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In de vorige les hebben we aandacht besteed aan het overzetten en
onderdoorzetten van de vingers. We hebben daarbij onder andere geoefend
in het over- en onderdoorzetten van de ringvinger naar een zwarte toets.
Dat was al flink lastig. Nu gaan we ook oefenen met het over- en
onderdoorzetten van de ringvinger naar een witte toets, wat nog iets
moeilijker is.
Bij het onderdoorzetten van de duim is de ruimte onder de ringvinger iets
kleiner. Het is dus van belang dat u de ringvinger goed gebogen op de toets
zet en op een zodanige plaats dat de duim er zonder moeite onderdoor kan
grijpen. Lees les 11 over het overzetten van de middelvinger nog maar
eens na.
In nummer 1 gaat u dit overzetten van de ringvinger (ofwel onderdoorzetten van de duim) oefenen. Probeer het te doen met een rustige, soepele
beweging zonder schokken. Probeer ook een mooie toon te maken en alle
tonen even luid te laten klinken. Dat laatste zal vooral bij het
onderdoorzetten van de duim waarschijnlijk niet meevallen; de ringvinger
is vaak het lastigst. Zorg er ook voor dat uw vingers bij over- en
onderdoorzetten niet gaan glijden.
In etude nummer 2 gaan we het over- en onderdoorzetten van de
ringvinger voor zowel de linker- als de rechterhand in de praktijk brengen.
Oefen elke hand eerst afzonderlijk en pas daarna samen.
De eerste 8 maten speelt de rechterhand steeds ‘loopjes’ met noten van
een halve tel, terwijl de linkerhand noten van een hele tel speelt. In de
maten 9 tot en met 11 is het juist omgekeerd: daar heeft de linkerhand het
druk.
Heeft u moeite met lastige passages? Studeer ze dan heel langzaam en
secuur in, zodat u precies weet waar de moeilijkheden zitten. Maak
aantekeningen in de muziek, om aan te geven waar u extra moet opletten.
Wanneer u elke dag wat extra aandacht aan zo'n moeilijk stukje besteedt
en ook steeds nauwkeurig de juiste vingerzetting toepast, heeft u de
moeilijkheid op een gegeven moment ‘in de vingers’ en kunt u het gehele
stuk in hetzelfde tempo doorspelen, en... bent u weer een stap verder op
weg naar professioneel pianospel.
Boven het stukje staat ‘andante’, wat ‘gaande’ betekent. Dit is een rustig
wandeltempo. Daarbij duurt een hele tel ongeveer zo lang als een stap;
niet te vlug. Het woord ‘rall.’, dat u rechts van maat 12 ziet, is een afkorting
van ‘rallentando’, ofwel ‘vertragen’. U gaat hier geleidelijk iets langzamer
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spelen. De gestippelde verticale lijn geeft aan hoe lang zo 'n aanwijzing
geldt; in dit geval dus gedurende maat 12.
De aanduiding ‘a tempo’ bij maat 13 betekent: ‘in tempo’. U speelt daar
weer in het oorspronkelijke tempo verder. Bij het begin van maat 16 staat
weer een vertraging voorgeschreven; vanaf daar speelt u weer geleidelijk
langzamer. Let ook op de sterkteaanduidingen: ‘mezzo forte’ en ‘piano’
(maat 9 tot en met 12 zachter spelen).
In nummer 3, Gavotte van Emil Breslauer, staan stippen achter een
aantal notenstokken. Dit zijn géén doorklinkstippen, want die staan ónder
de notenstok, recht onder een voorgaande noot. De stippen die in nummer
3 voorkomen, staan in het verlengde van de notenstok en heten
‘staccatostippen’:
Staccatostippen
Een staccatostip geeft aan dat een
noot kort gespeeld moet worden,
ongeveer half zo lang als de normale
duur. In het geval van het voorbeeld
speelt u dus:
U neemt hier dus de vinger wat eerder van de toets. Het mooiste effect
bereikt u, als u niet alleen uw hand, maar uw hele onderarm van het
pianoklavier laat opveren.
Het staccatospel behoort bij de ‘articulatie’ van de muziek, dat
vergelijkbaar is met de articulatie in de gesproken taal: juist en duidelijk
uitspreken van woorden en letters. In de muziek is ‘articulatie’ de manier
waarop de tonen onderling worden verbonden. Al eerder kwamen we
‘legato’ (gebonden) tegen en nu ‘staccato’ wat zoveel betekent als ‘kort
afgestoten’. Op de verschillende tussenvormen tussen legato en staccato
komen we later terug.
In deze gavotte worden beide vormen, staccato en legato, toegepast; de
laatste vorm bij de door een boogje verbonden noten. De laatste noot onder
een boog wordt ook iets korter aangehouden.
Een gavotte is een sierlijke oude dans in 2- of 4-telsmaat en in een matig
tempo. ‘Con grazia’ (‘sierlijk’) staat erboven. Om deze dans gracieus of
sierlijk te laten klinken, moet u het verschil tussen legato en staccato goed
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laten uitkomen. Daarnaast verlangt een stukje als dit een heel duidelijk
accent op de eerste tel.
De noten op zichzelf zijn niet zo moeilijk en u kunt u dus helemaal
concentreren op het zo muzikaal mogelijk spelen van deze gavotte.
Gavotte
De naam gavotte is van oorsprong
een scheldnaam voor de bewoners
van de Franse Alpen; het woord is
een afleiding van het Occitaanse
gava ‘krop’. Kropgezwellen kwamen
in het verleden bij de Alpenbewoners veelvuldig voor. Uit hun
regio komt deze dans dan ook van
oorsprong. In de zeventiende en
vooral de achttiende eeuw werd de
gavotte een populaire dans bij de Franse adel en gingen "serieuze"
componisten ook gavottes schrijven. De dans was praktisch gelijk aan de
bourree. Het verschil zat over het algemeen in een iets sneller tempo en
een grilliger melodie. Behalve in de echte dansmuziek kwam de gavotte
ook veel voor in suites. Nadat de gavotte uit de mode raakte, bleef ze
voortleven als volksdans in geheel Frankrijk.
Nummer 4, Golden Slumbers
Dit stuk moet heel melodisch klinken, dus de tonen moeten legato gespeeld
worden, zoals aangegeven door de boogjes. Speel de melodie daarom eerst
apart.
Toen u snelle passages oefende in vorige stukjes, leerden we u om uw
vinger hoog op te heffen en ze op de toetsen te laten vallen (zoals hamers).
In dit stuk moet de vinger echter van tevoren op de toets geplaatst worden,
waarna hij de toets indrukt zonder eerst opgelicht te zijn.
De begeleidingsnoten in de linkerhand liggen soms op een afstand van
elkaar, dus de vingers moeten wijd gespreid worden, wat spanning in de
handspieren zal opwekken. Pas op dat de hand ontspannen blijft en dat de
vingers weer samen komen zodra de noten dichter bij elkaar liggen.
Het is erg belangrijk dat uw spieren altijd ontspannen zijn. Een hand die
stijf wordt gehouden, kan nooit een gecontroleerde aanslag maken. Voor
elke aanslag moeten de handspieren ontspannen zijn.
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Toonladders
Een ‘toonladder’ is een opeenvolging van een aantal tonen, waarbij de
begintoon de naam van de toonladder bepaalt. Speelt u bijvoorbeeld de
witte toetsen vanaf C tot de naast hogere C, dan hoort u de bekende
toonladder ‘do-re-mi-fa-so-la-ti-do’. Deze toonladder in C is een ‘majeur
toonladder’ of ‘grote terts toonladder’.
Iedere toonladder heeft een eigen schema. We leggen dit uit aan de hand
van de C-toonladder. Het verschil in toonhoogte tussen twee opeenvolgende toetsen op het klavier is een halve toon: de afstand C-Cis is een
halve toon; Cis-D is ook een halve toon; C-D is tweemaal een halve toon,
dus een hele toon.
Van C naar D is de afstand 2 x 1/2 = 1 toon. Van D naar E net zo. Maar
van E naar F is de afstand maar een halve toon, want daar ligt geen zwarte
toets tussen. Van F naar G weer een hele, enzovoort. De toonladder van C
heeft daarom het volgende schema:

De ‘majeurtoonladder’ van C begint met 2 keer een hele, vervolgens een
halve, dan 3 keer een hele en eindigt met een halve toon. Deze toonladder
start met een C. Deze C is de ‘grondtoon’. Majeur toonladders kunnen bij
elke willekeurige toon beginnen en hebben ieder hun eigen schema. In de
komende lessen worden deze toonladders behandeld.
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Nummer 1 is de majeur toonladder van C. Dat ziet u
aan de ‘grondnoot’, links bovenaan.
De grote cirkel er omheen geeft aan, dat het een majeur
majeur toonladder is. Bij een mineur toonladder, staat
er een ruit om de noot.

mineur

Niet alleen bij toonladders, maar ook bij andere muziekstukken ziet u zulke
tekens aan het begin van het stuk staan. Afhankelijk van de grondtoon,
heet het dan dat het stuk bijvoorbeeld in ‘C’, ‘D’ of ‘E’ staat. Is de grondtoon
een C dan heet het dat het stuk in ‘C majeur’ of ‘C grote-terts’ staat. In
zo’n stuk zijn dan (soms met enkele uitzonderingen) alleen de tonen
gebruikt uit de toonladder van C majeur.
Let op: de grondnoot wordt nooit meegespeeld!
Om de 8 tonen van de toonladder ononderbroken te kunnen spelen, moet
u de hand verplaatsen. U doet dit door het onderdoorzetten van de duim,
of het overzetten van de middelvinger. Met uitroeptekens zijn de plaatsen
aangegeven waar dit gebeurt. Let er bij het onderdoorzetten of overzetten
op, dat alleen uw vingers bewegen.
Speel rustig en regelmatig; de eerste 4 maten met de rechterhand, de
maten 5 tot en met 8 met de linkerhand. Let goed op de juiste vingerzetting.
Nummer 2 is een etude gebaseerd op de C-majeur toonladder. Probeer
van deze etude een echte melodie te maken en geef de eerste noot van
elke maat een accent; daardoor wordt het gemakkelijker om regelmatig te
spelen. Waarschijnlijk zal het tweede deel van deze etude, waar de
linkerhand het ‘werk’ moet doen, wat meer problemen geven. Extra
oefenen is daarbij het devies. Doe dit in een zodanig tempo dat u rustig
kunt doorspelen, anders wordt het ‘hollen of stilstaan'.
Nummer 3 is een mars, die werd gecomponeerd door Th. Oesten (18131870). In deze mars speelt u met de linkerhand een vergelijkbare
begeleiding als in het menuet van Diabelli in les 15.
De linkerhand maakt dus een rustige, soepele kantelbeweging. Let weer
goed op dat u de noten van de dubbelgrepen tegelijk aanslaat. De pink
speelt steeds de F (niet te hard!) en blijft dus steeds boven dezelfde toets.
Alleen de dubbelgrepen zijn enige malen verschillend.
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De melodienoten zoals ze in de maten 1, 5 en 13 voorkomen, moeten pittig
klinken. Dit bereikt u op de volgende manier:
tel 1 - de eerste F krachtig en kort aanslaan; de hand gaat weer omhoog,
scharnierend in de pols
tel 2 - u speelt het groepje van 3 door een boogje verbonden noten; goed
binden
tel 3 - de laatste noot onder dit boogje wordt kort aangehouden; de hand
gaat weer snel omhoog
De noot op tel 1 krijgt bovendien nog een sterk accent, die op tel 3 een
zwakker. De door een lange boog verbonden frasen speelt u legato. Probeer
ook het aangegeven crescendo en decrescendo duidelijk te laten uitkomen
en let ook op de overige sterkte-aanduidingen.
Er moet een duidelijk verschil hoorbaar zijn tussen de eerste 4 en de daarop
volgende 4 maten (forte en mezzo forte). De maten 9 en 10 moeten
vervolgens zacht klinken. Probeer dit verschil in geluidssterkte eens flink te
overdrijven. Wanneer alles ongeveer even luid wordt gespeeld, wordt het
al snel nogal kleurloos. Laat in dit stuk gerust wat contrasten horen. Zorg
er wel voor dat het tempo overal hetzelfde blijft.
De omcirkelde Bes bovenaan, geeft aan dat voor dit stuk de noten van de
majeur toonladder van Bes zijn gebruikt: de Bes is hier de ‘do’. Probeert u
maar eens de volgende noten (re-mi-fa-enzovoort) te vinden.
Nummer 4, Die Lorelei van F. Silcher (1789-1860) heeft ook een
Nederlandse versie, die u waarschijnlijk wel kent, zodat u de melodie
zonder veel moeite in het juiste ritme zult kunnen spelen. Wanneer u de
aangegeven vingerzetting aanhoudt, kunt u elke frase mooi gebonden
spelen, wat bij dit romantische liedje de bedoeling is.
Met de linkerhand speelt u zacht (!) een rustige begeleiding van gebroken
akkoorden; in maat 12 even een ‘tegenstem’ tegelijk met de rechterhand.
Speel deze zo zacht dat u de doorklinkende melodienoot A blijft horen.
Probeer het lied met een mooie, zangerige toon te spelen; géén sterke
accenten; de laatste noot onder een boog steeds iets ingehouden (zachter).
Neem na het nodige instuderen het tempo vooral niet té langzaam.
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Wat zegt ‘ie?
Een aantal malen per jaar komt de pianostemmer over de vloer. En net als
ieder andere vakman, gebruikt hij vaktaal. Als hij bij het kopje koffie gaat
vertellen, heeft u hier een handig lijstje met ‘vertalingen’.
Aanspreekbaarheid nauwkeurigheid
van
mechaniek en klank

de

overdracht

tussen

Afval

terugvallen van de hamer voordat deze de snaar raakt

Agraffe

aanduiding voor een type (model) van snaargeleiders

Bakstukken

houten ‘opvulling’ links en rechts naast het klavier

Capo d’astro

aanduiding voor het type (model) van snaargeleiders

Console

de poten onder de klaviertafel

Corpus

ombouw van een piano of vleugel

Diepgang

indrukdiepte van een toets in millimeters

Discant

hoogste drie octaven

Donkere toon/klank klank met meer grondtonen dan boventonen
Duplex-scale

speciaal meeklinkend gedeelte van de besnaring om
extra klankrijkheid te verkrijgen

Dynamische toon klank waarbij niet alleen het volume verandert, maar
ook de kleuring (helderheid)
Fluwelig

een zachte klank met weinig helderheid (boventonen)

Frame

ander woord voor pantserraam

Gesatineerd zijdeglans

zijdeglans afwerking bij gefineerde kasten

Hard

heldere klankkleur
grondtonen

met

Helder

klank met veel boventonen en minder grondtonen

Hygrometer

luchtvochtigheidsmeter

Intonatie

aanspreekbaarheid (kleur en dynamiek) van een toon

Intoneren

vormgeven van
mogelijkheden

Klankbalans

de balans tussen lage-, midden- en hoge tonen

de

meer

klankleur

boventonen

en

dan

dynamische
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Koffie

warme drank die onder andere het oppeppende
middel cafeïne bevat

Kroon

de bolling van de zangbodem

Licht

een lichte klank; ofwel een heldere klank

Lichte speelaard/aanslag een aanslag waarbij weinig druk nodig is om
klankvolume te verkrijgen
Lier

ophanging van de pedalen bij een vleugel

Metalig

een metalige klank; een zeer heldere klank (arm van
grondtonen)

Moderator

andere term voor studiepedaal

Omfloerst

een omfloerste klank; een gedempte klank

Opgewicht

de kracht (gewicht) waarmee een toets omhoog komt

Pappelen

zeer snelle dubbele aanslag van de hamer door
foutieve afregeling van het mechaniek

Rast constructie

aan de achterzijde van een piano, of onderkant van
een vleugel

Regulatie afregeling van o.a. mechaniek, pedalen of toetsenbord
Rim

ombouw of corpus van een vleugel

Serienummer

uniek nummer waaraan de leeftijd van een instrument
herkend kan worden

Sokkels

onderzetters ter bescherming van de vloer of het
minder doorgeven van trillingen

Sostenutopedaal

middelste pedaal van een vleugel voor het speciaal
aanhouden van bepaalde tonen

Speelgewicht

het aantal gram dat nodig is om een toets in te
drukken

Sustainpedaal

rechterpedaal; doorklinkpedaal

Taboeret

pianokruk

Unaccordapedaal linkerpedaal van een vleugel
Zangerigheid
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In de vorige les hebben we een begin gemaakt met het spelen van
toonladders. We beperkten ons toen tot de toonladder over één octaaf. Nu
gaan we, in nummer 1, een stapje verder en spelen de toonladder van C
over twee octaven. Dat betekent flink wat gymnastiek voor uw handen: om
de C in de tweede octaaf te bereiken, moet de duim onder de ringvinger
worden doorgezet.
Ook het ritme is anders dan bij de toonladder in de vorige les. Op de 1e tel
van elke maat speelt u steeds de ‘grondtoon’ C, die een hele tel duurt. De
overige noten duren elk een halve tel.
Zorg ervoor uw ellebogen stil te houden; de beweging moet vanuit de
onderarm, handen en vingers komen. Tel en speel regelmatig, alle noten
even luid en laat de noten niet te lang doorklinken.
Wanneer u de toonladder van C min of meer ‘in de vingers’ heeft, kunt u
aan etude nummer 2 beginnen, die dan waarschijnlijk niet al te moeilijk
meer is.
Let erop dat u op de juiste toonhoogte en niet een octaaf te laag begint.
De eerste begeleidingsnoot (linkerhand) is de centrale C; de 1e noot voor
de rechterhand ligt dus een octaaf hoger.
In het eerste gedeelte speelt de linkerhand steeds een basnoot, gebonden
aan het akkoord op tel 2. Dit akkoord en het volgende op tel 4 worden kort
gespeeld en moeten dus niet de hele tel worden aangehouden. Wanneer u
het stuk langzaam speelt, klinkt het niet mooi als u deze akkoorden erg
kort speelt. Dat past meer bij een snel tempo. Dit geldt ook voor noten met
een staccatostip: naarmate het tempo sneller is, wordt de noot ook naar
verhouding korter gespeeld.

Er staat bijvoorbeeld:
dan speelt u:
in langzaam tempo

in moderato tempo

in snel tempo
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Vanaf maat 9 speelt de linkerhand ‘loopjes’ en de rechterhand kort
aangehouden akkoorden op tel 2 en 4.
Tel vooral regelmatig door; bij oneven maten: 1, 2-je, 3-je, 4-re en bij de
rustiger even maten 1, 2, 3, 4.
Nummer 3, Under the Greenwood Tree
Oefen dit stuk eerst met beide handen afzonderlijk. In dit stuk moet de
spreiding van de vingers en het vervolgens weer samentrekken regelmatig
worden geoefend, zoals u kunt zien aan de vingerzetting.
Het is een melodieus liedje en moet dan ook legato gespeeld worden. Neem
voor elke start van een nieuwe frase een korte ‘adempauze’.
In dit legato spel dragen de vingers het gewicht van de hand en voorarm,
en bewegen ze op de toets. Wanneer je een vinger op de toets plaatst, kun
je de andere opheffen, en wel op precies hetzelfde moment en zeer rustig.
Luister zorgvuldig of de tonen elkaar vloeiend opvolgen.
Geef de noten op de maatlijnen een beetje meer nadruk. Speel de laatste
noot onder de boog nooit te luid, zelfs niet wanneer deze op een maatlijn
valt.
Aan de andere kant, speel de aanvullende noten in de linkerhand zeer zacht,
te weten de noten op de tweede tel in de beide maatdelen van maat 1, van
het eerste maatdeel in maat 2, maat 5, enz.
Nummer 4 is een menuet, een Franse dans in een driedelige maat (3/4,
3/8, 6/8) uit de Baroktijd. Dit is een menuet met een rustig tempo. Bij dit
menuet heeft de partij voor de linkerhand niet alleen een begeleidende
functie, maar is meer een ‘tegenstem’; u mag hem dan ook goed laten
uitkomen. Studeer de linkerhand afzonderlijk in en let daarbij goed op de
fraseerbogen.
Speel elke frase mooi gebonden, met een rustige en sierlijke voordracht.
Zorg ervoor dat de inzet van elke nieuwe frase duidelijk is.
Verder vraagt het stuk geen sterke accenten: in tegenstelling tot de wals,
waarbij elke eerste tel een sterk accent krijgt, wordt bij een menuet, dat
immers ook een 3-telsmaat heeft, de eerste tel niet bijzonder sterk
beklemtoond.
Tel zorgvuldig en let speciaal op de noten die tússen 2 tellijnen in staan.
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Nummer 5 is een voorbeeld van een muziekstuk uit het album ‘De eerste
pianostukjes’ (cat.nr. 1124). Het is de overbekende Melodie in F van Arthur
Rubinstein.
Daarnaast bevat dit album nog 23 stukken van bekende componisten zoals
Brahms, Schubert, Chopin, Tschaikowsky, Rachmaninoff en Strauss. Stuk
voor stuk bekende melodieën, die u met een beetje oefening zonder
problemen kunt spelen.
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Tertsen
In les 9 hebben we het octaaf behandeld. ‘Octaaf’ betekent letterlijk
‘achtste’. Nu besteden we aandacht aan de ‘terts’, wat ‘derde’ betekent.
Zoals het octaaf de achtste toon is van een toonladder, zo is de terts de
derde toon.
In de toonladder van – bijvoorbeeld – C is de E de terts van de
grondtoon. Tussen de C en de E is een toonhoogteverschil van vier maal
een halve toon: C-DES, DES-D, D-ES en ES-E. In totaal zijn dit twee hele
tonen.
Tonen met een hoogteverschil van twee hele tonen heten ‘terts’, of ‘grote
terts’. Tonen met een toonhoogteverschil van 1½ toon, noemen we
‘kleine terts’.
Alle samenklanken (akkoordjes) van oefening nummer 1 zijn grote of
kleine tertsen. In het begin zal het beslist moeite kosten om ‘legato’ te
spelen en de dubbeltonen zonder haperen elkaar te laten opvolgen. Naast
de lenigheid van uw vingers maakt het ook nogal een verschil of uw piano
een lichte of zware ‘aanslag’ heeft. Zeker bij een zware aanslag zijn de wat
zwakkere vingers (pink, ringvinger) vaak te laat, met een lelijke, ongelijke
aanslag als resultaat.
U kunt dit voorkomen door uw hand iets in de richting van de pink te
kantelen. Laat ook het gewicht van de hand meewerken, door de pols
ontspannen te houden en eventueel iets te laten meeveren.
Besteed de nodige aandacht aan deze oefening. Speel – zeker in het begin
– langzaam en rustig en let daarbij op een gelijkmatige aanslag. Nu een
oefening slordig ‘afraffelen’ wreekt zich straks in slordig spel.

Kwarttelnoten
Niet alleen een tel kan in tweeën worden verdeeld; op zijn beurt kan ook
iedere halve tel wéér in tweeën worden verdeeld. We krijgen dan noten van
een kwart tel, zie nummer 2 in de 2e maat. Meestal zal het niet nodig zijn
bij het hardop tellen de kwart tellen apart uit te spreken. Wanneer u de
teloefeningen voldoende hebt bestudeerd, kunt u in nummer 2
waarschijnlijk zondermeer in de tweede maat de kwarttelnoten tussen ’ne’
en ’2’ spelen.
Mocht er eens een lastige maatverdeling voorkomen, waarbij u moeite
heeft met kwarttelnoten, gebruik dan het volgende hulpmiddel. Doe net of

2

Piano Speelplezier, Les 19
de maat tweemaal zoveel tellen heeft als er geschreven staan. Zie nummer
3, waar een 2-telsmaat een 4-telsmaat wordt. De halve tellen worden
daarbij gelezen als hele tellen. In plaats van: ‘E-ne, twee-je’, telt u: ‘EEN,
twee, drie, vier’. Waar nodig, kunt u dan halve tellen inlassen: (E-ne, tweeje, drie-je, vier-re).
Op deze manier speelt u in langzaam tempo op de juiste wijze en hoort u
de juiste maatverdeling. Heeft u deze eenmaal in het gehoor, dan is dit
hulpmiddel verder niet meer nodig.
Er worden wel verschillende manieren toegepast om kwarttelsnoten hardop
te tellen (bijvoorbeeld ‘E-ne-ge-he, twee-je-ge-he’ of e-ne-ma-le, twee-jema-le), maar dit wordt zo ingewikkeld, dat de speler vaak meer moeite
heeft met tellen dan met spelen. Dan is het eenvoudiger om van de halve
tellen even hele tellen te maken.
2
Kwarttelnoten I

3
Kwarttelnoten II

een
ne

twee
drie

je

vier
een

2

twee
je
drie

je
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ne
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Toonladder van G
De majeur-toonladder van G is opgebouwd volgens hetzelfde schema als
de toonladder van C:

fis
g a b c de
1 1 ½ 1 1

g
1 ½

Wanneer u deze tonen na elkaar speelt hoort u weer het bekende ‘do-remi-fa-so-la-ti-do’, waarbij de G de ‘do’ is.
In nummer vier gaan we deze toonladder oefenen. De grondnoot G staat
rechts boven aangegeven. De toonladder – over 2 octaven – speelt u eerst
met de rechter-, en daarna met de linkerhand. Zorg ervoor dat het
verplaatsen van de hand met een soepele beweging gebeurt en let ook
goed op de juiste vingerzetting.
Op de 1e tel van elke maat begint steeds een noot die een halve tel duurt
(geef deze een accent!); verder speelt u steeds kwarttelnoten. Wanneer u
moeite heeft met het in de maat spelen, pas dan de truc van de ’hele halve
tellen’ toe en tel: 1 - 2 - je - 3 - je - 4 - re enzovoort.
Probeer de toonladder ook eens uit het hoofd te spelen. U kunt dan meteen
controleren of uw vingers goed rond gebogen op de toetsen komen en of u
niet meerdere toetsen tegelijk neergedrukt houdt.
In etude nummer 5 wordt de toonladder van G, ook weer met veel
kwarttelnoten, toegepast. Ook komen er een aantal gebonden
dubbelgrepen in voor. Boven de etude staat ‘allegro’ wat ‘snel’ betekent.
Over het algemeen wordt bij etudes niet een bepaalde snelheid
voorgeschreven. U begint langzaam en wanneer dit na een paar dagen
zonder veel fouten lukt, gaat u het wat sneller proberen. Houd echter altijd
een zodanig tempo aan dat u alles nog juist goed kunt spelen.
Het stuk heeft een 2-telsmaat: Geef de noot op tel 1 steeds een sterk, en
de noot op tel 2 een minder sterk accent. Dit vergemakkelijkt het in de
maat spelen en bovendien overziet u het stuk meer in zijn geheel, in plaats
van ‘noot voor noot’.
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De aanduiding ‘Op. 117 nr. 10’ boven de etude nummer 6 is misschien
wat raadselachtig. ‘Op.’ is de afkorting van ‘Opus’, wat ‘werk’ betekent.
Veel componisten hebben hun muziekwerken genummerd. Soms is dat
door anderen achteraf gedaan, wat onder andere het geval was bij Bach en
Mozart. Dit is dus het 117e werk van Gurlitt, een bundel etudes waarvan
dit de 10e is.
De woorden ‘con moto’ bovenaan betekenen: ‘met beweging’. Het stuk
moet dan ook levendig en vlot worden gespeeld.
In de etude komt – met name voor de linkerhand – een aantal
dubbelgrepen voor. Deze dubbelgrepen moeten meestal gebonden worden
gespeeld. Overigens is het stuk, wat noten betreft, zeer eenvoudig. Het
komt vooral op de voordracht aan. Neem bijvoorbeeld maat 3: De
rechterhand speelt eerst twee gebonden noten. De 2e daarvan wordt, als
laatste onder de boog, kort aangehouden en zachter gespeeld. Daarna
volgen, op tel 3 en 4, staccato (kort) te spelen noten. Er moet een duidelijk
verschil hoorbaar zijn in de articulatie van de beide eerste en de beide
laatste tonen. Dit komt in maat 11 nog een keer voor.
Bij maat 5 begint een gedeelte waarin linker en rechterhand beurtelings
twee gebonden akkoorden spelen. Het 1e akkoord steeds wat zwaarder
accentueren, het 2e licht en korter aangehouden.
Bij maat 6 staat: ‘poco rit.’. ‘Poco’ betekent ‘een beetje’ en ‘rit.’ is de
afkorting van ‘ritardando’, wat ‘vertragen’ betekent. Bij maat 6 moet het
tempo geleidelijk aan een beetje worden vertraagd tot aan maat 9, waar u
‘a tempo’ (‘in het oorspronkelijke tempo’) verder gaat.

Portato
In maat 7 van nummer 6 zijn de akkoorden voor de rechterhand
verbonden door een boog, maar ook zijn ze voorzien van
staccatostippen. Dit betekent dat deze akkoorden niet strikt gebonden,
maar ook niet helemaal staccato gespeeld moeten worden. U houdt de
akkoorden wat langer aan dan bij staccatospel, zodat er er een kleine
onderbreking hoorbaar is. Deze manier van spelen noemen we ‘portato'
en wordt behalve met stippen en boog, ook wel aangegeven door middel
van een verticale streepjes in plaats van een boog:
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De maten 9 tot en met 12 zijn identiek aan de eerste vier maten van het
stuk, alleen worden ze nu ‘forte’ gespeeld. Zorg er voor dat dit verschil
zacht-hard ook werkelijk in uw spel hoorbaar is.
We eindigen deze les met nummer 7, Auprès de ma blonde, een Frans
volkswijsje. Dit nummer bestaat helemaal uit noten voor de rechter helft
van het klavier. Zelfs de begeleiding gaat niet lager dan de centrale C.
Hierdoor krijgt de muziek als vanzelf een opgewekt karakter. In het juiste
tempo gespeeld, duurt dit stukje minder dan een halve minuut. Maar dat
hoeft niet direct. De snelheid komt vanzelf .
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Deze les beginnen we met een opschuifoefening in G. Dat wil zeggen dat
de noten uit de toonladder van G zijn gebruikt. Dat is misschien wat lastiger,
omdat een aantal keren een Fis gespeeld moet worden. Vooral wanneer u
dat met uw pink of duim doet, bent u – doordat ze korter zijn dan de andere
vingers – al snel geneigd uw arm teveel te draaien of uw vingers stijf te
houden.

Zorg ervoor dat:
 uw vingers goed gebogen op de toetsen neerkomen;
 u met uw vingers niet of zo min mogelijk tussen de
zwarte toetsen speelt;
 u een voldoende stevige aanslagbeweging maakt;
 u uw pols ontspannen houdt.
In nummer 1a speelt u de opschuifoefening met uw rechterhand, terwijl u
met uw linkerhand – met noten die steeds een hele maat duren – de
toonladder van G speelt; in nummer 1b is het omgekeerde het geval.
Neem de tijd om de gedeelten waar u de meeste moeite mee heeft,
afzonderlijk te oefenen.
In de eerste maat van etude nummer 2 speelt u met uw linker– en rechterhand de toonladder van G ‘in tegenbeweging’. Dat wil zeggen: terwijl uw
linkerhand steeds lagere noten speelt, speelt uw rechterhand steeds hogere.
In de maten 2 en 3 is het omgekeerde het geval.
Nummer 3 is een ‘tambourin’ van J.P. Rameau. Een tambourin is een
oud-Franse dans in 2-telsmaat, die levendig en ritmisch wordt gespeeld.
In de tijd dat dit stuk ontstond, bestond de piano in zijn huidige vorm nog
niet; het klavecimbel was toen algemeen in gebruik. Bij het klavecimbel is
het niet mogelijk elke toon een aparte geluidssterkte te geven, zoals bij
onze tegenwoordige piano. Men kon dus ook geen crescendo maken of een
enkele noot of akkoord een accent geven. Wel hadden deze instrumenten
vaak meerdere klavieren, die zowel wat geluidssterkte als timbre betrof,
verschillend ingesteld konden worden. Het was dus wel mogelijk, door
verschillende klavieren te bespelen, afwisselend luid en zacht te spelen en
bijvoorbeeld met de rechterhand luider te spelen dan met de linkerhand.
Op de piano is dat natuurlijk wel mogelijk en daar maken we hier dan ook
dankbaar gebruik van. In dit stuk krijgt elke 1e tel een accent en een lichter
accent op tel 2. Evenals het vorige stuk staat deze dans in G majeur.
2
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De D in maat 4 die u op de 2e tel met uw duim speelt, wordt vervolgens
nog een keer met de wijsvinger aangeslagen. Dat gaat hier zonder al teveel
probleem, omdat de noten staccato worden gespeeld. Daarna wordt de
hand verplaatst voor het spelen van de G op de eerste tel van maat 5. Zo’n
zelfde ‘sprong’ komt voor bij de overgang van maat 8 naar maat 9.
Nummer 4, All through the Night. De tonen van deze plezierige melodie
moeten legato gespeeld worden. Let goed op de volgende zaken:
Legato: De vinger die op de toets staat, draagt het gewicht van de hand
en voorarm. Waarom? Omdat u op deze manier er altijd zeker van bent dat
er een toets is ingedrukt, zodat er altijd een toon klinkt. Indien u terwijl u
speelt- een toets te snel zou loslaten, dan zou uw hand op het toetsenbord
zakken.
Door het leunen van de voorarm en hand op de spelende vingers, bent u
genoodzaakt altijd minstens één toets neer te houden; met andere
woorden: “legato” te spelen. Denk hier goed aan wanneer u een stuk
tegenkomt dat legato gespeeld moet worden.
Aan het einde van elke boog, voordat de nieuwe frase begint, is er een
korte pauze. Daar heft u uw hele hand op.
Vergeet de accenten op de maatlijnen en de lichte accenten op de derde
tel niet.
Het ritmisch patroon 1½ tel + ½ tel komt herhaaldelijk voor. Er moet daar
een toon worden gespeeld tussen twee noten van de andere hand in. Doe
dit zorgvuldig.
Pas op aan het einde van de derde maat. De C op de vierde tel is een
aanvullende noot, die daarom zacht gespeeld moet worden. Maar de toets
blijft ingedrukt tot de derde tel van de volgende maat, waarna de B komt.
Deze B moet ook zacht worden gespeeld, zodat de melodienoot, gespeeld
met de kleine vinger op de eerste tel, er nog altijd bovenuit komt.
De overgang van maat 5 naar maat 6 moet met beide handen apart worden
geoefend, totdat het vloeiend gaat.
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Nummer 5 is het lied uit de operette ‘La belle Hélène’ van Jacques
Offenbach. Zowel de linker- als de rechterhand zijn hier nogal beweeglijk.
Het is dan ook verstandig om de partijen voor de linkerhand en de
rechterhand afzonderlijk in te studeren. Speel de melodie goed gebonden,
met een mooie zangerige toon en met een korte onderbreking voor de inzet
van een nieuwe frase. Dit stuk moet vrij vlot worden gespeeld, de
begeleiding heel licht, met een licht accent op de noten op de 1e en de 4e
tel.

Scène uit La Belle Hélène van Jacques Offenbach
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Intervallen
De afstand tussen twee tonen heet een ‘interval’, terwijl iedere interval ook
weer een eigen naam heeft. Zo behandelden we eerder in deze lessen de
afstand tussen twee opeenvolgende gelijk geschreven noten, die ‘octaaf’
wordt genoemd en de afstand tussen 1½ en 2 tonen die respectievelijk
‘kleine terts’ en ‘grote terts’ worden genoemd.
Nemen we de toonladder van C als voorbeeld, dan zijn de benamingen:
eerste toon of prime
tweede toon of seconde
derde toon of terts
vierde toon of kwart
vijfde toon of kwint
zesde toon of sext
zevende toon of septime
achtste toon of octaaf

Tussen de prime en de seconde ligt nog een toon, die niet in de toonladder
van C thuishoort. Klavar heeft voor die toon een noot met een eigen plaats
op de notenbalk.
De traditionele notatie heeft geen eigen plaats en naam voor die noot, maar
noemt die naar zijn buurman, de seconde. Men spreekt dan van een ‘kleine
seconde’.

prime
kleine seconde
(grote) seconde
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De namen van alle intervallen zijn:

prime
kleine seconde
seconde
kleine terts
terts (ook wel ‘grote terts’)
kwart
kleine kwint
kwint
kleine sext
sext
kleine septime
septime
octaaf

Bij andere toonladders zijn de namen natuurlijk precies hetzelfde.
Hieronder vindt u ze uitgaande van G.

prime
kleine seconde
seconde
kleine terts
terts (ook wel ‘grote terts’)
kwart
kleine kwint
kwint
kleine sext
sext
kleine septime
septime
octaaf
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