frrrra oumnranr<]

Nieuw lesmateríaalonder de loep
Hét is éd v@r .le orgetdoent

telL*

teNgkereEile sp€utochc

h* aeka IÉ gcecLilc le.tuteriail voor ve.l odeE iarttumotéD b6t.a eDpletè N.derland* lermethodes, w@bij de
do<6t d€ó13 ëtr bégetèi.letulè t .k hee ln oÉ Lnd i! yoor
orgeÍ ehte! mg Muwelijks É€ftdiged trshatd.4 in één

vorhada In de pÈf'tijk wordeE
vel begim da ook net aldhaÍ.Iè pidohéàoda 'inge
epC, w
de pfotreÍirge ovéÍstap lra hèt oigel wot lr
gcmaalt ouder ret het onder de kdé IaijgeÍ ye het pedaalipel.@ g@de houdiry, ,,ld ook Lèt lÍijgd yd en gc.L
@ Ío1è oye è.6pnak vo de too4 zal in vel gevallen ea
Étudiila pro$esÈ io de wes sr.d
meóode bijengebncht,

I D dir rrikel brlichr iI le'mareriral ó t reo reLj k buirm oue
ludssr€Irtr ii uitseseve Na twe lmthods bsprek ik twee
voor è lessituatie bedoelde uitgaven @ sddra soddlod-

welicht nodigt dit alrikel uit tot
dit onddwdp iD h.Í oRGlL

m

interessaDte

,éróne FarcLeur, /.pprend! Í'orgue

ok

distrsie roDd

romi [Éditior

mektocht begint het lrmsralige gebie{ Bekiè is het land

van d! klfue!§traditie vooral in rro.krijk is zijo íoL d'orsu
aadgeslagerL en
Dupé heeft m zilíMíthrd! [oU@

mtmé

L€mrrens' id!€ën geperf€tioneerd o gestandaadiseerd ook het
Nedeludr orgelspel is in de eersrc helÉ m de zoste eeuw door
kt]rl]l@' orgelióool beinvloeó er liep en direcre lijn và llailly
eaDe Pauw
de Ned.rlaldse oEguist tr EveEt comeliJ,l.@b
Bijster, cohe[s d. wolfen dieE leerliíg AIbeÉ de ldck- h FÉnknjk kumd we cuilDaít, widoi en hu lerlingen vieme, BoDnet,
Dup.é en Tounettire tekerED tot Ieedingen van de LrDmeDis.hooL h 1988 ru,l{te E""ld Kooinra4 iÍ ,jtr rede bij de adl/@

M

hmgleIarh:p in de orgelkrde aa
de vrije Unive6iteit té Àtuterdare oveigo kone mtter met de
hardneLkige mythe dat remero và lorkel en HesÉ iD @ dnede
lijn rcr rachau stao.
De hier besprckcn org.Lrethode vs laEheu i, vu dee t mding ve zijn buitdgewon

mru,Dupré-b1@dgroep. De mthode werd vorig

ar

de gedechte dat nog steeds generaties

ju

uitgegoe+

orgeisten in Belgiè

rtankijk o ddets op dere mmiet in het orgelspelen worden
genaind, stemen mij niet uolijk.
ratheus mthode is bedoeld voor begimers. De dsen die m het
rluUlilspel words gesÉld gevo rm drt Fauàeu er oier ru
uitgat d:t er aljaro pianostudie achter de rog is.

o zou in ongweer een
moaen woden afgaond.
Uitsegspmr is het sffikte legato, zowel voor oude als latere
muiek- Na ongweer drie nimdtn veschijnt plotseling ook het
sta@to ali speelwizj d@oot IB het voorbehouden tot situties
als motrepetities ofËseíng.n. Er wordt divetse keten op gvem
dàt mn hrdop mqr Mrlleo o dt e ruds m buiLeo moet

De ÍEthode is opgebouwd uit zi leser!

jar

ogende lesen begimen de problmn. Het
dat de auteu vooral uitzoDddrsssit@tie
d€ oÍde stelt,
in pleats vd de tedling ee6t
gedegd orgelte.baiek te leren.

Na

twe omchuldig

blijkt

d

o

,jr àIs wodt veondosteld dat de lerliog het
piuospel reeds beÍresq aals gezgd is hiero geen spnke. Al in
de dode en viode 1* (du na ongoe m modlwordt & Ieer
ling opgecbrikt door bizme legam virgekroisingoefeÀinger
zoals z over t, r ove + en zelÉ z over 3 in en tenssprong (zie
notovootbeeld r). De laling heeft tot dat momnt alleen nog
Iu kwarmoteD iD toooladdtr-etude gëpeeldl rauheu weet
Dir zou zinvol

m go

ophouden: in

@st een-

toa:l

€E

1es 5

begimeD de gliisddo-cíeningea

twesteI,Mig, l1)@

vier lcscn achter

al

sEl vier

enzé$tmig.Itr

elku...!

àt

d

de
vàn fhèt begin ook h€t p€daalspel
Deze reusde blijkt echter
korte duu op het
momot dat de handen in les e zijn verlost
de glisodo oefe
de tdete
ningen m@t a[è eturgie worden gesroken in de em
Een positieràspect is

orde

kohi

gompticeerde

pot

re

hak pedaaloeÍoing.

m

u

lrt wel h* gat

nog

No&D@ócld Í wigm Fa&tryn h$NNàjkdatb.Ain6 vi tul S@aÍn@d
soodfr rudinJdlwi'iage.ímiiSm oÈ d@

I

begimo& orgmist die z ruaÍden ls heeÍi o in die
periode oog geen muikaal demtje tot kli*en heft mgen btosreeds om de

g4-

oveis@ rerchÍrn s ÍEJDfd*

spelsm§e, on&r
mer ran Faucheu eigen hand. Hij shijnt en eigeDddise rcdkeur te hebbeÍ voor orcvenwi.htigè mdodiaje w e off mten.

AIs vootbeeld Fauc.Írurs

'chot

les e

wel

donné' uit 1* rz thierboven).

Et zijn ovcrigeu ooL e*de'ehte speélsftkjs opgeDom. Het
beceÉ €àtd vooral Éa€hent a valslechts de eete regel
een bekend oagelwck.

À1 snet

moercn ook terrssprcngo

rct

één voet legato

gopeeld

Dit strmien at zich a[. zi lso door Ao h* ei kmo kotgecgd de rc*en ri,wel alles (mo do ik artrajao orgelstudie
zou kualrn) teryijl de h,ndo nog in en begimestadim verkeien. Het eiDddoel het l,atsté speLftkje E 25 lesm, ; eeD bewet-

ki.s @ rludEu6

oflfui

dBiriÍs

.

hiil

Elke

ye de dste 8 @teÍ !d Ba.hr Jesujoy
asluiting op het besaode orgelrcpettoi-

lu

vaufle 11
rt muaalspel eo pcnaLpel erg
uit@n. remijl de t andeD dvoÉdise nélodietjs blijvo spete4
wot<L het pedaalspel mkelijk hon&moeilijk! At voorbeld 16 lJ.
loopt h.t riveau

conckde

een

tudbde w@oor in orr

mkt vot z:1zijn, en mt mij bereft

land muwelijks
houden we àt

etr

m*

zo.

op

voo*ali mn het boek priik not: J'appreuds lbrgue'; de kau is
soor dat, m hèt GedeltelijkJ d@rploeèEn Íd d.É merhod., de
de

lerling zelfop

de achtetkaft

LlkÍ

Je

détste rdsud.

De handcn houden zich in dee 16 beig Det e@ eÀvoudig biciover Da l@ an ded Kre@ st',ad ,m smEl scheidt Dè

m

voeten meteÀ deze noter

uiwod4

od à

rodu.aiotr to oÍsaPlayiry in 17ó
cenEr/ Sqtè, colÉx Nc (vs] {w.yné Ilupold EditioÈ!)

loLnBrcdrr

Metvel tueipleid

I]d

ik kemis

Iauórus meóode is geboeerd

@ dlk

uitgave.

op het a2deren

Tryijl

vd en íaénge

die vot elke nuiekstijl noet worden gehanteer4 is Brock v€el gouaíceeidei Hij bi€dt een intereswte, ver
mtwoordr en voral rcor een begime behapbae inao&dic op

lesto-speelnoier,

het non-lesato-spel {06

zijn bek

is

aak

Brcck het

oomt,'stluct@d lesato'].

rcc begimes bedod4 llru

het

lo

ook dienen als

i

rodu.tie voor gevodqden die mr:ziek uit de rTde

stijlse[ouw wi

eD

leren

uir,cÈL

o

rade

euw

In her woord voorafveratwordt Brcck drkele ke@.s die hi
ma"Lte. z. ki6t hij, bij het behandelo vd hitdische vins@eÈ
riDgea in pdDcipe voor her uitgegspot dat dè derde vinger @
beide hoden de tterke'vinger is. Hij wijst op tut Ëit àt er nog

@smselijkhedd,j4Ir1@t.tdebehedetinsdi,rvan
belrut i.httrege. Hij vindt lEt beloglijk det de begimeDde

Ieeliug niet moet wotden opgea&ld mer vasóílende systerca
het uiteindelijke klanlcesultaat vo versóillende oude vingeideDtiek is. In etr later sr.dim kd elke leeiling
het palet @ históíelr appli€ruen uióÉiden. Ik ddÍ< dat dit
etr rer€chte ke@ ;, en bovendien historisó rc vaotwoorè*
ook @ l8deedwse dodt zal ziin l€lingo slehrs één systeem
hebbcn
melijk dat wat hi zerook gebruikre.
à15

ettirgetr rrwel

agele{

voot ped,aLpel woÍdetr.I@ de puten gebroike De leer wordt
mier geinfolmad ove ydsieringed en regismries; BÍock l,at

het betmdelen hiwo liever oyd @ de docenr, etr b€perkr zich
tot hèt aÉIrDlkeD ve de vdsidingotabel uit her clavieÍ-Biichlèin
vooÍ wilLeLtr lriedel,:,m BacL ook àr lijkt mij een uiÉrekend
De

resturÍatiemgelijkhedln

die

BÍo& à

een appendix

noot zijn

fmr

uitgàve ook in het Nederlaadi beschikba zou komen.
rind ik wel àt de vomgeving @ weinig v@ugde indnl neln
Met lrme de DoleDEkr Ij k r op en pri m;rier e mrixprio H u it-

cedtui4 @door brvoorbeld

de

ver,

btvoorbeeld de uirsaven

Edjlior) rgg+ rp»
§odE soddluÍd (eè1, JoL.m §ebdtia Baà - rwePatt
Iaaqtin [Bwv 771-786) .,ÀFou Du.ts (Bwy 8oz-8oi) for
LeyboaÍd ins&@nts; Àn Àtutate.l Pe.fotuè1s Edition (del
,, colÉ, Nc [vE fivape kupold EÀirión) te»
sàndra sodríud ir r oor àl bélmd eewó, deó d@r tur o,jd n
ÍeÍhaiqÉ Anlj.is:0n Apptun h, ydscheien in r98o. ln 994 publicdde 4 etr boekje wtuin u Back Ë;JLt slDÍ?l,.Írls ííí Fq86, tuorzien vo divere uitvoeràgstetnische achtergrondinfomtie,
opÍi@w uitgaf Het is hèt eBte deeltje in de reriè'Amotat€d
Peiromels Edition', net àk Brócls orgd@drcde uitgegq.n d@t

wqtte

t

upold Editioff. Imiddels zijn

wat er

hetF

volgff

Brcck ir de kem v& @n goede orgefteóniek een g@DEoleeEde a6pÉak ye de t@D ('reloe orthe key'). Hid@ wo.dr,
met
mtal muikle oeÉeDinger! veel dda.hr best ed. Hij zer
ook h*'stille'gedeelte
de noot GileD@l in hetjriste lichr dir is
et
het gedelrc vo de r@ot dat overblijÉ m her roonijdig
tostater @ de roers, rrla dè benodigde stíte om de volgende
tuot al da ri.t re bea.]atuderl Met mdere woorden: de lengte

q

ld

aar

ve de'silere'bepart

dè

mte

la amt@ing ve de volgode

ruttekem

salda sodertfrd {ed), ,oh@ sebdtio B&h (4 - Eisht short
PEludés ad FugE, IBWV 55]-1601 6r o!ga4 Ar Arotated
Peíom€1' Eiition (.Ieel ,, corar Nc (v§) (w.rne tÉupold

nos twee d.l.n veBchoetu het hier

@ aniculatie tuoier.À is Sel@d o aodicht voor her
mulktle spel zoàt
ËÀsingerl kekÉ'. rnpo ei regtrrurje
'oor

en de

@ deerde uitsEdie ik hiem bespre( zio e wat dat

l@kr de teehte opmerking dar en
kEdise do@r omisb@is om ogoedebaLtu & krijsEr r6seD
diet sg aDasieyol De auc.ur

vioolslottls

nos.l kanelis zijn uirsqaÍen. Andde uitgaven

tut

de

ÍqÈ?dtlÍdtio6

st

en àe Fou

d

soddlud iD de die
te besprko del 3,

evoeff

Du6,

o

deel

a

ld

uitgave

m

o{atrBooÍ ve L-N. clérmbault.

eEte indruk die de Lzer bij het doorbladeren É de twe
dllen krijst, ; àt ze gedegen zi,n opg.bouwd en Íeel iDfotutieve
achregrcndinfoÍutÈ gev@ ove zowel algemenè al5 §pdEeke
spelteónische aspecterl De rutor È (zoals we uit ha eerdete
puLliëtid al wisteD) uitstekend op è hoogtè vd de véle historische gegevem. Het is re prijzen dat zij d* brcnnolemis aanDe

wdltt rcor

het publicercD

soddluad docr dir op

een

rm dit son lemteriaal.

dtrel*elijke mmiei

z€

i[utreÉ h2r

nt (bijvoqbeld op een zlEe te!
moet worden voofl fgegm dooi telatieíveel'siloce'. HeÍealise
ren @ @ ruóiëtu hie is daa ook gen kwetie mn het zwar
der makeD van de beldcrijke note& Irtr4 het Iiórer {= konerl

vèth,ll m.t afbeeldingeD en .itateD uit tÉlt teD vn caflil€i,
Rdeu, Forkel, Q!@E o mdeo ze heÉ goed mgedaót ovc
de tedni,che a?ecten vm het spelo @ oude Eui.lq en schuifi

onbelinsdjke Doren. Hisbij gat d. auteu dtr uit
vo de te realisern klailq iÍ plaatr v@ het in d! €erste plar a.nle
reo m technische adighedo In rc.I andere orgelrnethods

Beide

D,.ko @

de

staatjuist d.t la.6re voorcp.
net repenoire dat m bod komt is uitsluitend Duiti

ofd:r,l2o

veryet {er srad blv@rbeld ook twee Nedelledse werkjs inl,
e de kelB .n rclgdde @ de wdkd i5 goeà tk de,.k wel dat vel

àdtetr

de Eeóode zu[o anríler aet andee wekerq encrztds oDdàt @k in odere landd inteEssnt envoudise wsk@

ztn gecomponeeid, trla borcndien omdat het speelaiveau som
snel hoger wodt. elle speelstukften zijn gelukkig wel in hun

ps ,Íij iaat in her boek a de ordq o &t
j,lrmd. Het lijkrhij 6hte geen problem hieÍ al €de.
Irr te begimo Dè ftthodiek ,u de lergug kont daÍb, nièt
ir gtru. Na aEonding vo de methodr km mo ande proble
mn divqs orgelrepenoiÍe op de les*Ira zetteq geconbineerd
tut b!tuorbeld lacqc @ oontu6seb5'weswijar voor Duo-

daÍbij htr

visie niet ondq sroelen ofbao.ken.
begiDnen rct €€n uitgebreid woord voorafove zako
als historische speeltechnieL, torhq, rithiele tueikale 6guért

tulo

viDsdzettins en (in deet 4 p€dalt(bnieli DallD zijn de twe
delen verscbilled opgebouwd- ID deel 1 nuakt sodql@d sreedr
bij één PÉlude o lugà speciÉeke speelteónisóe en muikale
opmerkingea

m

diret

ra àt

stuk de noten volgen. In

del

3

bspreekt ze ee6t ale Invdtis èn Duettd aórs elk@, t mijl
pu dama integraal de notentel«t volgí Het del net d! InÍenties
en Duetto is ddb, Mt uitgebeide o diepgaander do h* ded
mr de 8'kleinies'. Het seheel geÍt en betje de indru.k ,m een
doe het-zelfmsus. Dot het opnemo w de vele achtergoodinlomtÈ wordr, uirerad ten or<hte, de indrok gewekt dat een

Het pedalipel kont

vind ik

Àls we dr boeken wat idrouddijke bekijkerl vallen een pu dingo op. zo is er in deel r spnke mn en opmakelijke dicepatie
tu*n het spelniveu vu de a }lleintje'o dt uitgebreide achtergrcndhfonutie die wordt verscekr.
te.hnisch ei mui-

ka.l zrn dé wekeD

IIffiF,
t@lÍk orcudig en de pÉlrtijk ;jn

vooral de besimnde lestinsen die dee

,obaBio.k5InÍodxíi@roorg@ q/i,g;í rZL

dad

drll

cantuly 59le is

@tebevetenyoorelkebesi:mren'rbdenopgeleide'g.yo

!r-

dr uilerud welmet EDgebe.swij/inseo oigs,iE ujt
d! voeten hoet ku)ltr@ Her zou en dwitut berekeDm als deu
de, die

Het niveu eótei raarop de

overloed

tu

ldling wordt1ÀtiggeÍaflen'met

ktorisctre kemjs

hrolmde Iijkt

het

wako zulto studeo.

i5

daafre in tesEnsphah

bedoeld v@t vergevorderde

mtem

@n

de
ofze16 pro-

r

mt ile Invdtis d de Duetten is wet dat betreÉ veel
dowichtigel Het Epdtoire is m@ikaal en reórisch veebneD&r. o de ró regÍood hfomarie is mer àt speelnivcau mcer in
ove@nsrdming. Met Ime het wootd voonfva dit deel is dr
moeite wa.rA Het is eén uitbreiding m het word voonfvo del
r , wubij ze ih een uDul opzióren dieper op dr rut< rie ingut.
Het deel

Bel:lve

in dar boek werderr
in op de remieriryen bij
Bach en d! 18de-eeuwse tenpocotrveDtier. Tot slot belicLt u
muwgeet è werking ru het daviàor4 het claveinbel, het
orgd, de pimfone en de tudetue pido. Dit zal de ledliDg onge
twijÉeldhelpen bij het ontwikkeler vaa m kL*voostdlins Het
wu wellicht goed geweest ook de wetkins ye M dcel net (elektrorpDelr@tisóe traltuE te bopreken, gekoppeld ao lritische
de algemene gegevero die ook al

genoemd,

gat so&rlud in dit

deel

ok

over de proLlemtische tespo* vo o dege$ke
mmmr op got]-freerd gÉmiculeerd spéL Mer llme in
Àhdik" ; dit oredt ?e, ook vooÍ Baóspel i]lmeB Dog eeD geac-

opmekinga

Bt

hd coImot {

delo iafomtidin

w

de wetken

ook

op dé aÉondolijke stukken gat ze in beide
op *pecten aL her kaÉLter en d! srucruu
makt ze, met aÍbeeldinso un @tr

$ipt tr d.8'Ueinds
de

leer &elgenoot vo

dt

eD

ulogruÍw

de editorale

I]8u-

dt lnventies un r.r

keues die

1.

ze maakte.

In het d.cl met de 8 Preludes o luga s gat sodenuad in op de
cechdsàe up«ten ru het Hstdsche gedëntede orgelspel
Hier en dE zijD bi La bewennga wd kritische kottekoiogo
zo heet de alim m en-kele opmerkiugo ovet tut autmsóap m
de 8 kleire Preludls en luga § 'PositioÀ at àe IsiÍlfunt' lde houd;g &hter het iNE@ml. soddtudr opturkingd gaan echter
slechts over de positie ra de m en è hení De Qsieke onbalam
en de dndoor te verwààtd óngeweDne spierE&tis in btv@rbeld de mk en de rog, die bii yeet otgdistén oozaak is @ pÍoblerrto blirfi buiten bs.houwiDg. Dar ;derÉ merjrmr
oDàt sodeíuDd uitgat @ de rcste euw* leoling, opgeleid

meteenpiaistische teónielr

die dedwse

orgelo@iek gar

probltua omd.t de pid;tisch
spelen. Iuist de ontrt@
geschoolde leeling ploseling ed bal"tu moer vindo andd
plaatso
beide voeten op de gtond te
war@ de auteE irgat op het versóí tusen piuo- en orgelniet vel vetde dan te reggen dat h* voor de
techaiek, komt

è

kmn

;j

à

toonvomirs bij pidospd

belansrrke

amssicht bii het

bespeler vm het orgel uit do boz is. AIs opmerkelijke uitzonde
nDg op d@ Iesel Doemt sodolod otgelrnuiek die is gectrevo
door componisten die zelfook pimo specldca ïhis pet gebruik
arqgsi.h4 is àppropriate ifth€ muic ore is plàlrs is by a
omposer who wc also a pioist.'zij bedoelt nét dez onselukkige
opmerking dar Brch behalre orgd gea pioo llur dav<imbel en
ook zijn orgelrnuiek ander
clavichord spelde, en dat

É

dmn

a@gemàt hoet woidd ggpeeLl
H oprerkirgen dftn me aftago welk orgelt

§oderluud in

inseugedachten hàd- op eeD oiddelgroot tot groot mechoisch
"e
Ilmt zar
ddgelijk geblek m goicht in h* spelapp*at
ongètwijÉld prcblmo opl*oen De fotot,
in het bck
de'ideale'speeltechaiek wordt geiÍ6treer4 d<m wat dat be&eíi
het egsrc
e is duidelijk spnke vo en eleLeisà reger
werk ofzelG
elel<no*ch dsel. orerig€ru bwctigeD [net
terugwakende knchtl de keten dat ik de uteu in reials zelfop
neóoische imttmenten beluísterde {onder aodrc in de
Nidwe Kdk te Amterdml boveDsraad! vemoede,J. Door

d

,ffi

rm;
o

ftd

gewichdoz spel kwm her

imtrmot

soru Éuwelijks tot klin

de aEondedijke Prelude @ ruget, gat sode.lund ook
in op detgelijke teórische cpecteD. §ótu is ,j ddbij ronduir
onduidelijk in ha infomtie. om eD vooÍbeeld te rcerrcn: de
rchtste gerepeteetde noto in de srelude in c-dc zoudea pÍoble
men koaen opl*eren. sodeluud schrijÍi da: ïhis o be done
eoily on óe peials ifone tÈintrs ofplalng dr 6rst one with a
domlrud mtion od tàe second one x a tap on the way up' ['dit
ko envoudig woden gedaa op het ped:al alsjeie rcosrclt datje
de este (noot) ma een rrerwaanre beweging spelt o de tweedt
al5 @ tik opwa2rts']. Het lijkt me dat m Ieetliry te.dr over e@

lato, bij

goede ped,,Itechriek moet
ut .le voet n te

besó;lJ<o om mt dee opmerkng

ku!tÉ..

laàt de .elatie
en bistorische applietur:r o het
daardoor opteden vo een geditrerentieÍde articulitie tijwel
oD beti( hL wàmen a larer de opg omn wcrkeo v@ujer
vingeraingea kiet re in reeI ge*llen do ook voot comfortabe
le modeme vingeeaingar, ook dar nu, in didactisch opzic-ht,
en mt orrlodoxere vingo-zettirg zinvol zou ztD geweest. Het is
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