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Onderzoekend Componeren
benaderd vanuit Für Elise
Mathieu Daniël Polak, Oktober 2017

Afbeelding: eerste acht maten van Für Elise
Introductie
Ooit hoorde ik iemand op de radio zeggen dat een componist voortdurend aan het
onderzoeken is. Ik stel me daarbij voor dat bedoeld werd dat een componist telkens
opnieuw in zijn/haar geschreven noten kijkt of dat notenbeeld exact uitdrukt wat hij/zij wil
communiceren. In de geschreven noten ligt ook het materiaal voor de toekomstige noten
verscholen. Onderzoek is nodig om in het gecomponeerde materiaal het toekomstige
materiaal te zien. Ook zaken buiten de muziek zijn te onderzoeken waarbij een componist
zich telkens de vraag stelt wat die bestudeerde zaken opleveren voor zijn/haar werk. In dit
artikel analyseer ik het stuk Für Elise en wil een verband leggen tussen onderzoek en het
scheppen van een nieuw werk.
I. Beschouwing over de eerste acht maten Für Elise
De compositie Für Elise, Bagatelle no. 25 van Ludwig van Beethoven (1770-1827) begint met
een dalende kleine secunde.
Omdat de kleine secunde in FE (Für Elise) enkele malen herhaald wordt, overtuigt naar mijn
mening Beethoven ons dat het de kleine secunde is waarop ons oor zich moet richten. Een
andere mening zou kunnen zijn dat het herhalen van de kleine secunde juist een aarzeling
uitdrukt die bevrijd wordt in de intervallen die daarop volgen.
In maat 1 van FE treffen we een dalende kwartsprong van E2 naar B1 aan gevolgd door de
stijgende terts B1-D2. Daarin lijkt iets curieus te zitten: waarom wordt na de secunde (2)
eerst een kwart (4) gepresenteerd en daarna een terts (3)?
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Dit verschijnsel wordt verhelderd door het feit dat in maat 2 de linkerhand een kwintsprong
maakt (van A groot octaaf naar E klein octaaf) gevolgd door een kwartsprong (van E klein
octaaf naar A klein octaaf). In de logica van Beethoven is de getallenvolgorde 2,4,3,5,4.
Het omdraaien van de 3 en de 4 is niet een incidenteel gebeuren maar is dus een structuurmakend element.
Maat 2 in FE vertoont een C1 in de rechterhand. Ten opzichte van de A klein octaaf in de
linkerhand is dat een terts. Deze wordt gevolgd door een E1 (terts ten opzichte van C1), a1
(kwart) en daarna een B1 (secunde).
Maat 3 laat een octaafsprong (8) in de linkerhand zien. In maat 3 treffen we eveneens een
sext (6) aan namelijk van de linkerhand Gis klein octaaf naar de rechterhand E1. In de eerste
acht maten komen alle intervallen van secunde tot en met octaaf voor. Ook de septime?
In sommige uitgaven treffen we in maat zeven een septime van D1 naar C2 aan. In andere
uitgaven is de D1 vervangen door een E1. In een dergelijke situatie ontbreekt de septime
dan. Ik acht het niet waarschijnlijk dat de septime niet voorkomt omdat anders er een
mankement in het intervalspectrum zit.
De vraag of er in maat 7 een D1 of een E1 moet staan is relevant.
Je zal maar je hele leven een E1 hebben gespeeld terwijl het een D1 moet zijn; dat zal een
pianist niet fijn vinden.
Waarom zijn er dan ook uitgaven met een E1 in maat 7? Omdat deze makkelijker in het
gehoor ligt? Een D1 lost eigenlijk niet op maar een E1 heeft een dominant functie naar de
grondtoon en lost wel op. De vraag of het een D1 of een E1 moet zijn is voor pianisten
belangrijk en is stof tot onderzoek.
De E1 in de rechterhand maat 4, dit is een opmerkelijke noot. Indien daar een rust had
gestaan dan was er tussen de voorzin en de nazin wat betreft de rechterhand volstrekte
symmetrie geweest namelijk zeventien noten in de voorzin en zeventien in de nazin.
Waarom staat die noot E1 er dan? Merk dan op dat er in de linkerhand 18 noten zitten
(voorzin 9, nazin 9 noten). Door de E1 in maat 4 bestaat de voorzin wat betreft de
rechterhand ook uit 18 noten. Het is niet de 18 maar de 17 die symmetrie verstorend werkt.
Daar waar ik een melodische analyse heb gemaakt, zou een pianist wellicht een methodische
analyse willen maken waarin hij zich bijvoorbeeld afvraagt of het pedaal op de eerste noot
van de linkerhand ingaat of dat de eerste drie noten middels overbinden (vingerpedaal)
kunnen blijven doorklinken?
Ofschoon mijn beschouwing over de melodie van FE naar mijn idee aannemelijk is, zou een
ander wellicht een hele andere analyse kunnen maken.
Bijvoorbeeld: de eerste acht noten (E/Dis/E/Dis/E/B/D/C) zijn bij-zakelijke noten die leiden
naar een eerste belangrijke noot A1. Daarna volgt een korter motief naar B1 en daarna een
motief naar C2. De melodie is derhalve: A1/B1/C2. De overige noten van de eerste vier
maten is omhulsel. Het belang van de noten A1/B1/C2 wordt onderstreept doordat juist
deze noten begeleid worden door bastonen terwijl de rest van de melodie eenstemmig is.
Nog een voorbeeld van een analyse: in de eerste vier maten is de range van de rechterhand
een decime (van C1 tot en met E2) terwijl de linkerhand een range heeft van een undecime
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(E groot tot en met A klein). Beethoven wil de linkerhand een groter bereik geven om hem in
waarde te compenseren voor het feit dat hij minder noten te spelen heeft. Ook deze analyse
is te verkopen.
De een ziet in maat 1 tot en met 8 louter zestiende noten en vindt dat niet ritmisch, de
ander ziet dat de B1 in maat 3 sneller bereikt wordt dan de A1 in maat 2 en vindt dat nu juist
heel ritmisch. De een ervaart de D2 in maat 1 als een revolutionaire breuk met het in de
opmaat neergezette idioom, de ander ziet de D2 als een normale noot en vindt de Dis2 uit
de opmaat alleen een inkleuring van de E2.
II. Wat is onderzoekend componeren?
Ik ben een componist, pianist en beiaardier. Voor mijn werk lees, speel, onderwijs en schrijf
ik muzieknoten. Ik heb een verlangen om ook een bijdrage aan artistiek onderzoek te
leveren. Door partituren te analyseren hoop ik kennis en inzicht te vergaren die ik toe kan
passen tijden het componeren van nieuwe werken. Voor mij is nieuwe muziek een
commentaar op bestaande muziek.
Ik heb vier vragen:
1. Als een componist een nieuw werk gaat maken, kan dat nieuwe stuk dan een
neerslag van onderzoek zijn?
2. Kan zijn/haar nieuw gecomponeerde stuk zelf dan als een thesis beschouwd worden?
3. Indien er door de componist bestaande muziekstukken worden bestudeerd als
onderdeel van het compositieproces, zijn de bestudeerde partituren in dat geval het
onderzoek?
4. Kan een bibliografie bestaan uit bijna alleen muziekstukken in plaats van boeken over
muziek?
Om antwoorden te geven op die vragen ga ik een paar korte composities maken op basis van
de muziektheoretische gegevens uit mijn verhaal over FE. Ik noem die korte stukjes
derivaten.
In begeleidende teksten zal ik aangeven wat de relatie tussen de eigen FE Derivaten en FE is.
Ook zal ik aanvullende informatie geven over de relatie tussen onderzoek en componeren.
Dit ‘onderzoek door te componeren’ kan compositiestudenten handvatten bieden en is
daarmee van belang. Een analyse van een partituur is echter geen menu uit een kookboek.
Zo kun je niet meteen stellen je kunt componeren als je ingrediënten uit de eerste maten
van FE in jouw eigen compositie stopt. Om te componeren blijft talent onontbeerlijk.
Tussen analyse en componeren zit het compositieproces. Hoe kan zo’n compositieproces
eruitzien? Hoe kan een componist denken? Welke keuzes maakt hij/zij?
Componerend onderzoeken mag niet verward worden met wetenschappelijk onderzoek. Het
is voor een componist niet belangrijk of het waar is wat hij/zij in een partituur van
bijvoorbeeld Beethoven meent te zien. Het gaat erom wat de waarde is van de bestudeerde
partituur voor zijn/haar nieuwe werk.
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III. Derivaat 1

Notities bij Derivaat 1:
1. De 9/8 maat is gebaseerd op het gegeven dat de melodie van FE aanvangt met negen
noten: E-Dis-E-Dis-E-B-D-C-A.
2. De E-Dis-E-Dis van het aanvangsmotief is vervangen door A-C-A-C. Daarmee zijn de
dalende kleine secundes vervangen door stijgende kleine tertsen.
3. Naar aanleiding van de verdraaiing van de getallen in FE, is in derivaat 1 gekozen voor
tertsen gevolgd door secundes: noot vijf tot en met negen.
4. De eerste acht maten van FE zijn gegoten in een A – A’ vorm (maat 1 tot en met 4,
maat 5 tot en met 8). Maat 2 van derivaat 1 is een A’ ten opzichte van maat 1.
5. Maat 3 van derivaat 1 intensifieert de dalende tertsen van maat 1 en 2. Maat 4 is een
herhaling van maat 3.
6. Maat 5 is een directe verwijzing naar het begin van FE namelijk aan de hand van
kleine secundes (Cis-D) zij het stijgend in plaats van dalend. Maat 6 is een herhaling
van maat 5.
7. Maat 7 en 8 zijn variaties op maat 1 en 2.
8. De kwintsprongen in maat 9 en 11 slaan terug op de sprong in maat 2. Het verwijst
naar de dalende sextsprong in FE in maat 2 van A1 naar C1.
9. Maat 10 en 12 spelen met de D en de Es uit FE.
Aanvullende notities
In het afgebeelde klarinetstukje is de beschouwing van FE de motor geweest om te
componeren. De notities bij het derivaat zijn geschreven meteen na het componeren. De
componist zou het derivaat kunnen uitbouwen.
Indien er dagelijks notities opgetekend worden dan zou een dagboek over het nieuwe
stuk kunnen ontstaan. In het dagboek kan men terugvinden welke compositorische
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keuzes de componist heeft gemaakt in de creatieperiode. Er lijken tenminste twee
compositie/onderzoektrajecten mogelijk:
1. De componist onderzoekt het derivaat en op basis van deze beschouwing
componeert hij verder. Iedere dag componeert hij/zij er een stukje aan vast dat
onderzocht wordt en beschreven in het dagboek.
2. De componist onderzoekt het derivaat en probeert zich een voorstelling te maken
hoe het nieuwe stukje zich verhoudt tot een groot nieuw werk.
Het samengaan van componeren en het doen van onderzoek verschaft de componist
een genoteerd overzicht van zijn/haar compositorische keuzes en muzikale
denktrant.
IV. Derivaat 2
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Notities bij Derivaat 2
1. In maat 1 van derivaat 2 treffen we in de hobo alle toonhoogten aan van het
begin van FE. Alleen de A1 ontbreekt.
2. In maat 1 zit een herhalende kleine terts maar is in tegenstelling tot FE stijgend.
3. Het orgel zet de FE akkoorden A Mineur en E majeur neer in de eerste vier maten.
4. Maat 5 is een F Majeur7 akkoord. Er is geen direct verband met FE maar ik vond
dat gewoon mooi.
5. De hobo laat in maat 3 een septime zien van D1 naar C2. In de beschouwing over
FE is de septime van maat 7 uit FE riant aan bod geweest.
6. In maat 7 tot en met 10 van derivaat 2 worden de FE tonen ingezet om
harmonieën te genereren.
7. In maat 7 tot en met 10 is het karakteristieke FE element, de herhalende kleine
secunde, gemuteerd tot herhalende prime.
V. Het Maat 7 Motief van Für Elise
Los van of het-maat-7-motief van FE met een D1 of met een E1 begint, de noten
beschrijven een stijgende sprong gevolgd door een dalende stap.
We vinden dit motief ook in Beethovens Sturm Sonate (op. 31 no. 2 in D Mineur).
In zijn boek Beethoven und seine Klaviersonaten schrijft Wilibald Nagel over het
derde deel van Sonate opus 31 no. 2: ‘’Czerny hat von dem thematischen
Kerngedanken des Allegretto erzählt, Beethoven habe ihn improvisiert, als er einmal
einen Reiter an seinem Fenster habe vorbei galoppieren sehen. Viele seiner
schönsten Gedanken entstanden durch ähnliche Zufalle.
Bei ihm wurde jeder Schall, jede Bewegung Musik und Rhythmus. ‘’ Wilibald Nagel
schrijft op dezelfde bladzijde:’’ Vielmehr ist anzunehmen, dass bei der Entstehung
des Themas eine Erinnerung an einen Mozartischen Satz mitgespielt habe.’’Wilibald
Nagel stelt in zijn tekst dat het waarschijnlijker is dat Beethoven zich wat betreft het
kernmotief van het thema van het derde deel van de Sturm Sonate zich heeft laten
leiden door een herinnering aan de D Dur Sinfonie uit 1786 van Mozart dan aan het
zien van galopperende paarden. Nagel schrijft dan: ‘’ und im Jahre 1810, als er das
charakteristische kleine Stück An Elise schrieb, kam das Motiv ihm wieder flüchtig in
der Sinn. ‘’ Met An Elise bedoelt Nagel Für Elise.
Mijn derde derivaat zal gebaseerd zijn op het maat 7 motief van FE, ook te
benoemen als de kernmotief van het derde deel van de Sturm Sonate.
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VI. Derivaat 3

Notities bij Derivaat 3
1. De maatsoort van derivaat 3 komt overeen met FE.
2. De beweging is zoals in maat 7 van FE: stijgende sprong gevolgd door dalende
secunde.
3. Laten we in FE de alternatieve beschouwing dat alle beginnoten van FE omhulsel
was en de melodie gereduceerd kan worden tot A1-B1-C2 weer eens voor de
geest halen. In derivaat 3 mondt maat 1 tot en met 4/5 uit in een F2 in de viool,
maat 9/10 in een Gis2 en maat 20/21 in een A3. Over de hoogste melodienoten
van derivaat 3 loopt dus eenzelfde aard secundegang.
4. In FE komt in de eerste acht maten de F niet voor. Alle tonen van de A Mineur
toonladder worden gebruikt maar de F niet. Waarom niet? Ik kwam erachter dat
de F ontbreekt toen ik derivaat 3 componeerde waarin de F wel een rol speelt.
VII. Plan
Ik zal een aantal dagen uit het toekomstige dagboek schrijven en een korte
compositie maken. Idee is dat dit artikel in de toekomst zich ontwikkelt tot een
artistiek luik (een grote compositie) en reflectief luik (onderzoek naar het
compositieproces dat naar de grote compositie leidt).
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VIII.1. Dagboek - Donderdag 19 oktober 2017
Voor mijn artikel Onderzoekend Componeren heb ik drie stukjes gecomponeerd.
Omdat de drie stukjes zijn afgeleid van Für Elise, heb ik de stukjes derivaten
genoemd.
Derivaat 1 is een melodie voor een solo-instrument. Het maken van melodische
variaties lijkt een logische stap om dit materiaal te ontwikkelen. Bovendien zou er
een lijn tegenaan gecomponeerd kunnen worden.
Derivaat 2 biedt mogelijkheden tot harmonische ontwikkeling.
Derivaat 3 zou ik in eerste instantie willen arrangeren voor pianosolo. Er zou een
etudeachtig stuk uit kunnen rollen. Eigenlijk zou ik wel drie grote stukken willen
componeren. Het maken van een keuze is niet gemakkelijk. Alle drie de derivaten
in een stuk opnemen, lijkt mij niet verstandig. Dan zou een veelheid in plaats van
een eenheid ontstaan.
Op dit moment zie ik in derivaat 3 de meeste potentie. Dit stukje heeft een
motorische kracht die ik aangenaam vind. Nieuwe samenklanken kunnen
gaandeweg aangedaan worden. Er kunnen plotselinge klanken opdoemen die ook
net zo makkelijk weer verlaten kunnen worden. Juist de zekere mate van leegheid
die nu in het notenbeeld van derivaat 3 zit, biedt de ruimte om het in te gaan
kleuren.
Het stukje lijkt een kans te gaan bieden tot evolutionaire klankschakeringen.
VIII.2 Little Composition,
stukje gebaseerd op derivaat 3
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IX. Dagboek – Zaterdag 21 oktober 2017
Ik had gisteren derivaat 3 bewerkt voor piano. Het resultaat was onbevredigend.
Het stukje was spanningsloos en voelde niet aan als een stuk voor piano.
Vervolgens ben ik gaan experimenteren met octaaftransformaties. Daardoor
werd opeens de hele klaviatuur van de piano benut.
Het stukje kreeg een veel modernere en frisse sound dan bij derivaat 3 het geval
was. Bewust of onbewust, secundes, kwinten en sexten spelen in Little
Composition een grote rol.
Hoe ontstaat zo’n Es in maat 4? Dat is een bijna onmogelijke vraag om te
beantwoorden. Sommige tonen hadden het stuk afgesloten. Dat soort noten
vallen af. Sommige noten waren flauw of gewoontjes geweest. Dat soort noten
vallen ook af. De Es was de toon die ik hoorde voordat ik hem opschreef.
X. Dagboek – Zondag 22 oktober 2017
De compositie Little Composition lijkt nu toch een beetje te ver zijn afgedreven
van FE. In principe zou dat helemaal niet erg zijn ware het niet dat het onderwerp
van dit artikel nu juist gaat over hoe onderzoek naar FE kan bijdragen aan de
totstandkoming van een nieuwe compositie. Wat ik zou kunnen doen is proberen
elementen van FE in de tweede bladzijde van Little Composition te verwerken.
Daarbij zou ik kunnen denken aan:
1. De herhalende kleine secundes van FE overnemen of vervangen door een
ander zich herhalend interval.
2. De speelbeweging van de linkerhand in FE overnemen of bewerken.
3. Kruisende tertsen (FE maat 1/2: B1-D2-C2-A1) overnemen of bewerken.
XI. Little Composition, eerste helft van de tweede bladzijde
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XII. Dagboek, 24 oktober 2017
Het is gelukt om enkele FE elementen toe te passen in de tweede bladzijde van
Little Composition. Maat 36 met de tonen E2-Dis2 is de meest directe verwijzing
naar FE. De herhalende kleine secunde speelt in Little Composition een rol van
betekenis. In een compositiewijze zoals bij Little Composition speelt het Bewuste,
namelijk de kennis van FE een grote rol. Mijn aanname is dat wanneer je
weliswaar denkt dat je op ‘Gevoel’ iets componeert, je toch niet ontkomt aan het
Onbewuste dat boordevol zit met kennis, inzichten en ervaringen. Die FE of welk
stuk dan ook zit ergens in je systeem en komt er hoe dan ook tijdens het
componeren weer uit of speelt in ieder geval mee.
XIII. Notities over het vervolg op de eerste acht maten Für Elise
In de tweede volta (maat 16) treffen we B1-C2-D2 aan. Dit zou gezien kunnen
worden als een intensivering van de A1-B1-C2 melodie in maat 2,3,4.
In maat 17 tot en met 19 komen septiemen riant aan bod. Je zou hieruit af
kunnen leiden dat in maat 7 toch een E1 in plaats van een D1 moet staan. In dat
geval kunnen de octaven in maat 20/21 gezien kunnen worden als oplossing van
die septiemen.
De akkoorden in maat 17 tot en met 21 zijn in hun eenvoud toch effectief.
Beethoven heeft de toonsoorten A Mineur (maat 1 tot en met 8/16) en C majeur
(maat 17/18) direct naast elkaar geplaatst; er is geen modulatie.
Vanaf maat 22 verschijnt het refrein. De vorm van het refrein is derhalve A-B-A.
Waarom is het B gedeelte (maat 17 tot en met 21) zo kort? Elders in de
compositie wordt het B gedeelte niet uitgewerkt. De compositie als geheel is een
rondo namelijk A-B-A-C-A maar voor dit onderzoek beperk ik mij tot het refrein.
Waarom vinden mensen FE zo’n leuk stuk om te spelen? Is River flows van Yiruma
afgeleid van FE? Leidt een analyse van een stuk als FE niet tot een archaïsch
nieuw werk?
Misschien is de kern van onderzoekend componeren wel dat een componist aan
de hand van een bestaande partituur wordt uitgenodigd om vragen te stellen? Is
het componeren van een nieuw werk dan een manier om een antwoord op die
vragen te formuleren?
XIV. Dagboek, 31 oktober 2017
Ter afronding van dit artikel bied ik het eindresultaat aan. Het betreft een
pianocompositie die ik, naar FE, Bagatelle heb genoemd. Een opname is te
beluisteren via: https://youtu.be/1vGyDzSPHXc
De bladmuziek vindt u in de aansluitende PDF.

