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Piano Speelplezier, Les 66
We starten deze les gewoontegetrouw met een toonladder. Deze keer is
nummer 1, de melodische mineurtoonladder van f.
Deze keer de tip om deze toonladder zo zacht mogelijk proberen te spelen.
En dan natuurlijk wel alle tonen even zacht. Door dit zachte spel regelmatig
te oefenen, vergroot u de beheersing over uw hand- en vingerspieren.
Een vervolgoefening is dan om met de ene hand ‘ff’ en met de andere hand
‘pp’ te spelen en dit een aantal malen af te wisselen.

Nummer 2 is een Trio van Haydn. Dit trio is zo opgebouwd, dat de noten
voor de linkerhand in de eerste maat worden beantwoord door de noten
voor de rechterhand in de tweede maat en zo verder. De partij voor de
linkerhand mag u dus ook duidelijk laten uitkomen. Probeer de tertsen zo
mooi mogelijk te binden.
De rechterhand speelt veel twee aan twee gebonden tertsen. De rechterhandpartij moet ook heel luchtig klinken; vooral niet te nadrukkelijk. Speel
de noten daarom ook met een lichte polsbeweging.
Laat u in maat 5 niet verleiden tot haasten. Uw linkerhand speelt rustig in
de maat door en geeft als het ware het tempo aan.
Let u er ook op dat alle noten op tijd eindigen? Er staan nogal wat
rusttekens in dit stuk: verwaarloos ze niet.
Bij de noten in de slotmaat staat een fermate; deze noten worden dus wat
langer aangehouden. Een fermate kan ook wel eens voorkomen naast
rusttekens; dit betekent dat u de rust wat langer moet aanhouden dan dat
de muziek aangeeft.
In sommige maten kunt u bij dit trio iets ‘pedaal nemen’; doe dit wel
voorzichtig en niet overal, want het stukje mag niet zijn luchtig karakter
verliezen.
In maat 1 kunt u het pedaal gebruiken, waarbij u op elke tel het pedaal
wisselt. Gebruik in maat 2 geen pedaal, aangezien de noten van de aan
elkaar te binden tertsen dan door elkaar gaan klinken (probeert u maar
eens hoe dat klinkt; u hoort dan vanzelf dat het niet mooi is). In maat 3
kunt u weer op elke tel pedaal nemen (wisselen!); in maat 4 weer niet.
Toevallig komt het bij dit stukje zo uit dat u in de maten om-en-om pedaal
kunt nemen. U kunt echter ook heel goed het hele stuk zonder pedaal
spelen.
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Nummer 3 is een etude, afkomstig uit de bekende grote ‘pianoschool’ van
Lebert en Stark, en dateert van 1859. In deze etude speelt u de
mineurtoonladder van f, zowel harmonisch als melodisch. Let bij het spelen
goed op het juiste ritme. De begeleiding mag vooral niet te luid klinken;
met name de tweeklanken op tel 2 en 3 moeten licht worden gespeeld. In
de maten 9 tot en met 16 speelt de linkerhand de melodie. Doe dit luid en
duidelijk en pas daarbij de juiste vingerzetting toe.
In dit stukje staan een flink aantal voordrachtaanwijzingen (accenten,
luider en zachter, enzovoort). Volg ze heel bewust op, dan wordt het na
verloop van tijd een gewoonte om dit soort ‘versieringen’ in uw spel toe te
passen, ook bij muziek waar weinig of geen aanwijzingen voor de
voordracht gegeven zijn.
Door de vele toonladderfragmenten is pedaalgebruik hier niet mogelijk.

Nummer 4 is een gedeelte uit het bekende ‘Wein, Weib und Gesang’
van Strauss. Een moeilijkheid in dit stukje zijn de kort te spelen akkoorden
in de rechterhandpartij. De meeste mensen hebben hier wat moeite mee;
meestal wil de rechterhand met de linker mee, of omgekeerd.
Als het bij u aanvankelijk ook niet wil lukken, probeer het dan eerst zonder
de korte akkoorden, op deze manier:

Dat zal niet al te moeilijk zijn. Probeer het daarna
met de andere noten erbij en beschouw ze maar
als een voorslag voor het akkoord. Waarschijnlijk
lukt het dan wel.
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Wijn, vrouwen en zingen; dat betekent dat de muziek van deze wals een
levenslustig karakter heeft. Zorg voor een meeslepend walsritme: langkort-kort.
Om de basnoot nog wat nadruk te geven neemt u op tel 1 even pedaal:
tegelijk met het aanslaan van de noot op tel 1 drukt u het pedaal neer. Op
tel 2 moet u het pedaal dan wel weer loslaten, anders komt er niets terecht
van de rusten in de rechterhandpartij.
In maat 27 en 31 klinkt het pittiger als u de begeleidingsnoten (eveneens
gebroken akkoorden) ‘portato’ (iets los van elkaar) speelt.

Transponeren
Transponeren is het overbrengen van een muziekstuk naar een andere
toonsoort. Dit kan nodig zijn wanneer u een zanger of een koor begeleidt
of samenspeelt met een violist of een fluitist.
Misschien zal het nooit voorkomen, maar het is toch wel handig te weten
hoe transponeren in zijn werk gaat. Als voorbeeld nemen we het begin van
nummer 4 uit deze les.
Links ziet u een aantal maten, zoals u ze studeerde. Rechts dezelfde maten
(gedeeltelijk) maar nu een halve toon lager. Wanneer we een stuk een
halve toon lager transponeren, dan moeten we natuurlijk elke toon precies
een halve toon verlagen, niet meer en niet minder.
U begrijpt wel dat de toonaard (de gebruikte toonladder) nu ook 1 toon
lager wordt, niet ES majeur, maar D majeur.
De eerste begeleidingsnoot is een ES. Dit wordt nu, een halve toon lager,
een D. De samenklank op tel 2 en 3 is oorspronkelijk G-BES. Een halve
toon lager wordt dit: FIS-A.
In de rechterhand komt de samenklank G-C voor. Denk eraan, dat zich
tussen de witte toetsen B en C en tussen E en F maar een halve toonafstand
bevinden (er ligt dan ook géén zwarte toets tussen). De C wordt dus in de
nieuwe toonsoort B.
Probeert u nu eens het laatste gedeelte in de rechterkolom af te maken:
Alle noten een halve toon lager dan de noten in de linkerkolom.
Op dezelfde manier is het natuurlijk ook mogelijk om alle noten naar
behoefte te verlagen of te verhogen, zolang u de juiste toonafstand maar
in de gaten houdt.
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Nummer 1 van deze les is de melodische mineurtoonladder van c.
Deze mineurtoonladder komt vrijwel overeen met de majeurtoonladder.
Alleen speelt u nu een kleine terts in plaats van een grote. Dalend speelt u
de noten van de parallel-majeurtoonladder van Es.

Nummer 2 is een bourree, die door Bach werd gecomponeerd als onderdeel van een suite (een reeks dansen). Een bourree is een tamelijk
levendige, vrolijke dans van Franse herkomst. De bassen (de noten voor
de linkerhand) speelt u portato, behalve natuurlijk op díe plaatsen waar
legatoboogjes staan. Speel deze baspartij een beetje stevig en strak in de
maat.
Een moeilijkheid bij deze bourree is dat de articulatie voor de linker- en
rechterhand afwijkend is. Oefen daarom elke hand eerst afzonderlijk en
daarna pas tegelijk. Pas ervoor op dat de ene hand niet met de andere mee
gaat. Wanneer u de slag eenmaal te pakken heeft, gaat het als vanzelf; het
portato-spel van de linkerhand vormt dan een aardig klinkende
tegenstelling met het legato-spel van de rechterhand.
In de rechterhandpartij staan onder de grotere bogen nu en dan kleine
boogjes (bijvoorbeeld in maat 9). De lange bogen zijn fraseerbogen, die de
‘muzikale zinnen’ aan geven. De kleine boogjes zijn articulatieboogjes,
waarmee groepjes noten aan elkaar worden gebonden.
Laat tussen de articulatieboogjes even een pauze vallen, maar minder dan
tussen de lange fraseerbogen. Het mooiste resultaat bereikt u door tussen
de articulatieboogjes vrijwel geen onderbreking te laten horen, maar in
plaats daarvan de eerste noot onder elk boogje iets te versterken. Maar
pas op: niet teveel!
In maat 15 komt een zogenaamde ‘pralltriller’ voor. Dit is een vlugge
afwisseling van de hoofdnoot met zijn bovensecunde. De eerste noot van
de pralltriller komt op de tel en wordt ten opzichte van de andere
versieringsnoten iets beklemtoond.
Speel het stuk ritmisch en levendig. Het is niet voor niets dat de muziek
van Bach zo vaak "verjazzt" wordt. Door de sterk ritmische spanning leent
deze muziek zich daar bijzonder goed voor.
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Nummer 3 is de Engelse wals Lullaby land van M. Prival.
In dit stuk speelt de rechterhand meestal tweestemmig. Typisch aan deze
Engelse wals is dat nu eens niet de hoogste stem, maar juist de laagste
stem de melodie vormt. Om dat duidelijk te maken, hebben we de tweede
stem met kleine nootjes geschreven.
Probeer de melodie in de onderste stem duidelijk uit te laten komen.
Concentreer daartoe uw aandacht niet alleen op de noten, maar let ook
goed op het gewicht van uw hand. Speel ook eens een paar maal zonder
die tweede stem (alleen de grote noten), zodat u goed hoort wat de melodie
is.
Hier en daar speelt de rechterhand zelfs nog een derde stem, bijvoorbeeld
in maat 7 en 8. Ook deze speelt u natuurlijk zacht.
Een Engelse wals is een langzame wals. Door dit langzame tempo zullen de
sprongen in de begeleiding u niet zo veel moeite kosten. Het pedaal kunt u
gebruiken zoals in maat 1 en 2 is aangegeven: neerdrukken op tel 1 en
laten opkomen op tel 2, zodat het akkoord aan de bastoon wordt gebonden
en de bastoon bovendien wordt versterkt. In de maten 22 tot en met 24
staan doorklinkstippen op tel 2 en 3; daar moet de toets voor de basnoot
(én het pedaal) de hele maat ingedrukt blijven.

In nummer 4, Kleine Studie, opus 71 nr. 1, van Theodor Kirchner,
gaat het voornamelijk om de articulatie. Let daarom goed op de diverse
legatobogen, staccatostippen en sterkteaanduidingen.
In maat 8 staat bij de F voor de rechterhand op tel 2 dit teken:

Dit geeft aan dat deze noot even wat versterkt moet worden en direct
daarna weer moet afnemen. Eigenlijk komt dit op hetzelfde neer als

of

Speel de snel herhaalde dubbelgrepen in maat 6 en 10 met losse pols. Uw
hand moet dezelfde beweging maken als wanneer u een hamertje hanteert.
Tel bij het instuderen vier tellen per maat. Als u het stukje op die manier
goed en in de maat kunt spelen, moet u proberen elke maat in tweeën te
tellen en ook als zodanig te laten horen. Tikt u maar eens met de voet mee.
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Pedaal gebruik
In les 57 hebben we het al uitvoerig gehad over het gebruik van het
rechterpedaal als bindingspedaal. In de praktijk gaat het nogal eens mis
met het juist gebruiken van het pedaal. Daarom komen we er nu nog een
keer op terug. Lees, voordat u nu verder gaat, eerst hetgeen er in les 57
staat over het pedaalgebruik nog een keer door.
Lang niet altijd staat bij muziek vermeld hoe het pedaal moet worden
gebruikt. Hoe moet u er dan mee omgaan?
Een aantal tips:
1. U kunt beter te weinig dan teveel pedaal nemen.
2. Bij polyfone muziek (waarbij twee of meer melodieën samenklinken)
kunt u beter helemaal geen pedaal gebruiken.
3. Vlugge loopjes? Geen pedaal.
4. Bij stukken met veel (al of niet gebroken) akkoorden bij elk nieuw
akkoord pedaal wisselen.
Een paar voorbeelden om een en ander te verduidelijken.
Wanneer u voorbeeld A met pedaal speelt, klinken alle tonen na het
aanslaan door. De melodietonen trekken voldoende aandacht boven de
doorklinkende tonen en omdat deze tonen goed bij elkaar passen, kunt u
het pedaal zonder bezwaar ingedrukt houden.

Dat de tonen bij elkaar passen, kunt u niet alleen horen, maar ook zien:
Deze noten vormen het majeurakkoord van F.
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Slaat u deze tonen in omgekeerde volgorde aan, zoals in voorbeeld B dan
is het net of de hoogste F als melodietoon blijft doorklinken. De volgende
drie tonen maken de indruk van een begeleiding, van een ‘harmonische
opvulling’. Het oorspronkelijke melodiekarakter van deze vier noten gaat
daarmee verloren.
Hoewel de tonen harmonisch bij elkaar passen, klinkt het niet mooi als het
pedaal voortdurend ingedrukt wordt. In dit geval kunt u beter bij elke noot
pedaal wisselen. En wanneer zo’n loopje snel gespeeld moet worden, is het
beter het pedaal helemaal niet te gebruiken.

Belangrijk om te onthouden: Bij een stijgende melodie kan met pedaal
gespeeld worden als de tonen bij elkaar passen. Bij een dalende melodie
moet pedaal worden gewisseld of moet het pedaalgebruik achterwege
blijven.
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Bij de linkerhand is de regel juist andersom.
Speelt u de dalende figuur in voorbeeld C met pedaal, dan maken de
opvullende tonen de indruk van een basmelodie. Passen deze tonen bij
elkaar, dan kunt u het pedaal ingedrukt houden.

Wanneer u deze tonen in stijgende volgorde met ingedrukt pedaal speelt,
geeft het de indruk dat de laagste toon een liggende bastoon is en dat de
andere drie een opvullende harmonie vormen. Dit mag niet, dus u moet
hier bij elke toon het pedaal wisselen of het pedaalgebruik achterwege
laten.

Een dalende basfiguur kan dus met voortdurend pedaal gespeeld worden,
wanneer de tonen bij elkaar passen. Bij een stijgende basfiguur moet met
pedaalwisseling of zonder pedaal worden gespeeld.
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U onthoudt deze regels gemakkelijker wanneer u begrijpt waarom dat zo
is. Speel de voorbeelden A, B, C en D en luister oplettend of u hoort wat
we bedoelen.
De voorbeelden E en F spreken voor zichzelf. Wanneer u deze tonen tegelijk
aanslaat, klinken ze niet mooi; ze vormen dan ook geen akkoord.
Daarom kan het pedaal hier zowel bij een stijgende als een dalende melodie,
niet ingedrukt blijven.
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Nummer 1 is de melodische mineurtoonladder van g. Probeer ook nu
weer deze toonladder heel zacht te spelen. Wissel de geluidssterkte af, niet
alleen tussen de verschillende delen van de toonladder (bijvoorbeeld op ‘p’
en neer ‘mf’ of een andere afwisseling) maar ook tussen beide handen.
Speel ook weer eens over 2, 3, 4 en 5 octaven met duidelijke accenten om
de respectievelijk 2, 3, 4 en 5 tellen.

Nummer 2 is het Andante uit een Sonatine van I.J. Pleyel. In dit
sonatinedeel staan lange melodienoten tegenover een begeleiding van
korte noten. U moet er voor zorgen dat de begeleiding niet gaat
overheersen; speel deze heel zacht, zodat de melodie duidelijk uitkomt.
In maat 13 speelt u links een triool, zoals telkens in dit muziekstuk. Rechts
speelt u echter een hopfiguur (3/4 + 1/4 tel). Wanneer verschillende ritmes
tegelijkertijd worden gespeeld heet dat ‘polyritmiek’.
De B voor de rechterhand valt hier niet precies samen met de laatste
trioolnoot links, maar komt iets later. Dat is ook logisch want de laatste
trioolnoot duurt 1/3 tel en de laatste noot van de hopfiguur 1/4 tel. Deze
laatste komt dus nét na de trioolnoot E. Lukt dat niet, of raakt u uit de
maat, dan mag u ook wel proberen deze noot precies op de helft van de
laatste trioolnoot te spelen. Dat is iets gemakkelijker en klinkt bijna
hetzelfde:

Lukt het op deze manier, probeer dan deze noot een klein beetje eerder te
spelen, zodat hij vlak ná de laatste trioolnoot komt.
Goed tellen is natuurlijk ook belangrijk. Tik met uw voet mee; geef bij elke
eerste trioolnoot een tik. Dan komt u in de maten 10 en 11 ook goed uit,
wanneer u regelmatig doortikt en ervoor zorgt dat elke maat zijn waarde
van drie volle tellen krijgt.
In maat 27 tot en met 29 komen in de linkerhandpartij veel
toonherhalingen voor. Wanneer u deze noot telkens met uw duim aanslaat,
wordt de klank al snel te luid en ‘hamerend’. U krijgt een ‘luchtiger’ aanslag
wanneer u vingerwisseling gebruikt. Daarbij laat u de vingers na de aanslag
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van de toets afglijden (een soort ‘voeten vegen’ met uw vingers). In les 26
besteedden we ook al aandacht aan vingerwisseling. Neem de oefeningen
in die les nog eens door, om de manier van spelen weer of nog beter in de
vingers te krijgen. Om goed in de maat te blijven, geeft u om de drie noten
op elke noot die op de hele tel valt, een licht accentje.
Gebruik liever niet het pedaal bij dit stuk. U loopt anders het risico dat de
begeleiding ‘te dik' wordt.

In nummer 3, Etude, opus 181, nummer 19 van K.A. Löschorn, speelt
de rechterhand in het begin melodienoten van elk twee tellen en tevens
gebroken begeleidingsakkoorden. Zorg dat u de melodienoten wat sterker
speelt.
In de maten 1 tot en met 4 is door middel van fraseerbogen aangegeven
hoe u de muziek in zinnen (frasen) kunt indelen. Doe dat zelf verder ook
en maak gerust de nodige aantekeningen in uw muziek.
Om in maat 3 de melodienoot (E) op tel 3 te kunnen spelen, moet u deze
zelfde toets even van tevoren loslaten. Pas daarbij op dat u niet
tegelijkertijd begeleidingsnoot B loslaat, omdat dan even een onderbreking
ontstaat, wat niet mooi klinkt. Doe het zo:

Laat de E-toets even los, maar houdt de B-toets ingedrukt. Deze speelt u
gebonden aan de volgende E.
In maat 9-12 is met accenten aangegeven welke noten u wat duidelijker
kunt laten uitkomen. U hoort dan als het ware de melodie er ‘uitspringen’ .
Laat deze noten echter niet doorklinken. Probeer zelf verder ook te horen
welke noten een melodie vormen en teken dit zelf aan in uw muziek.
Het gaat bij deze etude met name om de ontwikkeling van een goede
vingertechniek, waarbij dezelfde hand in verschillende sterktegraden speelt.

3

Piano Speelplezier, Les 68
Gebruik daarbij het pedaal niet; uw vingers moeten het werk doen. Hierbij
mag wel het gewicht van de hand meewerken. Houd de pols heel
ontspannen en laat hem met de noten ‘meegaan’ .
Nummer 4, ‘Twee gitaren’, een Slavisch volksliedje, is een
uitstekende oefening voor het staccato-spel, voor het in de maat spelen en
voor een vlotte muzikale voordracht.
Met een enkele uitzondering in maat 4 en 8, wordt in het eerste deel het
getokkel van de gitaar nagebootst door alle noten kort – staccato – te
spelen. Denk er bij dit staccato-spel aan, dat u uw vingers niet met een
vaart op de toetsen laat komen. Sla ze rustig aan, houdt uw vingers laag
boven de toetsen en laat ze direct na het aanslaan meteen weer opveren,
alsof u uw vingers brandt. Houdt uw polsen ontspannen.
Geef duidelijke maataccenten op de eerste en – iets minder – op de tweede
tel. Ook wanneer er in de melodie geen noot op de eerste tel staat, moet u
rekening houden met het maataccent. U speelt in maat 1 bijvoorbeeld de
eerste drie melodienoten op dezelfde manier als wanneer er op de
maatstreep wél een noot gestaan zou hebben. Deze drie noten worden dus
licht gespeeld, zodat het accent op tel twee goed tot zijn recht komt. Tel
aanvankelijk maar 4 tellen per maat.
Let in maat 4 nog eens speciaal op de vingerzetting, anders komt u op de
tweede tel niet uit.
Onder andere in de maten 3 en 7 maakt de linkerhand een grote sprong.
Laat uw pols hierbij zijwaarts meedraaien en wees er van tevoren op
bedacht wat er komt. Schrijf er eventueel als waarschuwing een
uitroepteken bij.
Vanaf maat 9 wordt gebonden gespeeld. Daar kunt u dan ook pedaal bij
gebruiken, zoals met pedaaltekens is aangegeven. U neemt hier natuurlijk
‘na-pedaal’: tijdens de aanslag pedaal óp, meteen na de aanslag pedaal
neer.
Na maat 16 begint u weer ‘da capo’ – van voren af aan – tot ‘Fine’.
Speel niet te gehaast. Zorg dat u het overal kunt ‘bijbenen’. Belangrijker
dan snelheid zijn een mooie toon en een strakke regelmaat.
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Nummer 1 is de Melodische mineurtoonladder van d. Probeer eens of
u op het gehoor, dus zonder naar de noten te kijken, zelf de melodische
mineurtoonladder van d kunt vinden. Begin op d, speel ook weer eens heel
zacht en ook met de linkerhand en rechterhand afwisselend zacht en sterk.
Pas de nodige variaties toe. Maak bijvoorbeeld een lijstje van de
verschillende mogelijkheden bij het toonladderspel en studeer er daarvan
elke dag één heel grondig.

Nummer 2 is het Andante uit de sonatine opus 36, nummer 1 van
M. Clementi. Speel dit stuk met een mooie, zingende melodie. Speel niet
alle noten even sterk. Probeer door goed luisteren aan te voelen waar u
meer of minder druk op de toetsen moet uitoefenen. Laat het gewicht van
uw arm hierbij meewerken.
Speel de begeleiding zacht en legato en houdt uw arm daarbij stil, maar
wel los. Alleen op plaatsen zoals de overgang van maat 2 naar maat 3 geeft
uw arm soepel mee. Let ook op de rusttekens; plak niet alles aan elkaar.
De triller in maat 3 is het gemakkelijkst uit te voeren met zes noten per
tel:

Tijdens één noot voor de linkerhand komen er dan twee voor de
rechterhand. Ditzelfde geldt voor de trillers in de maten 21 en 25.
De gebroken drieklank, in de maten 4 en 5, moet uitgevoerd worden in één
doorgaande lijn, van de laagste tot de hoogste noot. Het mag niet te horen
zijn waar de ene hand ophoudt en de andere begint.
Vat de korte articulatieboogjes in maat 7 en ook op andere plaatsen niet al
te letterlijk op. Laat geen opvallende onderbreking horen.
In maat 8 heeft u weer te maken met polyritmiek. Deze is gelijk aan de
polyritmiek in les 68, nummer 2: de linkerhand speelt triolen, de
rechterhand een hopfiguur. Het beste kunt u de linkerhand in regelmatig
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tempo laten doorspelen en dan kort na de derde trioolnoot de kwarttelsnoot
voor de rechterhand aanslaan.
Speel de dubbelgrepen wel losjes, met een verende polsbeweging, maar
toch met een precieze en duidelijke aanslag, zodat beide noten precies op
hetzelfde moment inzetten.
Het toonladderfiguurtje in maat 10 klinkt heel aardig wanneer u het wat
zachter inzet, zodat u pas aan het einde de voorgeschreven sterkte (‘forte’)
bereikt.
Van de twee aan elkaar gebonden dubbelgrepen in de maten 12, 17 en 18
wordt de tweede beduidend zachter gespeeld.
Vergeet niet tijdens de eerste tel van maat 13 een crescendo te maken
naar het melodisch hoogtepunt, de ES. Deze speelt u versterkt (‘sf’),
waarna weer een diminuendo volgt.
Op de eerste tel van maat 21 speelt u als melodienoot een ES, in plaats
van de F, die u wellicht zou verwachten omdat die ook in maat 3 voorkwam,
in dezelfde passage. Speel niet te vluchtig over deze afwijkende toon heen,
maar laat dit verschil met het begin van het stuk duidelijk tot uiting komen.
Deze mooie muziek is waard om goed en met zorg gespeeld te worden.
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Nummer 3, Menuet van Luigi Boccherini.
Boccherini schreef dit menuet oorspronkelijk voor strijkers. De
linkerhandpartij wordt volledig staccato gespeeld. Het is erg verleidelijk
deze noten zó te spelen:

Maar dat is hier niet de bedoeling.
Nóg moeilijker wordt het om dit vol te houden wanneer de rechterhand
noten speelt van dezelfde duur, die wél worden gebonden, zoals aan het
begin van maat 2. Ongetwijfeld willen uw handen óf allebei staccato, óf
allebei gebonden spelen. Neem niet te snel genoegen met een half-en-half
resultaat. Oefen zo'n gedeelte eerst heel langzaam, bijvoorbeeld door
alleen de noten van tel 1 enige malen achter elkaar te spelen, zo:

en:
Ook de andere maten waarin iets dergelijks voorkomt, kunt u zo oefenen.
En bij het spelen van het stukje in zijn geheel, natuurlijk extra goed
opletten of u het dan óók goed doet.
De voorslagnootjes in de maten 2 en 12 vormen waarschijnlijk geen
probleem. Zorg er voor dat de daarop volgende hoofdnoot precies op de tel
komt, tegelijk met de noot voor de linkerhand.
De trillers vragen wel wat speciale aandacht. Het handigst is om ze met
vier noten per halve tel uit te voeren. Voor de duidelijkheid hebben we de
uitvoeringswijze in de muziek ernaast gezet. Tel ze eerst maar uit: 1,2,3,4;
1,2,3,4; 1,.. Dan op elke ‘1’ de bijbehorende noot voor de linkerhand
meespelen. Oefen dit een aantal keer. Oefen vervolgens het hele fragment
waarin de triller voorkomt. Begin bijvoorbeeld op tel 3 (de opmaat) van
maat 6. Lukt het nog niet de triller daarbij mooi regelmatig en ‘parelend’
uit te voeren, begin dan weer met alleen de triller.
Maak er, ondanks alle lastige dingen, toch vooral een luchtig en lichtvoetig
menuet van.
4

Piano Speelplezier, Les 69
Nummer 4 is ‘Kleine Studie’ (opus 71, nr. 24) van Kirchner. ‘Risoluto’
staat er boven deze etude, wat ‘vastberaden’ betekent. Dat zegt al veel
over de manier van spelen: druk de toetsen stevig in en speel goed in de
maat, met een accent op tel 1 en – iets lichter – op tel 3. En dit allemaal
voornamelijk met de linkerhand, die dit bovendien non-legato (nietgebonden) moet spelen.
Wanneer u dit werkelijk goed kunt uitvoeren, bent u al een flinke stap
verder.
Oefen de linkerhand eerst afzonderlijk, om de slag van het non-legato te
pakken te krijgen: alle noten los van elkaar, maar niet zo kort als bij
staccato.
Laat uw vingers het werk doen: Alleen waar een boogje staat, speelt u de
noten goed gebonden.
De rechterhand speelt meestal twee opeenvolgende staccato-akkoorden.
Druk met een ontspannen arm-polsbeweging de toetsen stevig in, waarbij
de pols omlaag gaat. Meteen daarna veert de hand door een snelle
polsbeweging weer op. Oefen de beweging eerst langzaam: rustig de
vingers op de toetsen zetten, even flink druk uitoefenen op de toetsen (de
aanslag) en tegelijkertijd de pols omhoog brengen, zó ver dat op een
gegeven moment de vingers de toetsen wel moeten loslaten.
Doe dit een paar keer achter elkaar, steeds iets vlugger. Dan heeft u de
juiste beweging te pakken voor mooi staccato-spel. Dus geen ‘gehamer’
waarbij de vingers met een vaart op de toetsen terecht komen. De aanslag
is dan veelal ongelijk en onzeker, wat alleen maar voor fouten zorgt. Ook
de klank wordt bij zo'n hamerende aanslag minder mooi. Zet uw hand rustig
neer, alsof u een langdurend akkoord gaat spelen. Heeft u het akkoord
aangeslagen, dan reageert u alsof u uw vingers brandt: wég! Vervolgens
zet u uw vingers alweer gereed voor het volgende akkoord. En denk eraan
dat u ook het tweede akkoord steeds kort speelt.
Als tegenstelling worden in het middendeel (de maten 5 tot en met 8)
sommige frasen gebonden gespeeld.
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In deze les gaan we een begin maken met het spelen van gebroken
akkoorden over méér octaven (‘lang-gebroken’ in tegenstelling tot ‘kortgebroken’ bij gebroken akkoorden binnen één octaaf). We beginnen met
nummer 1, de lang-gebroken majeurdrieklank van C.
Bij lang-gebroken akkoorden moet u uw duim telkens onderdoor zetten
naar het volgende octaaf. In oefening 1a zet u na de middelvinger uw
duim onderdoor naar de volgende toets. Houd uw pols aan het begin vrij
laag; terwijl u speelt, gaat uw pols omhoog, maar blijft uw elleboog laag.
Bij de middelvinger is uw pols het hoogst; maar bij het onderdoor zetten
beweegt uw pols weer naar omlaag. Wanneer u uw arm en hand goed
ontspant, voelt u vanzelf dat dit een natuurlijke beweging is.
In oefening 1b slaat u bij het onderdoorzetten één toets over; oefen dit
tot het zonder moeite lukt.
In oefening 1c grijpt uw duim nóg een toets verder, zoals u dat straks bij
de eigenlijke drieklank ook doet. Zorg voor soepele bewegingen!
In oefening 1d speelt u dan de drieklank van C, lang-gebroken over 2
octaven. Bij het terugkeren gebruikt u voor de hoogste noot de pink.
Wanneer u over meer dan twee octaven speelt, gebruikt u hier uw duim in
plaats van uw pink. Houd schouder en elleboog ontspannen, zodat uw arm
vrij van links naar rechts kan bewegen.
1e en 1f zijn oefeningen voor de linkerhand. Bij de lang-gebroken drieklank
gebruikt u uw ring-, en niet uw middelvinger. Daarom doet u dat bij deze
voorbereidende oefeningen ook. Besteed voldoende aandacht aan beide
oefeningen, net zolang tot alles soepel gaat. In oefening 1g speelt u dan
de lang-gebroken drieklank van C, over twee octaven met uw linkerhand.
Lang-gebroken akkoorden komen in pianomuziek zeer veel voor. Doe er
dus goed uw best op. Het is vooral de beweging van de duim, waar het hier
om gaat. Zorg ervoor dat die niet op het laatste moment met een rukkende
beweging naar zijn plaats gaat, maar probeer er een rustige, soepele,
doorgaande beweging van te maken. Meestal wordt te lang gewacht met
onderdoorzetten. Hoe eerder de duim in de richting van de volgende toets
gaat, hoe gemakkelijker. Ook dit is een van de dingen waaraan u in het
begin veel aandacht moet schenken en die dan later vanzelf op de juiste
manier verlopen.
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Nummer 2 is het Allegro van G.F. Händel. Geef bij de vele loopjes
telkens een licht accent op de hele tellen, zodat de onderverdeling van elke
maat in drie tellen duidelijk te horen is. Studeer deze toonladderfragmenten
in verschillende ritmen en ook de gebruikte toonladders van G en D, zodat
u tenslotte helemaal geen moeite meer heeft met de noten van dit stuk.
Wat ook nodig is, want dit stuk moet in een vlot tempo worden gespeeld,
zodat u ook het verband hoort tussen de akkoorden die de andere hand
speelt en die meestal een maat lang duren.
In maat 3 speelt de rechterhand even tweestemmig. Zorg ervoor dat u de
doorklinkende noot de hele tel blijft horen.
De overgangen van de ene maat naar de volgende moeten zonder haperen
verlopen. Studeer deze overgangen eventueel afzonderlijk (te beginnen op
de 3e tel).
In maat 9 neemt de linkerhand de toonladderfragmenten over. Speel daar
met een sterk accent op elke eerste tel. De noten in tel 3 moeten steeds
staccato worden gespeeld.
Let ook op de rusttekens in maat 9 en 10. De akkoorden voor de
rechterhand duren daar maar één tel.
Het stuk moet ‘forte’ worden gespeeld, maar studeer het, om een goede
vingerbeheersing te krijgen, ook gelijkmatig zacht.
Natuurlijk gebruikt u géén pedaal bij dit allegro, dat oorspronkelijk voor
klavecimbel werd geschreven.

Nummer 3 is Chanson des Cloches, uit de operette ‘Les cloches de
Corneville’ van R. Planquette. Dit stuk moet – zowel links als rechts –
vrijwel geheel staccato worden gespeeld. Zorg voor een lichte en zachte
aanslag. Houd uw schouders laag en uw arm en pols ontspannen. De
vingers mag u, terwijl ze gebogen zijn, iets aanspannen. Daardoor bent u
in staat om fijn en zacht te spelen met alle tonen netjes afgemeten.
Vanaf maat 9 zijn de staccatostippen weggelaten. De aanduiding ‘sempre
stacc.' houdt in dat u toch steeds staccato moet spelen. In de maten 9 tot
en met 15 heeft de linkerhand doorklinkende noten, die elk 4 tellen duren.
Speel deze noten met wat nadruk, dan krijgen ze het effect van klokgelui.
U versterkt dit verder door hier pedaal te gebruiken.
De noten die de linkerhand tijdens die doorklinkende noot ook nog speelt,
hoeven niet gebonden te worden. Het klinkt zelfs aardiger om dat juist niet
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te doen. Daarom is het ook niet bezwaarlijk om de G en de A (op tel 2 en
3) beide met uw duim aan te slaan (U kunt hier heel goed horen, dat er –
zelfs met neergedrukt pedaal – toch verschil in klank optreedt als u noten
al of niet gebonden speelt).
Het slotfragment, dat in maat 22 in het midden van de 2e tel begint, speelt
u (behalve de slotmaat) statig en gebonden. Let goed op de vingerzetting!
U mag daar ook wat pedaal erbij nemen, hoewel het niet noodzakelijk is. U
moet dan wel op elke tel pedaal wisselen.

Nummer 4 is de Engelse wals ‘Where the beautiful Red River flows’.
Anders dan bij een gewone wals mag bij de Engelse wals het akkoord op
de derde tel gerust wat ‘kleven’. Ook met het pedaalgebruik houdt u daar
rekening mee: op tel 1 pedaal neer; tegelijk met het akkoord op tel 2 weer
omhoog en op tel 3 drukt u het pedaal weer even neer.
Let er bij de basnoot op de eerste tel speciaal op dat u het pedaal indrukt
vóór u de toets loslaat. Doet u dat niet, dan ontstaat er een ‘gat’ in de
begeleiding, omdat u de toets al weer vlug moet loslaten om de sprong
naar het akkoord op de tweede tel te maken. Het beste is dan ook het
pedaal tegelijk met de toets voor de basnoot in te drukken.
In maat 18 bereikt u een aardig effect door in de tweede tel, bij de
rusttekens, de melodie even te onderbreken. Daardoor ontstaat een zekere
spanning, een wachten op wat er gaat volgen. De laatste melodienoot in
maat 19, de D, en ook de Bes, moeten duidelijk blijven doorklinken, terwijl
dezelfde hand de overige (opvullende) noten speelt.
Tegen het slot vertraagt u het tempo. Let ook op de pedaaltekens. Het
slotakkoord speelt u arpeggio, zó dat de laatste noot (D) precies op de tel
komt; de andere komen er voor, in één doorgaande beweging. Laat wel
alle noten doorklinken!
U hoort waarschijnlijk wel dat dit akkoord niet dezelfde indruk maakt als
het slotakkoord van veel andere stukjes, zoals bijvoorbeeld nummer 3 van
deze les. Dat komt doordat aan de noten van het Bes-akkoord (Bes-D-F),
een noot (de G) is toegevoegd. Dit is de zesde toon in de toonladder van
Bes en men spreekt hier dan van: het Bes-akkoord ‘met toegevoegde sext’
(=zesde). Het is deze sext die hier het definitieve karakter van het
slotakkoord vermindert en het ook ‘moderner’ laat klinken. Ook op andere
plaatsen in dit muziekstukje hoort u van die modern klinkende
tooncombinaties. Ze geven dit stukje wat meer spanning en een andere
‘klankkleur’ dan de Europese muziek uit vroeger eeuwen.
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Vals of niet?
Wanneer op een piano een toon 400 trillingen per seconde telt, dan heeft
de toon die een octaaf hoger ligt het dubbele aantal trillingen, dus 800.
Maar heeft die toon een octaaf hoger bijvoorbeeld 805 trillingen, dan
hebben we te maken met een valse toon*).
Valsheid of onzuiverheid kan ook voorkomen wanneer een zanger of
zangeres sommige tonen in een lied net iets te hoog of te laag inzet. Twee
tonen zijn dus ten opzichte van elkaar vals als één van beide klinkt op een
afwijkende, niet bedoelde toonhoogte.
De benaming ‘vals’ wordt vaak foutief gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer de
tonen wél klinken zoals ze bedoeld zijn, zoals bij minder gebruikelijke
samenklanken, akkoorden waaraan onze oren niet gewend zijn, of
akkoorden die juist bedoeld zijn om een zekere spanning op te roepen.
Speelt u maar eens de volgende akkoorden:

Misschien noemt u deze akkoorden ‘vals’. Maar waarom eigenlijk? Ze
kunnen zuiver klinken, precies zoals ze bedoeld zijn. Hier is sprake van
verwarring van de begrippen ‘spanning’, ‘onrust’, met de begrippen
‘onzuiver’ of ‘vals’.
Akkoorden die als het ware met spanning geladen zijn, noemen we
‘dissonant’, in tegenstelling tot akkoorden die ‘consonant’ zijn en die
gekenmerkt worden door spanningloosheid en een statisch (stilstaand)
karakter (in nummer 3 van deze les komen bijvoorbeeld veel consonanten
voor).
In het War Requim, een muziekstuk voor koor, solisten en orkest, dat
Benjamin Britten schreef ter herdenking van de doden in de 2e
Wereldoorlog, zijn op de meest schrijnende momenten veel dissonerende
akkoorden te horen. Is dat vals? Zeker niet!
Muziek is in staat uiting te geven aan alle aspecten van het menselijk
beleven. Alle stemmingen kunnen met muziek worden weergeven. Zo kan
een kalme, vredige stemming heel goed met consonanten worden
getypeerd, maar verdriet, opstandigheid, onrust, en ook bijvoorbeeld een
uitgelaten vrolijkheid, met dissonanten.
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Na de aanvankelijke verbazing en wellicht onzekerheid die de onbekende
klanken kunnen oproepen, zal blijken dat deze muziek evengoed kan
aansluiten op de gemoedsstemmingen van de toehoorder als de oudere
muziek dat doet, als u er zich maar voor openstelt. Het gaat erom zó naar
muziek te luisteren dat u de emoties aanvoelt die erin opgesloten liggen.

*) De tonen van de piano zijn nooit helemaal zuiver. Wel is het octaaf van
een goed gestemde piano zuiver, maar verschillende andere intervallen zijn
dat niet. Dat is zo gedaan om een piano in alle toonaarden te kunnen
bespelen.
Een violist en een zanger, die zelf hun toonhoogte ‘maken’, zullen een toon
nu eens wat hoger nemen, en dan eens wat lager, afhankelijk van de
toonaard.
De snaren van de piano (en natuurlijk ook de pijpen van het orgel en de
tonen van een accordeon) hebben een onveranderlijke toonhoogte die in
zekere zin een ‘gemiddelde’ is (de zogenaamde ‘evenredige’ of
‘gelijkzwevende’ stemming). Deze tonen zijn lang niet altijd helemaal
zuiver, maar slechts heel zelden zó vals dat het bepaald hinderlijk wordt.
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