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Nummer 1a is de lang-gebroken drieklank van G majeur. U speelt
deze drieklank waarschijnlijk automatisch met een accent om de drie tellen,
omdat in elk octaaf drie tonen worden gespeeld. Dan moet wel telkens
dezelfde vinger het accent geven (links de pink, rechts de duim). Probeer
ook eens om de twee tellen een accent te geven. Dan krijgen de andere
vingers ook een beurt. Speel in het begin heel langzaam, zodat u alle
aandacht kunt geven aan een soepele, rustig doorgaande beweging,
waarbij uw arm losjes meegeeft.

Nummer 1b is een variatie op de lang-gebroken drieklank van G majeur,
waarbij u na elke stap eerst weer een stapje terug moet. Dit is een
uitstekende oefening voor het over- en onderdoorzetten. Zorg ervoor uw
vingers niet te stijf te houden; alles moet lekker los en ontspannen zijn.
Oefen, als voorbereiding op nummer 3 van deze les, ook nog eens de
toonladders van A en van E.

Nummer 2, Mama, is een stukje uit het Jugend-Album van P.I.
Tschaikowsky. Wellicht doet de titel van het album en het liedje wat
kinderlijk aan, maar de muziek is dat beslist niet!
De basnoten, in de linkerhandpartij, worden gebonden gespeeld, terwijl de
opvullende nootjes tussen de tellen zacht moeten klinken. Speel de
linkerhand maar eens afzonderlijk. U hoort dan duidelijk de basmelodie.
Zeker wanneer u op elke tel pedaal wisselt, klinkt dat al aardig. U heeft dan
meteen een goede pedaaloefening: tegelijk met elke noot op de hele tel
het pedaal omhoog en meteen daarna weer neer.
Op dezelfde manier gebruikt u het pedaal wanneer de rechterhand
meespeelt (op een enkele uitzondering na, zoals in maat 32 en 34).
De melodie van dit stukje wordt gevormd door de hoogste noten voor de
rechterhand. Deze moeten dus duidelijk hoorbaar zijn boven de lagere
noten die de rechterhand gelijktijdig speelt, ook als de melodienoot moet
doorklinken, zoals in maat 10 en 12.
Neem tussen de korte boogjes rechts een niet te lange fraseringspauze.
Laat de frasering hier voornamelijk uitkomen door alleen de toonsterkte
iets anders te nemen. Daarmee wordt het voldoende duidelijk waar elke
nieuwe frase begint.
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In maat 25 tot en met 28 speelt u rechts eigenlijk een tweetelsmaat: de
twee aan twee gebonden dubbelgrepen geven een duidelijke verdeling in
tweeën, wat nog wordt versterkt door de accenten.
In maat 30 mag het tempo iets vertragen. Probeer maar eens het verschil
te horen wanneer u hier niet vertraagt, maar in hetzelfde tempo doorspeelt.
Ook aan het eind is een vertraging en tevens een diminuendo op zijn plaats.
Hier volgt de betekenis van de bij dit stuk gebruikte muziektermen:
Teneramente

- teder

ed espressivo - en vol uitdrukking
molto

- zeer

legatissimo

- zeer goed gebonden

poco più forte - een beetje luider

Nummer 3 is een etude van Czerny. In deze etude komen veel
doorklink- en staccatostippen voor. Let erop dat u de doorklinkstippen en
de staccatostippen niet met elkaar verwart. Kijk maar eens in de eerste
maat: doorklinkstippen voor de G (linkerhand), die de hele maat moeten
doorklinken. Kantel de linkerhand maar iets in de richting van de pink; de
toets blijft dan door het gewicht van de hand ingedrukt, terwijl u de
overige noten voor diezelfde hand speelt.
De noten halverwege tel 3 en in tel 4 worden, zowel links als rechts,
staccato gespeeld. Met uitzondering van maat 4, speelt u tot en met maat
8 steeds zo: in de eerste helft van de maat gebonden noten en in de tweede
helft staccato. Dat geeft een aardige tegenstelling.
In de maten 5, 6 en 7 speelt elke hand een noot die de gehele maat blijft
doorklinken. ‘Leunt’ u maar met uw vinger op die toets en speel de overige
noten met grote vingerbewegingen.
In de laatste vier maten speelt de rechterhand toonladderfiguren en de
linkerhand begeleidingsakkoorden. Probeer het verband tussen die akkoorden te horen en te láten horen. Dus niet zomaar, als u zo'n akkoord
‘tegenkomt’, plotseling de toetsen indrukken, maar er naar toe werken en
wéten wat er komt.
Een speciale moeilijkheid bij deze etude wordt gevormd door de
overgangen waar u uw handen moet verplaatsen, meestal van de ene maat
naar de andere. We nemen daarom eens de overgang van maat 5 naar
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maat 6 onder de loep. Zo'n moeilijke sprong kunt u het beste voor elke
hand afzonderlijk oefenen. Links heeft deze sprong:

De pink wordt nu verplaatst naar de witte toets die precies voorbij (naast)
de zwarte toets ligt die u eerst met uw middelvinger aansloeg. Als u de
plaats van die zwarte toets in gedachten houdt, maakt u deze sprong veel
gemakkelijker. U mag hierbij wel even een snelle blik op de toetsen werpen.
De rechterhand heeft deze sprong:

De duim komt hier terecht op de A, dat is naast de B-toets uit het eerste
akkoord.
Wanneer u deze sprongen allebei, zonder naar de toetsen te kijken, kunt
uitvoeren, gaat u het met beide handen tegelijk proberen. Zorg ervoor dat
dit precies tegelijkertijd gebeurt.
Op dezelfde manier gaat u te werk bij andere moeilijke sprongen: let goed
op waar de hand terecht moet komen ten opzichte van de vorige plaats. Na
de nodige oefening krijgt u er vanzelf meer kijk op en gaan de sprongen
steeds gemakkelijker. Dat is ook belangrijk, want een stuk dat door vele
haperingen wordt onderbroken, maakt een niet bepaald muzikale indruk.
Het vervelende is dat de speler daar dikwijls van louter inspanning geen
erg in heeft. Daarom: luister naar uw eigen spel alsof u iemand anders
hoort spelen!
Omdat dit stuk veel loopjes en staccatonoten kent, is het beter het pedaal
niet te gebruiken.
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Nummer 4 is Give me back my shilling, een Jamaicaans volksliedje. Dit
liedje moet vooral vlot worden gespeeld, terwijl de begeleiding helemaal
staccato wordt gespeeld. Alle noten voor de linkerhand (behalve in maat
13), moeten heel luchtig worden aangeslagen, net zoals een
tafeltennisballetje na het neerkomen meteen weer opspringt.
In maat 8 komt een nogal grote sprong voor. In het begin zult u daar
ongetwijfeld nog weleens misgrijpen. Oefenen dus maar! In deze maat
heeft u wel gelegenheid daarbij even naar de handen te kijken, maar
probeer het uiteindelijk zonder kijken. Meestal heeft u daar later toch ook
geen tijd voor, wanneer het notenbeeld wat drukker is.
In les 26 hebben we met het vingerwisselen geoefend. Neem het stukje —
nummer 4 — van die les nog maar eens door; de manier van spelen staat
er ook uitvoerig beschreven en u kunt het hier weer toepassen.
Bij dit stukje moet u voldoende aandacht schenken aan de maatvoering;
die sterk syncopisch is. Veel melodienoten komen tussen de tellen in, terwijl
precies op de tel géén noot staat. Maatdelen die anders geen klemtoon
krijgen, worden hier dus juist benadrukt.
Als u moeite heeft met het spelen van de syncopen, zorg dan allereerst
voor een rotsvaste maatverdeling in de linkerhand, precies op elke tel een
noot. Tik met uw voet mee of gebruik een metronoom. Heeft u het stramien
van de maten stevig in de vingers, dan kunt u de melodie hierop ‘borduren’.
In maat 2 bijvoorbeeld voegt u de syncopen mooi in, halverwege de tellen:
1-ne, 2-je, 3. Denk aan een regelmatig doorspelende linkerhand!
Na de 16e maat begint u weer bii de maatstreep van maat 1 en eindigt bij
‘Fine’.
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De meest gemaakte fouten
Hieronder hebben we een opsomming gemaakt van de meest voorkomende
fouten die door pianoleerlingen worden gemaakt. Ga eens eerlijk bij uzelf
na of er punten bij zijn die ook bij u voor verbetering vatbaar zijn.
Fouten met de maatverdeling
Niet in de maat spelen is verreweg de meest voorkomende tekortkoming.
Soms is de oorzaak een zwak maatgevoel (regelmatig te oefenen!), vaker
is het slordigheid, maar meestal is het gewoon te weinig aandacht. Dat
blijkt wanneer een bekend stuk prima in de maat gespeeld wordt, maar een
onbekend stuk van fouten aan elkaar hangt.
Verkeerde vingerzetting
Zeker wanneer u alleen studeert en er niemand ‘over uw schouder mee
kijkt’, is het verleidelijk om de aangegeven vingerzetting niet zo nauw te
nemen en gewoon díe vinger te gebruiken die voorhanden is. Het gevolg
daarvan is, dat het vaak gebeurt dat u vingers tekort komt. Daardoor
worden vlot spel en een mooie voordracht vrijwel onmogelijk. Om van
verkeerde aanslagen maar niet te spreken.
Overigens is het ook niet goed als u steeds afhankelijk blijft van de
voorgeschreven vingerzetting. U moet langzamerhand leren zélf met
overleg te werk te gaan en uw handen zo doelmatig mogelijk te gebruiken.
Maar daarvoor is regelmatig oefenen met toonladders, drieklanken en
etudes wel absoluut noodzakelijk.
Accenten
Speel niet alles op één dreun. Geef de noten op tel 1 wat nadruk en speel
de noten tussen de tellen wat lichter dan de noten op de tellen. Dit punt
hangt overigens samen met de maatverdeling. Wie een goed maatgevoel
heeft, verzorgt ook de accenten beter. Maar ook het omgekeerde geldt: u
blijft gemakkelijker in de maat wanneer u maataccenten geeft.
Articulatie
Wanneer u alle noten op dezelfde manier speelt, ontstaat een saai en
kleurloos geheel. Juist de afwisseling in aanslag en toonvorming en
gebonden en niet-gebonden spel haalt een muziekstuk ‘uit de grondverf’.
Let daarom goed op legatoboogjes, de frasering en op de staccatostippen.
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Luid en zacht spelen
Een mars met volle toon en een wiegeliedje zacht en fijntjes. Muziek staat
of valt met het aanbrengen van nuanceringen. Maak er daarom een
gewoonte van luider en zachter spelen op die plaatsen waar het is
aangegeven of waar de muziek er uit zichzelf al om vraagt; ga ook maar
op uw gevoel af.
Neem voor u gaat spelen even de tijd om de muziek door te lopen. Kijk wat
voor ritme of ritmes het stuk heeft, welke delen lastig zijn en welke u
zonder moeite kunt spelen, let op fraseerbogen, probeer de muzikale
zinnen te onderscheiden, kijk naar de volgorde van de verschillende
onderdelen van het muziekstuk en ga daarna pas spelen.
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We beginnen deze les met nummer 1, de lang-gebroken drieklank van
D majeur. Probeer bij het oefenen van deze drieklank de accenten zó te
geven, dat telkens een andere vinger daarvoor moet zorgen. In de vorige
les gaf u een accent om de twee tellen. Doe het nu ook eens om de vier
tellen. U moet dan wel – heen en terug – over vier octaven spelen. De
laatste noot komt dan precies op 1 uit.
U kunt deze lang-gebroken drieklank natuurlijk met diverse ritmische
variaties spelen, zoals:

Wanneer u voldoende variatie in uw spel aanbrengt, zijn deze langgebroken akkoorden leuk om te spelen, maar wat belangrijker is: wanneer
u voldoende oefent, gaat het vanzelf steeds vlotter en wordt uw
trefzekerheid steeds groter.
Vergeet niet om de bijbehorende toonladder (D) nog een keer te oefenen.
Deze komt, samen met de toonladder van G, ook in het volgende stuk van
pas.

Nummer 2 is een etude van Duvernoy. Let er, bij het spelen van de
noten in de rechterhandpartij, op dat u uw vingers voldoende optilt, anders
loopt u de kans dat er tonen gaan doorklinken waar dit niet hoort. De lange,
doorklinkende noten aan het begin van elke maat krijgen een accent; ze
vormen met elkaar een melodie. Laat deze ook duidelijk horen!
Behalve tussen de bogen moeten de akkoorden voor de linkerhand
gebonden worden gespeeld. De noten voor de duim in de eerste acht maten
kunt u natuurlijk niet binden, maar de andere wel. Oefen dat eerst met de
linkerhand afzonderlijk.
Na maat 8 speelt de linkerhand steeds een basnoot die de hele maat duurt,
met halverwege een opvullende noot. Probeer deze basnoten zo goed
mogelijk aan elkaar te binden.
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Let ook op de staccatostip aan het eind van de bogen in de maten 20-23.
Maak er een mooi stuk van, met vloeiend verlopende crescendo's en
diminuendo’s.

Nummer 3 van deze les zijn een aantal Variaties van Henry Purcell.
Een van de eerste variatievormen was de Engelse ‘ground’. In tegenstelling
tot wat gebruikelijk is bij variaties, waarbij een bepaalde melodie als
vertrekpunt wordt genomen, bestaat de ground uit een baspartij waartegen
de melodie vrij gefantaseerd wordt.
De variaties van Purcell zijn eenvoudig van bouw: dezelfde bas is
herkenbaar en de variaties blijven beperkt tot gebroken akkoorden en
omspelende melodieën. Van zijn twaalf variaties hebben wij er vijf voor
deze les uitgekozen.
Bij de baspartij staat ‘non-legato’. Met rusttekens tussen haakjes hebben
we in de eerste maat aangegeven dat tussen de tonen onderling een kleine
onderbreking moet komen. Niet overdreven kort afgestoten, maar de ene
toets net even eerder loslaten dan het moment waarop de volgende wordt
neergedrukt.
De akkoorden van de rechterhand moeten evenzo een beetje los van elkaar
klinken. Zorg voor een volle, rijke klank door de toetsen goed aan te slaan.
Laat uw arm een beetje op de aangeslagen toetsen ‘leunen’, maar zorg er
wel voor dat de pols ontspannen blijft.
In maat 7 wordt de melodie wel gebonden gespeeld. Het ritme voor de
rechterhand levert daar nogal eens problemen op. Omdat de laatste twee
maten in elke variatie gelijk zijn, loont het de moeite om dit ritme apart te
oefenen. U doet het dan voor eens en altijd goed.
We nemen in maat 7 eerst de halve tel
als teleenheid. De maat heeft nu 6
tellen. Elke basnoot slaat u tweemaal
aan, precies over de tellen verdeeld:
Alle noten voor de rechterhand speelt u
nu tegelijk met een basnoot; alleen de
G (waar het om gaat) komt er als
‘extra’ bij tussen twee basnoten in.
Neurie de noten voor de rechterhand
mee, zodat u melodie en ritme goed in
het gehoor krijgt.
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Daarna probeert u het zoals het in het stukje staat, dus met basnoten van
een hele tel. Neurie de melodie maar weer mee. Oefen de eerste dagen ook
telkens weer even op bovenstaande manier, om te controleren of u het
goed doet.
In de eerste variatie speelt u de bas eveneens non-legato. De rechterhand
speelt af en toe gebonden loopjes. U moet daar dus twee verschillende
aanslagmanieren combineren. Speel de linkerhand eerst maar even
afzonderlijk (non-legato) en probeer dit dan vol te houden als u het hele
stuk speelt.
In de vierde variatie wordt de baspartij omspeeld. Toch kunt u, als u goed
luistert, de oorspronkelijke baspartij er nog in herkennen. Hier speelt u de
linkerhandpartij gebonden.
In de vijfde variatie spelen de linker- en de rechterhand afwisselend
gebroken akkoorden. Deze speelt u gebonden. De noten die de andere hand
tegelijkertijd speelt, articuleert u non-legato. Ook hier dus telkens een
combinatie van verschillende aanslagmanieren.
Purcell zelf schreef geen articulatie voor, maar het is niet de bedoeling dat
alle noten ononderbroken gebonden worden gespeeld. Heel goed klinkt
bijvoorbeeld de frasering zoals wij in deze variaties hebben aangegeven.
De zevende en de achtste variatie zijn ondanks hun vlugge triolenfiguren
het minst moeilijk, doordat alle noten elkaar in dezelfde regelmaat
opvolgen. Speel de eerste noot van elke triool met wat nadruk; u hoort dan
dat dit de eigenlijke melodienoten zijn. In de zevende variatie zorgt u
natuurlijk weer voor een non-legato gespeelde baspartij.
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Moduleren
‘Moduleren’ is het veranderen van toonaard; het bij het musiceren
overgaan naar noten uit een andere toonladder. Zeker in langere
muziekstukken gebeurt dat nogal eens. Meestal eindigen deze
muziekstukken dan wel weer in de toonaard waarmee werd begonnen,
maar dat is niet altijd het geval.
Bij een modulatie kan worden overgegaan van de ene majeur- of
mineurtoonaard naar de andere, maar ook van majeur naar mineur, of
omgekeerd. Vanzelfsprekend worden door de verandering van toonaard
andere noten en akkoorden gebruikt.
Wanneer u bij de bekende melodie ‘Blue Bells of Scotland’, een
begeleiding gaat maken, merkt u dat u in maat 10, met de akkoorden op
tonica, dominant of subdominant, in de toonaard C niet meer uitkomt.
In maat 9 speelt u nog gewoon het tonica-akkoord; maar in het tweede
deel van maat 10 ‘past’ dat akkoord niet meer en ook niet een van de
andere tot dan toe gebruikte akkoorden. Het feit dat géén van de drie
hoofdakkoorden uit de toonaard C nog voldoet nog, komt omdat een andere
toonaard wordt gebruikt. Met andere woorden: ‘er is gemoduleerd’, of ‘er
heeft een modulatie plaatsgevonden’.
De 5e toon (dominant) van de C-toonladder is tonica geworden van de
nieuwe toonaard (G). Daarom heet dit een ‘modulatie naar de dominant’
en staat er bij het begin van maat 10 ‘T=S’.
De akkoorden in G verschillen overigens niet zoveel van die in C; alleen het
dominant-akkoord is ‘nieuw’, terwijl de andere alleen maar van functie zijn
veranderd:
S

T

D

S

T

(oude toonaard)
D

(nieuwe toonaard)
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Om het u wat gemakkelijker te maken, staan hieronder de te gebruiken
akkoorden in C en in G.

Tot maat 10 gebruikt u de akkoorden van de
toonaard C.
In maat 10 gaat u de akkoorden van de
toonaard G gebruiken, totdat dit op een
gegeven moment niet meer opgaat. In maat 12
wordt
terug
gemoduleerd,
waarbij
de
subdominant in G weer de tonica in C wordt, enz.
De toonaard C is weer bereikt en we gebruiken
weer dezelfde akkoorden als in het begin.

Probeert u nu eens zelf aan de hand van bovenstaande
uiteenzetting een begeleiding bij dit liedje te spelen.
Heel vlot klinkt hier een ietwat marsachtige begeleiding
van gebroken akkoorden:
De basnoot kunt u eventueel ook nog een octaaf lager
nemen, om een wat vollere klank te krijgen.
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We starten met nummer 1, de lang-gebroken drieklank van A.
Kijk de variatiemogelijkheden uit de vorige lessen er nog eens op na en pas
ze hier toe. Niet alleen maakt u daarmee dit soort oefeningen aantrekkelijker, maar door te variëren gaat uw speltechniek met flinke stappen
vooruit.
In 1b ziet u een nieuwe variatie. Hier speelt u de toonladder in ‘tertsen’.
Tussen de toonhoogte van de linker- en de rechterhand is nu niet een
verschil van een octaaf, maar van een terts. De vingerzetting blijft gelijk;
alleen begint de rechterhand niet ‘bij het begin’. Zorg ervoor dat de tonen
voor linker- en rechterhand precies gelijktijdig klinken.

Nummer 2 is een wals, Op. 91a, nr. 10 van Franz Schubert.
In deze wals komt de begeleiding extra goed uit wanneer u tegelijk met de
basnoot pedaal neemt. Bij het aanslaan van het akkoord op de tweede tel
laat u dan het pedaal weer opkomen. Sla de toetsen stevig aan, maar pas
de sterkte van de begeleiding wel aan aan de sterkte van de melodie.
De melodiepartij wordt afwisselend piano en forte gespeeld. Laat dit goed
uitkomen. Zorg er wel voor dat de triolen niet gejaagd klinken. Ze moeten
heel rustig en gelijkmatig over de tel worden verdeeld.
Een aantal keren speelt u een pralltriller:

een korte afwisseling tussen hoofdnoot en bovensecunde. Het accent komt
precies op de tel, wanneer u de hoofdnoot speelt. De andere noten komen
er luchtig, alsof ze per ongeluk worden aangeraakt, achteraan.
Bij maat 13 staat boven de gestippelde lijn (rechts): ‘8va’. U speelt de
maten waarlangs de gestippelde lijn staat, een octaaf hoger dan ze
genoteerd staan; dit geldt alléén voor de rechterhand. Aan het einde van
de gestippelde lijn staat ‘loco’. Vanaf dat moment speelt u de noten weer
zoals ze genoteerd staan. In muziekstukken ontbreekt meestal de lijn en
wordt een verhoging alleen aangeduid met deze twee muzikale
aanwijzingen.
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Nummer 3 is een ‘Fuga a 2 voci’ van Johann Pachelbel.
‘Fuga 2 voci’ betekent dat deze fuga tweestemmig is. De hoge stem wordt
gespeeld met de rechterhand, de lage met de linker. Het thema van deze
fuga moet goed uitkomen: de eerste maal gebeurt dat in maat 1 en wordt
in maat 2 meteen gevolgd door de tweede stem; de tweede maal gebeurt
dat in maat 5 en 6.
Geef zelf aan waar het fugathema verderop in dit stuk opnieuw wordt
ingezet. Door het zelf te doen, krijgt u meer inzicht in de opbouw van het
stuk en kunt u het daardoor ook beter en duidelijker spelen.
De triller in maat 23 begint, precies op tel 3, met de bovensecunde. Hij
eindigt, als altijd, met de hoofdnoot (D). De kleine nootjes rechts geven
aan hoe u deze triller het beste kunt uitvoeren.
Oefen deze maat ook eens zonder de versiering, om de maatverdeling goed
in uw hoofd en vingers te krijgen. U speelt dan, in plaats van de triller,
alleen de hoofdnoot D, precies op de derde tel. Wanneer u dat een aantal
malen hebt gedaan, vult u de derde tel op met de vijf trillernoten, op de 4e
tel gevolgd door de hoofdnoot.
Speel niet alles in deze fuga even sterk. In de tijd van Pachelbel bestond
de piano nog niet, maar wel een van zijn voorgangers, het klavecimbel. Bij
het bespelen van een klavecimbel kan voor de afwisseling een ander
‘register’ worden genomen, waardoor een andere klank ontstaat. De piano
heeft die mogelijkheid niet, maar in plaats daarvan kan wel de klanksterkte
worden gevarieerd.
Zorg er voor dat uw spel niet op eentonig toonladderspel gaat lijken, maar
speel met een frisse, stralende toon en varieer de klanksterkte. Speel het
liefst meer gedetailleerd dan bij de muziek staat aangegeven, dus
geleidelijk luider bij stijgende stemmen en geleidelijk zachter bij een
dalende stem.
Begin langzaam en voer later pas het tempo op. Maar speel niet sneller dan
dat u aankunt; het tempo waarmee u het stuk begint, moet u wel het hele
stuk regelmatig kunnen volhouden.
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Nummer 4 is iets heel anders dan u tot nu toe gewend was: Air van Henk
Badings; serieuze moderne muziek. Wanneer u dit stuk voor de eerste
keer speelt, lijkt het misschien een opeenvolging van klanken zonder
samenhang. Maar wanneer u het een aantal malen speelt, ontdekt u de
verbanden.
Voorwaarde voor het goed instuderen van dit stuk is héél accuraat lezen.
Bij muziek die u vertrouwd is, doet u de meeste dingen vanzelf goed, ook
als u ze in het notenbeeld misschien niet eens opmerkt. Maar dat is nu
anders. U moet het stukje helemaal zelf ‘uit de noten opbouwen’. Daarom
is hier ook voor een langzaam stukje gekozen zonder bijzondere
speltechnische moeilijkheden.
De toonladder die voor dit stukje is gebruikt, is niet de gewone majeur- of
mineurladder en evenmin een kerktoonladder. Het is een geheel nieuwe,
opgebouwd uit afwisselend hele en halve toonafstanden.
Het stuk moet in een langzaam tempo zacht en uitdrukkingsvol
(‘espressivo’) worden gespeeld. Hierdoor krijgt de voordracht alle aandacht.
Speel met ontspannen armen en houd uw vingers dicht bij de toetsen, zodat
ze er als het ware aan vast ‘kleven’.
Let goed op alle leestekens, zoals doorklinkstippen en rusttekens, en vooral
ook op de accentstreepjes. Dit zijn zogenaamde ‘tenuto-tekens’, die aangeven dat de betreffende noot niet bekort mag worden en zeker niet minder
dan zijn volle duur mag krijgen. Deze noten zijn als het ware belangrijker
dan de andere en moeten de aandacht naar zich toe trekken.
In maat 14 moet u iets luider en wat levendiger gaan spelen (poco più
mosso = iets meer bewogen). Het tempo wordt dan iets minder langzaam;
in maat 18 zelfs tamelijk vlug: ‘stringendo’ betekent versnellend. In maat
20 keert u dan weer terug tot het tempo zoals in maat 14; dit vertraagt u
in maat 22, zodat in maat 23 weer het oorspronkelijke tempo (tempo I)
zoals u in maat 1 begon, hebt bereikt.
In maat 33 en 34 komt u een aantal bogen op een minder gebruikelijke
manier tegen. Deze bogen houden verband met het pedaalteken in maat
33 naast de 3e tel. Deze bogen geven aan dat de noten waarbij die bogen
beginnen, moeten doorklinken zolang de snaren bij neergedrukt pedaal blijven trillen. Deze bogen heten dan ook ‘pedaalbogen’.
Let u goed op de duur van de noten: de CIS voor de rechterhand in maat
33 houdt u gewoon aan tot het einde van het stuk. De overige noten (op
tel 3 van maat 33 en ook in maat 34) speelt u met de linkerhand, waarbij
u over de rechterhand moet heen grijpen.
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De laatste drie maten kunnen ook iets vereenvoudigd worden gespeeld,
zoals genoteerd staat op het kleine balkje ernaast. Zoiets heet een ossia
(letterlijk: of wel). Een andere, gemakkelijkere mogelijkheid, die door de
componist wordt gegeven.
Studeer eerst elke hand apart en in gedeelten. Zoek ook de juiste
vingerzetting uit en schrijf erbij wat u geschikt lijkt. U studeert een stuk
veel vlugger in wanneer u steeds dezelfde vingerzetting toepast.
Henk Badings
werd in 1907 geboren in Bandung. Na in Delft zijn ingenieursopleiding te
hebben voltooid, nam hij muzieklessen bij Willem Pijper. Zijn composities
zijn in binnen– en buitenland bekend geworden en zijn talloze malen
bekroond. Badings maakte zeer vaak gebruik van afwijkende toonladders
en harmonieën.
Al in 1924 paste hij consequent de zogenaamde octotonische ladder toe
(afwisselend grote en kleine secunden); ook paste hij de zogenaamde hoge
boventoonreeks toe die gebruik maakt van de achtste tot en met de
vijftiende boventoon. Van muziek die op deze reeks is gebaseerd, ontstaat
de indruk dat hij in de reine stemming is geschreven; zelf noemde Badings
deze reeks 'lydo-mixolydisch'. Henk Badings overleed in 1987 op
tachtigjarige leeftijd.
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Nummer 1a is de lang-gebroken drieklank van E. Oefen deze drieklank
uitgebreid en pas alle mogelijke variaties toe. Het resultaat komt meteen
bij nummer 2 van deze les van pas.

Nummer 1b is de toonladder van E in sexten. In de vorige les speelde
u de toonladder in tertsen. Hier is het toonhoogteverschil tussen linker- en
rechterhand een sext (sext = zesde). Let goed op de gebruikte tonen en op
de vingerzetting. Probeer de toonladder uit het hoofd te spelen; eerst heel
langzaam en met elke hand apart, zodat u er bij kunt nadenken welke
vingers u moet overzetten. Flink oefenen, dan gaat het ongetwijfeld goed.

Nummer 2 is een wals van Von Weber, waarin de rechterhand langgebroken drieklanken speelt. Maak bij het spelen geen overtollige
bewegingen. Alleen uw pols mag bewegen en uw vingers maken soepele
en niet te grote bewegingen; uw onderarm beweegt alleen geleidelijk
zijwaarts mee. Probeer ook steeds vooruit te lezen en uw vingers op tijd
naar de volgende toetsen toe te bewegen, zodat u ze vóór het aanslaan al
voelt.
De maten 9 tot en met 12 vormen een soort tussenspel, dat opvalt door
het verschil in geluidssterkte en door een totaal ander notenbeeld. Zowel
de rechter- als de linkerhand spelen hier octaven.
Houd uw vingers steeds op een octaafafstand gespreid; met een stevige
polsbeweging slaat u de toetsen aan (de hand scharniert in de pols op en
neer).
Ook bij de octaven die staccato moeten worden gespeeld, laat u uw hand
niet te hoog van de toetsen opveren; u moet immers weten boven welke
toetsen uw vingers zich bevinden om de volgende noten juist te kunnen
treffen.
Oefen hier goed op, tot u tenslotte trefzeker bent en u de noten op elke tel
ook allemaal precies tegelijk aanslaat.
Bij deze wals kunt u hier en daar pedaal nemen: in maat 1, 2 en 3, maat
5, 6 en 7 en maat 13, 14 en 15. Pedaal wisselen doet u alleen op tel 1.
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Nummer 3 is een wals van L. Delibes uit het Coppélia ballet.
Oorspronkelijk werd deze bekende balletwals geschreven voor het orkest,
waarin strijkinstrumenten de boventoon voeren. Deze wals moet dan ook
heel licht en fijn worden gespeeld: lichtvoetig zoals ook het ballet wordt
gedanst.
De noten van elke frase moeten goed gebonden worden, behalve waar
staccatostippen staan. Daar maakt u een luchtig vingerstaccato.
In maat 24 en 26 moet u de duim onderdoor zetten naar een zwarte toets.
Deze uitzondering op de regel wordt gemaakt om de volgende noot op tel
1 (een octaaf hoger) gebonden te kunnen spelen. Deze noot op tel 1 wordt
ook versterkt (sf).
De begeleiding bestaat uit gebroken akkoorden, die u met een rustige
beweging speelt. Uw pols beweegt soepel zijwaarts mee, terwijl uw
elleboog vrijwel in rust blijft , zonder daarbij de schouders krampachtig te
spannen. De onderarm zorgt dus, met zijwaarts scharnierende pols, voor
een gelijkmatig doorgaande beweging.
In de meeste gevallen is het niet mogelijk de basnoot aan de noten op tel
2 te binden. Neem daarom steeds op tel 1 pedaal. Het hangt van de melodie
af of u het pedaal daarna op tel 2 of op tel 3 laat opkomen. Let goed op de
pedaaltekens: als op tel 2 een melodienoot niet langer mag klinken, of als
er verkeerde samenklanken ontstaan, staat bij tel 2 het teken voor het
laten opkomen van het pedaal; in de meeste andere gevallen op tel 3.
Luister goed of het resultaat van uw pedaalgebruik inderdaad mooi is.
In een aantal maten is er een ander soort begeleiding. Zo moet u in maat
21 en 22 extra goed op de vingerzetting letten, om de hoogste noot (BES)
van het akkoord in maat 21 te laten doorklinken en te binden aan de C van
het akkoord in de volgende maat.
Het tempo van deze wals is langzaam (lento). U heeft voldoende tijd om
alle aandacht te geven aan het maken van een mooie toon, een goed
evenwicht te vinden tussen de sterkte van melodie en begeleiding, en de
overige sterkteaanwijzingen op te volgen.
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Nummer 4 is een blues van M. Seiber. Typische kenmerken van de blues
zijn een 4-delige maat en het gebruik van grote/ kleine tertsen en van
grote/ kleine septiemakkoorden door elkaar. Hierdoor ontstaat het typische
mineurachtige karakter, dat zo kenmerkend is voor deze Afro-Amerikaanse
‘levensliederen’.
Bij de gezongen melodie en op instrumenten waarop dat mogelijk is, wordt
bij deze tonen vaak net ‘er tussenin’ gezongen of gespeeld. Dus voor de
terts bijvoorbeeld een toon die iets hoger is dan een Ges, maar net niet zo
hoog als de G. Deze tonen heten de ‘bluenotes’. Op de piano is zo’n
intonatie natuurlijk niet mogelijk en daarom worden de beide noten waar
zo’n blue-note tussenin ligt, tegelijk gespeeld of vlak na elkaar gespeeld.
De blues uit deze les staat genoteerd in de toonaard Es majeur. De grote
terts in deze toonaard is de G. In maat 2 ziet u dat ook de kleine terts (Ges)
wordt gebruikt, terwijl ook de kleine septiem (Des) wordt toegepast, in
plaats van de bij de toonaard behorende D.
De linkerhand wordt ‘tenuto’ gespeeld; laat de akkoorden ‘lekker’ lang
doorzingen. Dit tenuto is aangegeven met agogische accenten en een boog
bij maat 1. Deze gelden ook voor de volgende maten (‘simile’ = op dezelfde
manier). Speel de noten waar ze bij staan, extra nadrukkelijk. U hoort dan
dat ze een soort tegenstem vormen.
Laat uw vingers niet van een afstand op de toetsen vallen, maar houd
contact met de toetsen. De begeleiding wordt dan vanzelf zachter en
beheerster.
In de rechterhandpartij komen vaak triolen voor. Tel deze in het begin maar
even uit: 1, 2, 3; 1, 2, 3; of 1-ne-ke; 2-je-ke; enzovoort.
Verwar de incomplete triool niet met de hopfiguur. De incomplete triool
doet wat ‘slomer’ aan, doordat het tweede nootje eerder inzet en daardoor
langer duurt. Dat past ook het beste bij het karakter van deze muziek.
Houd er rekening mee, dat het wel voorkomt dat bij een blues de
incomplete triool als hopfiguur staat genoteerd. Het is dan toch de
bedoeling dat u deze ‘slap’ speelt, als triool. Hier mag het dus, terwijl we
er anders juist voor waarschuwen.
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Het aangegeven tempo is MM 92. MM betekent Mälzels Metronoom. De
metronoom werd uitgevonden door Mälzel; vandaar deze benaming. De
metronoom wordt hier dus ingesteld op 92 tikken per minuut en op elke tik
komt een tel van het muziekstuk. Zonder metronoom kunt u het juiste
tempo ook gemakkelijk bepalen: 92 per minuut is iets sneller dan uw
polsslag. Al met al een vrij rustig tempo.
De slotmaat speelt u iets langzamer (sostenuto = ingehouden, gedragen).
De laatste melodienoot Des (de kleine septiem) begint op tel 3 en krijgt bij
de volgende tel een begeleiding van arpeggio (harpachtig) gespeelde
akkoordnoten. U slaat ze rustig na elkaar aan en houdt de toetsen dan
ingedrukt (dit in tegenstelling tot een voorslag, waarbij u de toetsen
loslaat).
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Muzikale vormen
Muziekstukken worden meestal volgens een bepaald schema, een muzikale
vorm, geschreven. Kennis van deze muzikale vormen is niet alleen iets voor
componisten, maar — met het oog op een goede voordracht — kan het ook
bij het spelen een goede hulp zijn.
Net als de taal kent ook de muziek een indeling in zinnen. Daarbij is het
gebruikelijk twee zinnen samen te voegen tot één geheel, een zogenaamde
‘periode’. De beide delen van zo’n periode worden de voorzin en nazin
genoemd. De voorzin vervult dan vaak de rol van vraag; de nazin is het
antwoord.
Een mooi voorbeeld daarvan staat in les 63 nr. 2, de etude van J.B.
Duvernoy. Heel duidelijk zijn daar in de maten 1 tot en met 4 de voorzin
en in de maten 5 tot en met 8 de nazin te horen. Het aantal van vier maten
voor zowel de voorzin als de nazin komt veel voor. Zo ontstaat een periode
van 8 maten (A).
De volgende zinnen zijn anders opgebouwd dan de twee eerste. Het zijn
hier steeds korte fragmenten (‘motieven’ heten deze kleinste eenheden),
die herhaald worden. Ook hier zijn weer een voorzin en een nazin te horen
(de maten 9 tot en met 12 en de maten 13 tot en met 16). Dit gedeelte
noemen we B.
Het stuk is dan nog niet uit. Dat kunt u niet alleen zien aan de woorden
D.C. al Fine, maar u kunt het ook horen. U speelt hierna het gedeelte dat
we zoëven A genoemd hebben nogmaals. Het gehele stuk bestaat dan uit
drie delen of perioden: A - B - A. We noemen zo'n schema: driedelig
liedvorm. Er bestaan veel meer van dit soort vormen.
Wilt u meer weten over muziekschema’s, liedvormen en muziektheorie in
het algemeen, dan is het boek ‘Algemene Muziekleer’ (catalogusnummer
12600) een aanrader. In dit boek worden de volgende onderwerpen
behandeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Het muziekschrift en enkele muzikale grondbegrippen
Melodieleer
Namen van tonen, intervallen en akkoorden
Harmonieleer
Vormleer
Instrumentenleer
Geluidsleer
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Nummer 1a is de lang-gebroken drieklank van B. Speel, zoals
gebruikelijk, deze drieklank weer in alle mogelijke variaties.

Nummer 1b is de toonladder van B in decimen. Een decime is een vrij
grote interval, die bestaat uit een octaaf en een terts, en is - vanaf de
grondtoon gerekend - de tiende toon. U speelt net als bij de toonladder in
tertsen, maar nu neemt u de rechterhand een octaaf hoger (of de
linkerhand een octaaf lager).

Nummer 2 is een prelude van J. S. Bach. Een stuk dat pittig, levendig
en met een stevige toon gespeeld moet worden. Om het met vaart te
kunnen spelen, moet u wel trefzeker zijn en daarom begint u in een heel
rustig tempo.
Het octaaf dat u in maat 1 met de linkerhand speelt, duurt drie maten lang.
De doorklinkstippen in maat 2 en 3 staan er om u eraan te herinneren dat
u de toetsen ook daar nog ingedrukt moet houden. Ze staan er alleen bij
wijze van waarschuwing, want het is niet noodzakelijk dát ze er staan. De
regel is: elke noot duurt voort tot de volgende noot voor dezelfde hand of
totdat er een rustteken staat.
In de maten 9 tot en met 11 zijn voor de linkerhand ‘mordenten’ als
versiering genoteerd. Een mordent lijkt wel iets op de pralltriller; het
verschil is dat bij de pralltriller een afwisseling tussen hoofdnoot en
bovensecunde plaats vindt. Bij de mordent is dat tussen hoofdnoot en
benedensecunde.
De mordenten in dit stuk zijn nogal lastig, omdat u ze met de linkerhand
moet spelen. Wanneer dat in het begin nog te moeilijk is, mag u ze ook wel
weglaten en alleen de hoofdnoot spelen. Later speelt u dan de mordenten
erbij. In het begin kan het helpen de noten precies over de halve tel te
verdelen:

Later kunt u ze dan wat sneller spelen, maar zorg er wel voor dat de eerste
noot precies op de tel komt.
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Speel de passage in maat 14, met de vlugge nootjes, mooi regelmatig. Geef
een accent op elke hele tel, dat is hier op de eerste noot van elk groepje
van vier. Tik bij het instuderen met uw voet de maat, geef daarbij een
accent op de eerste tel en een iets zachter accent op de derde tel.
Nummer 3 is een wals (Opus 9b, nr. 6) van Schubert. De
begeleiding van deze wals is iets lastiger dan die van de vorige Schubertwals, in les 73. U mag in deze wals het pedaal overal gedurende de hele
maat ingedrukt houden. Wissel pedaal op elke eerste tel en zorg ervoor
dat u het pedaal indrukt, vóórdat u de toets voor de basnoot op tel 1
loslaat.
De rechterhand speelt steeds gebroken akkoorden. Speel met een
ontspannen arm en pols; kantel uw hand iets mee al naar gelang u noten
met de duim of met de pink speelt. In maat 1 en 5 komt het ‘afglijden’
met de duim voor, van een zwarte op de witte toets. Zorg ervoor dat het
gebonden klinkt.
In maat 3 speelt u dezelfde noten in omgekeerde volgorde. Om hier
achtereenvolgens de E en de DIS gebonden te spelen moet u natuurlijk
uw wijsvinger en duim gebruiken. Oefen elke hand afzonderlijk en heel
langzaam. Maak er een gewoonte van om gedeelten die u moeilijk vindt,
aan te strepen om ze extra onder handen te nemen.
De dynamiek (de geluidssterkte) moet bij deze wals voor een bijzonder
effect zorgen: een afwisseling tussen piano en forte, zonder enige
overgang (behalve het crescendo in maat 11). Zorg ervoor dat deze
overschakeling van luid naar zacht, en omgekeerd, plotseling, voor de
toehoorder als een verrassing komt.
Nummer 4 is Sonnenspiel van Toch. Een tamelijk modern stuk dat,
zoals de titel aangeeft (‘zonnespel’), licht en sprankelend moet worden
gespeeld.
De articulatie in dit stuk verschilt nogal eens voor de linker- en
rechterhand. Speel daarom eerst heel langzaam, terwijl u daarbij goed
oplet welke noten kort en welke gebonden moeten worden gespeeld. In
maat 7 bijvoorbeeld moet de laatste Es voor de linkerhand op tel 1 van
maat 8 opnieuw (kort) worden aangeslagen, dus even daarvoor moet u
de toets loslaten. De rechterhand moet u de noten op tel 1 van maat 8
gebonden spelen aan de voorafgaande, dus hier mag u de hand niet optillen! Dergelijke ‘kleinigheden’ bepalen het al of niet slagen van een fijne,
muzikale voordracht. Het zijn de geraffineerde kneepjes van het vak, die
ook u met de nodige aandacht en oplettendheid kunt leren beheersen.
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In maat 11 speelt u ‘crescendo molto’ (molto = veel). U gaat daar niet
íets luider spelen, maar (geleidelijk) veel luider, tot aan maat 12. Dan
speelt u plotseling weer ‘piano’. De aanduiding is ‘piano subito’ (subito =
plotseling); van het ene op het andere moment gaat u over van heel luid
naar zacht: een apart effect.
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