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Piano Speelplezier, Les 41
Nummer 1 is de toonladder van F. Deze keer staat de laatste van de
majeur toonladders in een ander ritme, met noten van ¾ tel en ¼ tel. Ook
de overige toonladders kunt u op deze manier spelen. Geef een accent op
de hele tellen en speel de ¼-tel noot vlak daarvoor bijna als een voorslag.
Majeur drieklank van F
Een akkoord dat bestaat uit drie verschillende tonen, heet een
‘drieklank’. Eén van de meeste voorkomende drieklanken bestaat uit de
1e, 3e en 5e toon van de majeur toonladder: do - mi - so. Dit is de majeurdrieklank. De drieklank bestaat uit een grote terts plus een kleine terts:
het interval (toonafstand) tussen de 1e en 3e toon (do - mi) bestaat uit
twee hele tonen. Dat is een grote terts. Het interval tussen de 3 e en 5e
toon (mi - so) is een halve, plus een hele toon; een kleine terts.
Op basis van deze verdeling (grote terts + kleine terts) kunt nu zelf op
elke toon dit majeur-akkoord vormen. U voegt gewoon een grote terts
bij de toon waar u mee begint en vervolgens daarbij nog een kleine terts.
Stel dat u het majeur akkoord op C wilt hebben. U zoekt dan de terts
van de C op. Dat is de E, want deze ligt twee hele tonen
hoger dan C:
Vervolgens komt daar nog een kleine terts bij. Dit is de G,
want deze ligt weer anderhalve toon hoger dan de E:
Zo krijgen we dus het akkoord C - E - G:
Wanneer u deze noten naspeelt, merkt u dat ze klinken als
do - mi - so.
Als tweede voorbeeld de majeur drieklank op F. De tweede toon van dit
akkoord ligt een terts (twee hele tonen) hoger dan de F; dat is dus de A.
De derde toon ligt een kleine terts (1½ toon) hoger dan de A; dat is de
C. Het majeur-akkoord van F is dus F - A - C. Dat is het akkoord dat in
nummer 2a staat genoteerd. We spelen het in verschillende ’liggingen’:
in maat 1 met F als laagste toon: F - A - C (grondligging). In maat 2
dezelfde noten, alleen de F is een octaaf hoger genomen: A - C - F (1e
omkering) en in maat 3 C - F - A (2e omkering). Vervolgens is de
grondligging F - A - C weer aan de beurt. Het is dus steeds de
samenklank van dezelfde tonen; alleen de volgorde van de tonen
verschilt.
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Nu gaat u nummer 2a, Majeur drieklank van F spelen; eerst de linker–
en rechterhand afzonderlijk en daarna tegelijkertijd. Let goed op de
aangegeven vingerzettingen.
In oefening 2b slaat u alle tonen tegelijkertijd aan. Maak hierbij een
stevige aanslagbeweging, maar ontspan uw hand direct na de aanslag.
Speel de akkoorden ook eens staccato: direct na de aanslag laat u uw hand,
scharnierend in de pols, opveren.
Nummer 3 is een etude van Duvernoy. Het lastigst aan deze etude zijn
de passages waarbij dezelfde toon moet worden herhaald: in maat 3
bijvoorbeeld de F op tel 1 en de E op tel 3.
Thema
Het ‘thema’ wordt in de muziek vaak gebruikt. Een thema is een muzikale
gedachte (bijvoorbeeld een melodie) die door de componist kan worden
uitgewerkt tot een groter muziekstuk, waarin dat thema telkens, al dan
niet gevarieerd, terugkomt.
Nummer 4 is een ‘thema’ van J. Weigl. Dit thema vormt op zichzelf een
afgerond geheel van twaalf maten. (U speelt eerst de maten 1 tot en met
8 en daarna nogmaals de maten 1 tot en met 4, zoals u kunt herkennen
aan ’D.C. al FINE’ en ’FINE’.) Het thema bestaat uit stijgende of dalende
motiefjes van 5 of 6 noten, die wat de duur van de tonen betreft grote
overeenkomsten met elkaar vertonen: eerst drie ½ tel noten, gevolgd door
twee langere noten, soms nog met een versierend nootje van ¼ tel.
Speel de gebroken akkoorden van de linkerhandpartij zacht en gebonden.
In de rechterhandpartij is het vooral de tegenstelling tussen de
staccatonootjes en de gebonden noten, die het stukje een sierlijk karakter
geeft. Het staccato moet licht en hier en daar met een vingerbeweging (dus
niet met de hele hand) worden uitgevoerd. Daar begint u dus meteen mee
bij de opmaat van 1½ tel.
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Nummer 5 is de bekende operettemelodie “Dunkelrote Rosen bring ich
schöne Frau”. Deze melodie komt uit de operette ‘Gasparone’ van Karl
Millöcker.
Probeer bij het spelen van deze melodie niet alleen de linkerhandpartij wat
zachter te spelen, maar probeer ook de hoogste noten van de rechterhandpartij, die de hoofdmelodie vormen, het duidelijkst te spelen. U zult
merken dat, wanneer u goed naar deze noten luistert terwijl u speelt, ze
vanzelf al wat duidelijker worden.
Speel de melodienoten onder de bogen zoveel mogelijk gebonden. In de
eerste twee maten is dat niet mogelijk, omdat daar dezelfde noten worden
herhaald. De noten op de eerste tel van de maten 3 en 4 kunt u wél aan
elkaar binden. Daarvoor neemt u even vóór maat 4 uw duim van de FIStoets, maar houdt ondertussen met uw middelvinger de B-toets ingedrukt.
Deze laatste toets laat u pas los op het moment dat u de noten FIS - D van
maat 4 speelt.
In maat 11 gebeurt ongeveer hetzelfde. Hier blijft echter de laagste toon,
de CIS, doorklinken totdat u de noten van maat 12 speelt.
Let ook op de doorklinkstippen, die hier en daar in de rechterhandpartij
voorkomen; in maat 6, bijvoorbeeld, komt op de helft van tel 3 een nieuwe
melodienoot, maar de G-toets blijft ingedrukt.
Speel de begeleiding zoals bij een echte Weense wals: de lage basnoten in
de linkerhandpartij op elke eerste tel krijgen een accent en worden
gebonden aan het akkoord op de 2e tel. De akkoorden op de 2e en 3e tel
worden heel kort en licht gespeeld.
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Karl Millöcker (1842 - 1899)
Millöcker begon zijn muzikale loopbaan als fluitist en
kreeg zijn opleiding voor dit instrument van 1855 tot
1858 aan het Weense conservatorium.
Na een engagement als fluitist aan het ‘Theater in der
Josefstadt’ in Wenen direct na het afsluiten van zijn
studie,
bekleedde
hij
talrijke
functies
als
theaterkapelmeester in Graz, Boedapest en aan het
‘Theater an der Wien’. Pas na 1883 wijdde hij zich
uitsluitend aan het componeren.
Karl Millöcker geldt naast J. Strauss (jr.) en Franz von Suppé als een van
de belangrijkste vertegenwoordigers van de klassieke Weense operette.
Zijn werken onderscheiden zich vooral door een rijkdom aan melodieën en
door een nauwkeurige beschrijving van het detail.
Bekende operettes van zijn hand zijn: ‘Gräfin Dubarry’, ‘Der Bettelstudent’,
‘Der arme Jonathan’ en de operette waar het lied ‘Dunkelrote Rosen bring
ich schöne Frau’ uitkomt: ‘Gasparone’.
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In tegenstelling tot wat u gewend bent, starten we deze les nu eens niet
met een toonladder. Dat betekent echter niet dat u van de toonladders
‘verlost’ bent. Toonladders oefenen, is een noodzakelijk kwaad om uw
techniek op peil te houden en te verbeteren. Neem daarom elke dag in een
paar minuten een toonladder ‘onder handen’.
Nummer 1 is een oefening rond de majeur drieklank van C. De
vingerzetting van deze drieklanken is steeds duim – middelvinger - pink,
behalve wanneer de afstand tussen middelvinger en pink groter is dan een
terts. Dan kunt u beter ‘duim – wijsvinger – pink’ gebruiken. Leer deze
drieklanken uit het hoofd te spelen; eerst de gebroken akkoorden in
oefening 1a en daarna de niet-gebroken akkoorden in oefening 1b. Probeer
zoveel mogelijk de juiste toetsen te vinden zonder naar uw handen te kijken.
In nummer 2, een etude van L. Schytte, speelt u afwisselend met de
rechter- en linkerhand gebroken drieklanken. Speel regelmatig en soepel,
zodat het wisselen van de rechter- en linkerhand niet te horen is.
Wanneer u de vingerzetting voor de rechterhand op de juiste manier
toepast, hoeft u uw hand steeds twee maten lang niet te verplaatsen.
Om dit stukje ‘aan te kleden’ en wat meer melodieus te laten klinken, kunt
u de noten op tel 1 accentueren. U hoort dan ook duidelijk dat deze noten
de hoofdmelodie vormen. Pas er wel voor op ze niet langer dan een tel te
laten doorklinken.
Nummer 3 is de bekende negrospiritual Swing Low, Sweet Chariot. Dit
lied moet langzaam (‘lento’), vloeiend en enigszins wiegend worden
gespeeld. Wanneer u de aangegeven vingerzetting toepast, kunt u de
meeste dubbelgrepen wel binden.
Neem de oefeningen voor het binden van dubbelgrepen in de lessen 21
(nummer 3a), 22 (nummer 6a) en 23 (nummer 3a) nog eens door. Voor
een mooi, vloeiend spel moet u beslist deze wijze van binden beheersen en
waar nodig – automatisch – kunnen toepassen.
De noten die moeten doorklinken, moeten goed hoorbaar blijven. Dat geldt
vooral voor de noten die de hoofdmelodie vormen, zoals bijvoorbeeld in
maat 2 waar de melodienoot F, die op tel 1 wordt ingezet, nog te horen
moet zijn tot de volgende melodienoot wordt ingezet, terwijl de linker- en
rechterhand in de tussentijd andere noten spelen.
De wijsvinger van de rechterhand speelt in maat 2 op tel 1 een DES en
moet vervolgens van deze toets afglijden naar de C-toets. Doe dit zo soepel
mogelijk, de noten klinken dan vrijwel gebonden.
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In deze spiritual komen een aantal syncopen voor; al meteen in maat 1, op
de helft van tel 1. Om het ritme goed in het gehoor te krijgen, kunt u
misschien beter eerst elke maat als vierkwartsmaat beschouwen. Speel de
(hoogste) melodienoten wat sterker dan de overige noten.
Nummer 4 is het rondo uit de Sonate, nummer 4, van J. Latour. Het
kenmerkende van een rondo is dat het thema telkens terugkeert en daarbij
wordt afgewisseld door een soort tussenspel. In een groot rondo kan zo'n
hoofdthema wel vier- of vijfmaal worden herhaald. In dit rondo komt het
maar tweemaal voor: maat 1-8 (met herhaling) en vervolgens van maat
17 tot 24.
In het laatste deel van dit rondo komen herhalingstekens voor: na maat 28
speelt u weer de maten 25, 26 en 27 en daarna, als afsluiting, van maat
29 tot het einde.
Maak er een gewoonte van de muziek op de aangegeven manier uit te
voeren. Dan krijgt u steeds meer inzicht in de manier waarop
muziekstukken moeten worden uitgevoerd.
De linkerhandpartij is zeer regelmatig en ook de loopjes voor de
rechterhand leveren waarschijnlijk weinig problemen op, als u de juiste
vingerzetting maar toepast. Zorg er wel voor dat de gebroken akkoorden
van de begeleiding op de achtergrond blijven en dat u de noten voor de
duim niet te hard speelt.
In maat 31 moet u goed ‘op uw tellen passen’: vaak worden in een stuk
met veel vlugge noten fouten tegen de maat gemaakt wanneer er plotseling
noten van langere duur in voorkomen. De neiging bestaat ze vlugger te
spelen dan de bedoeling is. Als hulpmiddel kunt u de voorgaande maat (30)
als vierkwartsmaat tellen. De noten in maat 31 duren dan elk twee van
zulke tellen.
Zorg dat uw handen op tijd boven de juiste toetsen staan voor het spelen
van de akkoorden op de helft van maat 31. De noten op tel 1 beëindigt u
dus iets eerder.
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We starten deze les met nummer 1: een oefening van de majeur
drieklank van G. Evenals bij de majeur drieklank van C uit de vorige les
is de vingerzetting van deze drieklank steeds duim – middelvinger - pink,
behalve wanneer de afstand tussen middelvinger en pink groter dan een
terts is, waar u beter ‘duim – wijsvinger – pink’ kunt gebruiken.
Nummer 2, is een canon van Robert Schwalm. Een canon (met de
klemtoon op de eerste lettergreep; cánon) wordt op een specifieke manier
gecomponeerd. Speelt u de eerste frase voor de linkerhand maar eens
apart en daarna de eerste frase voor de rechterhand: ze zijn hetzelfde,
alleen begint de rechterhand een maat later en bootst als het ware de
linkerhand na. Dat gaat zo het hele stuk door, tot er in de laatste maten
een passend slot volgt.
Deze canon van Schwalm is een tweestemmige canon. Er zijn ook canons,
waarbij drie of meer stemmen telkens na elkaar inzetten. De inzet van elke
nieuwe frase moet bij het spelen duidelijk hoorbaar worden gemaakt,
vooral ook bij de linkerhand. De eerste noot van elke frase dus niet te zacht
spelen; temeer niet omdat de frasen op tel 1 beginnen, dus met een accent.
In dit stuk zijn de linker– en rechterhandpartij dus geheel gelijkwaardig.
Muziek waarin twee of meer gelijkwaardige stemmen in voorkomen,
heet ’polyfone muziek’. (’Polyfoon’ betekent ’meerstemmig’.) Vooral Bach
en zijn tijdgenoten waren meesters in het componeren van polyfone muziek.
Probeer bij het beluisteren van de muziek van Bach of één van zijn
tijdgenoten het verloop van de verschillende (al of niet gelijke) stemmen
te volgen.
Nummer 3 is het Evening Prayer van E. Breslaur. Bij dit stuk is het
belangrijk dat u alle dubbelgrepen gelijk aanslaat. Maak een mooie, volle
toon door de toetsen volledig in te drukken. Gebruik daarbij het gewicht
van uw hand, zodat u bij het ingedrukt houden van de toetsen het gevoel
heeft dat de vingers de hand dragen.
In maat 4 en maat 10 staat een lijntje tussen een noot voor de rechterhand
en een volgende voor de linkerhand. Dit is een zogenaamd ‘stemmenlijntje’.
Met dit lijntje wordt aangegeven dat de stem voor de rechterhand hier
wordt voortgezet met de linkerhand.
De F die de linkerhand hier speelt, behoort dus bij het akkoord voor de
linkerhand, maar is tegelijkertijd de laatste noot in een frase van de rechterhand. Deze F moet daarom duidelijk worden gespeeld en gebonden aan
de vorige melodienoot, die op hetzelfde moment eindigt.
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De fermates bij maat 8 betekenen, zoals u weet, dat de noten waar ze bij
staan, wat langer aangehouden mogen worden.
Nummer 4, The Old Folks at Home, is een zogenaamde ’plantation song’.
Kenmerkend aan deze plantation songs is de weemoedige sfeer, die ook in
dit stuk naar voren komt.
Laat de melodie goed uitkomen. De tegenstemmen die de linker– en
rechterhand spelen, moeten op de achtergrond blijven.
In maat 1 heeft de hoofdmelodie eerst een noot van 2 tellen, terwijl de
linkerhand begint met de figuur van ¾ + ¼ tel. Geef vooral de ¼ tel noot
niet teveel nadruk en speel alle noten zo dat de melodienoot duidelijk
hoorbaar blijft. Speel de beide eerste maten maar eens een paar maal
achter elkaar, totdat de klank naar uw zin is en u de melodie duidelijk hoort.
Studeer de rechterhandpartij daarom ook eens apart, om te controleren of
de melodienoten in elke frase gebonden klinken.
Aan het einde van maat 14 wordt vlak voor tel 1 van maat 15 de pink van
de linkerhand onder de ringvinger doorgezet. Wanneer u de noten voor de
linkerhand in maat 14 en 15 even afzonderlijk speelt, merkt u dat dit onderdoorzetten heel gemakkelijk gaat, doordat de pink korter is dan de
ringvinger en de laatste bovendien op een zwarte toets, dus hoger, staat.
Het lied mag in een matig langzaam tempo worden gespeeld (ongeveer
andante); doet u het eerst nog maar wat langzamer, zodat u voldoende
aandacht kunt besteden aan het technisch juist spelen en aan een mooie
voordracht.

3

Piano Speelplezier, Les 43

De omvang van het toonstelsel
De centrale C (links van de gestippelde lijnen in de Klavarnotenbalk) wordt
ook wel de “C ééngestreept” genoemd. Vaak wordt dat afgekort tot C’. Het
octaaf dat met deze C’ begint, heet dan ook het ‘ééngestreepte octaaf’.
Daarin komt dan ook de CIS/DES’, D’, DIS/ES’ enzovoort tot en met de B’
voor. Dan volgt de C die een octaaf hoger ligt, de “C-tweegestreept”, die
ook wel wordt afgekort tot C”. Zo hebben alle octaven een eigen naam om
ze naar toonhoogte te kunnen onderscheiden.
In de muziek worden ongeveer negen octaven gebruikt; alles wat daar
boven of onder ligt is voor het menselijk oor niet goed of helemaal niet te
horen. De namen van de 9 octaven zijn:
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We starten deze les met de majeur drieklank van D (nummer 1). Bij
het spelen van deze drieklank moet u uw handen iets verder van u af op
het klavier plaatsen, zodanig dat u met uw pink en duim nog nét de zwarte
toetsen kunt aanslaan.
Daarmee voorkomt u dat u uw handen telkens vooruit moet schuiven
wanneer u met uw pink of duim de zwarte toetsen, die in deze drieklank
voorkomen, moet aanslaan. De enige beweging die u met uw handen maakt,
is het losjes spreiden en weer samentrekken.
Nummer 2 is een zogenaamde ’chromatische toonladder’. Kenmerk
van een chromatische toonladder is dat hij alle twaalf tonen uit het octaaf
bevat; hij is dan ook gemakkelijk uit het hoofd te leren.
De opeenvolging van de tonen blijft altijd dezelfde (alle witte en zwarte
toetsen), met welke toon u ook begint. Ook de vingerzetting is gemakkelijk:
de middelvinger op de zwarte toetsen en de duim op de witte; alleen waar
twee witte toetsen naast elkaar liggen (B-C en E-F), wordt de wijsvinger
gebruikt (voor de C en de F).
Andere vingerzettingen zijn natuurlijk mogelijk, maar worden minder vaak
toegepast.
Het is wel belangrijk dat u de chromatische toonladder flink oefent, omdat
in veel muziekstukken ’chromatische loopjes’ voorkomen.
Oefen, voordat u met etude nummer 3 begint, eerst nog eens even de
toonladder van D. Alle loopjes in de rechterhandpartij zijn opgebouwd uit
stukjes van deze toonladder.
Geef bij het spelen van de loopjes een accent op elke noot die op een hele
tel begint (de eerste van elk groepje van vier noten). Daardoor loopt u
minder risico dat uw spel onregelmatig wordt.
Probeer deze etude in een vlot tempo te spelen, zodat de driekwartsmaat
goed tot zijn recht komt. Denk er wel om uw vingers voldoende op te tillen.
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Speltechnisch is nummer 4, een prelude van G. Damm, niet moeilijk of
lastig. Het gaat er bij deze prelude veel meer om hoe u het stuk speelt.
De groepjes van drie aan elkaar gebonden noten klinken het
aardigst wanneer u de laatste noot steeds een accent geeft en
de noot kort speelt.
Alle overige noten waar een staccatostip bij staat, moeten ‘puntig’ worden
gespeeld. De noten voor de linkerhand mag u duidelijk laten uitkomen.
Zorg ervoor - dat geldt natuurlijk voor alle muziek – dat het geheel niet
‘kleurloos’ wordt, maar dat er duidelijk tekening komt in uw spel, door een
passende variatie in geluidssterkte en aanslag (kort of gebonden
enzovoort).
Tirol + Hoem-pa-pa = Plattler. De Plattler, nummer 5, is een echte
Oostenrijkse volksdans, een ’boertige’ uitvoering van de wals. Net als de
wals kent de Plattler een driekwartsmaat, maar de begeleiding mag, in
vergelijking met de wals, wat ’plomper’ en nadrukkelijker zijn.
Zorg er wel voor dat u goed telt. Dat geldt zeker voor de eerste vier maten.
Het is de bedoeling, dat bijvoorbeeld de noten in de maten 1 en 2 werkelijk
drie volle tellen duren, in plaats van ze willekeurig maar een tijdje aan te
houden. De triool in de opmaat duurt, als u het goed doet precies één tel.
U telt: DRIE-je-ke; EEN.
De Plattler moet in een vlot tempo worden gespeeld. Wanneer u de juiste
vingerzetting toepast, zullen de loopjes in de rechterhandpartij geen
problemen opleveren.
In de maten 5 tot en met 20 ziet u aan het einde van de loopjes telkens
een rustteken. Laat daar ook telkens duidelijk de onderbreking horen, dat
maakt de muziek veel pittiger.
Ook in dit stuk komen weer een
aantal herhalingen voor. Zeker
wanneer u in een vlot tempo speelt,
is het zaak van tevoren te bekijken
hoe de volgorde in elkaar steekt,
zodat u ’onderweg’ niet struikelt.
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Studietips
Studeer regelmatig
Het is beter om elke dag een paar keer tien minuten te studeren dan één
keer per week een halve dag.
Concentratie
Natuurlijk, muziek is emotie. Maar muziek instuderen is toch voornamelijk
ratio; een technische aangelegenheid. U moet proberen om de muziek ‘in
uw vingers’ te krijgen. Kent u een muziekstuk eenmaal door en door, dan
kunt u natuurlijk versieringen en verfraaiingen in de voordracht
aanbrengen en écht van uw spel gaan genieten. Maar ook dan geldt, dat u
de nodige concentratie moet (kunnen) opbrengen.
Kleine gedeelten
Hak een muziekstuk bij het instuderen in kleine stukjes. Studeer
bijvoorbeeld de eerste vijf maten in. Gaat dat goed, ga dan verder met de
volgende vijf maten.
Ga moeilijkheden niet uit de weg
In praktisch elk muziekstuk komen wel moeilijke stukken of stukjes voor.
Ga die niet uit de weg, maar oefen ze juist extra.
Varieer
Oefen niet te lang op een moeilijk stukje of een lastige greep. Ook hiervoor
geldt ’beter vijf keer kort, dan één keer lang’.
Oefen met twee handen
Oefen zo mogelijk steeds met beide handen tegelijk. Terwijl de ene hand
een moeilijk stukje oefent, hoeft de andere niet werkeloos te blijven.
Grote sprongen
Oefen ‘grote sprongen’ steeds in heen en teruggaande beweging.
Probeer op die manier ook voor andere moeilijke greepwisselingen een
oefeningetje te bedenken waarin de moeilijkheid wordt herhaald. Ook kunt
u weleens iets gemakkelijker of moeilijker maken door een octaaf hoger of
lager te spelen.
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Deze les maken we een begin met het oefenen van de mineur toonladders
en we beginnen met 1a, de toonladder van a mineur. Het schema (de
toonafstand) van deze mineur toonladder is 1 - ½ - 1 - 1 - ½ - 1½ - ½.
Deze toonafstand is kenmerkend voor de ’harmonische mineur toonladder’.
Later in deze cursus komen we ook nog de melodische mineur toonladders
tegen, die een ander schema heeft.
De vingerzetting van de harmonische mineur toonladder is dezelfde als bij
de majeur toonladder. Wel moet u rekening houden met het grote interval
van 1½ toonafstand tussen de 6e en de 7e toon.
Studeer deze toonladder op de bekende wijze in: regelmatig, duidelijk en
met een stevige aanslagbeweging. Trek uw vingers na het aanslaan van de
toetsen snel op. Doe dit vooral niet te langzaam omdat de toon dan nog
doorklinkt, terwijl de volgende toon al wordt aangeslagen.
Nummer 1b is de gebroken drieklank van a mineur. Net als de majeur
drieklank bestaat de mineur drieklank uit de 1e, 3e en 5e toon van de
toonladder. Bij de majeur drieklank is dit een grote en een kleine terts (domi-so) en bij de mineur drieklank een kleine en een grote terts (la-do-mi).
In deze oefening gaan we van de drieklank ook nog eens telkens één toon
verdubbelen: in het eerste akkoord komt de eerste toon, de A, nóg een
keer voor in hetzelfde akkoord, maar nu een octaaf hoger. In de erop
volgende omkering is de C verdubbeld en in de omkering daarna de E.
Omdat u vier tonen per akkoord speelt, is de vingerzetting ook aangepast.
Wanneer u 1b langzaam en met elke hand afzonderlijk doorspeelt, merkt u
dat nu eens de middelvinger en dan weer de ringvinger moet worden
gebruikt; dit is afhankelijk van de interval.
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In nummer 2, There was a jolly miller, komen geen snelle loopjes voor,
maar dat betekent nog niet dat dit stukje eenvoudig is. Speel mooi
gebonden en laat de melodienoten goed uitkomen. Dit houdt in dat u,
wanneer u met uw rechterhand twee noten tegelijk aanslaat, ervoor moet
zorgen dat de melodienoot luider klinkt. Concentreer u daar bij dit stukje
op.
Studeer de linkerhand– en rechterhandpartij afzonderlijk in; bij de
linkerhand de basnoten iets luider laten klinken en bij de rechterhandpartij
de melodienoten.
‘Binden’
Het is bijna altijd mogelijk om van een dubbelgreep minimaal één noot
aan een volgende te binden. Lees over dit ‘binden’ nog eens de lessen
21 tot en met 24 na en doe de bijbehorende oefeningen nog een keer.
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Nummer 3, een sonatine van J.B. Wanhal, bestaat uit een matig
langzaam eerste deel en een iets sneller rondo. In het eerste deel komen
in de rechterhandpartij steeds groepjes van twee gebonden noten voor.
Speel de tweede noot telkens iets lichter dan de eerste. De begeleiding
speelt u gebonden, met een licht accent op de 1e tel van elke maat. De
linkerhandpartij speelt u iets zachter dan de rechterhand. Alleen in de
maten 9 tot en met 12 mag de linkerhand wat duidelijker uitkomen, omdat
hij daar het effect van een ‘tegenstem’ heeft.
In de maten 8 tot en met 16 krijgt u een mooi effect door het akkoord op
tel 3 (rechterhandpartij) kort aan te houden en zachter te spelen dan het
voorafgaande akkoord. Dit effect bereikt u het gemakkelijkst door een
soepele polsbeweging, waarbij tijdens het aanslaan van het eerste akkoord
de pols omlaag gaat, tot de bovenkant van de pols zich op ongeveer gelijke
hoogte bevindt als de toetsen. Daarbij moet het volle gewicht van uw hand
steunen op de vingers die de toetsen indrukken. Vervolgens slaat u het
tweede akkoord aan en gelijktijdig veert uw pols weer omhoog, zo hoog
dat uw vingers de toetsen nét niet meer raken.
Dit kunt u extra oefenen met 3a en 3b. Tussen de groepjes is even een
korte onderbreking te horen. In maat 1 en 2 is dat ter verduidelijking met
een rustteken aangegeven. Oefening 3b is wat lastiger, omdat daar tussen
de door een legatoboog verbonden akkoorden telkens maar één noot kan
worden gebonden. De duim moet daarbij telkens een noot opschuiven,
terwijl de pink de toets ingedrukt blijft houden en u deze pas loslaat
wanneer u het tweede akkoord speelt.
Let bij het rondo van nummer 3 op de maat: U telt 1-ne, 2-je, enz. Op de
helft van tel 2 (op ’-je’) komt steeds een akkoord voor de linkerhand.
Let ook op de staccatostippen, bijvoorbeeld in de maten 3, 10 en 11. Speel
de noten met een staccatostip kort (met een kort tikje van de vinger) en
de noten zonder staccatostip gebonden. Laat het verschil goed uitkomen.
Fortissimo
In maat 19 van de sonatine staat naast de notenbalk een nog niet eerder
gebruikte term: ff. Dit betekent ‘fortissimo’, ofwel ‘zeer luid’. Fortissimo
is nóg luider dan forte (f).
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Mineur toonladders
In les 17 hebben we aandacht besteed aan de majeur toonladders, die
overeenkomen met het wijsje ‘do-re-mi-fa-sol-la-ti-do’. Starten we niet
met ‘do’, maar met ‘re’, dan klinkt het heel anders. Dat komt doordat de
halve toonafstanden mi-fa en ti-do nu niet tussen de 3e en 4e en de 7e en
8e toon komen, maar in deze ‘re-ladder’ tussen de 2e en 3e en de 6e en
7e toon. Beginnen we op ‘mi’, dan klinkt het wéér heel anders. Dit zijn
allemaal verschillende toonladders, met een verschillende grondtoon.
Muziek uit de middeleeuwen, waaronder veel kerkelijke muziek, is uit al
deze toonladders opgebouwd. Vandaar dat deze toonladders ook wel
middeleeuwse of kerktoonladders worden genoemd. Tegenwoordig zijn
eigenlijk alleen de majeur en de mineur toonladders nog in gebruik.
De mineur toonladder is afkomstig van de toonladder die op ’la’ begint, de
zogenaamde ’aeolische toonladder’. De ’la’-toonladder is samengesteld uit
dezelfde tonen als die in de majeur toonladder van C worden gebruikt.

De ’la’-ladder die op A begint heeft dezelfde noten als de do-ladder die op
C begint. Zo kan van elke majeur toonladder een mineur– of la-ladder
worden afgeleid. Daarom worden ze ook wel ’parallel-toonladders’
genoemd.
Het kenmerkende verschil tussen majeur en mineur toonladders is, dat de
majeur toonladder van de 1e naar de 3e toon tweemaal een hele
toonafstand heeft (een grote terts), terwijl de mineur toonladder een hele
plus een halve toonafstand heeft (een kleine terts). Vandaar dat in plaats
van de benamingen majeur en mineur toonsoorten ook worden gebruikt
grote terts en kleine terts, of kortweg groot en klein. Dit wordt ook
aangegeven in het gebruik van een hoofdletter of kleine letter voor de
grondtoon.
Leest u nu bijvoorbeeld iets over een muziekstuk in C-groot dan duidt dit
op C grote terts of C majeur. Staat er daarentegen bijvoorbeeld ‘Sonatine
in a kleine terts’ dan betekent dit dat het stuk is opgebouwd uit de
toonladder van a mineur.
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Hieronder ziet u dat één toon van de toonladder van A niet voorkomt in
de parallel toonladder van C majeur. De G uit de C-ladder is namelijk
vervangen door de toon die een halve toon hoger ligt.
Deze verandering is in de loop der tijden aangebracht om, evenals bij de
majeur toonladder, een halve toonafstand te krijgen van de 7e naar de 8e
toon. Dit heet een ‘leidtoon’, omdat deze halve toonafstand als het ware
naar de 8e toon (weer een grondtoon) leidt. Speelt u maar eens een laladder zoals hij in het eerste voorbeeld staat, en vervolgens zoals hij is
veranderd, dus mét de leidtoon. Bij het spelen van het tweede voorbeeld
krijgt u meer het idee dat de toonladder daar áf is. Men noemt dit de
harmonische mineur toonladder en het schema zoals we dit nu hebben
verkregen is dus:
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