 
beschreven, Gillespie weer even om de hoek kwam kijken, wat ons ten tweede male op een 
afwijking van dat door Lewis gehanteerde chaconnemodel kwam te staan. De bij Gillespie 
gesignaleerde dramatische tegenstelling: een dialoogvorm tussen de ponerende a-gedeelten 
en het herhaaldelijk vragende b-gedeelte (bridge), lijkt mij hier bij Lewis ook wel degelijk 
van toepassing te zijn.

Intro, reprise en coda
Nu iets over het voorspel dat de introductie vormt tot ‘Milano’. Purificatie was de 
doelstelling, jawel, maar voorafgaand aan het stuk wil Lewis ons toch nog wel even 
wijzen op de ontberingen die hij heeft moeten doorstaan tijdens zijn barre tocht naar 
de Elysische-velden, al liggen ze dan in dit geval toevallig in Noord-Italië. Hij wil ons dit 
compositieproces, en alle hindernissen die daarbij overwonnen dienden te worden, nog 
één keer voor ogen houden, en ons dan pas binnenleiden in de eigenlijke stad Milaan! 
 Dit voorspel lijkt op het eerste gezicht nergens naar; het lijkt wel of hij maar wat doet, 
of, zoals ik eerst dacht: dat hij nog wat had liggen wat toch nergens meer voor deugde, en 
hij dit dan maar op goed geluk aan ons had voorgezet! Maar dat blijkt toch niet helemaal 
het geval te zijn. Want kijk maar eens naar de basnoten van het intro: hebben we daar toch 
niet weer het overmatige (tritonus) tetrachord G-F-Es-Des dat we al zo goed kenden van 

14 Er is echter een uitzondering en dat is de turnaround vlak voor de verander(en)de reprise in Des-groot 

(repetitieletter D). Ik kom hier later op terug.
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de basnoten van de oneven/relatief sterke maten van ‘Woodying You’ (Voorbeeld 1b en c)? 
De zetting is echter meteen liefelijker, ik zou zeggen eerder Puccini-achtig en archaïserend. 
Hier is geen enkel dominantseptiemakkoord meer te bespeuren en zelfs überhaupt geen 
enkel septiemakkoord. De angel is uit het oorspronkelijke Gillespie-ontwerp weggehaald: de 
zetting heeft een totaal andere kleur aangenomen. We zien een quasi-modale, en dus meer 
ontspannen, trapsgewijs sequenserende melodie (nog net niet in tetrachorden zoals later), 
in een parallelle zetting van uitsluitend drieklanken in grondligging met verdubbelingen, 
sterk lijkend op een faux-bourdon, waaraan een baspartij in lange notenwaarden is 
toegevoegd. En je zou kunnen zeggen dat deze drieklanken (in de kern gaat het om Gm, 
Fm, Es, Des) kunnen worden opgevat als representanten van de majeurtoonsoorten F, Es en 
Des, die steeds twee mollen als vaste voortekens van elkaar verschillen (Voorbeeld 7a). Dit 
symboliseert, kort en bondig samengevat, de afgelegde weg, in tonaal opzicht, maar dan wel 
achterstevoren, oftewel terug in de tijd.

Even dreigen we nu weer terug te zijn bij het beginpunt van die reis: bij Dizzy’s magische 
toverformule van ‘Woodying You’, maar dit is maar schijn: Lewis roept ons nu snel 
terug tot de nieuwe doelstelling van purificatie. Via een enharmonische modulatie, met 
octotonische implicatie, loodst hij ons pardoes en definitief de gewenste hoofdtoonsoort 
C-groot binnen (Voorbeeld 7b). In de derde maat komen uitsluitend tonen voor uit de 
IIIe octotonische collectie. In de oude toonsoort representeren ze een dominant akkoord 
op de Ve trap. In de nieuwe toonsoort krijgen ze de betekenis van #IV gevolgd door het 
halfslot VI-molldur-V in diezelfde toonsoort. Men zou de stijgende bas en dalende lead-
akkoordbreking achteraf kunnen interpreteren als een chromatische voorafschaduwing 
van het nazin-motief in maat 5 na repetitieletter A.
 Het stijgend glissando van de pianist, in een theatraal gebaar over de witte toetsen, 
maakt de weg vrij voor het stuk dat nu pas echt kan beginnen. Het intro sluit af met de 
drieklank op de Ve trap van de hoofdtoonsoort. En na dat glissando wordt de jambische 
mi-la van ‘Sketch I’ logischerwijs veranderd in sol-la als inzet van de hoofdmelodie die 
gebracht wordt door de vibrafoon (repetitieletter A). Vergelijk de gang van zaken aan 
het eind van het expositie-chorus: ook daar een halfslot waarna het dominantakkoord 
van de extra maat overlappend oplost naar het tonica-akkoord van maat 2 van het 
improvisatiechorus (Voorbeeld 6a).
 Nu tot slot nog iets over de reprise (repetitieletter E). De reprise gaat zonder cesuur 
over in de coda. Milt Jackson had in zijn geïmproviseerde bijdrage (repetitieletter C) 

A

coll. III

glissando
witte toetsen

Voorbeeld 7b
‘Milano’. Intro tweede deel.

duivels interval

Voorbeeld 7a
‘Milano’. Intro eerste deel (reductie).
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nog niet het gehele chorusparcours afgelegd; hij had het slechts gespeeld tot en met 
de bridge. Nu is de terugkeer van het a-gedeelte weer aan de beurt. De turnaround 
aan het einde van de bridge stuurt hier – en daarmee wijkt die af van de andere 
turnarounds – een bliksemsnelle modulatie aan naar de Napels II-toonsoort, Des-
groot. Dit is de oorspronkelijke toonsoort van Gillespie’s ‘Woodying You’. Als gevolg 
van deze modulatie horen we in de eerste maat van de voorzin nu dus juist niet meer 
een subdominantfunctie. Een dominant-noneakkoord wordt aangehouden gedurende 
die gehele eerste maat van de voorzin. Ook hier kunnen we beweren dat de turnaround 
pas oplost in de tweede maat van het volgende vormdeel. We horen hier een nieuwe, 
vierde, tegenmelodie, die de hoofdmelodie zwaar echoënd imiteert. Net als de 
eerste tegenmelodie ligt zij boven de hoofdmelodie. Een dergelijke situatie waren 
wij al tegengekomen in ‘Sketch I’, de tweede voorzin. Daar was zij het resultaat van 
de omkeerbaarheid van het contrapunt (Voorbeeld 2b). Deze vierde tegenmelodie 
wordt gebracht in parallelle octaven (en sexten). Men zou dit quasi-tuttifragment ook 
kunnen betitelen als een ‘special chorus’ en in verband daarmee ook de status kunnen 
geven van een, of het, hoogtepunt van het gehele stuk. 
 De nazin begint met het bekende nazin-motief, en nu gaat Lewis ons stapje voor stapje 
terugleiden naar de hoofdtoonsoort, op naar het licht, terug naar de herwonnen puurheid! 
(Voorbeeld 8). Bij ieder stapje, steeds een grote secunde hoger, en in transpositie steeds 
sequenserend en gestuurd door dat motief, raakt hij per keer weer twee mollen kwijt 
tot hij er nog maar een over heeft en in de subdominanttoonsoort is terechtgekomen 
(F-groot).15 Hij onderneemt nu een tweede poging tot reprise van die nazin in die 
toonsoort. Hij zit ook nu nog steeds niet waar hij wezen wil maar, zoals gezegd, in de 
subdominanttoonsoort F-groot. Let wel, die toonsoort was in de loop van het gehele stuk 
al twee keer eerder aangeduid: in het eerste akkoord van het intro en in de tweede voorzin 
van het a-gedeelte van repetitieletter A.
 Hij heeft nu nog steeds niet meer dan de eerste twee maten van de nazin in F-groot 
kunnen afleggen en nu gaat het in de derde maat al weer mis. Deze derde maat moet 
volgens schema weer een subdominant geven in de vorm van een IIe trap, en dat doet 
ze aanvankelijk ook wel. Maar nu gaat Lewis met dit Gm7-akkoord eerst stijgen. Hij 
beweegt een kleine terts hoger, en voorts twee van zulke stapjes naar beneden (volgens 
de octotonische collectie I), waarbij Besm7, Gm7 en Em7 (als representanten van 
respectievelijk As, F en D groot) elkaar in dalende successie opvolgen, en passant steeds 
met drie voortekens verschil per stap, rechtsom in de kwintencirkel. Hierdoor verschuiven 
we gaandeweg in de richting van de kruisentoonsoorten, precies waar hij ons hebben wil 
(Voorbeeld 8). Want van daaruit kan hij nu in een magistraal gebaar en in een vertraagd 
harmonisch ritme de kroon op het werk zetten. We horen nog tweemaal het nazin-motief 

15 Pikant is daarbij dat we hier voor de laatste maal nog eens herinnerd worden aan Gillespie’s duivelse interval 

(diabolus in musica): op de sterke maatdelen zien we toch weer het overmatige tetrachord met als ambitus 

Des-G opduiken (de maten 4-7). Dat zijn de basnoten van de oneven maten van ‘Woodying You’ in retrograde 

beweging (Voorbeeld 8).

(vgl. vb.4a)

duivels interval
coll. I

Voorbeeld 8
‘Milano’. Reprise overgaand in coda; repetitieletter D vanaf maat 4 (reductie).
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in een uitgelaten variant eerst in D-groot en dan is de veilige landing daar: we komen 
thuis in het land van de ivoorblanke noten. Weg zijn de voortekens: het einddoel van onze 
exercitie ‘Milano’ is met deze grandioze afsluiting op de tonica van de hoofdtoonsoort 
C-groot tenslotte bereikt. 
 We hebben gezien hoe heikel een compositieproces zich kan voltrekken. Maar 
uiteindelijk toonde Lewis zich in staat om met soevereine beheersing van het métier een 
spel te spelen van afwisseling van licht en donker. Telkens als het wat al te zoetsappig dreigde 
te worden, schakelde Lewis als een ware dramaturg over op een grotere contrastwerking. 
Met name zocht hij het in de afwisseling diatoniek-chromatiek. We zagen dat al in de 
steeds structureel optredende chromatische intensiveringen in iedere vierde maat van het 
expositiechorus (de turnarounds). Maar op een heel ander structureel niveau merken 
we nog iets anders op. Het blijkt dat hij teruggrijpt op het chromatische a-gedeelte van 
Gillespie’s ‘Woodying You’. We herkennen dat in het voorspel voor de eerste maal: het 
kan gelden als startsein voor deze bijzondere werkwijze in dit gehele stuk. Het tweede 
moment treedt op in de verschijning van de eenstemmige tegenmelodie in de maten 9-12 
van repetitieletter A. Het derde moment zagen we al aan het eind van de bridge vanaf 
maat 7 met overlapping naar maat 2 van het volgende vormdeel. Het vierde en laatste 
moment (repetitieletter D, de maten 7-10) sluit deze rij van Gillespie-momenten af. We 
kunnen nu spreken van een zeer geslaagde afronding van John Lewis’ ‘Milano’-project. 
Het blijft een van de beste stukken die hij ooit heeft gecomponeerd. Het was een van zijn 
eerste grote successen, voor hem en zijn ensemble, het Modern Jazz Quartet, dat in de 
daaropvolgende jaren in triomftocht over de wereld zou gaan.

Abstract

Intertextuality in John Lewis’s ‘Milano’
Two pieces in the history of jazz exert a distinct influence on John Lewis’s ‘Milano’. The 
first was written by Dizzy Gillespie, ‘Woodying You’, 1944; the second is John Lewis’s 
own ‘Sketch I’, 1953. The latter in particular can be considered a preliminary work for 
‘Milano’ as we know it today. However, this does not alter the fact that Gillespie was 
also a genuine ‘predecessor’, for in ‘Milano’ Gillespie is never far away -- he just remains 
heavily concealed. From this amazing fusion of elements by these two predecessors 
the final version of ‘Milano’ finally emerged. This article describes the process of this 
emergence.
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Bijlage: particel
John Lewis, ‘Milano’ (1954). 
Transcriptie/uitwerking: B. Leeuwenberg.
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