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We beginnen deze les met nummer 1, de mineur toonladder van e.
Anders dan u tot nu toe gewend bent, beslaat deze toonladder slechts één
octaaf. Natuurlijk moet u deze toonladder – zowel in gelijke als
tegenbeweging - over twee of meer octaven spelen, maar u bent inmiddels
zo ver gevorderd dat we de toonladder niet meer helemaal uitschrijven,
maar alleen de basis (de noten en de juiste vingerzetting) geven. Speel de
toonladder over twee of meer octaven en probeer ook zelf diverse ritmes
uit.
Datzelfde geldt voor de drieklank (oefening 1b). Oefen iedere groep van
vier noten eerst met elke hand afzonderlijk. U zult ongetwijfeld merken dat
het spelen van deze drieklanken gemakkelijker is, wanneer u met de pols
in zijwaartse richting steeds iets ‘meegeeft’.
De sonates die Ludwig van Beethoven
componeerde, zijn over het algemeen
moeilijke, lastige stukken. De twee sonates
Op.49 zijn de uitzondering op die regel; zij
houden het midden tussen een sonate en een
sonatine, en bestaan beide slechts uit twee
delen. Nummer 2, Tempo di Minuetto, is het
begin van het tweede deel van de tweede
sonate Op.49, in de originele zetting.
Ludwig van Beethoven
Zowel in sonates als in symfonieën komt vaak
een deel voor dat overeenkomt met het
(1770-1827)
menuet. Maar anders dan een zelfstandig
menuet is dit menuet - als onderdeel van een groter muziekstuk - niet als
dansmuziek, maar als voordrachtsstuk bedoeld. Om duidelijk te maken dat
het hier geen dansmuziek betrof, schreef de componist er dan ’Tempo di
Minuetto’ (’tempo van het menuet’) bij.
Nummer 2 is een voorbeeld van een langzaam menuet. Het tempo is iets
sneller dan één tel per seconde. Door de halvetelnoten in de begeleiding
heeft het toch een levendig karakter. Maar let op, want het stuk mag niet
onrustig of gejaagd klinken.
In de partij voor de linkerhand speelt u de steeds herhaalde D, halverwege
de tellen, zacht. In de melodie komt u een aantal keren ¾+¼ tel als
ritmische figuur tegen. Hierbij wordt na de ¼-tel noot dezelfde noot
nogmaals gespeeld, zie bijvoorbeeld de FIS in het begin. Om ook de tweede
keer een duidelijk aanslag te krijgen, past u hier vingerwisseling toe. Doet
u dit niet, dan bestaat het gevaar dat de herhaling van de toon niet duidelijk
genoeg klinkt.
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Speel de loopjes in de laatste maat vooral rustig en duidelijk. Laat u niet
‘opjagen’ door dit soort vlugge figuren.
Arpeggio
Arpeggio is een muziekterm uit het Italiaans, die letterlijk betekent ‘als
een harp’. De term wordt speciaal gebruikt voor het spelen van gebroken
akkoorden. De term betekent dat de diverse noten van een akkoord na
elkaar worden gespeeld. Meestal begint men met de laagste noot, maar
er kan ook een ‘dalend arpeggio’ worden gespeeld. Een arpeggio is een
muziekversiering, maar het kan ook weleens noodzakelijk zijn om een
zeer wijd akkoord te spelen dat niet gelijktijdig met één hand kan worden
aangeslagen. De arpeggio vinden we vooral terug in de begeleiding.
Een arpeggio herkent u aan de schuinstaande nootstok:

U speelt dan:

Na het aanslaan blijven de toetsen ingedrukt, net al bij een normaal
akkoord. Het is niet de bedoeling dat u de tonen voorzichtig één voor
één aanslaat. U slaat een arpeggio in één beweging aan, zodat de tonen
als het ware in elkaar overvloeien.
Houd er rekening mee dat bij een arpeggio de laatste noot op de tel
komt; de andere noten worden daarvóór ingezet.
In nummer 3, Prelude, bestaat de rechterhandpartij helemaal uit
arpeggio’s. Daarnaast is dit stukje ook uitstekend geschikt als ritmeoefening. Heeft u het ritme van maat 1 eenmaal te pakken, dan kunt u de
maten 3, 5 en 7 net zo uitvoeren. Ook de maten 2, 4 en 6 zijn ritmisch aan
elkaar gelijk. Let goed op de verdeling van de derde tel in ¾ + ¼ tel. Tel
deze derde tel in het begin in vier delen uit. Rechts naast de notenbalk
staat nog even aangegeven hoe u dat moet doen.
De linkerhandpartij van nummer 4, een Etude van L. Schytte, wordt
helemaal staccato gespeeld. De rechterhand speelt in de eerste helft van
elke maat steeds gebonden loopjes (let op: geef een accent op de eerste
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noot!). In de tweede helft van iedere maat speelt u zowel de linker– als de
rechterhand staccato. Flink oefenen en goed naar uw spel luisteren is het
devies, om er voor te zorgen dat u niet alles staccato of juist alles gebonden
speelt.
Nummer 5, Beautiful Dreamer, heeft een negentelsmaat, waarin drie
groepjes van drie tellen tot één maat worden verenigd. De eerste noot van
elk groepje van drie krijgt een licht accent; de noot op de maatstreep krijgt
een zwaarder accent.
Het beste kunt u elke maat eerst met negen tellen per maat oefenen.
Wanneer u dat zonder al te veel haperen kunt, gaat u tellen met drie tellen
per maat.
Dit tellen en horen van de maatdelen heeft het voordeel dat u de ‘grote lijn’
in het muziekstuk duidelijker gaat horen, waardoor het ritmischer en
muzikaler gaat klinken.
Dit lied moet rustig (’tranquillo’) en een beetje dromerig worden gespeeld.
Ongetwijfeld heeft u zelf al gemerkt dat zacht spelen moeilijker en lastiger
is dan luid spelen. Wanneer de toetsen zacht aangeslagen moeten worden,
is veel meer beheersing nodig.

De linker– en rechterhand spelen vaak
om de beurt. Daardoor ontstaat een
afwisselend geheel en gaat de
aandacht telkens van de ene naar de
andere hand.
In de tweede maat moeten de tonen
van het gebroken akkoord doorklinken.
Op de derde hoofdtel van deze maat
(en ook in de maten 6 en 14) drukt de
linkerhand vier toetsen in.
De fermate in maat 12 betekent dat u
de tel daar wat langer mag laten
duren. Het einde van het stuk is niet
gemakkelijk; er komt bovendien een
voorslag in voor. Extra oefening is
daar geboden.
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Behalve als vingeroefening zijn toonladders ook uitermate geschikt als
‘aanslagoefening’. De manier waarop u de toetsen aanslaat, bepaalt de
klank. Probeer maar eens een melodie op twee verschillende manieren te
spelen: eerst hard en ongevoelig waarbij u elke toets even hard aanslaat,
zoiets als een militaire mars, en dan juist heel gevoelig met verschillen in
aanslagsterkte en lengte van de tonen; een wereld van verschil. Bij elk
muziekstuk moet u kiezen welke manier van spelen het mooiste resultaat
geeft. Natuurlijk geeft de componist aanwijzingen, maar uw eigen smaak
en gevoel bepalen voor een groot deel het resultaat.
Probeer in de oefeningen 1a, 1b en 1c eens die verschillende manieren
van spelen tot uitdrukking te brengen:
1a: Speel de toonladder eens over twee, drie en vier octaven. Geef bij twee
octaven een accent om de twee tellen 1, 2; 1, 2; enzovoort. Bij drie octaven
om de drie tellen en bij vier octaven om de vier tellen (elke noot duurt één
tel).
1b: Speel deze drieklank met soepele bewegingen en leg het accent om de
vier tellen: 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4.
1c: Geef hier elke derde noot een accent. Daarbij krijgt telkens een andere
vinger ‘de beurt’ om het accent te geven. 1c is dan ook een prima oefening
voor de ‘zwakke vingers’.
Nummer 2, Heidenröslein van Franz Schubert, ziet er tamelijk
eenvoudig uit. Maar schijn bedriegt. De moeilijkheid zit ‘m voornamelijk in
de linkerhandpartij, die ‘non legato’ moet worden gespeeld. Dit betekent
dat alle noten van deze partij (behalve tijdens de laatste drie maten) los
van elkaar, met een hoorbare onderbreking moeten worden gespeeld. Een
fout die hierbij nogal eens wordt gemaakt, is dat de noten twee aan twee
aan elkaar worden gebonden. Probeer dat te voorkomen en laat de
akkoorden niet ‘slepen’, maar zorg dat ze allemaal even ‘kort’ worden
gespeeld.
De moeilijkheid is dat, terwijl de linkerhandpartij non legato moet worden
gespeeld, de rechterhandpartij juist mooi gebonden en zangerig moet
worden gespeeld. In maat 3 bijvoorbeeld, worden de C en de D, die
gelijktijdig met de duim van de linkerhand worden gespeeld, kort
aangehouden. De A voor de rechterhand wordt wél aangehouden en
gebonden aan de daaropvolgende B.
De begeleiding speelt u iets zachter dan de melodie en wanneer u dit
allemaal goed doet, klinkt het alsof melodie en begeleiding door twee
verschillende instrumenten worden gespeeld.
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De laatste drie maten vormen het zogenaamde ‘naspel’, dat in de
oorspronkelijke zetting (voor piano en zang) alleen door de piano werd
gespeeld.
Speel de voorslagnootjes in maat 15 licht en kort voor de hoofdnoot. Let
ook goed op de legato-boogjes en de staccato-stippen: op de hele tellen
wipt uw hand even op en komt tijdelijk los van de toetsen.
Nummer 3 is de Deutscher Tanz van Ludwig van Beethoven, waarbij
het nut van toonladderoefeningen maar weer eens te meer blijkt.
Speel de loopjes in de rechterhandpartij legato en laat ze als één geheel
klinken, zonder nadruk op de afzonderlijke noten, behalve de noten op de
eerste tel van elke maat. U begint dus 3-je, 1-ne, 2-je, 3-je; 1-ne enzovoort.
Tel gerust hardop mee, zeker in de maten 4, 8 en 16, waar op de tweede
tel een rust komt en op de 3e tel opnieuw met halve-telsnoten wordt
ingezet.
In dit stukje komen een paar grote sprongen voor, waarbij u gerust van
tevoren even naar uw handen mag kijken. Wanneer u pas kijkt op het
moment dat de noten moeten worden gespeeld, bent u te laat. Maar
probeer de sprongen ook zónder naar uw handen te kijken.
De noten tussen haakjes mág u spelen, maar u mag ze ook weglaten.
Deze Deutsche Tanz moet strak in de maat worden gespeeld en klinkt het
aantrekkelijkst, wanneer de loopjes vloeiend en met vaart, en de staccato
akkoorden heel kort en pittig worden gespeeld.
Het tweede deel klinkt het aardigst, wanneer u de notengroepen en loopjes
voor de rechterhand strikt legato speelt (met accenten!) en de noten voor
de linkerhand daarentegen iets los van elkaar, portato dus. Door deze
verschillende speelwijzen komt elke stem beter uit.
Tot slot: speel de noten waarnaast ‘sf’ (sforzato—versterkt) staat, duidelijk
luider.

Santa Lucia is de naam van een schilderachtige visserswijk in Napels. Het
bekende Italiaanse visserslied ‘Santa Lucia’, nummer 4, bezingt Napels
en zijn mooie kust.
Probeer de noten voor de rechterhand vooral legato te laten klinken.
Weliswaar kunt u niet alle noten binden, maar maak de onderbreking zo
kort dat de overgang bijna niet te horen is.
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Plak de tonen maar aan elkaar, zodanig dat u voorkomt dat het hakkelig
gaat klinken. Stel u voor hoe het lied door een mooie Italiaanse stem wordt
gezongen en laat uw piano een zingende toon voortbrengen. Houdt de
toetsen als het ware vast.
Waar het mogelijk is om de tonen aan elkaar te binden, doet u dat ook.
Kijkt u bijvoorbeeld maar eens naar maat 5; de B die de duim driemaal
achter elkaar moet aanslaan, kunt u vanzelfsprekend niet binden. Wel
echter de hoogste melodienoten D, G en F. De D laat u pas los als u het
akkoord B-G op de 2e tel aanslaat; de G-toets daarvan houdt u neergedrukt
tot het volgende akkoord B-F klinkt.
In maat 9 en 11 staan ‘agogische accenten’. Noten met een agogisch accent
worden iets gerekt. U laat deze noten dus iets langer dan een tel duren,
waardoor een lichte vertraging ontstaat. De maten 10 en 12 moeten in het
gewone tempo worden gespeeld.
In maat 13 zijn de noten twee aan twee door een boogje verbonden. Denk
er aan om de tweede onder de boog telkens kort en licht te spelen met
opwippende hand.
Hier en daar moet de duim van een zwarte toets naar een witte afglijden.
Doe dit met een beheerste beweging, zodat de tonen zoveel mogelijk legato
klinken.
Dynamisch accent – Agogisch accent
Het verschil tussen een dynamisch accent:

en een agogisch

accent:
is dat een noot met een dynamisch accent opvalt door
een grote toonsterkte en een noot met een agogisch accent opvalt door
een langere toonduur.
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1a, 1b en 1c zijn de toonladder en drieklank van fis mineur. Speel
deze keer zowel de toonladder als de drieklank niet alleen over een of twee
octaven, maar over het gehele klavier, dus ook over 3, 4 en 5 octaven. Het
is een goede oefening om ook op díe delen van het klavier die verder van
u af liggen, trefzeker te worden.
1a: De toonladder is niet zo eenvoudig. Omdat begonnen wordt op een
zwarte toets, wijkt ook de vingerzetting weer iets af.
1b: De drieklank niet alleen uitvoeren zoals hij hier is genoteerd, maar ook
met de reeds bekende variaties, zoals bijvoorbeeld om de vier tellen een
duidelijk accent geven.
1c: Bij deze variatie wordt elke toonwisseling nog eens herhaald. Speel ook
hier weer over verscheidene octaven; een prima ‘vingergymnastiekoefening’.
Nummer 2 is een menuet van Ludwig van Beethoven. Een belangrijke
moeilijkheid bij een menuet is altijd de maatvoering. Vaak worden de
kwart-telsnoten te vroeg ingezet, waardoor ze te lang duren. Tel ze daarom
eens uit: e-je-ne-te, twee-je-ne-te, enzovoort. Goed uitgevoerd, krijgt u
het ritme van een huppelpas. Daarom wordt de figuur 3/4 + 1/4 tel, ook
wel ’hopfiguur’ genoemd.
Geef ook de hele- en halve-telsnoten vanaf maat 6 de juiste duur. Wanneer
u op de hele tellen met uw voet regelmatig mee tikt, vervalt u niet in de
fout deze te kort te spelen. Datzelfde geldt voor de 3e tel in maat 10, die
in vieren is verdeeld. Vaak klinken deze nootjes te gejaagd, omdat men ze
- uit angst niet vlug genoeg te spelen - juist te vlug speelt. Tel daarom ook
deze nootjes rustig uit.
Behalve de maat is natuurlijk ook de voordracht belangrijk. Let u
bijvoorbeeld eens op de articulatie van de twee aan twee gebonden noten
in maat 6 en 7. De eerste noot lang en enigszins beklemtoond, de tweede
kort en zachter.
De noot voor de linkerhand in maat 8, 2e tel is géén melodienoot. Laat dat
ook horen door hem zachter te spelen.
Speel in maat 9 mooi gebonden, óók de linkerhand. Alleen de noten voor
de duim kunt u daar niet binden. De overige echter wel! Die toetsen houdt
u dus neergedrukt, terwijl de duim (heel even) omhoog gaat voor de
volgende aanslag.
In maat 10, 1e tel, gaat de middelvinger van de linkerhand over de pink
heen. Ook dáár kunt u dus binden.
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Maak ook een duidelijk crescendo in maat 9. Ook het verschil in sterkte
tussen het eerste deel (piano) en het tweede (mezzo forte) moet goed te
horen zijn.
Nog een technische aanwijzing: de dubbelgrepen in maat 1 en 13 kunt u
gemakkelijker gelijk aanslaan als u daarbij de pols naar omlaag laat
doorveren. Op die manier komt het niet alleen op uw vingers aan, maar
werkt ook het gewicht van uw hand mee bij de aanslag. Bij de volgende
1/4-telsnoot gaat de pols weer omhoog, bij de dubbelgreep weer omlaag
enzovoort.
Nummer 3, Andante van Chr. Ritter, staat in dezelfde toonaard als de
toonladder waarmee we deze les zijn begonnen. Het stuk is ‘polyfoon’, wat
betekent dat het uit twee min of meer zelfstandige melodieën bestaat, die
- als u goed luistert - ook allebei als zodanig herkenbaar zijn.
Het betekent dat er in dit lied niet echt sprake is van een begeleidingspartij,
die zachter moet worden gespeeld. Zowel de linker– als de rechterhandpartij moeten dan ook goed in uw spel tot uitdrukking komen.
Geef accenten op elke eerste tel en speel mooi gebonden, zonder dat de
tonen door elkaar gaan klinken. Houd uw vingers dus onder controle.
In de linkerhandpartij komen een aantal vingerwisselingen voor, waarbij de
toets ingedrukt moet blijven (zogenaamde ’stomme vingerwisselingen’). Er
mag dus niets te horen zijn, wanneer een andere vinger de ingedrukte toets
overneemt.
U speelt bijvoorbeeld in maat 2 op de 1e tel een CIS met uw wijsvinger.
Terwijl u de toets ingedrukt houdt, plaatst u uw ringvinger op de toets. De
wijsvinger komt nu vrij en u kunt nu de duim verplaatsen in de richting van
de volgende toets.
Misschien vindt u het lastig om de noten in maat 8 goed in de maat te
spelen. Tel dan even de laatste maten in zessen. In maat 7 beschouwt u
dan elke halve-telsnoot als een hele tel. Maat 8 speelt u dan als volgt: 1,
2-je, 3-je, 4-re, 5, rust.
Nummer 4, het Schotse volksliedje Comin’ thru’ the rye, is nogal
syncopisch. Dit betekent dat er accenten worden gelegd op plaatsen in de
maat die normaliter géén accent krijgen. In maat 1 bijvoorbeeld, komt er
een melodienoot B even na de tweede tel. Dat is dus een plaats in de maat
die normaal gesproken helemaal geen klemtoon krijgt. Maar nu staat er
ineens een melodienoot en doordat er op die B géén noot meer volgt in
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deze maat, valt hij extra op: een syncope. Zoekt u er zelf nog een paar in
dit stukje.
U kunt de maat beter eerst tellen of met de voet tikken met 4 tellen per
maat, zoals rechts van maat 1 is aangegeven.
Pas als u het ritme goed in het gehoor hebt, gaat u het uitvoeren als een
2-telsmaat. Tik ook dan eens met uw voet de maat: op elke hele tel een
tik. U merkt dan waarschijnlijk wel dat het lied als 2-telsmaat
vloeiender ’loopt’ dan als 4-telsmaat.
Van de begeleiding speelt u de basnoten lang, de akkoordjes kort, dus:

Na maat 8 wordt de begeleiding anders, met alleen akkoordjes halverwege
tel 1 en 2: syncopisch dus. In maat 12, 13 en 14 worden, behalve met de
linkerhand, ook begeleidingsnoten gespeeld met de rechterhand. Die
moeten dus zachter klinken dan de melodienoten, die u óók met de
rechterhand speelt. U moet de melodie er bovenuit horen zingen. Speel in
dit gedeelte de melodienoten ook eens afzonderlijk, zodat u goed weet hoe
deze noten moeten klinken als u ook de begeleidingsnoten erbij speelt. Om
dit te vergemakkelijken hebben we deze melodienoten geheel rechts op
een afzonderlijk notenbalkje genoteerd. Dit zijn dus de noten die u het
duidelijkst moet horen als u deze maten speelt.
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Over nummer 1a en 1b - de toonladder en de drieklank - valt weinig
meer te zeggen dan dat ze weer met allerlei variaties moeten worden
geoefend. Besteed er, ondanks deze korte introductie, toch voldoende
aandacht aan, want we zeggen het nog maar een keer: toonladders vormen
de basis voor vlot pianospel!
Nummer 2 is de wals ’Il Bacio’ van L. Arditi. In deze wals zijn de noten
van de rechterhand nogal grillig over de maten verdeeld. Het gemakkelijkst
is om het instuderen van dit stuk te beginnen met de linkerhandpartij.
Zodra het ritme er een beetje ‘in zit’ kunt u de rechterhandpartij erbij
spelen. U blijft dan gemakkelijker in de maat.
De linkerhand speelt de gewone walsbegeleiding: lang-kort-kort. Bij de
rechterhandpartij daarentegen is de articulatie veel afwisselender. Bij een
flink aantal noten staat een staccatostip. Laat deze noten ook wérkelijk kort
klinken en dat kan lastig zijn, zeker wanneer de linkerhandpartij gebonden
moet spelen.
Staccatospel
We hebben er al eerder aandacht aan besteed, maar willen er hier nog
maar weer eens op terugkomen.
Bij het staccatospel slaat u heel rustig aan en meteen daarna maakt u
als het ware een schrikbeweging, net alsof u zich aan de toets brandt.
Maak bij staccatospel niet de fout uw vingers met een vaart op de toetsen
te laten vallen; het gaat niet om de manier van náár de toetsen toegaan,
maar om de manier waarop u van de toetsen weggaat.
Als u het op deze manier doet, merkt u dat het stukje heel geestig en
pikant klinkt. Dat komt onder andere door het grillige ritme en de
tegenstellingen tussen luid, zeer luid en zacht (forte, fortissimo en
piano). Overdrijf het maar voor uw gevoel, dan is het waarschijnlijk juist
goed.
De Ländrischer Tanz van Ludwig van Beethoven, nummer 3, is een
soort boerendans. De dans ziet er lastiger uit dan hij in de praktijk is, als u
tenminste de volgende aanwijzingen opvolgt.
Het eerste wat opvalt, is dat maat 1 en maat 2 helemaal gelijk zijn en dat
zowel de rechter– als de linkerhand niet meer dan vijf verschillende noten
spelen. Voordat u begint te spelen, zet u uw hand klaar met de vingers
boven of in de richting van de vijf te spelen noten. Maat 3 is iets anders;
zet ook hier uw hand voor de hele maat tegelijk klaar. Maat 4 is dan weer
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gelijk aan de eerste twee maten, evenals de maten 5 en 6. Maat 7,
vervolgens, is praktisch gelijk aan maat 3, alleen de linkerhand wijkt af.
U kunt alle noten van de eerste 8 maten spelen door slechts 3 verschillende
figuren te oefenen: maat 1, 3 en 7.
Sla, als oefening in het vooruitlezen, de noten van de 1e en de 2e tel eens
tegelijk aan.
De verbindingslijnen zijn steeds na een gebroken akkoord bij de 3e tel
onderbroken, om aan te geven dat daar eigenlijk het motief (muzikaal
fragment) begint. U ziet dus de opmaat, waarmee het stuk begint, als het
ware in elke maat terugkeren.
Ook is het gemakkelijk dat gedurende het hele eerste deel van het stuk de
pink van de linkerhand steeds boven de A blijft en de duim boven de A die
een octaaf hoger ligt, terwijl de duim van de rechterhand boven de A een
octaaf daarboven blijft.
In het tweede deel blijft de pink van de linkerhand boven de D; de duim op enkele uitzonderingen na – doet dat ook. Dit zijn weer gebroken
akkoorden. De rechterhand speelt nu groepjes van twee aan elkaar
gebonden noten. Speel ze losjes vanuit de pols. Onder de boog veert uw
pols telkens een klein beetje op, waardoor u de tweede noot iets zachter
speelt. Let erop dat de linkerhand tegelijkertijd onverstoorbaar ’legato’ blijft
spelen.
In het tweede deel zijn de maten 10 tot en met 13, en 14 tot en met 17
weer aan elkaar gelijk.
Maak er een gewoonte van om een nieuw stuk te ’ontleden’, zoals we
hiervoor hebben gedaan. Vaak blijkt dat muziek die er op het eerste gezicht
gecompliceerd lijkt, te herleiden tot enkele akkoorden en notengroepen.
Speel de noten voor de duim van de linkerhand wat zachter, anders
dreunen de steeds herhaalde noten wel erg hard door. Speel bijvoorbeeld
de begeleiding ook eens zónder de ‘duimnoten’, maar alleen met de noten
op de hele tellen. Deze noten moeten in de begeleiding het duidelijkst
worden gehoord. Speel bij wijze van oefening ook de noten voor de duim
eens overdreven zacht.
Hoewel de titel van nummer 4, ’Allegro’ van Domenico Zipoli (1675 1726), aangeeft dat dit stuk snel moet worden gespeeld, raden we u aan
om het eerst langzaam in te studeren, waarbij u erop let dat u goed
gebonden speelt, met een mooie, warme, zangerige toon. Het klinkt nóg
vloeiender wanneer uw vingers slechts een lichte druk op de toetsen
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uitoefenen. Maak wel grote ’vingerbewegingen’, omdat u anders het risico
loopt de tonen over elkaar te plakken, wat een rommelig effect heeft.
Bij het instuderen van een stuk als dit kan het heel nuttig zijn het ‘langkort’ ritme toe te passen.
Bij maat 1 begint u dan zo:

maar vervolgens ook omgekeerd:

Bij de tweede manier zijn de noten die u eerst kort speelde lang, en
omgekeerd.
Besteed voldoende aandacht aan het binden van de akkoorden onder één
boog; in het eerste deel bij de linkerhand, in het tweede deel bij de
rechterhand. Het laatste akkoord onder elke boog speelt u steeds
aanmerkelijk zachter. Bovendien klinkt het heel muzikaal als u met de
andere hand, die loopjes speelt, meegaat in dit luider en zachter spel. Dus:
een diminuendo als u naar een zachter akkoord toegaat en een crescendo
als er een luider akkoord gaat volgen (bij het begin van een nieuwe boog).
Het stuk moet ‘forte’ worden gespeeld. Studeer het echter heel zacht in.
Dit is lastiger, omdat het daarbij aankomt op de beheersing van uw vingers
en uw aanslag. Wanneer u ‘forte’ speelt en een toets niet helemaal goed
aanslaat, komt er toch meestal wel een toon uit. Maar speelt u zacht, dan
gaat de toon bij een min of meer mislukte aanslag vaak verloren. U krijgt
daarmee veel meer zicht op de zwakke punten in uw spel. Wanneer u een
stuk op deze manier instudeert, zult u merken dat u een stuk steeds
gemakkelijker en sneller kunt spelen; het resultaat van serieus studeren.
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We beginnen deze les met de toonladder en drieklank van gis mineur
(1a en 1b). Hierbij moet u nogal vaak met uw duim een zwarte toets
aanslaan. Probeer uw handen zó te houden, dat uw duim de zwarte toets
aan het einde raakt. Wanneer u uw handen verder naar voren houdt, levert
dat problemen op wanneer u na de zwarte toets een witte toets moet
aanslaan. Bovendien voorkomt u dat u uw handen telkens naar voren en
naar achteren moet bewegen, wat resulteert in haperend spel.
In nummer 1c weer eens een afwijkend ritme: een 2-telsmaat, waarbij op
tel 1 één noot komt en tel 2 verdeeld is in drieën, een zogenaamde ‘triool’.
el eerst elke maat in zessen, dus ook tel 1 in drieën tellen. In de eerste
helft van de maat komt dan steeds een noot van drie tellen en in de tweede
helft drie noten van één tel. Later gaat u de maat weer in tweeën tellen.
Tik hierbij met uw voet de maat (twee tikken per maat) en tel en speel:

1

2- je- ke,

1

2- je- ke, 1 enzovoort.

Doe dit in het begin heel rustig en laat u niet opjagen bij de triolen, blijf
keurig in de maat.
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Nummer 2, een gedeelte uit de Sonatine, opus 55, nr. 1 van F.
Kuhlau, is weer een stuk waar we even langer bij moeten stilstaan. Het is
opgebouwd uit drie delen: maat 1 tot en met maat 16, maat 17 tot en met
32 en vervolgens maat 33 tot en met 40.
Studeer van het eerste deel de eerste vier maten afzonderlijk in en tel
daarbij hardop:
3- je, 1

2,

3- je,

1 enzovoort.

Vervolgens studeert u de maten 5 tot en met 8 in. Heeft u dit gedaan, dan
kunt u het eerste deel al spelen, want de maten 9 tot en met 16 zijn gelijk
aan de maten 1 tot en met 8, zij het dat u de muziek een octaaf hoger
speelt.
Let goed op de afwisseling tussen ‘staccato’ en ‘legato’; bijvoorbeeld in de
maten 3 en 4. In maat 3 worden alle noten staccato gespeeld en
waarschijnlijk bent u dan geneigd om dat in maat 4 ook te doen, maar daar
moeten de noten juist legato worden gespeeld.
De dubbelgreep voor de linkerhand in maat 5 duurt zes tellen; laat u niet
opjagen met de halvetelnoten die de rechterhand intussen speelt. In maat
7 speelt de linkerhand weer staccato, terwijl de rechterhand legato speelt.
Het tweede deel van dit stuk heeft een heel ander karakter, zangerig en
‘dolce’ (lieflijk), en wordt voornamelijk legato gespeeld.
Het akkoord in maat 23, rechterhand, moet op tel 1 van maat 24 zacht
worden ‘opgelost’. Dit akkoord staat bovendien aan het einde van een boog
en wordt dan ook wat korter gespeeld.
In het laatste deel is het belangrijk dat u goed telt. Doet u dat niet, dan
hangt het stukje als los zand aan elkaar. Bijna aan het einde staat de
muzikale aanwijzing ‘rit’ (afkorting van ‘ritardando’ of vertragen). Laat
vanaf dat moment elke tel iets langer duren, om dan in maat 40,
halverwege de tweede tel, weer in het gewone tempo verder te gaan. Let
u er op dat het stuk eindigt bij maat 16! Aan het einde gaat u weer terug
naar maat 1: D.S. al Fine betekent Dal Segno al Fine ofwel vanaf het
Segnoteken tot aan ’Fine’.
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Nummer 3 is één van de twaalf Valses Nobles van Franz Schubert.
Schubert componeerde veel korte stukken voor piano, die prettig speelmateriaal vormen voor de gevorderde pianist.
Let bij het instuderen goed op alle articulatie-aanwijzingen, zoals het
verschil tussen noten die lang en noten die kort moeten worden gespeeld,
accenten en bogen. Speel de twee-aan-twee gebonden noten in het tweede
deel vooral kort en licht.
De begeleidingsnoten worden allemaal staccato gespeeld; dus ook die op
tel 1 van elke maat.
Nummer 4 is een mars uit de opera ’La Fille du Regiment’ van
Donizetti. Een mars moet altijd strak in de maat worden gespeeld, zo
ook dit stuk. Alle akkoorden voor de linkerhand worden staccato
gespeeld, alsof u de tamboers in het regimentkorps hoort.
Luister bij het spelen van de triolen goed naar de akkoorden. Wanneer u
die ook precies in de maat blijft doorspelen, heeft u er steun aan bij het
regelmatig over de tel verdelen van de trioolnoten en voorkomt u dat ze te
gejaagd worden uitgevoerd.
Ook in dit stuk komt weer de zogenaamde ‘hopfiguur’ (¾ + ¼ tel) voor.
Speel de noot van ¾ tel ook alsof hij een hele tel duurt. Op het nippertje
speelt u dan nog het kwarttelnootje.
In Italiaanse operamuziek wordt soms tussen twee muzikale zinnen geen
adempauze genomen; de laatste noot van de ene zin wordt dan gebonden
aan de eerste noot van de volgende zin. Het begin van de volgende zin
krijgt dan wel een accent. Dat is bijvoorbeeld het geval in maat 2, tussen
tel 1 en 3. Speel de twee korte nootjes vlak voor tel 3 licht, als een
versiering. Door het gebonden karakter van het spel is het nodig dat de
middelvinger over de duim wordt gezet. In maat 10 komt u een soortgelijke
passage tegen. Daar moet zelfs de ringvinger over de duim worden gezet.
Dit moet heel soepel en licht gebeuren.
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In de maat spelen: de hartslag van de muziek
Een ervaren speler moet - de eerste keer dat hij een muziekstuk onder
ogen krijgt - direct de juiste maat kunnen bepalen. In de uitvoering kunnen
dan nog wat onregelmatigheden voorkomen, omdat elk stuk natuurlijk wel
‘in de vingers’ moet zitten, maar hij moet wél van begin af aan in de gaten
hebben hoe de maat eigenlijk zou moeten klinken. Hoe krijgt u dat voor
elkaar?
Muzikaal goed ontwikkelde spelers
kunnen zich tijdens het lezen van de
partituur al een voorstelling maken van
de volledige muziek; dus niet alleen van
maat en ritme, maar ook van de melodie
en de akkoorden.
Anderen ‘horen’ alleen de melodie of
kunnen zich slechts ongeveer voorstellen
hoe de melodie verloopt.
Voor een goed resultaat moet u de juiste maatverdeling vóór het aanslaan
van de toetsen voor de geest staan.
Maatvaste spelers voelen als het ware de juiste regelmaat (het ‘metrum’)
voortdurend op de achtergrond, alsof iemand anders steeds de maat
aangeeft. En net zoals een orkestlid zijn spel richt naar de maatslag van de
dirigent, zo moet de solospeler zich laten leiden door zijn maatgevoel.
Laten we een gemakkelijk voorbeeld nemen: de mars. Bijna iedereen zal,
ondanks dat hij achter de piano zit en niet marcheert, een mars in het
vereiste strakke ritme spelen zonder (al te veel) afwijkingen van de
maatverdeling. Hetzelfde geldt voor de wals; ook hierbij ondervindt de
gemiddelde speler weinig problemen met het ritme.
Het gaat er nu om dat u als speler met andere, minder eenvoudige vormen
van ritmiek even vertrouwd raakt als met het mars- of walsritme. Dat
gevoel komt de meesten helaas niet zonder meer aanwaaien; het moet
ontwikkeld worden. Daarom adviseren we u bij uw muziekstudie uitgebreid
aandacht te schenken aan een accurate maatvoering.
Wanneer u naar muziek luistert, probeer dan ook altijd de maat te
herkennen en leer het metrum aan te voelen.
In de volgende les bespreken we de belangrijkste aspecten waaraan u bij
het spelen aandacht moet schenken om tot maatvast en ritmisch juist spel
te komen.
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