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Inleiding.    
 
In 2014 heb ik veel gedaan om de theorie en alles wat te maken heeft met Piobaireachd uit te zoeken en 
te verwerken om alles te leren voor het Piobaireachd certificaat. Alle gegevens heb ik bij elkaar gebracht 
en opgeschreven. Na het examen heb ik wat aanpassingen gedaan en ter beschikking gesteld. 
Wat me tijdens het verzamelen enorm is opgevallen is dat je de muziek moet begrijpen. Niet alleen de 
verhaaltjes erachter maar ook de opbouw van tunes en toch ook wat van Nether Lorn Canntaireachd.  
Alhoewel dat systeem eigenlijk (net als Latijn) een “dode” taal is blijft het erg sterk om zo je muziek te 
leren. 

 Niemand kan namelijk tegenwoordig claimen dat zij les hebben gehad van DE macCrimmons 
toendertijd.   

 Niemand kan vertellen of het klopt wat er toen gezongen was en of dat klopt met wat wij 
tegenwoordig doen.  

 
De officiële school materialen bleven binnen en waren streng verboden voor buitenstaanders. Ook was 
het streng verboden Ceol Aotrom (Light music) binnen de school te spelen. (Dit bewijst dat er toen al 
m.s.r. gecomponeerd en gespeeld werd of in elk geval muziek voor bruiloften en partijen.)  Later zijn er 
tunes opgeschreven in het Canntaireachd en die zijn rond 1811 door Donald MacDonald -een 
Doedelzakbouwer uit Edinburgh omgezet in het hedendaagse notenschrift. In 1822 claimde hij het 
eerste verzamelwerk te hebben gepresenteerd.  
Waar hij wel aan voorbij ging was dat veel pipers (instructeurs)  wat er is geschreven op de notenbalk 
letterlijk gingen spelen. Dit kan tot fouten lijden in de uiteindelijke presentatie.  
Gebruik het notenschrift als handleiding voor het zingen (to chant). Zo krijg je meer gevoel erin met de 
juiste nootwaarden ( vooral van de kortere noten!), betere punten en expressie. Dat was het geniale 
systeem wat de MacCrimmons gebruikten toen zij hun school hadden van 1590 tot 1700 op de Isle of 
Skye.  
Wat me verder opviel was dat er gesproken werd van een opleidingstijd van 7 jaar. Bijna goed, het was 
vanaf 7 tot soms wel 11 jaar.  Genoeg om een kind op te laten groeien.  
De tune kan niet zo gespeeld worden dat een noot 5 seconden duurt en dezelfde verderop 2.  
 
Ik heb gekozen voor een informatie boekje zonder oefeningen en tunes. Dit is er al genoeg.  
Er zijn wel voorbeelden gebruikt. 
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Opbouw 
Als we Piobaireachd gaan bekijken zien we een aantal dingen. 
De muziek is verdeeld ik groepjes. De eerste groep is de Ground of Urlar genoemd. 
(Kan als “vloer” vertaald worden maar ik vind de “basis” een beter begrip.) De Ground is de basis en hier 
wordt veel meer muzikaliteit gevraagd dan in de varaties waar meer “straight on” wordt gespeeld. 
Dan zien we de volgende groepjes die we variaties noemen. Er zijn ongeveer 22 verschillende variaties 
denkbaar en de componist mag kiezen welke hij / zij wil gebruiken.  
We kunnen ze verdelen in de “vastere” variaties zoals de (T) Taorluath en de ( C ) Crunluath onderaan 
die bij vrijwel elke Piobaireachd voorkomen en variaties die de componist heeft gekozen. 
De variaties tussen de Ground /Urlar en de T en C hebben daadwerkelijk een functie:  
Zij moeten een mooie overgang (met rust) creëren naar de afsluitende T en C variaties. In deze 
variaties kan soms ook  het tempo “ iets”  worden verhoogd. Ook kan het accent hierin worden 
aangepast.   
Een mooi voorbeeld hiervan vind ik “The MacKays Banner” (zie bijlage) 
Er zijn binnen de tunes ook verschillen. Verschillen in de constructies.                                                                                                                                                                        
We hebben geleerd dat er 5 constructies zijn, maar het zijn er 7 of zelfs meer, de volgende heb ik 
gebruikt met mijn examen.  
 

 

Constructies. 
 

   
De Phrase constructies worden veel gebruikt bij het aanleren van een (nieuwe) tune. Als je de 
constructie kent, kan je deze toepassen en is de tune makkelijker te onthouden. Je hoeft alleen de basis 
phrases te leren en dan kun je ze in de goede volgorde ‘plakken’. Vaak  zijn het maar 4/5 phrases om te 
onthouden. 
De Constructies worden in de boeken vaak aangegeven als 5 stuks, in een proefexamen kwam ik bij de 
vraag, noem er 7. Deze heb ik uitgezocht en in het vetgedrukt erbij gezet.  
 

Er zijn 7 Phrase piobaireachd constructies 

  
1 Even lined (A/B) 
2 Primary 
3 Secondary 
4 Tertiary (A/B) 
5 Suplementary A 
6 Suplementary B 
7 Irregular 

 
Veel constructies hebben een A/B versie. Alleen de Suplementary wordt apart als A/B genoemd, 
waarom? 
o.a. omdat de meters (aantal maten per deel) verschillen.  
Type A heeft 6,6,4, (Lament for MacSwan of Roaig, A Flame of Wrath for Patrick Caogach) 
Type B heeft 4,6,4, + 1 of 2 maten hiharin. (Earl of Ross March, I’m Proud to play a Pipe) 
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Voor beginners is de Primary Piobaireachd he gemakkelijkst te onthouden. Doorgaans heeft deze 
Piobaireachd 2 phrases A en B.  Vier maten leren en je kunt de Ground spelen. 
In Lijn 1: A A B                                       
In lijn 2: A B B 
In lijn 3: A B 
Iedere phrase bestaat uit twee maten. 
Vooraan de Piobaireachd staat vaak het aantal maten per lijn. Hier is dat 6.6.4 
 
De secondary Piobaireachd heeft phrases A B C en D.  A en B  zijn 1 maat,  C en D twee maten. 
In lijn 1: A B  C   D 
In lijn 2: C   B A  D 
In lijn 3: C   D 
Ook hier is het aantal maten per lijn: 6.6.4. 
 
Even Lined Piobaireachd.  De eerste lijn wordt hier doorgaans herhaald. 
Lijn 1: A B A C 
Lijn 2: D B D C 
Lijn 3: D B A C 
Maatverdeling is hier 4:4.4 of 8:8.8 
 
 
Tot en met Level 6 is deze informatie voldoende. 
Een uitgebreidere uitleg vind je op de twee volgende pagina’s. 
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Pentatonic scales.  
In tunes werden vaak een beperkt aantal noten gebruikt om te componeren.  
Bij de keuze van de toonsoort kon / kan de componist kiezen uit 3 verschillende Pentatonic scales:  
In elke pentatonic scale zitten 5 noten voor je weer terugkomt bij de volgende noot, een octaaf hoger 
dan je beginnoot. Heel veel tunes zijn zo opgebouwd uit dit beperkte aantal noten. 

    
    
   Scale van  A:  a, b, c, e, f, A. Good health to you Donald. 
   Scale van G:  g, a, b, d, e, G Ronald macDonald of Morar's Lament. 
   Scale van D: a, b, D, e, f, A Lament for the Children. 

 
De in “D” geschreven scale heeft naast de 2 A’s 1x de D staan (de volgende D past niet op onze chanter) 
De in “A” geschreven heeft GEEN D staan! 
 

Categories   
 
Er worden verschillende soorten categorieën tunes gebruikt, voor gebeurtenissen of herdenkingen etc.  
In de loop van de tijd zijn er veel masters geweest die allemaal een ander lijstje gebruikten. Dit is er een 
van. 

      
      
  Salutes Tune die een persoon verwelkomt  
  Lament Tune is eigenlijk een klaagzang, persoon is overleden 

   of er is een veldslag geweest o.i.d.  
  Gatherings Vermoedelijk een roep om een clan bij elkaar te roepen. 

 
 Marches  

 
De March in Piobaireachd is ook bedoeld om op te lopen 
maar ze zijn anders dan in de Light Music. 

  Rowing Deze geeft een roeiritme aan van een boot. Het zijn werktunes.  
 Brosnachadh     Oproep voor een veldslag of daadwerkelijke aanval. 

(Black Donalds march.) 
 Warning,            Een waarschuwing voor een hinderlaag (Pipers Warning to his Master) 

 
 
Er ontbreekt vaak een categorie. The Boattune is een tune waarbij je de boeg van een boot in je 
gedachten omhoog en omlaag in het water moet zien komen. Hij valt vaak onder de “rowing tunes”. 
Hier moet “getrokken” worden aan de riemen. maar geeft een heel ander beeld. 
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Expressie = begrijpen en uitvoering  
 

 Een Warning speel je niet langzaam. Luister maar eens als je iemand waarschuwt voor een acute 
gevaarlijke situatie.   

               “oh kindje, wil je alsjeblieft even voor die vrachtwagen opzij gaan? Ik denk dat ie wat te snel  
                rijdt”. Voordat je bent uitgesproken is het te laat en fout.   
               “The Pipers Warning to his Master” is hiervan een mooi voorbeeld. 
 

 Een Gathering speel je met iets kortere noten. Duidelijk en kort om je Clan bij elkaar te roepen.  
 

 Bij een Brosnachadh zal het tempo belangrijk hoger liggen, agressiever. Bij een veldslag zal je 
geen tijd hebben om te treuren of iemand welkom te heten. Je zult ze moeten opzwepen, Laat 
dat terugkomen in de muziek. (Black Donalds March uit 1427?) 

 
 Een Salute zal vaak gespeeld worden bij een geboorte van een belangrijk kind, een nieuwe clan 

Chieff of als er een belangrijk persoon komt. Het zal vaak -met het medium van de Pipes- van de 
daken geschreeuwd worden. Vaak wordt dit met vreugde gespeeld, de buren zullen dit 
begrijpen.  
 

 Ook een Lament zullen de buren begrijpen. Speel dit alleen niet als een “dirge” –(lijkzang) maar 
als een Lament, langzaam en vooral met gevoel zodat de gehele omgeving weet dat er iemand 
overleden is en dat ze geen beschuit met muisjes komen halen.  
 

 Een March van toen is niet onze hedendaagse March.  
               Meer een soort verzamelnaam voor alles wat niet in de bovenstaande past.  Meestal speel je ze  
 “Bold” (gedurfd, brutaal) 
 
Als je de tune niet kent wordt het moeilijk goed te spelen. De tune “the MacKay’s Banner heb ik diverse 
keren gespeeld. Als ik dan bij expression meerdere keren de opmerkingen krijg als “excellent”. Heb ik 
het idee dat ik de tune goed heb begrepen.  
Ik heb nooit enkel 1 m.s. (manuscript) gepakt en nooit enkel 1 speler beluisterd die deze tune speelde.  
Ik heb er meerdere bekeken en meerdere beluisterd. Youtube of de wel bekende CD’s zijn mooie en 
handige tools. Maar verdergaan en vragen durven te stellen en vooral naar jezelf luisteren helpen al veel 
meer. Ook examinatoren en Judges hebben me enorm geholpen met sheets en Feedback. Gechat met 
de betere spelers. (Willie MacCallum) 
Soms zie je fouten in een boek staan, of zijn het geen fouten? Het Killberry Book heeft de tune “Ronald 
MacDonald of Morars Lament” als 4/4 neergezet. (S.w.w.S) in andere boeken als 3/4 (w.w.S). 
 Het zou stof tot nadenken kunnen zijn om te kijken of je accenten anders kan leggen.  (M.w.w.S) ?  
waarbij de laatste pulse iets meer Strong zou krijgen. Ik heb er een soort van combi van gemaakt.  
Het is altijd lastig de juiste snaar te pakken. 
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The tune's the thing, not the title. 
 
Er zijn talloze tunes met meerdere namen of zelfs zonder naam en soms ook nog verkeerd vertaald.  
“The MacDonalds are Simple” is er daar een van. “The MacDonalds are Honourable” zou beter zijn. 
 
 
Een heel lang verhaal kort makend: 

 Speel de tune nadat je hem goed begrepen hebt.  
 Het uitwerken ervan is al de tune leren, ermee bezig zijn kan tot diep in de nacht.  
 Het verhaal opzoeken/lezen kan je spel verbeteren.  
 Speel de tune en neem het op, luister terug. 
 Echter, laat de muziek je keuze maken, niet de titel.  

 

Tempo verschillen.  
 
Tempo is van groot belang bij Piobraichdan.  
(Piobraichdan = meervoud van Piobaireachd) 
 
Bij een Lament is tempo heel laag in de Ground. In een doubling of thumb variation (soort herhaling) zal 
het tempo IETS hoger liggen dan de Ground.  
Bij de Singling van een volgende variatie gaat het tempo vaak weer terug en bij de doubling weer ietsje 
omhoog. Mooie overgangen tussen je variaties zijn heel belangrijk. De luisteraar moet kunnen horen 
wanneer je aan het eind van een variatie bent gekomen (slow down) en hoe je de volgende variatie 
oppakt. 
 

Time en accenten.  
 

Ik kom hier maar even op. 
Als we een strathspey spelen of een andere 4/4 zul je het Swmw  accent spelen.  
De eerste beat krijgt een zwaar accent gevolgd door een weak accent een medium en weer een weak. 
Bij een ¾  zullen we Sww spelen. De eerste beat na de maatstreep krijgt een zwaar accent.  
 
Piobaireachd is all different. (Ik hoor het Andrew Wright nog zeggen)  
Een Simple Quadrupple time (4/4) zal je als een S.w.w.S. spelen.  
(Of iets van die orde, dat is afhankelijk van de tune. Soms is het muzikaler de 2e beat een zwaar accent 
te geven) In het boek van Dugald B.MacNeill staat de tune “Lament for the Only Son”. Hier wordt 
geadviseerd de eerste en 3e beat accent te geven en niet de 4e.  
Simple triple time (3/4) zal je w.w.S. spelen.  
Als we eerst 4/4 spelen en dan later over gaan in een Simple duple time (2/2)  (w.S.) zullen we de accent 
verschillen duidelijk moeten horen, gedurende de tune.  
 
Als je de accenten netjes speelt zal je een mooi ritme creëren.   
S.w.w.S S.w.w.S S.w.w.S S.w.w.S etc.  
Je haalt er een soort BEAT uit. 
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Canntairreachd 
 

 
 
Hierboven zie je een schema van de noten die een bepaalde klank kregen. De tunes werden gezongen 
en opgeschreven aan de hand van deze klanken. Dit zijn de basis noten. Voor andere groepen gelden 
andere klanken. Veel combinatie worden gebruikt om de basis noot aan te geven en een andere om de 
combinatie compleet te maken.  
 
 

Doublings & 
throws   D)  TRA  
   H A )  Dili  
   E (van lager dan E) DRE  

   
E (van hoger dan 
E) E-DRE  

   E naar hoge G che- dari of chehedari 

   F (van lager dan F) DARE  

   
F (van hoger dan 
F) VE-DARE  

   F (van F)  HE- DARE  
  check schema van l. G naar h. G em-bari of him-bari 

  check schema van l. A naar h. G en-dari of hin-bari  
 

 
 

 

 

  scale plain scale with  scale with  scale with  

    High G gracenote E gracenote D gracenote 

          

Low G     > M em him em dam  

Low A     > N en hin en dan 

B o hio eo to 

C o ho eo do 

D a ha ea   

E e che     

F ve he     

High G di  hi     

High A I       
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Grips 
On low A - ban, bain 
On B - tro 
On C - dro 
From D to D - adeda or ademda 

 
Hier heb ik geen voorbeeldplaatjes bij gebruikt. 

Echoing Beats of Double Echoes 
 
Belangrijk hier is te weten dat een double echo 2 beats neemt! 
B to B - hihorodo 
D to D - hiharara 
E to E - cherede 
F to F - herere 
High G to high G – hiriri 
 

 
                              1                      2             X                   X               etc 
Afhankelijk of deze aan het begin staat of aan het einde van een maat krijgt de eerste beatnoot het 
accent- iets langer aangehouden dus-  of de laatste noot (beat2) als deze aan het einde staat van een 
maat.   
 
On low A - hiharin 

  
                  X 
 
De Hiharin is GEEN officiële double echo. 
De E geeft de lengte en neemt de beat!  
Dat is bij de andere niet en dat maakt het verschil. 
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Andere variaties. 
De DITHIS en de SUIBHAL. 
Dit zijn variaties die vaak volgen na de ground of Urluar 
 

De DITHIS. – wordt uitgesproken als Gee-ish  
Dit kan worden vertaald als “Couplet” 

(De "D" van Dithis staat voor mij voor "Down" 
Als je een keer examen overweegt en een lijntje Dithis moet overschrijven)  

 Thema noot is lang en heeft een g grace noot. 
 Lage A heeft een E gracenoot (indien mogenlijk) 

  
Dit wordt geschreven in samenhang naar het schema boven. Bij.v. hin-en, hio-en, ho -en 
 
 

HIER ZIJN DE THEMANOTEN LANG 
 
Deze komt voor in “the Boat tune”.   

 
 
    (lange)  1    &   2    &   3    &   etc. 
Themanoot 
 
 
 

De SUIBHAL - wordt uitgesproken als Shoo-al                                                                                                                                                  
Dit kan worden vertaald als “Movement”  De “S” van Suibhal begint laag en eindigt hoog. 

 Lange Lage A met een G gracenote.  
 Themanoot is kort met D gracenote waar mogenlijk. 

 
   HIER ZIJN DE  THEMANOTEN KORT.  

    

Het voordeel van deze variatie is dat je een lange lage A kan overwegen met af en toe een themanoot 
bliebje. Bij “the Little Spree zou je dat mooi kunnen proberen.  
 

 
            Lang EN  2   en    3   en  4    en 
 
 
Dit wordt geschreven in samenhang naar het schema bovenaan,  
Bij.v. Hin-da, hin-do, Him-to.  
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Triplings      

 Dit wordt ook wel eens in plaats van de Taorluath gespeeld.   
 GDE gracenootjes die kort achter elkaar worden gespeeld en  
 daarna komt de thema noot.    

    

 Ggracenoot E gracenoot  D gracenoot   
* Lage A hin en dan   

      

 GDE gracenootjes op:      

 lage   G him-ba-em    
* lage    A Hin-da-en soms laten ze letters weg  
 B hio-to-eo    

 C ho-do-eo    

      

 Daarna komt de thema noot.    
bij.v. Hin-da-en + do    

      

 lage   G him-ba-em gevolgd door een lage G themanoot is soms 

  him bam em + bam. Niet schrikken maar kijken naar het schema! 
 
 

 
 
 
 

De benamingen van deze movements hoef je allemaal pas te weten als je gaat werken voor je 
Piobaireachd Certificate of Level 7. Laat je niet afleiden door de benaming in de canntaireachd. 
Met 123 C, 123 C  kom je ook heel ver. 
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L.T.C. 
  De te spelen thema noot komt voor het symbool! 

Leumluath L Bare bij.v. Hin-bare, hio-bare 

Taorluath T Darid bij.v. hin-darid, hio-darid 

Crunluath C Bandre bij.v. hin-bandre, hio-bandre 
 
 

L       

 De Leumluath wordt altijd naar een E gespeeld!   

 Van D is deze anders namelijk harode met gebruik van de B gracenoot!  

 

2 lage G's + D gracenoot. 
    

T      

 

De Taorluath wordt bijna altijd naar Lage A 
gespeeld! Soms naar lage G.   

 De Taorluath A-Mach wordt geschreven als uit het schema met een grip ertussen 

 Dus Hio tro eo,  Ho- dro-eo,  hio tra ea   
 

C      

 Hier kennen we er 4 van.    

 De standaard als voorgeschreven. Bandre   

 Naar lage G is BAMDRE     

 Vanaf D is het HAROBANDRE.    

      

 De C- Breabach is een Crunluath met daarna de 2 noten extra.  
 De C- Fosgailte zijn de eerste 2 nootjes uit het schema + DRE  

 

De C- A-mach is eigenlijk 
Een grip met DRE B) Hio- tro-dre    

   C) Ho-dro-dre   

   

D) Hio-tra-dre 
 
Dit kan alleen op 
de B, C en D.  
De Dre word 
‘open’ gespeeld. 
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Als je gaat oefenen, enkele gouden regels; 
 

1. 
Oefen een stukje techniek nooit te snel achter elkaar, je krijgt een notenbrij wat het niet gaat worden.  

Onderstaand stukje is ook moeilijk te lezen. 

Oefening Oefening Oefening Oefening Oefening Oefening Oefening Oefening 

Mooier wordt het met; 

Oefening, - - - - rust- - - - - Oefening, - - - - rust- - - - - Oefening, - - - - rust- - - - -  

Oefening, - - - - rust- - - - - Oefening, - - - - rust- - - - - Oefening, - - - - rust- - - - -  etc.  

2. 
Neem in het begin niet te lange tune’s,  
Buiten het oefenen op de lastige stukjes moet je het ook nog weten te onthouden en volhouden op 
pipes.  
 

3. 
Durf te wachten met naar een andere noot te gaan. Vooral lange noten.  
Een korte noot wordt niet korter maar een lange noot wordt wel langer! 
 
Een man staat bij een bushalte, de bus komt eraan en stopt. De deuren gaan open en de buschauffeur 
wacht en kijkt de man aan die bij de halte staat. Deze beweegt niet. Pas op het moment dat de deuren 
weer dicht gaan springt de man in de bus. Dit is de ware Piobaireachd speler. 

4. 
Let op Detail!!! 

Piobaireachd is spelen wat er eeuwen geleden werd geschreven en mag eigenlijk niet veranderen.  
Met MSR, hornpipes, jigs etc doen we dat maar al te graag,… maar NIET in de ceol mor.  
Een E gracenote is een E gracenote. Een mooi voorbeeld is “Lament for Sir James MacDonald”                          
1e variatie. G.D.E. gracenotes of,… G.E.D.? 
 
Een goede speler let op dingen als een ober in een *** Michelin restaurant. 
De borden zijn netjes en schoon. Bestek in de goede volgorde, genoeg glazen en extra gepoetst en het 
tafelkleed is schoon. Het is anders dan bij de plaatselijke snackbar. 
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5. 
Speel noten aan elkaar verbonden van gelijke waarde nooit gelijk!  
Het wordt te mechanisch, wiskundig. Het wordt kleurloos. Speel de eerste noot van het groepje net iets 
langer.  
 

6. 

Piobaireachd bestaat uit meerdere componenten. 

 De sound, speel NOOIT met een ongestemd vreselijk klinkend instrument. 
Dat wil zeggen een passend riet, luchtdicht goed afgesteld.  

 Techniek, Zorg ALTIJD dat je goed opgewarmd bent zodat je de goed geoefende techniek er 
mooi uit kan halen.  

 Muzikaliteit, zie boven.  
 Nog meer? 

 

7. 

Een Piobaireachd is een reis naar het einde van de muziek.  

Hoe je de reis neemt, is je eigen keuze. 

Let er wel op dat dit niet de laatste noot is na je C variatie. Je gaat na de Crunluath variatie terug naar  
de eerste lijn van de Ground. Bij hele korte tunes zou je de hele Ground nog een keer kunnen spelen. 
Even terugkomend naar de basis. Laten horen hoe het begin ook alweer klonk. En voor jezelf, 
terugkomen naar de basis.  

8. 
Eigenlijk kan niemand je echt controleren op hoe het toen gespeeld zou zijn.  
Tegenwoordig maken we wel een combinatie van het gehele verhaal.  
 

9. 

Practice makes NOT perfect, it makes permanent!  Dat geldt ook voor goed geoefende fouten. Speel 
dus af en toe je tune voor een instructeur om er zeker van te zijn dat je echt alles goed doet. 

Veel oefenen is goed maar let erop wat en hoe je oefent. Veel geoefende fouten haal je niet zomaar 
uit het systeem.  

10. 

Iedere beginnende Piobaireachd speler is als een stukje kaas, het zal allemaal moeten rijpen.      
Dat kost tijd, geduld en inzet. Maar het is een geweldige smaak als het klaar is.  
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