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1. Can’t Take My Eyes of You…
Het eerste stuk dat we bespreken is Can’t Take My Eyes of You (B. Crewe & B.
Gaudio):

De voortekening wijst op F-groot (of eventueel d-klein). Je schrijft dus best de
diatonische drie- en vierklanken van F-groot uit, zo kan je nagaan of het om
diatonische akkoorden gaat:

Je merkt in het akkoordenschema van ‘Can’t Take My Eyes of You’ gelijkaardige
akkoorden, maar met een wijziging van de septime van F, over FMaj7 naar F7.
Maar deze wijzigen niet veel in onze analyse, FMaj7 met E is diatonisch, het F7
akkoord is eigenlijk een dominant van Bb. Niet-diatonisch, maar niet ver
verwijderd van de hoofdtoonaard…
Wat is F7? Een niet-diatonisch dominant septiem akkoord, dat wel verwant is
met het daaropvolgende Bb… dus, de V/IV. En dat is eigenlijk te verwachten,
want Bb is niet veraf van F. Een laddervreemde dominant (F7), oplossend in een
diatonisch akkoord (Bb) noemen we een Secondary Dominant of tussendominant.
(Als er een secondary dominant bestaat, is er ook een primary: dit de benaming
voor de dominant van de toonladder zelf, hier dus C7).
Maar wat met het daaropvolgende Bbm…?

POPCURSUS 2018

THEORIE GROEP 2

2

Zomercursus Halewynstichting 2018 – lessen van Maarten Weyler
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com

Kijk nu eerst eens goed naar de melodie: wat zijn voor jou de meest markante
noten, cfr. de tekst?
You're just too good to be true;
Can't take my eyes off you.
You'd be like heaven to touch;
I wanna hold you so much.
At long last love has arrived,
and I thank God that I'm alive
You're just too good to be true;
Can't take my eyes off you
Check de melodie: true / you / touch /much – op de eerste drie van deze
woorden blijft de melodie op dezelfde c of do, pas op much daalt deze duidelijk
naar een bes. De ‘stabiele do’ wordt benadrukt door een daling in de akkoorden
van F, over FMaj7 naar F7 die als dominant oplost in Bes. Een oplossing naar ‘so
much’.
De componist blijft bij die bes voor (ar-)rived, maar het akkoord wordt nu Bb
mineur, en zo klinkt de bes (si bémol) uit de melodie fris en gevarieerd. We gaan
verder naar (a-)live, met een a en een F-akkoord, waarna voor de té evidente g
op Gm7 (diatonisch), wordt gekozen voor het alternatieve G7, een variante uit een
andere verwante toonaard, nl. C-groot. En dat geeft een extra kracht aan de true
die tenslotte leidt naar you…
Bekijken nu eerst een song van voormalige Beatle George Harrison.

Starten in C-groot, met een dalende septime – aka ‘line cliché’ – en wederom naar
C7, de dominant van F, in dit geval dus de V/IV. Hierna volgt D7, een secondary
dominant, ditmaal de V/V. Vervolgens gaan we verder naar een ‘line cliché’, hier
aangeduid met een dalende baslijn door /(slash) te gebruiken. Zo’n /(slash) wijst
op specifieke basnoten of ‘linkerhand van de piano’.
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Waarom gaan componisten/songwriters van de ene toonaard naar de andere?
Verwantschappen tussen toonaarden.
Tetrachorden
De toonladder van C groot is opgebouwd uit twee gelijke tetrachorden. Zoals een
pentachord een verzameling is van vijf opeenvolgende tonen, is een tetrachord
een verzameling van vier opeenvolgende tonen. Bij een majeur tetrachord is de
opeenvolging: hele toon – hele toon – halve toon.
Dan krijg je voor C groot:

Om een grote tertstoonladder te hebben moet je
• twee identieke tetrachorden hebben
• het tweede tetrachord begint op een hele toon boven de laatste toon uit
het eerste tetrachord
Je kan zeggen dat het tweede tetrachord begint op de reine kwint van de
toonaard (i.e. de dominant).
a) Verhogingstekens of kruisen
Tetrachord II van C-groot kan aanzien worden als het eerste tetrachord van een
nieuwe toonladder met als vertrekpunt G (i.e. G-groot). Dan moet er wel een
tweede tetrachord aan toegevoegd worden.

Nu klopt de voorstelling van G-groot nog niet. Om een nieuwe grote
tertstoonladder te hebben moet de voorlaatste toon van het tweede tetrachord
verhoogd worden. Want momenteel hebben we in tetrachord II hele toon – halve
toon – hele toon en dat is niet dezelfde volgorde als in tetrachord I.

Nu klopt de voorstelling voor G-groot.
Tetrachord I van C-groot kan aanzien worden als het tweede tetrachord van een
nieuwe toonladder met als eindpunt F (i.e. F -groot). Dan moet er wel een
tetrachord voor geplaatst worden.
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Hier moeten we ook “ingrijpen”. Momenteel is tetrachord II correct maar in
tetrachord I hebben we momenteel hele toon – hele toon – hele toon. Daarom
moeten we de laatste toon chromatisch verlagen:

Nu staat er F-groot, met een verlaagde vierde graad, bes.
Je kan uit deze voorstellingen afleiden dat er verwantschap bestaat tussen
toonladders en toonaarden.
Zo is C verwant met:
• G groot omdat onder meer tetrachord II van C gelijk is aan het tetrachord
I van G
• F groot omdat tetrachord I van C ook tetrachord II van F is
Moduleren van C groot naar G groot betekent een kruis toevoegen, van C naar F
een mol toevoegen.
Vergeet niet dat de drie hoofdgraden in C eveneens F en G zijn.

F

C

G

Nu merk je wat er gebeurt in Something: we starten in C-groot, maar na drie
maten evolueren we, via C7 naar het verwante F-groot en daarna gaan we zelfs
verder met D7 uit G-groot. Allemaal verwante toonaarden… en dat geeft de
componist/songwriter talrijke mogelijkheden om kleur en spanning toe te
voegen aan zijn song, daar waar het nodig is om de tekst ‘harmonisch’ te
ondersteunen of in een andere richting te duwen.

POPCURSUS 2018

THEORIE GROEP 2

5

Zomercursus Halewynstichting 2018 – lessen van Maarten Weyler
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com

Les op Maandag en Dinsdag
Gaan we eerst even terug naar Can’t Take My Eyes voor dat Bbm akkoord.

Hieronder de verwante toonaarden van F-groot, in dit stuk kwamen er al
meerdere aan bod zoals de secondary dominant F7 – als dominant van Bb of V/IV
– en G7 – als dominant van C7 of V/V.
f
Bb

F

C

d
a
Het moeilijkste is deze Bbm. De terts van dit akkoord is db. Om deze noot aan de
voortekening te hebben, moet je minstens over vier mollen beschikken. Dus Abgroot oftewel f klein. Dit Bbm akkoord wordt daarmee geleend uit f-klein, de
zogenaamde parallelle mineur van F-groot.
Alle laddervreemde akkoorden uit Can’t Take My Eyes komen dus voort uit
verwante toonaarden van F-groot en waren dus ‘logisch’ en ‘te voorspellen’.
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Zetten we even alles op een rijtje, ditmaal in C-groot en dus terug naar
Something:
EEN WERKMETHODE:
1) een stuk staat in C groot
2) de diatonische reeks:

3) Welke verwante akkoorden kan je verwachten? Bijvoorbeeld Secondary
Dominanten. Wat voegen zij toe aan de context?

Hierboven de opsomming van alle mogelijke secondary dominanten1. Zie hoe
deze telkens chromatische doorgangsnoten opleveren, met
• A7 als V/II levert een cis op, leidtoon naar d en zo introduceert dit
akkoord een chromatische leidtoon/doorgangsnoot in de toonaard
• B7 als V/III levert een dis op, leidtoon naar e en zo introduceert dit
akkoord een nieuwe chromatische leidtoon/doorgangsnoot in de
toonaard
• C7 als V/IV levert een bes op, toon die leidt naar de terts van het F groot
akkoord. Zo introduceert dit akkoord een chromatische doorgangsnoot in
de hoofdtoonaard en wijst deze op een tijdelijke uitwijking naar F groot
• D7 als V/V levert een fis op, leidtoon naar G en zo introduceert dit
akkoord een nieuwe chromatische leidtoon/doorgangsnoot in de
toonaard en wijst deze op een tijdelijke uitwijking naar G groot
• E7 als V/VI levert een gis op, leidtoon naar a en zo introduceert dit
akkoord een nieuwe chromatische leidtoon/doorgangsnoot in de
toonaard, bovendien de leidtoon naar de verwante mineur toonaard.
Een secondary dominant is steeds de alteratie van een oorspronkelijk diatonisch
akkoord. Voor toonladders van secondary dominanten kan je enkel die noten
aanpassen die in de oorspronkelijke modus niet present zijn. Zo krijgt D7 enkel
een fis extra. En bijvoorbeeld een E7 – als aanpassing van het diatonische Em7
met een grote terts – krijgt er enkel een gis bij.

1

De enige ‘logische’ die ontbreekt is V/VII maar deze komt nooit voor aangezien het VIIm7b5 akkoord
zelf geen reine kwint heeft. De eventuele dominant van B zou een F#7 opleveren, met een nietdiatonische grondnoot. S.D. hebben steeds een diatonische grondnoot.
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Nogal wat secondary dominanten worden voorafgegaan door hun verwante II.
We duiden dit aan met een haakje. Jazz maakt vaak gebruik van zgn. II V
sequenzen en dat is in de praktijk vaak de II V van een secondary dominant.
4) Welke zijn de verwante toonaarden die je kan verwachten? Welke
parallelle akkoorden levert dit op en wat voegen zij toe aan de context?
Verwante toonaarden van C zijn G-groot, F-groot, a-klein en c-klein. Meestal
wordt dit aangeduid met een “kruis”:
c
F

C

G

a
a
In de tweede les kreeg je dit overzicht van wat je zou moeten weten om een stuk
‘op niveau’ te analyseren. We gaan nu een stap verder.
Akkoorden, geleend uit parallelle toonaarden, die je mag verwachten…
Sommige akkoorden, zoals het Maj7 en m7 akkoord, komen meermaals voor in de
diatonische reeks. Dat betekent dat er andere reeksen zijn waar dit akkoord ook
zal voorkomen, weliswaar met een andere functie. Nemen we als voorbeeld
Am7: dit akkoord kan zowel II, III of VI zijn. Of beter: het is VI in C-groot, het is II
in G-groot en III in F-groot. Dit akkoord komt dus voor in de hoofdtoonaard en de
beide verwante majeur toonaarden. In deze zestien maten wordt hier goed
gebruik van gemaakt.
BESLUIT:
Voor de meeste popsongs moet je rekening houden met
1) de diatonische reeks van de hoofdtoonaard
2) de secondary dominanten van de diatonische akkoorden en hun verwante
IIm7 akkoorden
3) de akkoorden die afkomstig kunnen zijn van de verwante toonaarden,
vaak te herkennen aan de dominant uit deze toonaarden of de
subdominantmineur akkoorden, afkomstig van de parallelle mineur.
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En vergeet niet dat de secondary dominanten de volgende tonen introduceren:

Welke akkoorden horen bij de chromatische doorgangsnoten?
c# gaat met A7 of de V/II
d# gaat met B7 of de V/III
f# gaat met D7 of de V/V
g# gaat met E7 of de V/VI
bb gaat met C7 of de V/IV
eb en ab haal je dan weer uit de parallelle mineur…
Check nu terug Something…

Starten doen we in C, via C7 wordt tijdelijk uitgeweken naar F, via D7 komen we
in G, vervolgens gaan we naar de verwante mineur ladder A mineur en keren
terug naar C groot, onder meer via Eb, geleend uit de parallele c mineur. Kortweg:
alle verwante toonaarden van C komen aan bod in deze acht maten…
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Les op Woensdag:
Enkele verzoekjes vanuit de groep…
- MODAL en waarom welke Modus?
a) Het I-akkoord
Bij het I-akkoord in C groot hoort de grote tertstoonladder van C en deze komt
volledig overeen met het I of CMaj7 akkoord:

Deze toonladder krijgt in dit systeem de benaming C ionisch, ionisch is dan
synoniem voor grote tertstoonladder.
b) Het II-akkoord
Bij het IIde graads akkoord hoort dezelfde C grote tertstoonladder, maar nu met
vertreknoot d. Zo ontstaat er een kleine tertstoonladder, vertrekkend op d, met
een kleine terts op de derde graad (f) en een kleine 7. Deze komt volledig
overeen met het akkoord Dm7:

Deze toonladder noemt men d-dorisch. Dorisch omdat het een tweede
graadstoonladder is en de hoofdnaam d komt van de vertreknoot, niet van de
toonladder waarvan deze afgeleid is2.
Een toepassing: in F groot heb je op de tweede graad het akkoord Gm7. Dan is de
grote tertstoonladder van F, weliswaar beginnend op g, de verwante toonladder.
We noemen deze g dorisch. Dorisch omdat het een tweede graadsladder is en g
omdat deze noot de vertreknoot is:

2

Wie vertrouwd is met Oude Muziek zal zien dat deze benadering van de modi verschilt van de
traditionele werkwijze. Daar is dorisch bvb. uitgangspunt van de compositie. In jazz komt deze
werkwijze ook zo voor, denk maar “Kind of Blue” van Miles Davis, uit de Modal Jazz (sic!) periode.
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Waarom heb je deze kennis nodig?
Akkoordnoten, doorgangsnoten en “avoid” of te vermijden noten
Hierboven heb je al enkele voorbeelden gezien die aantonen dat het gebruik van
modi zeker voordelen heeft. Maar er zijn nog andere redenen…
Nemen we het gemakkelijkste voorbeeld, de ionische ladder van C die bij het
CMaj7 akkoord hoort. Alle noten van de toonladder zijn mogelijk, maar je moet
wel opletten op welke noten je zal ‘rusten’ of welke noten je zal ‘beklemtonen’.
Kies je bijvoorbeeld voor een akkoordnoot, dan vormt dat nooit een probleem.
Deze tonen worden al gespeeld door de bassist (het vaakst grondnoot en kwint),
de pianist én de gitarist. Door jouw solo neer te leggen op een akkoordnoot,
verdubbel je gewoon wat er al gegeven of gespeeld wordt. Vandaar dat veel
solisten veelvuldig gebruik maken van arpeggio’s: je loopt niet echt een risico.
Doorgangsnoten zijn minder veilig. In C groot (of c ionisch) zijn d, f en a de
doorgangsnoten. Op een akkoordnoot mag je rusten, maar voor de
doorgangsnoten is er een belangrijke regel. Bevindt deze doorgangsnoot zich op
een halve toon boven de voorafgaande akkoordnoot, dan zal je die niet te lang
kunnen aanhouden. Deze doorgangsnoot neigt naar de voorafgaande
akkoordnoot. Of in C: doorgangsnoot f ligt op een halve toon van de
voorafgaande e en wil daarin oplossen. Dit noemt men een “avoid” of te
vermijden noot. Dit betekent niet dat je deze noot niet mag spelen, je mag er
alleen niet op blijven rusten of deze beklemtonen zoals bij eventuele grote
sprongen of intervallen. Dan is deze noot geen al te goede keuze.
De andere doorgangsnoten d en a vormen geen probleem. Men spreekt dan over
d en a als mogelijke uitbreidingsnoten (extensions) van het akkoord, vandaar 9
en 13. De 4 of reine kwart, op een halve toon van de grote terts, is een te
vermijden noot. Je kan dit eventueel verhelpen door deze noot met een halve
toon te verhogen, dan wordt dit een f#, ook wel #11 of lydische kwart geheten.

Je merkt dat het beheersen van deze theorie en vooral het omzetten in de
praktijk tijd zal vergen. Denk vooral niet dat je dit meteen onder de knie zal
hebben. Bij het spelen in een en dezelfde toonaard (bvb. II V I in C groot) zal je
merken dat er hier en daar een noot bij is die niet goed klinkt. Wellicht doordat
je er lang op blijft hangen en deze niet echt goed in het akkoord zit. Dat is dan
vaak zo’n avoid note. Maar let op: er komt misschien een nieuw akkoord aan
waar deze noot een akkoordnoot is, en dan klinkt ze wel goed. De f uit CMaj7 is
avoid, in het Dm7 akkoord is deze de terts.
Wees voorbereid en werk dit nu uit voor alle modi!
Memoriseer daarna welke noten goed en welke minder (lees: avoid) zijn.
Tot hier de tekst bij de lessen, gezuiverd van grapjes en dergelijke meer. Moest je nog vragen
hebben, aarzel niet me een mailtje te schrijven, maarten.weyler@gmail.com
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Extra informatie – stond op mijn programma, maar hebben we niet gedaan…
Een nieuwe song in F – gestart als dictee waarbij je de basnoten moest zoeken:

Alle akkoorden van dit fragment zijn diatonisch, met uitzondering van A7 in maat
2, G7 in maat 4 en D7 in de daaropvolgende maten 5 en 7.
Eerst A7, dit moet in F-groot eigenlijk Am7 zijn. Wat is het verschil? De terts, die
nu een cis of do# is geworden. Waarom gebruikt men dit akkoord? Dankzij A7
hoor je nu de leidtoon van d klein. Want eigenlijk gaat het stuk hier van F-groot
naar d-klein. En om in d klein te ‘geraken’, heb je die leidtoon cis of do# nodig.

Dat verandert de toonladder d klein “antiek” (of F groot…) in d klein
“harmonisch”. De benaming slaat juist op de harmonische oplossing en
alternatieven die mogelijk worden gemaakt door toevoeging, of beter wijziging,
van c in cis.
Wat met het G7 akkoord? Als je kijkt naar de toonaard-verwantschappen van Fgroot, dan zijn deze:
f
Bb

F

C

d
a
Een G7 akkoord komt enkel voor in C-groot en dit als Vde graad.
Wat met het D7 akkoord? Dit is de dominant van het daaropvolgende Gm7.
Wederom zou het eigenlijk Dm7 moeten zijn, maar de terts werd verhoogd en de
f# is de leidtoon naar G uit Gm7.
A7, G7 en D7 zijn alle secondary dominanten, respectievelijk V/VI, V/V en V/II.
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Maar er bestaat ook een versie van Georgia met andere akkoorden in de vierde
maat…

Hier gaan we eerst naar een omkering van G, te merken aan de /B, die een
chromatische verbinding maakt tussen Dm/C en het daaropvolgende Bbm7. Zoals
we eerder gezien hebben (Can’t Take My Eyes) is de terts van dit akkoord db, en
om deze noot aan de voortekening te krijgen moet je minstens vier mollen
hebben. Dus Ab-groot oftewel f klein. Dit akkoord wordt daarom geleend uit fklein, de zogenaamde parallelle mineur van F-groot. Het wordt bovendien
gevolgd door Eb7 en deze dominant is alleen maar bestaand in Ab-groot oftewel f
klein om daarna meteen terug te keren naar F groot.
Georgia is een oude standard met een AABA vorm. Daarom moet er een verschil
zijn tussen het eerste A’tje (gaat terug naar ‘af’) en het tweede dat een inleiding
vormt tot de B of bridge/middle part:

In maten 15 en 16 zie je dus andere akkoorden dan in 7 en 8: eerst wordt de
toonaard bevestigd met F6 Bb F (I IV I of plagale cadens) en daarna volgt een
IIm7b5 V van d mineur (VI m) voor de modulatie naar de bridge.
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2. Transcripties
In pop vind je niet altijd uitgaven van de songs die je zo graag wil uitvoeren. Daarom dat
je vaak zelf een song moet overschrijven. Een voorbeeld:

Structuur:
Intro:
Verse:
Pre-chorus:
Chorus:

vier maten
acht maten (= 2 x 4) of ‘dubbele verse’
vier maten
acht maten (= 2 x 4) of ‘dubbele chorus’

TIPS VOOR HET OVERSCHRIJVEN VAN SONGS:
•

schrijf de basisvorm uit: intro, verse, pre-chorus, chorus, bridge etc. en gebruik
dubbele maatstrepen/benamingen om je structuur te visualiseren

•

Natuurlijk kan je dit maar doen eens je de maatsoort hebt vastgesteld. Bereid je
notatie voor door reeds x-aantal vier maten per lijn te noteren.

POPCURSUS 2018

THEORIE GROEP 2

14

Zomercursus Halewynstichting 2018 – lessen van Maarten Weyler
Vragen? Stuur een mail naar maarten.weyler@gmail.com

Voor dit nummer:
o intro
o verse
o pre-chorus
o chorus
o verse
o pre-chorus
o chorus
o intro (spoken)
o enkele verse (spoken/sung)
o pre-chorus
o chorus (in loop…)
•

noteer merkpunten voor belangrijke onderdelen zoals
o intro start meteen – verse rond 20” – pre-chorus op 58” – chorus 1’16…

•

de inleiding draagt bij tot de kennis van toonaard, de sfeer van het stuk e.a.

•

zoek zo snel mogelijk de hoofdtoonaard – zoek naar herkenningspunten zoals
“een stabiel I-akkoord” – en ga na of het stuk in majeur of mineur staat
Voor dit nummer: het staat in Eb en meer bepaald Eb-groot

•

schrijf de diatonische reeks uit van de gevonden toonaard (in dit geval: Eb –
groot)

•

schrijf zowel de drie- als de vierklanken uit – hoor je drieklanken of vierklanken
in de begeleiding?

•

vertrek steeds vanuit de basnoot. Deze is meestal de grondnoot van het akkoord,
tenzij een / akkoord gebruikt wordt. Sowieso geeft de baslijn de beste aanwijzing
over de akkoordenopeenvolging

•

denk aan vaak voorkomende progressies (zoals I VI IV V of zogenaamde chord
patterns) en mogelijke verwante toonaarden (in Eb – groot: Bb en Ab groot, c en eb
klein) en wat dit betekent in gewijzigde akkoorden, etc.

•

schrijf tenslotte de melodie uit en zoek hierbij naar een “standaard” voorstelling.
Laat je bvb. niet misleiden tot het uitschrijven van zgn. “ad lib’s”

•

focus op wat de opdracht is

OPGELET
• het uitgeschreven voorbeeld hierboven is een mogelijke versie – zoals gevonden
op internet
• ga na of deze werkelijk past bij “onze” beluisterde versie
• wees kritisch bij de controle van de melodie, maatsoort etc.
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•

voor de les werd dit voorbeeld gebruikt om aan te tonen dat er mogelijke foute
notaties, interpretaties e.d. kunnen voorkomen bij uitgeverijen… en dat je zeker
moet controleren welke bron men gebruikt heeft voor de transcriptie
Toonaard: kijk naar de voortekening, dus dat is Eb-groot.
Schrijf de diatonische reeks uit – drie- én vierklanken en ga na of de akkoorden
diatonisch of niet-diatonisch zijn:

Alle akkoorden zijn diatonisch, soms gaat het om drie-, soms om vierklanken. Csus4 is
een uitzondering en komt normaal niet voor in de diatonische reeks. We werken immers
steeds met drieklanken opgebouwd uit tertsen. Maar Csus4 heeft ook enkel diatonische
akkoordnoten. Waarom zo’n sus4 akkoord? Het vertraagt de progressie en lost op in het
diatonische Cm akkoord.
In de pre-chorus, waar de componist een (dramatische) opbouw wil bereiken naar de
chorus, wordt de progressive gevarieerd met een line cliché van de relatieve mineur die
uiteindelijk, in de derde maat, terug verder gaat op de originele akkoorden:

Een extraatje voor een mooiere overgang naar de pre-chorus:

In de 12de maat zie je een extra Bdim7 akkoord, dit akkoord scharniert mooi naar Cm...
Waarom?

Bb7 heeft:
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-

3 gemeenschappelijke tonen met Bdim7
alleen de grondnoot verschilt

Meerdere noten uit Bdim7 lossen op in Cm7 en bovendien zit nu in Bdim7 de leidtoon (b)
als grondnoot naar Cm7.
Let op, vanaf maat 13 krijgen we een line cliché, dit betekent ook dat er telkens andere
mineur toonladders gebruikt worden. Welke mineur toonladders ken je?
- antiek / natuur / aeolisch
- harmonisch
- melodisch
- dorisch
- phrygisch (wordt zelden gebruikt)
§
§
§

Voor Cm/Maj7 kunnen alleen harmonisch en melodisch gebruikt worden, die
hebben namelijk een grote septime
Voor Cm7 worden dat dan antiek en dorisch
Voor Cm6 enkel melodisch en dorisch…

Je merkt het, je moet alle mineur toonladders (be-)studeren!
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