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1. Inleiding
1.1. Het Opzet
In deze analyse wil ik op zoek gaan naar de karakteristeken van enkele sleutelsongs op het album
Trein Vuur Dageraad van Spinvis1. Deze muziek is uniek in het Nederlandstalige muzieklandschap.
Ik wil die songwritngaspecten onderzoeken en expliciteren waarin Spinvis zich onderscheidt van
de rest. Merk dus op dat ik geen exhausteve opsomming van eigenschappen beoog, wat me
overigens onmogelijk lijkt, maar eerder wil focussen op de zaken die relevant (kunnen) zijn voor
andere songschrijvers. Dat ik hierbij zaken over het hoofd ga zien, lijkt me onvermijdelijk. In de
kunsten is elke bespreking van een create per defnite onvolledig.
Dit onderzoek is ontstaan vanuit een persoonlijke fascinate. De muziek van Spinvis is binnen het
popidioom bijzonder, maar de unieke kwaliteiten tonen zich niet vanzelfsprekend. Als luisteraar
merk je de originaliteit wel op, maar kan je niet vanzelf duiden waarom dat precies is. Door een
diepgaande analyse van de songs met behulp van de lead sheet, zullen deze kenmerken wél
gepreciseerd kunnen worden. De bedoeling van dit onderzoek is dus om tot een verzameling
songkenmerken te komen die verklaren waarom we Spinvis' muziek als origineel ervaren.

1.2. Methode
De methode is ruwweg gebaseerd op hoe John Stevens (2002) de songs van John Lennon
analyseert. Hij ontleedt song-per-song volgens hetzelfde stramien. Dit maakt het overzichtelijk
voor de lezer en vergemakkelijkt het vergelijken tussen songs. In deze uiteenzetng zal elke song
worden geanalyseerd volgens deze parameters: lead sheet, 'algemeen', structuur, harmonie,
melodie / prosodie en songtekst.
1.2.1. Lead Sheet
De lead sheet is in de eerste plaats de schrifelijke houvast die in functe staat van de verdere
songanalyse. In elke lead sheet zit een subjecteve component vervat. Naargelang de context maak
je keuzes over de vereenvoudigingen die je gebruikt in je notate. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor
een herhalingsteken voor de tweede strofe terwijl de zangmelodie wat afwijkt van de eerste strofe
of kiezen om het geïmpliceerde akkoord te noteren, veeleer dan de optelsom van de efectef
gespeelde noten.
1.2.2. Algemeen
In deze categorie wordt de song in het kort geschetst als inleiding tot het werk. Het is een
subjecteve beschrijving van de song zoals je die ook vindt in muziekrecensies.
1.2.3. Structuur
Deze parameter behandelt de volgorde en lengte van de structuuronderdelen (bvb. intro, strofe,
prechorus, refrein, bridge, enz.). Er wordt dus even gefocust op het skelet van de song. Merk op
1 Hoewel Spinvis hoofdzakelijk het eenmansproject is van Erik De Jong, zal ik de muziekauteur steevast aanduiden
als "Spinvis". Dit omdat De Jong een vaste band heef die, zo kan je toch verwachten, ook hun eigen inbreng aan
de dag leggen op de opnames. De tekstauteur zal ik daarentegen wél met De Jong vereenzelvigen omdat enkel hij
instaat voor de teksten.
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dat ik met 'lengte' het aantal maten bedoel en dus niet de tjdsduur.
1.2.4. Harmonie
Net als in Stevens uiteenzetng, gebeurt de harmonische bespreking binnen het analysekader van
Berklee. Het probleem van de terminologie stelt zich hierbij: in welke mate hou ik vast aan de
Engelstalige begrippen van dit paradigma. Mijn stelregel is dat ik het Engelstalige woord gebruik
wanneer de vertaling naar het Nederlands minder gekend is. Daarom gebruik ik dus termen als
"modal interchange","tension", "pivot chord" en "avoid note".
Inzake het benoemen van notennamen wijk ik wél af van de Berkleemethode. Ik gebruik hiervoor
"do" en niet "C" om verwarring te vermijden met het akkoord C én omdat het 'movable do'systeem hier in Vlaanderen niet zo ingeburgerd is.
1.2.5. Melodie en Prosodie
Met 'melodie' beperk ik me tot de zangmelodie (zoals opgeschreven in de lead sheet). Met
'prosodie' bedoel ik het samenspel tussen de muziek, melodie en tekst dat de (emoteve)
betekenis van de songtekst versterkt. Wanneer bijvoorbeeld in de tekst een hoogtepunt wordt
bereikt, dat dan ook de hoogste noot wordt gezongen of de muziek een climax bereikt.
1.2.6. Tekst
Hier wordt zowel aandacht besteed aan de vormelijke - als de inhoudelijke component van het
taalgebruik. De ambite is hier zeker niet van taalwetenschappelijke aard. De focus ligt op de
songwritngtechnische context.

1.3. Selecte van de 4 Songs
Aangezien een volledige bespreking van de 14 songs op het album te omvangrijk zou worden, heb
ik me beperkt tot een analyse van 4 'sleutelsongs'. Er zijn verschillende redenen waarom een
albumtrack als dusdanig kan worden beschouwd:
•

Hallo Maandag en Arts zijn de twee eerste singles van het album.

•

Trein Vuur Dageraad is de tteltrack. Ook is de song heel vaak de afsluiter op liveconcerten.2

•

Stefan en Lisete wordt in enkele recensies 3 als typisch Spinvis beschouwd. Het is hierdoor
een ideale case study.

2 Zie de setlists van setlist.fm in de bibliografe.
3 Zie o.a. Alleene (2017): "[We kennen] niemand die nummers schrijf als 'Stefan en Lisete' (...)" en Kamer (2017):
"Een nummer als het prachtge relaas over Stefan en Lisete zal liefebbers van Spinvis (Erik de Jong) ook bekend
voorkomen."
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2. Situering
Spinvis is het eenmansproject van Erik De Jong (°1961, Spijkenisse). Trein Vuur Dageraad
verscheen in april 2017 zes jaar na zijn vorige plaat Tot Ziens Justne Keller. Het is het vierde
studioalbum sinds zijn debuut Spinvis in 2002. Daarnaast verschenen reeds een liveplaat en 2
albums in samenwerking met de Nederlandse schrijver Simon Vinkenoog. De muziek kan steeds
als alternateve pop worden gecatalogeerd, maar er is een evolute merkbaar in het oeuvre. Vanuit
de lo-f knutselwerken op de zolderkamer van het debuut komt er in daaropvolgende albums meer
ruimte voor bandleden en een breder instrumentarium.
In de loop der jaren is Spinvis uitgegroeid tot een van dé referentes binnen het Nederlandstalige
alternateve popcircuit. Getuige hiervan zijn verschillende bekroningen zoals de prestgieuze
Popprijs (2007) van het Noorderslagfestval, maar ook tournees die zowat alle (middel)grote zalen
in België en Nederland hebben aangedaan.
Spinvis bewijst dat alternateve Nederlandstalige muziek niet automatsch tot de
kleinkunstcategorie behoort. In een interview met Nick De Leu (2017) in De Standaard vertelt De
Jong hierover het volgende:
"Popsongs gaan om klank: een goed nummer met een slechte tekst is nog altjd een goed liedje,
omgekeerd geldt dat niet. We hebben hier wel een kleinkunstradite van geëngageerde praatliedjes,
maar daar probeer ik me van af te zeten."

Het instrumentale luik is in het merendeel van de Spinvisnummers m.a.w. zoveel méér dan de
begeleiding van de zang. Nietemin wordt De Jong alom geprezen voor zijn unieke songteksten.
Gestleerde tekstregels met verschillende betekenislagen, die daardoor een breed publiek
aanspreken, zijn Spinvis' handelsmerk. Tatoeages en geboortekaartjes met Spinvis-citaten zijn dan
ook geen bijzonderheid. De Jong vertelt over zijn teksten: "Vaak is het een kweste van een gevoel
zo te stleren dat het breder van toepassing is. Die vaagheid doet het leven." (De Leu 2017)
Wat kunnen we nu op basis van deze korte situering verwachten? Wat opvalt is de lange periode
van zes jaar die het heef geduurd om tot Trein Vuur Dageraad te komen. De release is zelfs op het
laatste moment uitgesteld om nog enkele aanpassingen te kunnen doen. Hieruit kunnen we bij De
Jong een hoog gevoel voor perfectonisme afeiden. Dit gecombineerd met zijn eenmansaanpak
doet een bepaalde eigenzinnigheid vermoeden. Het is deze originaliteit en oog voor detail in
muziek én tekst die in de analyse hieronder wordt onderzocht.
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3. Hallo Maandag
3.1. Lead Sheet
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3.2. Algemeen
Hallo Maandag vormt de tweede track op het album Trein Vuur Dageraad, maar is de eerste
volwaardige song. Het eerste nummer, Ergens Toen, is namelijk een korte lo-f ouverture 4 van 43"
met daarin reeds het thema zoals die later op de tteltrack in vol ornaat opnieuw zal passeren.
Hallo Maandag is al meteen een hoogtepunt van het album. Het was niet enkel de
vooruitgeschoven single, maar verenigt ook alle aspecten, hierover later meer, waar Spinvis voor
staat. Het doet dit bovendien op heel energieke wijze. De enige gitaarsolo van de plaat op het
einde van deze song, bovendien in stevige fuzz gedrenkt, is hier een illustrate van.

3.3. Structuur
Intro

Strofe 1

Prechorus 1

Refrein 1

Interlude

Strofe 2

Prechorus 2

Refrein 2

Solo/outro

6 maten

8 maten

6 maten

6 maten

1 +2 maten

8 maten

6 maten

12 maten

21 maten

Hallo Maandag volgt de, in pop alomtegenwoordige, strofe - refrein opvolging. Wat echter
meteen opvalt, zijn de onregelmatge lengtes van de structuuronderdelen. De maten zijn enkel in
de strofes een veelvoud van vier. De prechorus en het refrein zijn opgebouwd uit frases van 3
maten. Hierdoor is er sprake van een 3+3 en niet, zoals je vaker ziet in structuren van 6 maten, van
een 4+2.
Deze subtele onregelmatgheden creëren het efect van voorwaartse stuwing. Terwijl we
onbewust nog een vierde maat verwachten om de frase af te sluiten, belanden we in de plaats
alweer in een nieuwe frase. De structuur draagt met andere woorden in grote mate bij tot de
ervaring van Hallo Maandag als een razende trein die voor niks of niemand halte houdt. Merk ook
op dat deze ingebouwde structuureigenaardigheden niet té hard opvallen voor de luisteraar,
d.w.z. als een gimmick worden gepercipieerd. Sommige muziek benadrukt het net wanneer ze
afwijkt van de conventes. Een voorbeeld hiervan is het symfonische rock genre uit de seventes
waarin de onregelmatge maatsoorten en structuren heel uitdrukkelijk op de voorgrond worden
geplaatst. Dit is echter zeker niet het geval bij Hallo Maandag. Neen, de onregelmatgheden
voelen zodanig natuurlijk geplaatst zodat deze voor de luisteraar haast ongemerkt passeren.

3.4. Harmonische Analyse
De toonaard in deze song is wat een difuus gegeven. Men kan stellen dat in de intro, de refreinen
en de outro het tonale centrum Db groot is. De prechorus staat dan in de relateve mineur, Bb
klein, maar de strofes bewegen zich voort in een andere toonaard, C klein. Omdat er hier in de
twee strofes sprake is van een tjdelijke modulate, is het interessant om te kijken naar hoe deze
overgangen worden ingeleid.
Wanneer er naar de strofe wordt gegaan, dus vanuit Db groot naar C klein, wordt er gebruik
gemaakt van het akkoord Fb sus2 of Fbadd2, wat in geen van beide toonladders diatonisch is. Het
akkoord vervult geen duidelijke overgangsfuncte naar de doeltoonaard, maar staat veeleer op
zichzelf als een soort onbestemd akkoord dat even alle aandacht naar zich toe trekt, terwijl
ondertussen achter de schermen als het ware de decorwissel gebeurt van Db groot naar C klein.
De overgang van strofe naar prechorus, van C klein naar Db groot, gebeurt aan de hand van het
4 Het is de iPhone opname die de eerste ingeving van de drie woorden 'trein', 'vuur', en 'dageraad' capteert. Dit was
jaren voor de plaat tot stand kwam. (De Jong, 2017)
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pivot akkoord Ab. Kenmerkend voor een pivot akkoord is dat het diatonisch is in beide toonaarden
van de modulate en op die manier als scharnierpunt fungeert om een subtele overgang te
bewerkstelligen.
Harmonisch vertoont de prechorus veel gelijkenis met de strofe. Als we de toonaard in relateve
mineur beschouwen, dus in Bb klein, zien we functoneel dezelfde akkoorden:
Im

bIII

IVm

bVI

Strofe

Cm

Eb

Fm

Ab

Prechorus

Bbm

Db

Ebm

/

Deze gelijkenis draagt er net als het pivot akkoord toe bij dat de modulate onopgemerkt passeert.
Omdat in de prechorus de fraseduur naar drie maten wordt teruggebracht, verkrijgen we echter
wel meer opbouw van spanning naar het refrein toe. De structuur wordt korter en herhaalt
zichzelf dus sneller.

3.5. Prosodie en Melodie
Hallo Maandag kent een drukke zangmelodie met veel noten en weinig pauzes. Enkel in de
interlude krijgt de zangmelodie langer dan één tel rust. Niet enkel de begeleiding lijkt een
voortrazende trein, de zangmelodie draagt evenzeer bij tot deze algemene indruk.
Inzake prosodie valt maat 14 op:

De zwaarte van de subversieve boodschap waarop deze zin uitdraait met het woord "wou", wordt
extra ondersteund met de lage si b, de laagste noot van de zangmelodie in Hallo Maandag.
In maat 18 wordt, door een kleine variate in de melodie, de spanning in de prechorus
opgedreven:

In het tweede deel van de prechorus, die start als een variate van het eerste deel, is er namelijk
de toevoeging van een Sol b aan de zangmelodie die in het eerste deel nog hoofdzakelijk rond fa
draait. De Sol b, is in deze maat een approach note, namelijk de b6 in Bbm, naar de fa. Deze
toevoeging draagt opnieuw bij tot de opbouw van spanning in de prechorus omdat deze noot
wringt in de context van het akkoord.

3.6. Tekst
Hallo Maandag verwoordt enkele alledaagse waarnemingen en combineert deze tegelijk met
existentële beschouwingen als "wat is gezegd wordt altjd waar" en "het wordt niet minder,
alleen maar meer". Er schuilt in de vertelling een onbestemdheid die bijdraagt tot het poëtsche
karakter van de tekst. Niet alle zinnen volgen even logisch op elkaar, de luisteraar moet zelf
betekenis invullen in de gaten die er worden gelaten. De verteller lijkt in de meeste passages
8

tegen zichzelf of tegen de dingen te spreken, maar richt zich soms ook rechtstreeks tot de
luisteraar: "denk ook voor jou waar je ook bent". Algemeen kan je stellen dat de unheimliche sfeer
in de strofe en prechorus wordt gecounterd met de licht euforische aanvaarding van het bestaan
in het refrein.
Tekstschrijver Erik de Jong maakt veelvuldig gebruik van verschillende rijmvormen (zowel binnenals buitenrijm, zowel identek rijm als volrijm en halfrijm), maar hij doet dit niet op een
systematsche manier of binnen een vast rijmschema. Wanneer we bijvoorbeeld het eindrijm
visualiseren5, is er niet echt een strenge logica te ontwaren:
Strofe 1

Prechorus 1

Refrein

Strofe 2

Prechorus 2

AaAa xBxB

CxC DdD

eexfFxF

xGxG xxhh

xII xJJ

5 Hoofdleters staan voor volrijm, kleine leters voor halfrijm. "x" staat voor niet rijmend.
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4. Arts
4.1. Lead Sheet

10

11

12

4.2. Algemeen
Arts is de tweede single van het album. Dit ondersteunt de these dat het nummer als een
toegankelijke popsong kan worden beschouwd. Bij een blik onder de motorkap van de song,
duiken in de lead sheet opnieuw heel wat bijzonderheden op die je niet meteen verwacht bij een
single. Dezelfde combinate van toegankelijkheid en niet-conventonaliteit die eerder bij Hallo
Maandag opviel, verschijnt hier opnieuw ten tonele. Met die nuance zelfs dat de bijzonderheden
in Arts nog talrijker zijn.

4.3. Structuur
Intro

Strofe 1 Strofe 2 Refrein 1 Strofe 3

4 maten 9 maten 9 maten 6 maten

9 maten

Refrein 2

Bridge

Instr. Refr.

6+6+3 maten

12 maten

6 maten

Refrein 3

Outro

3x6 maten 4x6 maten

Als we in bovenstaand schema enkel de eerste rij in beschouwing nemen, zien we opnieuw een
klassieke popstructuur. Ook de wetmatgheid van strofes die minder lang worden en refreinen die
de omgekeerde beweging maken, wordt hier gevolgd. Tot dusver weinig aan de hand, we kunnen
zelfs spreken van een tekstboekvoorbeeld van een single.
De opmerkelijkheid zit hem echter opnieuw in hoe deze structuuronderdelen precies zijn
opgebouwd. De strofe is bijvoorbeeld een toonbeeld van asymmetrie. De eerste 4 maten, die een
herkenbaar 4/4 verloop kennen, contrasteren met de volgende vijf. In de tweede helf van de
strofe worden namelijk tellen 'ingeslikt', wat leidt tot 3/4 maten, wat meer voorwaartse stuwing
genereert. De laatste strofemaat, de 9e, is eigenlijk de opmaat naar het refrein, maar wordt ook
ingevoegd als verbindingsmaat tussen de eerste en tweede strofe.
Het refrein begint met twee zinnen van elk een anderhalve maat 6, waardoor de tweede zin op een
3e tel begint. Dit zorgt ervoor dat er geen pauze wordt gelaten en de luisteraar heel even wat in
onduidelijkheid wordt gelaten over wat nu de eerste tel is. Dit wordt dan gecounterd met de
duidelijkheid in het tweede deel refrein waar de eerste tel wél wordt benadrukt.

4.4. Harmonische Analyse
Ik heb bij deze song de keuze gemaakt voor een gedetailleerde lead sheet. Dit gaat soms ten koste
van de leesbaarheid, maar vat dan wel enkele subtliteiten die in deze harmonische analyse
worden behandeld. Door het akkoord Abmaj7 (omit 5,add 13) in de schrijfwijze niet tot Abmaj13
reduceren, is de gelijkenis met Fm (add 9) nog duidelijker. Dan zien we dat elke 5e, 7e, en 9e maat per
strofe dezelfde akkoorden zijn met enkel een variate in de bas.
In Arts wisselt de tonaliteit regelmatg. Het refrein en het tweede deel van de strofe staan in Eb
groot, terwijl de eerste vier maten in alle strofes een ambigue tonaliteit kennen die neigt naar D
klein. Deze modulates gebeuren op verschillende manieren:
•
•
•

In maat 8 fungeert Gm als pivot akkoord: IVm in D klein en IIIm in Eb groot.
In maat 13 is er sprake van een directe modulate: Abmaj7, IVmaj7 in Eb, heef geen functe
in D klein.
In maat 28 lijkt F7(add11) niet enkel omwille van de toegevoegde avoid note si b de vreemde

6 Een andere benadering zou ook kunnen zijn om in de notate drie 2/4 maten te hanteren óf een 4/4 maat gevolgd
door een 2/4 maat.
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eend in de bijt. Het akkoord is namelijk ook niet-diatonisch in allebei de toonaarden én is
een dominantakkoord zonder dominantuncte. Nietemin kan je beargumenteren dat dit
akkoord een overgangsfuncte in de modulate bekleedt. Het is immers afomstg uit de
toonaard Bb groot, die evenveel verwantschap toont met F groot (en dus D klein) als met
Eb groot. Het ligt als het ware tussen de twee tonaliteiten. Aangezien dit F7 (add11) akkoord in
de latere refreinen opduikt als F (add9,add11) wat samen F9(add11) geef, zou ik dit akkoord als
polychord willen duiden als opeenstapeling van twee drieklanken EbF . Met deze invulling
wordt niet enkel de keuze van de tensions wat logischer, maar wordt ook aanschouwelijk
gemaakt hoe beide toonaarden van de modulate, Eb groot en F groot/D klein,
samenkomen in één polychord.
De bridge maakt veelvuldig gebruik van modal interchange ("M.I.") uit de parallelle
mineurtoonaard7. Het betref een akkoordprogressie die, om het met een understatement te
stellen, zelden in de popcharts opduikt:
Cbmaj7

Fm7b5

Bb7

Bbm7

Db6b5

C7

Abmaj7(omit 5,add 13)
≈ Fm(add 9)/Ab

bVImaj7
= M.I. uit
aeolisch

IIm7b5
= M.I. uit
aeolisch

V7
(= M.I. uit
harmonisch
mineur)8

Vm7
= M.I. uit
aeolisch

SubV7

V7/II

IVmaj7
≈ IIm/b3

In deze akkoordkeuze ziet men hoe op het einde van de bridge een beweging wordt ingezet die,
na de modal interchange-uitstapjes, terugleidt naar de akkoordprogressie van het refrein. Merk op
dat Db6b 5 functoneel wordt omschreven als een substtuutdominant, terwijl dit volgens de leter
van de wet eigenlijk geen dominantakkoord is. Binnen een jazzidioom zou de kleine septem bijna
altjd worden toegevoegd, maar in een popcontext als deze gelden zulke wetmatgheden veel
minder. Daarnaast ken ik C7 een dominantuncte toe die wordt inzichtelijk gemaakt door de
andere schrijfwijze van het doelakkoord Abmaj7 (omit 5,add 13) als Fm(add 9)/Ab.
In Arts worden veranderingen in het harmonisch ritme heel duidelijk uitgespeeld om contrast te
creëren tussen én binnen de structuuronderdelen. In de asymmetrische strofes krijgen we in het
eerste deel elke 2 tellen een ander akkoord, in het tweede deel pas elke maat. In het refrein
gebeurt dezelfde afwisseling en in de bridge duurt een akkoord ineens twee maten lang. Tijdens
de volledige song blijf het harmonisch ritme dus nooit gelijk bij een structuurverandering.

4.5. Melodie en Prosodie
Net zoals in Hallo Maandag kent de zangmelodie in Arts erg weinig rustpunten van twee tellen of
meer. Enkel in maten 50 tot 53 is er, de intro en outro buiten beschouwing gelaten, even geen
zang.
De melodie in de strofes vertoont onderling wel gelijkenissen, maar verschilt toch op heel wat
plaatsen. Op regelmatge wijze worden delen opnieuw geciteerd wat de herkenbaarheid ten
goede komt, maar tegelijk wordt op een niet-systematsche manier variate aangebracht.
Onderstaand schema9 is een vergelijking van de 9 maten in de strofe en illustreert dit:
7 Men spreekt in dit geval, hoewel de toonaard verandert, niet van een modulate aangezien het tonaal centrum
hetzelfde blijf (Netles en Graf, 1997, p. 146).
8 Hoewel V7 diatonisch is in Eb groot, opteer ik toch voor een karakterisering als modal interchange omdat er in de
zangmelodie sol b voorkomt én je met de omliggende akkoorden van een mineur context kan spreken.
9 Per kolom worden de maten vergeleken. Een volledig gevulde cel wijst op een identeke maat, een gearceerde cel
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Strofe 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Strofe 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Strofe 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

De refreinen bevaten een subtel toonbeeld van goed gekozen prosodie:

De melodie van deze zin eindigt na een omzwerving op de tonica mi b, wat een stabiel efect
creëert. Op deze manier krijgt het woord "Arts" door de melodie een connotate van opnieuw
'thuis' komen. Dezelfde betekenis wordt uitgedragen met de tekst: na de omzwerving van 7 jaar
wordt teruggegaan naar de plek Arts. Zangmelodie én tekst zijn zo volledig gelijklopend. Zonder
deze notenkeuze zou het efect van het refrein, en ook de ttel, van de song veranderen.

4.6. Tekst
Opnieuw geef Erik de Jong via zijn poëtsch taalgebruik de luisteraar de vrijheid om zelf betekenis
toe te kennen. Staat 'Arts' werkelijk voor de beroemde zoo in Amsterdam? Over dieren wordt
nochtans nergens een woord gerept. Of is het eerder een metafoor voor een idyllische plek waar
de dingen nooit voorbij zijn en alles een beetje 'jij' is? Gaat het om een ietwat moeilijke
relatebreuk waarbij de verteller heel wat 'onzin' met de jij-persoon had? Wordt hij tegen wil en
dank contnu herinnerd aan de persoon omdat alles een beetje jij is? Wordt de cycliciteit van het
bestaan behandeld? Er zijn vermoedelijk evenveel invullingen als dat er luisteraars zijn.
Net zoals in Hallo Maandag is er hier ook sprake van een existentële dimensie. In Arts is deze
bovendien heel expliciet met zinnen als "het probleem met ons / is het leven en de tjd" en wat
later "het probleem met ons / zijn de dingen en de dood". In Hallo Maandag werd deze dimensie
gekoppeld aan alledaagse waarnemingen, in Arts is er de combinate met de jij-persoon met wie
de verteller een, al dan niet amoureus, verleden deelt. Deze twee invalshoeken, de existenteelflosofsche dimensie en het levensverhaal met de jij-persoon, komen in het refrein meesterlijk
samen in de dichterlijke kernzin van de song "alles is een beetje jij".

op dezelfde melodiecontouren en een wite cel op een volledig verschillende melodie.
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5. Stefan en Lisete
5.1. Lead Sheet

16

17

5.2. Algemeen
Stefan en Lisete is met zijn 7'05" de langste track op Trein Vuur Dageraad. Door de lange tjdsduur
kan het relaas over de twee personen uit de ttel zich op een uitgebreide en diepgaande manier
ontvouwen. De song etaleert in de eerste plaats het verhalende vernuf van tekstschrijver Erik de
Jong. Dit is een vertelling die je intrigeert en wordt geruggensteund door een zorgvuldig
uitgekiend arrangement. Deze songanalyse zal inzicht proberen te krijgen in de middelen die
worden gebruikt om deze song boeiend te houden van begin tot eind, ondanks zijn lengte.

5.3. Structuur
Piano intro

Band intro

Strofes + Solo

Interlude

Outro

rubato

8 maten

10 x 17 maten

7 maten

7 + 39 maten

We zien dat de structuur volledig in functe staat van de vertelling. Stefan en Lisete kent geen
refrein, maar quasi enkel strofes. Er is bovendien zelfs geen catch phrase, zoals je nochtans zou
verwachten in een strofevertelling. Ondanks de vele structuurherhalingen, blijf het arrangement
echter contnu in beweging. Geen 2 strofes zijn dezelfde. Van een sobere start wordt er
opgebouwd naar een brede instrumentate:
37"

Strofe 1 drums, akoestsche gitaar & lead zang

1'06"

Strofe 2 + orgel

1'36"

Strofe 3 + backing vocals (1) + piano

2'05"

Strofe 4 + elektrische gitaar

2'34"

Strofe 5 + basgitaar

3'03"

Strofe 6

3'33"

Solo

+ bugelsolo

4'02"

Strofe 7 drumkicks op "kerstmis"

4'33"

Strofe 8 + subtele strijkers + backing vocals (2)

5'02"

Strofe 9 + prominente strijkers

Wat hier verder opnieuw opvalt zijn de onregelmatge maathoeveelheden. De strofe bestaat uit 16
maten + 1. Deze extra maat wordt consequent aangehouden in alle negen strofes. Ze zorgt voor
een cesuur die verhindert dat de opeenvolgende strofen al te veel tot een onophoudelijke
woordenstroom worden herleid. Ook in de interlude (3 + 4) en outro (4 + 3) wordt er op subtele
wijze gespeeld met de maten. Het breekt op die manier met het courante verloop in blokken van
vier maten.

5.4. Harmonische Analyse
Stefan en Lisete is bijna volledig diatonisch in Gb groot. De enige uitzondering is het Cbm akkoord
in de interlude en op het eind van de strofe. Dit akkoord, IVm, is een gangbaar modal interchange
akkoord uit de parallelle mineurtoonaard. Het heef de 'voorkeur' om op te lossen naar het tonicaakkoord. Deze IVm-I progressie wordt aangeduid als een subdominant mineur cadens. We zien dat
Cbm in Stefan en Lisete steeds oplost naar Gb en dus inderdaad binnen deze cadens wordt
gebruikt.
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Dit Cbm akkoord heef naast de cadensfuncte nog een andere rol. Het akkoord wordt namelijk
lang aangehouden waardoor de spanning die dit niet-diatonisch akkoord oproept tegelijk wat
vertrouwd begint aan te voelen. Op deze manier wordt er in de strofen steeds een afwisseling
ingeschoven die even buiten de lijntjes van de toonaard kleurt. Zeker in de interlude kan men
spreken van een soort van 'mini-modulate' aangezien het akkoord daar, volgend op de strofe, in
totaal 10 maten duurt. Het akkoord draagt met deze uitstapjes weg van de toonaard, bij tot de
variate die nodig is om de lange song boeiend te houden.

5.5. Melodie en Prosodie
De melodie, die schippert tussen zingen en af en toe spreken, is in geen enkele strofe dezelfde.
Bepaalde melodiebewegingen worden nu en dan wel opnieuw geciteerd, wat de coherente ten
goede komt, maar dit gebeurt niet op een systematsche manier. De nadruk van de song ligt bij de
vertelling, veeleer dan de melodie op zich. Een uitgesproken en uniforme zanglijn zou tegen de
negende strofe namelijk wel wat kunnen vervelen.
Wat opvalt is dat de laatste 3 maten van elke strofe een homogeen blok vormen dat wat
contrasteert met de rest van de strofe. Dit gebeurt door een samenspel van verschillende niveaus:
•
•
•

Harmonisch niveau: met het IVm akoord wordt weggegaan van de diatoniek.
Structuurniveau: de 17e maat zorgt voor een uitstap weg van het denken in vier en vestgt
de aandacht op dit slot van de strofe.
Tekstniveau: de 3 tekstregels maken gebruik van dezelfde woorden of focussen op één
onderwerp. Ze zijn gelijkmatger dan de andere stroferegels.

Nog een vermeldenswaardige leukigheid is hoe in de vijfde strofe het invallen van de basgitaar
samenvalt met de 'toevallige' vermelding van de naam "Bas" in de tekst.

5.6. Tekst
Met zijn vele tekstblokken ligt de focus van de song bij de levenslopen van Stefan en Lisete.
Opnieuw valt het veelvuldige gebruik van rijm en alliterates op. Vaak worden bovendien dezelfde
woorden herhaald na mekaar. Zoals hierboven in 5.5. vermeld, valt dit in het bijzonder op bij de
laatste 3 tekstregels van de strofe. Strofes 1, 2, 3, 6, 8 en 9 10 beperken zich (grotendeels) tot
dezelfde woorden. Een analyse van de eerste strofe toont hoe tekstschrijver Erik de Jong speelt
met de klanken van woorsden:
We werden ouder op het stlle veld
We waren mager als het ochtendlicht
We lazen zwijgend in elkaars gezicht
Hoe iedere dag zich weer opnieuw voltrok
De echte wereld was een verre ster
Het dorp te klein en de zee te ver
Bij nader inzien, altjd achteraf
Hadden we alle tjd
Vergaten alle tjd
Alle tjd
Naast de melancholische component in de vertelling, sijpelt er ook een speelsheid door in de
10 Strofes 3 en 9 eindigen zelfs op drie identeke tekstregels.
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tekst. Een voorbeeld hiervan is hoe de frasering de luisteraar op het verkeerde been zet in de
vijfde strofe:
Rosalie ging trouwen Roel en Bas
Gingen studeren in een andere stad
"Roel en Bas" hoort bij de zin uit de tweede tekstregel. De twee namen hebben niks of weinig te
maken met het feit dat Rosalie ging trouwen. Een ander voorbeeld die voor wat luchtgheid zorgt,
is de verwijzing naar Hold The Line van Toto in strofe 7. Op muzikaal vlak is er bijna geen groter
contrast te bedenken tussen de bigger than life stadionrock van deze seventesklassieker en de
inteme pop van Stefan en Lisete. Het valt hierbij echter op dat dit nummer niet willekeurig wordt
vermeld: de catch phrase van deze wereldhit, "Love isn't always on tme", kan ook worden
toegepast op het verhaal van Stefan en Lisete.
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6. Trein Vuur Dageraad
6.1. Lead sheet

21

22
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6.2. Algemeen
Trein Vuur Dageraad, de tteltrack, kan ook als een sleuteltrack van het album worden beschouwd.
Het arrangement waaiert uit van een minimalistsch, mellotronachtg orgeltje in de intro tot een
epische climax. Dit samen met de beklijvende tekst en zangmelodie laat menig luisteraar niet
onberoerd. Dat blijkt ook uit de recensies 11 waar deze song heel vaak een speciale vermelding
krijgt als hoogtepunt.
In tegenstelling tot de voorgaande songs, en dan zeker ten opzichte van de voortrazende treinen
Hallo Maandag of Arts, laat Trein Vuur Dageraad een 'evenwichtge' indruk na. Alle elementen
krijgen iets meer ademruimte. Het eenvoudige knutselbeatje vormt samen met de prominent
vooraan gemixte klassieke gitaar een repetteve basis waarlangs de rest van partjen zich
langzaamaan kan ontvouwen. Trein Vuur Dageraad zorgt voor een variate ten aanzien van de
hiervoor behandelde songs wat resulteert in een veelzijdiger en genuanceerder beeld van het
songwritersschap van Spinvis.

6.3. Structuur
Intro

Strofe 1

Refrein A

Interlude

12 maten

16 maten

6 maten

4 maten

Strofe 2

Refrein A

16 maten 6 + 4 maten

Break / Refrein B

Outro

5 x 8 maten

3 x 8 maten

Voor het eerst in deze bespreking is er een structuur die volledig opgebouwd is uit blokken van
vier maten of, in het geval van refrein A, de gangbare variant van 4 + 2. Dit draagt zeker bij tot de
indruk van evenwichtgheid, zoals vermeld in 6.2.
T.e.m. het tweede Refrein A volgt Trein Vuur Dageraad een conventonele strofe-refrein
popstructuur. Wat deze song hiervan doet afwijken, is de toevoeging van een nieuw refrein.
Refrein B heef iets weg van een hymne en alles wat ervoor komt in de song, wordt op die manier
veeleer een aanloop naar dit zwaartepunt van de song. In de laatste herhaling komen refrein B en
refrein A samen wat, in combinate met het grandioze arrangement, het hoogtepunt compleet
maakt.
In Trein Vuur Dageraad is er een instrumentale outro op de akkoordprogressie van het refrein. Dit
is opvallend aangezien dit kenmerk ook opduikt in Hallo Maandag en Arts.

6.4. Harmonische Analyse
Net zoals in Hallo Maandag en Arts, duikt in Trein Vuur Dageraad opnieuw een modulate op. De
intro en strofes staan in A klein, de refreinen en outro in F groot. Aangezien er slechts één noot
verschil is tussen beide toonaarden, is het niet verwonderlijk dat in deze modulates pivot
akkoorden worden ingezet:
•
•
•

Strofe 1
Refrein 1
Strofe 2

→
→
→

Refrein 1
Interlude
Refrein 2

: Dsus
:F
C
: C(add9)

In de strofes creëert het niet-diatonische D (add9) (= IV) een kortstondige uitstap weg van de
Aeolische tonaliteit. De fa# zorgt heel even voor een Dorische kleur, maar zit tegelijk
11 Zie o.a. de recensies van Gert Van Nieuwenhove (Humo), Philippe Nuyts (Enola) en Thibault Vander Donckt
(Dansende Beren) in de bibliografe.
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geïncorporeerd in een harmonische beweging naar fa hersteld in het Dm akkoord die er steeds op
volgt. Deze IVm verzorgt, net zoals in Stefan en Lisete, de subdominant mineur cadens naar de I.

6.5. Melodie en Prosodie
De zangmelodie krijgt in de deze song alle ruimte. In de strofe wordt er bijvoorbeeld quasi
evenveel wel als niet gezongen. Zoals we hierboven hebben kunnen zien, is dit in de drie eerder
behandelde songs geenszins het geval.
In de refreinen wordt het 'koor' toegevoegd, waardoor de verteller er niet alleen voor staat om
het refrein te moeten dragen. In refrein A is er sprake van een vraag-antwoordmelodie tussen het
koor en de verteller, met die twist dat de vraag door het koor wordt gezongen en niet door de
verteller. Refrein B ontwikkelt zich tot een hymne met een unisono samenzang van de verteller
met het koor en op het eind ervan een climactsche samensmeltng met refrein A.

6.6. Tekst
Over de songttel, die eveneens de ttel van de plaat is, vertelt Erik De Jong:
"(...) het zaadje waar jaren later een hele boom is uitgegroeid. Trein, vuur, dageraad… drie woorden die
misschien zomaar bij elkaar waren gezet maar vanaf dat moment onlosmakelijk werden als de dragers van
een verhaal dat nog in de aarde sliep. Een verhaal over alles wat nog komen gaat." (Excelsior Recordings,
2017)

Het zijn drie metaforen die als een rode draad doorheen de plaat lopen en in deze song centraal
staan: de trein als de reis en de tjd, het vuur als de passie en het gevaar, de dageraad als de hoop
(De Jong, 2017). Samen staan deze symbool voor het leven waardoor we opnieuw terecht komen
bij de existentële dimensie die zo frequent opduikt in Spinvisnummers.
Ook andere Spinviskenmerken, het poëtsche taalgebruik12 en de ruimte voor de interpretate van
de luisteraar13, zijn hier aanwezig. Op vormelijk vlak is er in vergelijking met de vorige songs wel
aanzienlijk minder rijm in Trein Vuur Dageraad.
Tot slot is het interessant om te zien hoe de vertelling in de song varieert naargelang de
structuuronderdelen:
•
•
•
•

Strofe 1 gaat enkel over de ik-persoon.
Refrein A betrekt de jij-persoon erbij.
Strofe 2 is een aanspreking aan de herfst m.b.t. "haar". De ik- en jij-persoon verdwijnen
hier even uit beeld. Hoe verhouden zij zich tot "haar" en de herfst?
In refrein B gaat vervolgens alle aandacht naar de jij-persoon.

12 Bijvoorbeeld "zachte tjd" en "jij bent de trein, het vuur, de dageraad".
13 Je kan dit nummer bijvoorbeeld ook interpreteren vanuit een vluchtelingenstandpunt.
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7. Conclusie
Het zou ietwat kort door de bocht zijn om op basis van de vier voorgaande songs te extrapoleren
naar een conclusie die pretendeert op dé muziek van Spinvis van toepassing te zijn. Ook een
veralgemenende gevolgtrekking naar het album Trein Vuur Dageraad is, met zijn 14 songs, niet
helemaal opportuun. De ontleding van een song staat in de eerste plaats op zichzelf want elke
andere song van dezelfde artest kan potenteel volledig anders zijn. Nietemin heef mijn analyse
per behandelde parameter over de vier songs heen wel enkele gelijkenissen aangetoond die
opvallen in vergelijking met een doorsnee popsong:
•

•

•
•

Een rode draad op vlak van structuur, met uitzondering in de song Trein Vuur Dageraad, is
het verlaten van maatgroepen per vier en per twee. Onregelmatge maatstructuren zijn
schering en inslag. Een ander kenmerk dat driemaal terugkwam, is de outro op akkoorden
van het refrein.
Op harmonisch vlak vallen de modulates op (uitzondering is Stefan en Lisete dat binnen
één toonaard blijf). Merk op dat deze modulates subtel gebeuren en de aandacht niet
naar zich toe trekken. Het is nooit een opvallende modulate zoals een clichématg laatste
refrein dat een halve toon hoger staat.
We hebben vaak een bedrijvige zangmelodie met weinig rustpunten opgemerkt. Uit een
steekproef van de andere nummers van het album blijkt echter dat dit veeleer toeval is. Er
staan namelijk voldoende songs14 op de plaat waarin dit niet het geval is.
Op inhoudelijk vlak worden in de tekst veelal beschouwingen over het leven verbonden
met concrete waarnemingen. Dit gebeurt via een poëtsch geïnspireerd taalgebruik met
aandacht voor metaforen, ellipsen en rijm. Merk hierbij op dat het rijm nooit in een
rijmschema kan worden gegoten. Elke tekst laat meerdere interpretates toe. De luisteraar
moet zelf aan de slag want de betekenis is nooit eenduidig.

Als we op basis van al het voorgaande één iets kunnen besluiten, dan is het zeker dit: Spinvis kent
geen doordeweekse song. In elk nummer zijn er interessante zaken op te merken die wijzen op
originele songwritng. Dit verklaart waarom Spinvis' muziek als uniek wordt ervaren. Het zes jaar
lange werken aan het album komt tot uitng in het uitzonderlijke oog voor detail. Deze uitgekiende
songs zijn daarom uitermate geschikt studiemateriaal voor songschrijvers die zich willen toeleggen
op toegankelijke popmuziek én daarbij willen afwijken van de bewandelde paden.

14 Voorbeelden zijn: Van de Bruid en de Zee, Tienduizend Zwaluwen, De Kleine Symfonie en Alles is.
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Discografe
Spinvis - Trein Vuur Dageraad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ergens Toen
Hallo, Maandag
Van de Bruid en de Zee
Arts
Tienduizend Zwaluwen
Stefan en Lisete
Nachtwinkel
De Kleine Symfonie
Dageraadplein
Alles Is
Wat Blijf
Trein Vuur Dageraad
Hij Danst
Serenade

0:43
4:27
4:29
3:55
3:38
7:05
2:28
4:59
3:01
4:02
2:31
6:58
2:45
1:11
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