Werkstuk methodiek

Jurjan Lipke
Schumann Akademie
5 maart 2014

Orgel

Scriptie
Hoofdstuk 1: Inleiding
§1.1 Vooraf
De 11de eeuw was voor de westerse muziekgeschiedenis van cruciaal belang. ₁ Eén van de redenen
daarvoor was dat het notenschrift werd uitgevonden. Guido van Arezzo verzon een systeem om het
verschil tussen halve en hele noten vast te leggen. In de tijd daarvoor experimenteerde men al met
het vastleggen van muziek (bijv. d.m.v. zgn. ‘neumen’), maar de uitvinding van Van Arezzo betekende
de doorbraak voor de muzieknotatie. Dat zorgde er dus voor dat behalve improvisatie ook
compositie een manier werd om muziek over te brengen. Vóór de uitvinding van het notenschrift
improviseerde men er lustig op los. Men kón immers niks op papier zetten; hoogstens werd een
interessant muzikaal gegeven mondeling doorgegeven. Maar toen de mogelijkheid zich aandiende
om muzikale gedachten te noteren, kon een muziekstuk los van de uitvoerder bestaan.
Betekende dat dat men niet meer improviseerde? Zeker niet! Veel composities ontstonden juist uit
improvisatie. In de 16e eeuw bijvoorbeeld was een belangrijk onderdeel van de muziekopleiding om
contrapuntische tegenstemmen (improviserend) aan een (gregoriaanse) melodie toe te voegen
(sortisatio). ₂ Ook van J.S. Bach (en zijn tijdgenoten) is bekend dat zij veel improviseerden en dat
onderwijs in deze muziekdiscipline veelvuldig aan bod kwam. Veel beroemde (orgel)stukken uit die
tijd zijn improviserend tot stand gekomen.
Tot zover dit ‘kijkje in het verleden’: we leven nu in 2014! Hoe is het vandaag de dag met
improvisatie in het orgelonderwijs gesteld? Neemt improvisatie nog net zo’n belangrijke plek in als
vroeger? Of heeft de muzieknotatie de improvisatie verdreven? Is improvisatie eigenlijk nog wel
nodig? We hebben toch een schat aan literatuur en goede koraalboeken voor handen? En stel dat
het misschien toch wel belangrijk is, hoe zouden we dit dan het beste kunnen vormgeven?
Over bovengenoemde vragen gaat deze scriptie.
Na het bestuderen van dit schrijven weet u óf men op dit moment lesgeeft in improvisatie, hoe men
(eventueel) lesgeeft in improvisatie, of het nodig is om les te geven in improvisatie en op welke
manier men kan lesgeven in improvisatie!

§1.2 Waarom een onderzoek naar improvisatie?
Toen ik negen jaar was, kreeg ik mijn eerste orgelles. Zoals bijna iedereen in die tijd werkte ik de
methode van Folk Dean door. (In deze technische methode wordt geen enkele aandacht aan
improvisatie geschonken.) Tijdens mijn lessen heb ik (volgens mij) geen (of weinig) improvisatieopdrachten gedaan. Ik herinner mij dat ik thuis, in mijn eigen tijd, wel van alles verzon: gewoon
omdat ik het leuk en ontspannend vond!
Toen ik op mijn 12e voor het eerst in de kerk speelde, kwam ik erachter dat het toch wel erg handig is
om niet elk voorspel of elke intonatie uit een boek te halen. Het is erg ‘spannend’ (en bevredigend)
om in te spelen op de sfeer van de dienst of op wat de dominee zegt. Daarnaast is het bijna
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onmogelijk om zóveel koraalbundels te hebben, dat van elk lied een voorspel te vinden is, zonder dat
het saai wordt!
Door zelfstudie, doorzettingsvermogen en handigheid is het me gelukt om op een redelijk niveau ter
plekke muziek (in mijn geval vooral voorspelen) te verzinnen en uit te voeren, oftewel: te
improviseren. (Ik heb dat woord al een aantal keer genoemd en om te voorkómen dat er
misverstanden ontstaan, is het goed om de letterlijke betekenis van ‘improviseren’ te noemen:
improviseren (in het Latijn: ‘onvoorzien’) is ‘onvoorbereid handelen’, oftewel: ‘het spontaan creëren
van nieuwe muziek’.)
Doordat ik, zoals ik net schetste, zelf weinig of geen les in improvisatie heb gehad, ben ik benieuwd
hoe dat nu, anno 2014, is gesteld. En omdat ik zelf heb ervaren dat het kunnen improviseren erg
handig is in de kerkelijke praktijk (‘orgel’ en ‘kerk’ zijn ook vandaag de dag nog erg met elkaar
verbonden!), wil ik graag weten of het loont om beginnende orgelleerlingen al iets bij te brengen van
de ‘kunst van het improviseren’. Of is het een kwestie van talent en komt het je (al dan niet)
aanwaaien? Het is mij toch immers ook gelukt (zonder structurele lessen in de beginperiode)?

§1.3 De onderzoeksvraag
Om te voorkomen dat deze scriptie te breed en veelomvattend van opzet wordt, zal ik mijn
onderzoeksvraag afbakenen. Ik ga me voornamelijk met 2 ‘pijlers’ bezighouden; enerzijds zal ik
onderzoeken wat men in de Nederlandse orgelwereld al doet aan improvisatie in de orgelles.
Anderzijds zal ik een aantal aanbevelingen doen (als die er zijn) hoe improvisatie idealiter zou
vormgegeven kunnen worden. Dit leidt samenvattend tot de volgende onderzoeksvraag:

Op welke wijze geven de Nederlandse orgeldocenten les in improvisatie aan beginnende leerlingen en
hoe zou dit onderdeel idealiter vormgegeven kunnen worden?

Zoals valt te lezen, richt ik mij op de beginnende leerling. Ik specificeer een leerling als ‘beginnend’
als hij/zij nog niet langer dan twee jaar orgelles heeft. Een beginnende leerling kan zowel een
beginnend kind als een beginnende volwassene zijn, hoewel ik mij vooral op het beginnende kind zal
focussen.

§1.4 Inhoud van het betoog
De inhoud van mijn betoog (hoofdstuk 2) zal, net zoals ik in de vorige paragraaf al aangaf, eigenlijk in
twee stukken in te delen zijn. In het eerste stuk (§2.1 t/m §2.3) zal ik de resultaten van het onderzoek
onder de Nederlandse orgeldocenten weergeven. Dit gedeelte zal enigszins ‘droog’ van opzet zijn,
omdat het in feite om een verzameling antwoorden gaat. Hoewel ik hier en daar al voorzichtig
interpreteer, een verduidelijking maak of de kern probeer te vatten, komen de uiteindelijke
conclusies pas in hoofdstuk 3 aan de orde.
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In het tweede stuk (vanaf §2.4) ga ik een aantal (onderbouwde) aanbevelingen doen over het belang
(of niet) van improvisatie in de orgelles en hoe dit lesonderdeel (al dan niet) vormgegeven zou
kunnen worden. Met ‘onderbouwd’ bedoel ik door literatuur onderbouwd.
Ik ben mij er van bewust dat het eigenlijke betoog pas in §2.4 begint, maar aangezien het onderzoek
onder de orgeldocenten (§2.1 t/m §2.3) bijdraagt aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag,
heb ik er toch voor gekozen om de bespreking van het onderzoek in hoofdstuk 2, (‘Het betoog’) te
plaatsen.

§1.5 Voor wie is deze scriptie bedoeld?
Voordat het betoog begint nog een slotopmerking om de inleiding mee af te sluiten: ik hoop dat u,
na het lezen van mijn inleiding en mijn onderzoeksvraag, nieuwsgierig bent geworden naar de
verdere inhoud van deze scriptie. ‘Nieuwsgierig’, omdat het ‘kijken in de keuken’ van (andere)
orgeldocenten (“hoe geven zij vorm aan improvisatie?”) deuren opent voor eigen nieuwe inzichten.
Maar ook ‘nieuwsgierig’ omdat het altijd verfrissend is om ‘eigen handelen en denken’ te vergelijken
en te verrijken met interessante inzichten vanuit de literatuur.
Voor een ieder, die zich hier door aangesproken voelt: voor u is deze scriptie bedoeld!
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Hoofdstuk 2: Betoog
Deel a: Het onderzoek
§2.1 Beschrijving van de werkwijze
In deel a van hoofdstuk 2 beantwoord ik het eerste gedeelte van mijn onderzoeksvraag: ‘Op welke
wijze geven de Nederlandse orgeldocenten les in improvisatie aan beginnende leerlingen?’ Om op
deze vraag een gefundeerd antwoord te krijgen, heb ik een vragenlijst (m.b.v. ‘google formulieren’)
gemaakt. Via een internetpagina₃ heb ik zoveel mogelijk mailadressen van organisten verzameld.
Door op een naam van een organist te klikken, kwam ik in de meeste gevallen op de website van de
betreffende organist. Hierop was vaak het mailadres te vinden. Ik heb bij alle organisten
gecontroleerd of ze bevoegd waren om orgelles te geven (dit stond bijna altijd bij de ‘CV’s’ vermeld),
omdat ik enkel de mening van docenten wilde weten, die ook daadwerkelijk in het bezit zijn van een
onderwijsakte op het gebied van orgel.
Ik heb de vragenlijst uiteindelijk aan 142 orgeldocenten verstuurd. Ik kreeg meteen 5 automatische
mails terug, omdat het mailadres niet klopte. Van de 137 aangeschreven docenten hebben 57
personen gereageerd. Dat is een reactiepercentage van 41,6%. ’s Werelds meest vooraanstaande
leverancier van online enquêtes stelt dat een percentage van 20 – 30% respondenten als zeer
succesvol kan worden beschouwd. (“Voor online enquêtes waarbij er geen sprake is van een eerdere
relatie met de ontvangers, wordt een reactiepercentage van 20-30% als zeer succesvol beschouwd.”₄)
Ik durf te stellen dat ik d.m.v. de 57 reacties een redelijk tot goed beeld van de mening van de
Nederlandse orgeldocent kan geven!
§2.2 De vragenlijst
Ik heb bewust voor een mix van open en gesloten vragen gekozen. De gesloten vragen geven snel
een overzicht van bepaalde reacties. De open vragen daarentegen laten veel meer de specifieke
antwoorden van de docenten zien. Hieronder volgt de vragenlijst. Bij elke vraag geef ik een korte
toelichting. De antwoorden bespreek ik in de volgende paragraaf.

Vraag 1:
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Toelichting: Men kan ervoor kiezen om dit vak leeg te laten, indien met liever anoniem wil invullen. In
deze scriptie zal ik geen namen van respondenten noemen.

Vraag 2:

Toelichting: Ik ben benieuwd of er nog veel orgelles wordt gegeven aan leerlingen. Je hoort/leest
weleens dat het treurig is gesteld met het aantal orgelleerlingen. In de volgende paragraaf laat ik zien
in hoeverre dat voor de lespraktijk van de aangeschreven organisten geldt.

Vraag 3:

Toelichting: Ik wil weten op welke wijze de geënquêteerden het begrip ‘improvisatie’ omschrijven.
Heeft iedereen hetzelfde beeld bij dit begrip?
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Vraag 4:

Toelichting: Vanaf dit punt kunnen er twee wegen worden ingeslagen. (Improvisatie moet géén plek
krijgen in het onderwijs of improvisatie moet wél een plek krijgen in het onderwijs aan de beginnende
leerling.) Ik heb voor de duidelijkheid een duiding gegeven van de ‘beginnende leerling’.

Vraag 5a:

Toelichting: Dit scherm krijgt men alleen als men bij vraag 4 (zie hierboven) ‘nee’ heeft ingevuld. Het
is interessant om te weten waarom men vindt dat improvisatie géén plek in het onderwijs aan de
beginnende leerling moet krijgen. Na het invullen van dit scherm is de enquête afgelopen.
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Vraag 5b:

Toelichting: Dit scherm krijgt men alleen als men bij vraag 4 (zie hierboven) ‘ja’ heeft ingevuld. Ik
vraag om de reden(en) waarom men vindt dat improvisatie onderdeel moet uitmaken van de orgelles.

Vraag 6:

Toelichting: Als je weet dat docenten improvisatie aan de orde willen laten komen in de orgelles aan
beginnende leerlingen, dan is het ook goed om te weten hoe váák dit moet gebeuren. Hopelijk zegt
dit wat over de mate van belangrijkheid van dit lesonderdeel. Vandaar deze vraag.
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Vraag 7:

Toelichting: Bij mijn omschrijving van de beginnende leerling (zie vraag 4) heb ik het beginnend kind
en de beginnende volwassene over één kam geschoren. Ik ben benieuwd of de orgelleraren hier
onderscheid tussen maken.

Vraag 8a:

Toelichting: Dit scherm krijgt men alleen als men bij vraag 7 ‘nee’ heeft gekozen. Ik vraag om een
aantal praktische voorbeelden hoe men improvisatieonderwijs vormgeeft. Ik hoop op deze manier een
rijtje met concrete oefeningen/voorbeelden/tips ed. te krijgen. Ik maak geen onderscheid meer tussen
kinderen en volwassenen (omdat men dus bij vraag 7 ‘nee’ heeft gekozen.) De geënquêteerde is na
deze vraag klaar met de vragenlijst.
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Vraag 8b:

Toelichting: Dit scherm krijgt men alleen als men bij vraag 7 ‘ja’ heeft gekozen. In principe is dit
scherm hetzelfde als bij vraag 8a. Echter: hier vraag ik specifiek om werkvormen voor kinderen en bij
het volgende scherm (zie vraag 9) vraag ik specifiek om werkvormen voor volwassenen. Zie het
scherm bij vraag 9:

Vraag 9:

Na dit scherm zijn ook ‘degenen, die deze route hebben gekozen’ klaar met de vragenlijst.
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§2.3 De antwoorden
Ik geef nu van elke vraag (m.u.v. vraag 1) een overzicht van de antwoorden. Ik probeer bij open
vragen, indien nodig, een overzicht van de (meest) gegeven antwoorden te geven. Uiteindelijke
conclusies volgen in hoofdstuk 3.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 2: Aan hoeveel orgelleerlingen geeft u op dit moment les?

Toelichting: De resultaten spreken voor zich. Het is opvallend dat het merendeel van de respondenten
(37%) meer dan 10 orgelleerlingen heeft. Tevens valt op dat een derde van de docenten een
bescheiden lespraktijk heeft (1-5 leerlingen).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 3: Wat is volgens u een goede omschrijving van het begrip ‘improvisatie’?
Overzicht van alle reacties op vraag 3: (Dit zijn de (achter elkaar gezette) letterlijke reacties van de
geënquêteerden.)
Met behulp van modellen in een consistente stijl zelf muziek bedenken en spelen met minimale
voorbereiding. Muziek maken zonder 'muziek'. Oftewel: muziek bedenken en uitvoeren tegelijk, al dan niet
met behulp van tevoren vastgelegde elementen. Dit alles om de creativiteit, het plezier in muziek maken, het
vormbesef en het fantasierijk omgaan met het instrument van de improvisator te bevorderen. Dat hangt af
van de mate van gevorderdheid van de leerling. Voor beginners, en vooral voor jonge kinderen kunnen er
twee dingen gebeuren: òf een heel spontane improvisatie waarbij geluiden uit de omgeving kunnen worden
nagedaan, of het toevoegen van enkele kwint tonen aan een bestaand liedje. Bij de wat meer gevorderden
kan er wat meer uitbreiding aan bovengenoemde, maar geef ik wel een duidelijk kader waarbinnen iets
verzonnen kan worden: een aantal tonen; een maatgevoel, en een versvoet.... Uiteindelijk een complete
improvisatie spelen zoals ik zelf doe: ik speel soms een heel weekend alle diensten compleet met
improvisaties, dat zie ik nauwelijks gebeuren Het maken van al dan niet geordende muziek, zonder een
voorafgegaan vastleggen ervan. Daar is een heleboel over te zeggen, laat ik me beperken tot 'je fantasie de
vrije loop laten, al dan niet vorm- thema- en/of idioomgebonden. Voor mij bestaan er twee sporen: improvisatie, de gedachte, het gevoel de vrije loop geven en gunnen waarbij in eerste instantie eerst het besef
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moet ontstaan en groeien dat datgene wat je doet ook " mag" - improvisatie, ingebed in vormen en
structuren; een verdere ontwikkeling. De gedachte en gevoel weten te kanaliseren, leggen in een bepaald
idioom, waarbij de vorm / structuur niet de remmende factor moet zijn een betoog leren houden met muziek
als spraak fantaseren aan de hand van een weloverwogen vorm Enerzijds 'handigheid': harmoniseren van
liederen, harmonisch uittreksel spelen van een stuk, moduleren, transponeren, cadensen in allerlei
toonsoorten. Wat loskomen van papier. Anderzijds 'echt' improviseren: je muzikaal, spontaan en creatief
uiten. Muziek bedenken / laten ontstaan en op hetzelfde moment uitvoeren. op eigentijdse wijze of naar
historisch voorbeeld ambachtelijk vormgeven aan creatieve impulsen Improvisatie is zitten en spelen. Met of
zonder een opgegeven thema/melodie. Spontaan creëren van muziek aan de hand van eerder geleerde
muzikale patronen Het onvoorbereid op diverse, originele wijzen ontwikkelen van een aangereikt
thema. Improvisatie is het ter plekke creëren van iets wat voordien nog niet bestond. Of het nu
koraalgebonden of vrije improvisatie betreft, improvisatie behoeft altijd vorm, structuur en
materiaalbeheersing. Voor de amateurorganist die ook kerkdiensten begeleidt, is het van groot belang dat
hij/zij ook kan harmoniseren. Harmonisatie is het fundament onder improvisatie. Het ter plaatse uiting geven
aan muzikaal creatieve thema's en die, gestructureerd of ongestructureerd, aan de ruimte prijsgeven. Niet
genoteerde en ter plaatse verzonnen muziek ten gehore brengen Op hetzelfde moment bedenken en
uitvoeren van muziek. Het muzikaal uitvoeren van een op het moment zelf ontstaan idee. ter plekke, zonder
voorbereiding, iets bedenken ter plekke iets verzinnen en uitvoeren. In eerste instantie de leerling
onvoorbereid een melodie voorzetten en daarmee zijn muzikale gang te laten gaan. het spontaan creëren of
bedenken van concepten ter plekke fantasie; kaders; vormbesef; harmonieleer; bij organisten is het (kerk) lied
een goed startpunt : Harmoniseren, een korte intonatie, daarna een langer voorspel maken, verschillende
variatie-vormen uitproberen. Niet aanmodderen, een docent geeft stijlvol kaders aan en evalueert ook met de
leerling. Improvisatie is de kunst van het uitvinden van je eigen muziek. Daarbij kun je je laten inspireren door
andere musici. Een improvisatie vertelt iets over jezelf. Spelen vanuit innerlijke voorstelling. een spontane
inval die in bestaande muzikale vorm wordt om gezet in inspirerend muziek maken. de kunde en gave om een
auditieve beleving neer te zetten op een muziekinstrument, waarbij de voorbereidingstijd hiervoor nagenoeg
nihil is. Het spontaan creëren en uitvoeren van muziek met behoud van structuur en samenhang van de
compositie. Iets is anders is fantaseren waarin die samenhang minder van belang is. muzikale improvisatie is
het spontaan omgaan met ritmische en tonale patronen met beperkingen Iets voor het moment bedenken of
inrichten. Dat je op elk spontaan moment over een thema of lied kunt fantaseren in een bepaalde stijl. Het
wordt terplekke bedacht. oeh da's moeilijk euhe dat je speelt wat er had kunnen staan eigen muzikale
gedachten in klank omzetten Een spontane compositie. Musiceren met spontaniteit en eigen creativiteit. Met
'ambachtelijkheid' als vertrekpunt (m.a.w. training en studie is nodig). Improviseren kan ook gebeuren bij het
interpreteren van muziek (bijv. basso continuo). In ieder geval is er altijd sprake van iets onvoorspelbaars. Het
inspelen op onverwachte gebeurtenissen. Een al dan niet voorbereid spel met muziek, klank en vorm Muziek
maken die niet op papier staat. Deze muziek komt van binnenuit en de maker daarvan bepaalt zelf de vorm.
Eigenlijk de oervorm van muziek maken. Als je van blad speelt, of een bestaand stuk uit het hoofd speelt,
improviseer je niet. Alles wat daarbuiten valt, noem ik improvisatie Bestaande of te bedenken melodieën of
thema's verwerken in contrapunt en harmonie in de ruimste zin van het woord. Het op het moment van
spelen onvoorbereid kunnen bedenken en vertolken van muziek. Een kunst die alleen kan worden bedreven
als er grondige voorbereiding aan vooraf is gegaan. Verklanken van innerlijke voorstellingen. Omzetten van
iets muzikaal ontastbaars naar een hoorbare/voelbare/beleefbare/emotierijke verklanking. een compositie,
die alleen op het moment van spelen ontstaat en daarna weer verdwijnt. Structuur, stijl en vormbeheersing
zijn dan ook van wezenlijk belang. creatief leren omgaan met muziek door zelf dingen te bedenken. Het aan
het klavier uitwerken van zich voordoende muzikale thematiek. Ter plekke spontaan verzinnen en spelen. Met
globale voorbereiding over structuur en registratie. Het uiteindelijke eindresultaat is nooit bekend. Dat is als
een leerling in staat is wat theoretische kennis over vorm, melodie en harmonie toe te passen in een vrije
improvisatie. Spelen zonder een uitgeschreven compositie. Ontwikkelen van creatieve muzikale vermogens
van de leerling. De leerling moet hiertoe wel iets in zich hebben, je kunt niet alles leren maar wel veel
ontwikkelen. Improviseren betekent vanuit het latijn letterlijk 'onvoorzien'. Het is dus voornamelijk het
spontaan bedenken van thema's en melodieën waarmee je gaat spelen. Zelf improviseer ik vooral op
bestaande liederen door daar thema's aan toe te voegen en dergelijke. Alle vormen van musiceren waarbij het
voorgeschreven notenbeeld los wordt gelaten of wordt aangevuld. Het zonder voorbereiding gestructureerd
kunnen musiceren op of zonder een opgegeven thema. Vrij spelen zonder voorbereiding. Een muzikaal gedrag
waarbij het creatief- bezig -zijn in de plaats komt van het lezen van een partituur en het uitvoeren van een
genoteerd muziekstuk. Verder blijven bij een improvisatie alle andere onderdelen in het speelgedrag
onveranderd van kracht. De improvisatie is tevens een spontane muzikale uiting die moet worden gevoed met
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elementen die van te voren bedacht zijn of op zijn minst tijdens de uitvoering moeten worden bedacht. Dit
laatste is alleen weggelegd voor professionals en zeer begaafde talenten. Het eerste kan een ieder die orgel
speelt leren op alle niveaus. zie verder mijn boek: "Orgel studeren...hoe moet dat" waarin een hoofdstuk
wordt gewijd aan de improvisatie. Ofwel instant-composing (met enige voorbereiding) of reactie op een
musisch gegeven (spontaan) Het spelen van zelf bedachte muziek, die (indien het orgelmuziek betreft), kan
fungeren als voor- en naspel, als koraalharmonisatie, of als vrije orgelmuziek volgens een goede structuur,
gebaseerd op historische voorbeelden of volgens een creatieve, ongebonden opbouw. Creatief omzetten van
"muzikale gedachten" naar muziek, zonder gebruik te maken van bladmuziek het zelfstandig bedenken van
manieren om een gegeven thema/melodie/motief te behandelen binnen de mogelijkheden van het eigen
instrument.

Hieronder volgt een ‘wordle’ van bovenstaande reacties. (Een wordle telt alle woorden in een stuk
tekst. Woorden, die vaak voorkomen, zijn prominenter aanwezig. (Bijv. door tekstgrootte of dikte.)
Woorden, die minder vaak voorkomen, worden kleiner afgedrukt.)

Toelichting: Bij het bekijken van de ‘wordle’ vallen een aantal woorden meteen op: muziek,
improvisatie, spelen, voorbereiding, spontaan, bedenken, moment, muzikale, uitvoeren. Van (een
gedeelte van) deze ‘grote woorden’ valt de volgende zin te maken: ‘Improvisatie is een vorm van
muziek maken/bedenken/uitvoeren, dat spontaan (zonder voorbereiding) dient te gebeuren.’
In de antwoorden van de orgeldocenten vallen de volgende zaken op:
- Veel personen denken bij improvisatie aan zoiets als muziek maken zonder papier
(spontaan/berustend op creativiteit/verklanken van innerlijk ed.).
- Er wordt wel vaak genoemd dat er studie aan vooraf dient te gaan. M.a.w. kennis van (of oefening
in) vormen/stijl/structuur dient aanwezig te zijn.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 4: Moet improvisatie volgens u een plek krijgen in het muziekonderwijs aan de beginnende
leerling?

Toelichting: Het overgrote merendeel (82%) vindt dat improvisatie een plek moet krijgen in het
onderwijs aan beginnende leerlingen (kinderen en volwassenen, die op z’n hoogst 2 jaar orgelles
hebben gehad.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 5a: Waarom moet improvisatie géén deel uitmaken van de orgelles aan de beginnende
leerling?
Overzicht van alle reacties op vraag 5a: (Dit zijn de (achter elkaar gezette) letterlijke reacties van de
geënquêteerden.)
Voor mensen die geen aanleg hebben is het plezier er snel af. Wie wel aanleg vertoont moet natuurlijk
gestimuleerd worden. Omdat niet iedereen daarvoor geschikt is. Natuurlijk kun je bepaalde dingen aanleren
maar de een leest gemakkelijker van blad en de ander improviseert gemakkelijk. Het hangt af van de
mogelijkheden en wensen van de leerling. Ik probeer het wel te stimuleren, maar als een leerling aangeeft dit
niet te willen of er onzeker van wordt, laat ik het liggen. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik alleen volwassen
orgelleerlingen heb (gehad). Eerst zullen die modellen eigen gemaakt moeten worden en dus de nodige
speltechniek, leesvaardigheid, stijl- en theoretische kennis etc. moeten worden opgedaan. Anders zal de
'improvisatie' blijven steken in het afdraaien van succesnummertjes. Naar mijn idee moet een leerling zich
eerst muzikaal enigszins vormen. Tegelijkertijd verkent hij dan allerlei mogelijkheden die hem voor wat betreft
het improviseren in het zadel helpen. omdat eerst de basisvaardigheden verworven moeten worden. Wie nog
geen besef heeft van elementaire harmonieleer, zal m.i. nog niet in staat zijn te improviseren. Een beetje
"rommelen aan het klavier" lukt daarentegen misschien al aardig. Maar dat is nog geen improviseren. omdat
het gebrek aan technische vaardigheden belemmeren Het is aan de leerling aan te geven of die
wens/behoefte er is. Mijn pianojuf (destijds) merkte mijn creativiteit en begon met akkoordaanwijzingen en
vormonderscheid. Omdat en beginnende leerling eerst de beginselen van muziek onder de knie moet
krijgen Het zou wel kunnen maar dan moet eerst de muziektheorie, voornamelijk de kwintencirkel en
kerktoonsoorten, goed behandeld zijn. Veel improvisaties gaan over Psalmen en die worden nog te vaak in
grote- of kleine terts gespeeld wat in veel gevallen dus fout is.

Toelichting: Hierboven staan dus de antwoorden van 10 personen, omdat zij bij vraag 4 ‘nee’ hebben
ingevuld.
Samengevat geven deze orgeldocenten de volgende redenen om improvisatie niet aan beginnende
leerlingen aan te bieden:
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- Niet iedereen is geschikt (heeft aanleg) voor improvisatie.
- Alvorens men aan improvisatie begint, moet men zich bepaalde muzikale basisvaardigheden eigen
hebben gemaakt (bijv. harmonieleer, techniek, theoretische kennis ed.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 5b: Waarom moet improvisatie deel uitmaken van de orgelles aan de beginnende leerling?
Overzicht van alle reacties op vraag 5b: (Dit zijn de (achter elkaar gezette) letterlijke reacties van de
geënquêteerden.)
Belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. Belangrijk voor het leren verstaan / proeven van de verschillende
muzikale talen. Belangrijk voor de eigen te ontwikkelen muzikale emotie. - gehoortraining - het aanleren van
een klankgreep associatie - het ontwikkelen van een harmonisch en melodische intuïtie - het ontwikkelen van
vormprincipes in de muziek - het ontwikkelen van speeltechniek - het ontwikkelen van inzicht in bestaande
composities vorm/harmonie/melodiek Belangrijkste reden is in dit geval niet het improviseren an sich, maar
het vrij bewegen over het klavier. In veel lesmethodes beweegt de leerling zich aanvankelijk alleen maar rond
de centrale c en zijn hoge en lage tonen (plus zwarte toetsen) nog lang niet in beeld. Improvisatieopdrachten
kunnen dan helpen om ook die "toetsen voor gevorderden" gewoon te gaan gebruiken. - leren vertrouwd
raken met het instrument en de techniek - ontwikkelen muzikaal voorstellingsvermogen - plaats voor
creativiteit naast het noten leren Er moet natuurlijk wel een enige aanleg zijn, anders is het paarlen voor de
zwijnen werpen en kost het veel energie en levert het alleen maar frustratie op. 1. Het geeft vrijheid aan de
speler; niet altijd gebonden aan een boek. 2. Je kunt spontaan inspelen op situaties; m.n. belangrijk voor
kerkorganisten. 3. Het geeft inzicht in akkoorden, vormen, etc. 4. Vroeger was improviseren onderdeel van
muziekles. Instrumentverkenning is het best te doen d.m.v. improvisatie. Bovendien bevorder je de
speelvaardigheid, het 'durven doen' en het voorstellingsvermogen van de leerling. Na wat langer lessen wil die
meestal graag zijn geoefende 'stukjes' spelen en is het animo voor improviseren soms wat minder. - Meteen
beginnen met notenschrift laat het inwendige gehoor links liggen (noot-greep associatie) - Snellere technische
ontwikkeling - Betere kennis van het instrument - Snellere grondiger muzikale ontwikkeling het verrijkt je
leven en als je het kunt, kun je er nog beter je muzikale ei in kwijt dan in de interpretatie van andermans
werk. Creativiteit bij beginners stimuleren. En als we het over kinderen hebben moeten we dat zeker meteen
prikkelen. vroegtijdig ontwikkelen speel vaardigheden, spontan, Ga a.u.b. naar mijn website
www.roelanddereuver.nl klik op docent, daarna op prive-docent en daarna op visie een aanpak. Daar beschrijf
ik mijn visie op het beginnend onderwijs. Er zijn teveel leerlingen in het verleden "grootgebracht" met gelijk
noten lezen en dit vertalen naar een handeling. Je kunt dus een kunstje leren zonder werkelijk muzikaal te
zijn. het speelplezier wordt vergroot door het 'zelf verzinnen' inzicht in toonsoorten/maatsoort/vorm etc
neemt toe Het muziekonderwijs dient te starten vanuit de improvisatie, toch? Als er aanleg iets moet dit zo
vroeg mogelijk ontwikkelt worden, da ze niet altijd aan een notenbeeld vastzitten. 1) veel kinderen vinden
noten lezen een raar gebeuren in de beginne,dus meteen ook andere zaken aanbieden: een tekening
uitbeelden, fantaseren naar aanleiding van tegenstellingen ( hoog, laag, langzaam, droevig/vrolijk, etc) of een
vraag - en antwoordspel in muzikale zin. Docent improviseert mee, vier-handig. 2) veel kinderen durfen hun
rijke fantasie niet te uiten, omdat ze denken dat ze een stukje keurig foutloos moeten spelen volgens de
lesboekjes. Haal kinderen weg uit dit saaie format. muziekonderwijs is vergelijkbaar met taalonderwijs:
communicatie. Het (vrijwel) direct kunnen (re)ageren is in communicatie essentieel meest voor de hand
liggend: jong geleerd is oud gedaan. Improvisatie leren is net als een taal leren Loskomen van papier en
ontdekken dat muziek maken meer is dan op commando toetsen indrukken. Trainen van gehoor en
voorstellingsvermogen. Zeer nuttig in de praktijk van de (meer gevorderde) organist.
Geheugentraining. Idealiter kan dat, maar de praktijk wijst evenwel uit, dat dit bij lang niet alle leerlingen op
een evidente manier mogelijk is. Wanneer dit wel tot de mogelijkheden behoort, is dit van belang voor oa. het
ontwikkelen van muzikaliteit en muzikaal voorsgtellingsvermogen. 1. symboolfase is te beperkt 2. improvisatie
verruimt de ontwikkelingsmogelijkheden, zowel motorisch/ technisch als ceatief en auditief Ervaren dat
muziek klank is (geen zwarte of witte bolletjes, al dan niet voorzien van stokjes) Het muzikale geheugen en
innerlijke oor trainen door op het gehoor te spelen Vrij leren toepassen van muzikale sjablonen (in alle
eenvoud) Het bevordert de creativiteit, het maakt de leerling zelfstandig, het voorkomt in het literatuurspelen
klakkeloos kopieëren van voorbeelden. - Maakt creatief - Leert ook met andere ogen kijken naar een
compositie - Erg handig bij begeleiden en welke organist doet dat niet...:-) Het stimuleert de creativiteit en
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zorgt ervoor dat muziekstukken beter worden begrepen. Ik vind het belangrijk dat leerlingen in de beginfase al
experimenteren met de mogelijkheden van hun instrument zodat ze de literatuur bewuster kunnen
uitvoeren. Muziek maken mag nooit ontaarden in het louter reproduceren van het notenbeeld van een
muziekstuk. Het notenschrift kan een barrière zijn om muziek te leren maken. Zelf liedjes die je ( op school)
geleerd hebt op gehoor op toetsen overbrengen is eveneens belangrijk. Zingen gaat altijd vóór het bespelen
van een instrument. Zonder dat gaat een instrument ( leren) bespelen een stuk moeilijker. het ontwikkelt de
creativteit verkenning van het instrument lekker laten proberen.... Creatieve ruimte proberen te geven als
afwisseling van het literatuurspel Dat prikkelt de fantasie, er wordt bewuster in gegaan op muziekbeleving en
een goede smaak kan worden ontwikkeld. Mooiste doelstelling blijft: kerkdiensten begeleiden en daarvoor is
creativiteit bijbrengen nodig. 1.Het stimuleert de creativiteit van de leerling. 2.Je voorkomt dat, eigen
creativiteit en vindingrijkheid in de kiem wordt gesmoord. 3.Er ontstaat direct al een verbinding tussen het
spelen van genoteerde muziek en improvisatie. Die verbinding is heel zinvol. 4. Stimuleert het
voorstellingsvermogen en muzikaal gehoor Puur literatuur is een goede basis qua techniek en kennis. Daarom
ben ik ook zeker voor literatuur. Mijn mening is dat er, ook voor beginnende leerlingen, meer is dan literatuur.
Mensen en vooral kinderen zijn vaak bijzonder creatief, ook op muzikaal vlak. Dit moet je gebruiken. Als Bach
en Mozart alleen maar literatuur hadden gespeeld in hun jongen jaren hadden ze nooit zoveel fantastische
muziek geschreven. Zij improviseerden al op zeer jongen leeftijd op hoog niveau en hebben dat gelukkig
opgeschreven!! -Stimulering van de creativiteit -raken tot de kern van muziek maken -oriëntatie op het gehoor
(ipv op het zicht) -maximale ontplooiing van technische mogelijkheden -optimale mogelijkheid om te spelen
met alle kleuren van het instrument Improvisatie moet naar mijn idee samengaan met het studeren van
bestaande bladmuziek. De basis is het herscheppen van bestaande muziek. Die inspiratie die daaruit kan
volgen kan leiden tot improviseren of zelfs het scheppen van nieuwe muziek. De techniek ofwel instrumentbeheersing is noodzakelijk en vereist te allen tijde droge arbeid Improvisatietalent is niet altijd
vanzelfsprekend aanwezig en zelfs niet vereist op de conservatoria. Dat zou wel moeten vind ik, omdat het
iets zegt over je muzikaliteit en je creativiteit. Bestaande literatuur is meer dan het herscheppen alleen maar
moet aansporen tot een eigen levendige creatieve inbreng, pasend bij jou persoonlijke en tijdgebonden
opvattingen. Improviseren bevordert de creativiteit en de vrijheid op het instrument. De aangeleerde techniek
en stijl kun je op eigen wijze vormgeven. Zonder noten beginnen met musiceren is uitstekend. Inzicht geven in
de natuurlijke gang der dingen in muziek en gelijktijdig onderricht geven in de muzieknotatie. Het voorkomt
dat men vastzit aan toonsoorten, maatsoorten e.d. en voorkomt vooroordelen tov stijperiodes Het creëren
van eigen ideeën. Goede manier om thuis te raken op het instrument. Het geeft de leerling inzicht hoe muziek
in elkaar steekt en werkt. Bij leerlingen met aanleg voor improvisatie kun je voorkomen dat er maar wordt
aangerommeld. Meeste organisten komen via de kerk in aanraking met het orgel en zullen later ook zelf
kerkdiensten willen spelen. Dan is improvisatie erg handig.het op creatieve wijze kunnen omgaan met het
aangeboden lesmateriaal, het zelf mede kunnen invullen van de leerstof en het al doende (niet: al noten
lezende) ontdekken van de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van het instrument kan het beste vanuit
de improvisatie worden opgebouwd. Bovendien is improvisatie de beste methode voor gehoorsvorming en ontwikkeling, mits goed gedoceerd. - Door improvisatie raak je eerder bekend met je instrument - het gehoor
wordt beter getraind - de creativiteit wordt gestimuleerd - Je ontwikkelt meer 'lef' om te spelen - het
harmonische gevoel wordt beter ontwikkeld Ja ontwikkeld muzikaliteit 1.Leren om creatief bezig te zijn bij het
bedenken van muzikale vormen en de verwerking hiervan in de uitvoering. Hier is de improvisatie een doel. 2.
Het bewust leren omgaan met muzikale structuren. Hier is de improvisatie een middel. Stimulering muzikale
vormgevingnou bij jonge kinderen is dit helemaal geen vraag: die improviseren er bij mij permanent spontaan
op los.....Volwassenen doen dit bij voorkeur helemaal niet: die vinden dit "eng" het kan voor mij als docent
soms een uitdaging zijn om dat te doorbreken. Leerlingen die bij mij de liturgie voor komende zondag komen
voorbereiden die help ik altijd met ideetjes voor improvisatie/ voorspel voor een lied, of wat ook... In de
eerste plaats geeft het veel voldoening voor een orgelstudent om zelf bedachte muziek te kunnen uitvoeren.
Maar daarnaast geeft het verdiepen in deze materie, zodat men gaat doorgronden hoe een bepaalde
structuur kan worden aangebracht, een veel beter begrip van de genoteerde muziek die men verder in studie
neemt. een orgel is - als geen ander instrument - bestemd voor dit aspect, een beginnende leerling is nog
onbevangen en spiegelt zich nog niet aan literatuur. m.a.w. je kunt je vrijer voelen

Toelichting: Hier volgt een overzicht van de 6 belangrijkste redenen (volgens de docenten) om
improvisatie aan te bieden. De lijst is hiërarchisch opgebouwd, m.a.w. de zaken, die het meest
genoemd zijn, staan bovenaan.
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Waarom moet improvisatie deel uitmaken van de orgelles aan beginnende leerlingen? (Ik heb
gepoogd om de antwoorden te rubriceren en in mijn eigen woorden de kern weer te geven.)
1. Improvisatie ontwikkelt creativiteit.
2. Improvisatie ontwikkelt muzikaliteit (vooral de technische kant wordt vaak genoemd: bijv.
ontwikkelen van speeltechniek of vormontwikkeling).
3. Improvisatie maakt de leerling vertrouwd met het instrument.
4. Improvisatie zorgt ervoor dat kinderen niet louter reproduceren (aan de noten vastzitten).
5. Improvisatie zorgt ervoor dat leerlingen leren om spontaan met situaties om te gaan (bijv. tijdens
het begeleiden van de gemeentezang).
6. Improvisatie zorgt voor het vergroten van speelplezier (omdat leerlingen zelf muziek
mogen/kunnen verzinnen).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 6: Hoe vaak moet improvisatie volgens u aan de orde komen in de orgellessen aan de
beginnende leerlingen?

Toelichting: Het merendeel van de respondenten vindt dat improvisatie regelmatig aan de orde moet
komen. Een aantal personen vindt dat het elke les één van de onderdelen (of het belangrijkste
onderdeel) moet zijn (17%). Het is opvallend dat niemand vindt dat improvisatie incidenteel op het
programma moet staan (voor de volledigheid: de 10 geënquêteerden van vraag 5a hebben deze
vraag niet beantwoord!)
Bij ‘overig’ vulden de docenten in: ‘ligt aan de leerling’ (3x) en ‘afhankelijk van de
lessituatie/lesdoelstelling’ (2x).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vraag 7: Zit er voor u verschil in improvisatieonderwijs aan beginnende kinderen en beginnende
volwassenen?

Toelichting: Ruim driekwart van de orgelleraren vindt dat er verschil zit tussen improvisatieonderwijs
aan kinderen en aan volwassenen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 8a: Zou u een aantal praktische voorbeelden kunnen geven hoe u improvisatieonderwijs
vormgeeft in de orgelles aan beginnende leerlingen?
Overzicht van alle reacties op vraag 8a: (Dit zijn de (achter elkaar gezette) letterlijke reacties van de
geënquêteerden.)
Creativiteit: spontaan omgaan met ritmische en tonale patronen zonder veel beperkingen: uitbeelden,
vereenvoudigde stijlen ( tango blues, chaconne, rondo), motieven. Daarnaast vooral gehoorvaardigheden
ontwikkelen als voorbereiding op het werkelijke improviseren op basis van gehoorvaardigheden. Bij jonge
kinderen gaat het meestal volgens een kort verhaaltje (vlindertjes in de tuin, hollen, vallen, regenen, etc.),
gewone dagelijkse dingen in muziek omzetten. Daarnaast wat opdrachtjes om bijv. een A-B-A-vorm te
improviseren (hard - zacht - hard, snel, langzaam, snel); ook leren reageren op de registratie of een goede
registratie kiezen voor een bepaald effect. Meteen ook aandacht voor techniek. Bij ouderen zijn de
opdrachten meestal in vormgeving e.d. Of een bepaalde emotie weergeven. In de beginfase probeer ik gelijk
al een basisharmonie bij te brengen. I-IV-V akkoorden in 2 of 3 toonsoorten. Daarmee laat ik leerlingen liedjes
mee harmoniseren. Ik gebruik geen methode. Het werken met ostinatofiguren, van zeer eenvoudig tot steeds
iets complexer. Daarnaast heel gestructureerd het spelen van cadenzen. I-IV-V-I ; I-VI-IV-II-I 6/4-V-I en
tenslotte met tussendominanten. Vervolgens moduleren op basis van deze cadenzen. Het leren harmoniseren
van een gegeven melodie. Allicht is het zo dat je de opdracht afstemt op de kwaliteiten van de leerling. Vraagantwoord spelletjes. Docent speelt minimelodie, leerlingen speelt daarna, docent volgt weer en leerling moet
goed afsluiten. Ritme en zinsvorming wordt hiermee ook ontwikkeld. Ik werk met het werkboek voor het
orgelonderricht in het deeltijds kunstonderwijs van onze zuiderburen. Vanuit het harmoniseren van
gememoriseerde melodieën de 'muzikale vocabulaire' steeds stap voor stap uitbouwen totdat er genoeg
bouwstenen zijn om de muzikale taal vloeiend te spreken. Ontwikkeling is volledig analoog aan het leren van
een taal. Ik laat de methodiek afhangen van de mogelijkheden van de leerling en speel in op zich voordoende
situaties. Er is geen leerling hetzelfde ( open deur ) Voor kinderen en volwassenen (om te beginnen) Enkele
voorbeelden die me te binnen schieten. - Verschillende sferen uitbeelden in muziek. (donker, licht, warm,
koud) etc.. - Uitbeelden van dierengeluiden op je instrument - zelf melodietje maken op bestaand lied of lied
iets veranderen naar eigen smaak. handigheid is ook belangrijk: Liedjes spelen in verschillende toonsoorten
helpt daarbij. Zie mijn boek 'Koraalimprovisatie' een handleiding.

Toelichting: Dit zijn de antwoorden van de 11 docenten, die bij vraag 7 ‘nee’ hebben ingevuld.
Opvallend is dat sommige mensen in hun antwoord toch onderscheid maken tussen volwassenen en
kinderen: ze konden bij vraag 7 dus beter ‘ja’ kiezen.
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In bovenstaande antwoorden komen improvisatiespelletjes regelmatig aan de orde: bijv. hollen,
vallen, regenen, sferen uitbeelden, hard/zacht ed. Daarnaast wordt het woord ‘harmoniseren’ een
paar keer genoemd. ‘Ontwikkeling is volledig analoog aan het leren van taal’ is een ‘in het oog
springende’ bewering.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 8b: Zou u een aantal praktische voorbeelden kunnen geven hoe u improvisatieonderwijs
vormgeeft in de orgelles aan beginnende kinderen?
Overzicht van alle reacties op vraag 8b: (Dit zijn de (achter elkaar gezette) letterlijke reacties van de
geënquêteerden.)
heb ik al gemeld in een eerder vakje. aanvulling: 3) improviseer orgelpunt, met eenstemmige melodieën en
frasen, effecten, echo, etc. 4) Melodie opnieuw proberen op een toon hoger, lager 5) linker en rechterhand
nemen motieven van elkaar over, reageren op elkaar, etc. Een gekend lied uit het hoofd op het instrument
spelen / opzoeken. Op diverse toonhoogten beginnen. Docent kan begeleiding meespelen. Een tweede stem
(meestal de bas) maken / ontdekken bij een lied dat de leerling goed kent. Melodietje improviseren met een
beperkt aantal tonen, evt. op ostinate begeleiding. Leer dan bv. frases maken. Op het gehoor naspelen of
variëren van eenvoudige gegevens. Ik vraag beginnende leerlingen een voorzin te spelen en dat vervolgens af
te maken. Of ik laat ze een voorzin (vraag) uit een orgelmethode spelen en zij bedenken de nazin (antwoord).
Ook laat ik ze weleens een melodie bedenken op een open kwint in de bas.als eerder genoemd: bij jonge
kinderen ( zeg 7 / 8 jaar) gaat het improviseren meestal helemaal spontaan, bijvoorbeeld als ik vraag "waar de
toeter van de stoomboot van st nicolaas op dit orgel te vinden is" dan weten ze daar heel aardig mee om te
gaan/... met kinderen spelenderwijs, bv door een dier te imiteren 'required question?' aan de hand van
kinderliedjes a.liedjes in andere toonsoorten spelen,b. zelf een voor- zin spelen en door de ll de na- zin laten
maken.eenvoudige ( 2 of 3 stemmige )"intonatie "laten maken voorafgaande op een liedje of kerklied.c. links
een ostinate figuur en rechts een bestaand- of bekend lied laten spelen, in combi met zeer rustige pedaal
motieven!ook in atonale of hedendaagse klank idiomen. beginnende leerlingen kunnen al snel beginnen met
akkoordsymbolen. De basis van improviseren is m.i. harmoniseren. Na het kunnen spelen van liedjes met
akkoorden kan begonnen worden met het maken van variaties. Voor organisten ga ik daarna meestal verder
met "In goede harmonie" van Matter/Molenaar. Ook "The Lost Chord" is goed bruikbaar om vanuit de
harmonieleer te gaan improviseren. Bij kinderen vooral vanuit klanken en emotie (mooi/lelijk,
vrolijk/verdrietig, tevreden/angstig). - Geen methode, leer het ze zelf aan - Melodie omspelen Bourdonbegeleiding - Melodie ritmisch wijzigen - Gebruik van andere akkoorden onder melodie Kinderen kan
je iets beeldend laten uitwerken op het instrument zoals een auto, een dier, enz... dat levert meteen een
gesprekje op over de mogelijkheden van het instrument en prikkelt het muzikaal uiten van een
idee/fantasie. 1. klanktaal bij stemmingen 2. klanktaal bij verhalen 3. reactiespelletjes (vraag/ antwoord) Bij
kinderen is het een kwestie van veel spelen, veel luisteren en vaak meespelen. -beeldend: we bedenken een
verhaal en maken daar muziek bij (eigenlijk meer geluiden dan muziek) -ritmisch: we gebruiken het orgel als
slaginstrument: docent speelt een ritme (misschien wel als cluster), leerling reageert daarop -voorzin/nazin:
docent speelt voorzin, leerling bedenkt nazin -ostinato: boven een eenvoudige gegeven baslijn gaat de leerling
een tegenstem spelen. Baslijn aanvankelijk te spelen door docent, later door leerling zelf In deze periode van
Sinterklaas en Kerst is het mogelijk om eenvoudige liedjes te spelen en deze te voorzien van een eigen
begeleiding. Maar uiteraard kunnen ook allerlei andere liederen als uitgangspunt worden genomen. Dit kan al
op zijn allereenvoudigst met twee bastonen (tonica en dominant). Zodra de leerling dit enigszins begint te
begrijpen, zien we vaak onze kans schoon om wat extra tonen toe te voegen. Daarna volgen meerdere tonen
en soms een korte intro gebaseerd op materiaal uit het lied, waarbij soms ook wat akkoorden worden
aangebracht. Samenklanken als terts en sext kunnen altijd. Kwint en octaaf heel regelmatig, maar pas daarbij
op voor parallellen. Improviseren kan iedereen leren en geeft altijd veel voldoening! Dat zou kunnen worden
opgebouwd met het spelenderwijs verkennen van het instrument en aan de hand van registreerspelletjes
klanken bedenken, die horen bij de klank van een bepaald register. Speel een kinderliedje met rechts (op het
gehoor aanleren of van blad) Laat in de andere hand de grondtoon meespelen Laat het kind uitproberen op
welke momenten het mooi is om de toon opnieuw aan te slaan. Uitbreiden naar twee tonen: grondtoonleidtoon. Laat het kind op het gehoor uitproberen welke toon het beste past. Draai het nu om: links melodie,
rechts grondtoon-leidtoon. Geef uiteraard wel richting aan de oefening door keuzemogelijkheden te
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geven. Bastiaens e.a. geeft wat handreikingen In eerste instantie werk ik vanuit de harmonisatie. Zonder
inzicht in harmonisatie geen improvisatie. Ook vanwege concreetheid geef ik de voorkeur aan het omgaan van
(vaak klassieke) akkoorden. Later komt er vormleer bij en dan komen ook de vrijere vormen aan bod. Ik
gebruik mijn eigen methode. Dat is bijvoorbeeld een geharmoniseerde toonladder. Altijd beginnen met
eenvoudige kinderliedjes zingen. Deze spelenderwijs proberen naar het toetsinstrument over te brengen.
Meestal lukt dit en kun je er als docent een leuke begeleiding onderzetten. Op deze wijze kun je steeds verder
bouwen. Ook het leren noten lezen gaat dan een stuk makkelijker. Gewoon simpel zelf een melodie
maken Maak een baslijn bij een bepaalde melodie. Maak een vrolijk éénstemmig voorspel. (voor wat oudere
kinderen) Voor jongere kinderen meer in de termen van 'beeldend spelen'Punt is dat ik eigenlijk niet (meer)
aan beginnende kinderen lesgeef. Sporadisch. Een goede methode is welkom. Ik gebruik graag een Full Color
piano methode. Ingelse doet er wel wat aan in zijn methode maar die ziet er verschrikkelijk saai uit. Gemiste
kans. Is erg afhankelijk van de leerling (kinderen: uitbeelden van verhalen, samen improviseren, volwassenen
bijvoorbeeld improviseren nav genoteerde muziek) Voor kinderen bijv. simpele omspelingen van 'Vader Jakob'
of op een ander simpel thema. Dat kan je daarna uitbouwen. Of bijv. zelf een stukje muziek bedenken van 10
sec over een thema zoals: vrolijk, verdrietig, boos, enz. Het verrast mij steeds weer waar kinderen mee komen.
Zit meestal bijzonder veel gevoel in omdat ze niet of nauwelijks nadenken maar gewoon doen. meer
spelenderwijs, bv. iets alleen op de witte- of de zwarte toetsen. melodie van (bijvoorbeeld) Eén, twee, drie,
vier, hoedje van... op verschillende begintonen laten spelen tegentonen/akkoorden laten zoeken. Vraag en
antwoordspel: zelf voorzin spelen- - leerling nazin spelen - spelen van liedjes in mineur en majeur - verzinnen
van voorspelen bij liederen - toonschilderingen maken van leuke gebeurtenissen (b.v. uit de vakantie) maak
zelf een liedje met 5 tonen>impro en techniekontwikkeling gaan dan samen. handen apart > eenstemmig dus
een bourdonbas (zelf spelen of leerling ) en RH maakt liedje met 5 of meer tonen, of op zwarte toetsen.
etc nee, dit hangt zeer van de leerling af. bovendien geef ik nu geen les meer aan kinderen vervolg op de
vorige vraag: aan beg. kinderen en beg. volwassenen wel dezelfde leerstof maar een andere benadering in de
didactiek. voorbeelden op huidige vraag: bewust leren omgaan met tweeklanken. b.v. improviseer eens met
tertsen in de ene hand en kwinten in de andere hand. Steeds wisselend r.h.- l.h. N.B. Ook de bewustwording
van de tastzin wordt op deze wijze gevoed en ontwikkeld. i.v.m. harmonische bewustwording en ontwikkeling:
speel deze melodie (docent reikt een zeer eenvoudige melodie aan) eens in de r.h. en begeleid de melodie in
de l.h. met de do-drieklank en de so-drieklank. NB. Uiteraard is daar wel wat aan vooraf gegaan in het
leerproces. Later wordt de fa-drieklank daar aan toegevoegd. Zo leren de leerlingen omgaan met de
functionele harmonieleer. Geen ervaring mee. Beginnen met een kort motief in een kleine omvang; dan een
nazin laten maken, of een echo; dan een linkerhand erbij verzinnen, dan volledige akkoorden. Motieven langer
maken, dan verschillende karakters zoeken. Kinderen zijn vrijer in het spelen en uitproberen. Als ze een
voorstelling hebben van iets vraag je ze hoe je het dan uitbeeld op een orgel. Zowel registratiekeus is
belangrijk als de melodievorming. Vaak gebruik je met beginnende orgelleerlingen éénstemmige melodie en
probeer je het uit te bouwen naar 2-stemmigheid. Opschrijven op notenpapier is ook heel erg belangrijk.met
het melodietje boer er ligt een kip in t water rechts en links bv 2 ostinato tonen.

Toelichting: De docenten noemen veel spelachtige activiteiten op. Dit kwam het meeste voor:
- M.b.v. voorbeelden uit het dagelijks leven (een dier nadoen, de stoomboot van Sinterklaas nadoen
enz.) improviseren.
- Liedjes voorzien van een ostinate begeleiding, zoals een bourdon.
- Voorzin/nazin: de docent speelt bijv. een voorzin, de leerling improviseert een nazin, of andersom.
- Liedjes op verschillende toonhoogten spelen.
- Bekende liedjes op het gehoor/uit het hoofd spelen.
- Akkoord symbolen leren/harmonisatie – oefeningen doen.
- Vanuit eenstemmigheid naar meerstemmigheid.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 9: Zou u een aantal praktische voorbeelden kunnen geven hoe u improvisatieonderwijs
vormgeeft in de orgelles aan beginnende volwassenen?
Overzicht van alle reacties op vraag 9: (Dit zijn de (achter elkaar gezette) letterlijke reacties van de
geënquêteerden.)
Op dezelfde manier, alleen maken we minder gebruik van kinderliedjes, maar wat meer van liederen waarvan
we in overleg vaststellen dat de leerling daar belangstelling voor heeft. Vaak zijn dit mooie psalmen, gezangen
of andere bekende liederen. Nee -leerling leert drie basisakkoorden en gebruikt die a. om bestaande
melodieën te begeleiden (psalm, gezang, kinderlied) b.zelf een melodie te bedenken die met deze akkoorden
kan worden begeleid -ostinato (z.b.) kan bij volwassen leerlingen al snel met pedaal worden gespeeld sommige volwassen leerlingen kunnen nog wel "worden als een kind" (Matth. 18) en willen dus ook wel
geluiden maken bij een verhaal of het orgel als slaginstrument gebruiken (z.b.), anderen vinden dat al gauw
een beetje gek en generen zich daarvoor. eerder het omspelen van een koraalmelodie aan de hand van een
cursus boek. lekkerkerker Ik laat ze een koraalmelodie spelen. De opdracht is om aan het einde van de regel
telkens de goede basnoot te spelen. Daarna ook bijvoorbeeld een eenvoudige cadens aan het einde van een
regel. Ik vraag ze een simpele melodie te omspelen, bijvoorbeeld het invullen van intervallen, omspelen, etc.
Vanuit een koraalmelodie is dat vaak heel eenvoudig te doen. Bij volwassenen idealiter meer muziektheorie
(ladders, akkoorden). Mijn ervaring is dat dat niet altijd meevalt. Denken + begrijpen + spelen is voor veel
mensen teveel tegelijk. Deels zelfde dingen als bij kinderen. Bij bas maken bij lied uitleg van cadens (V - I).
Nazin maken bij eenvoudige voorzin, complete zinnen maken (in een maat en in een toonsoort). Ook: geheel
vrij, evt. atonaal spelen. Vereist: bepaald karakter v.d. muziek, passend bij registratie en bv. opgegeven
tijdsduur (kort, bv. 1 minuut zacht en droevig, of sterkt en marsachtig). Dit om schroom te overwinnen. Het
hoeft niet mooi of goed te zijn, als je het maar 1 minuut volhoudt. Daarna proberen een vorm daarin aan te
brengen (meestal ABA: iets doen, iets anders, herhaling begin). Of een lang crescendo, of van laag naar hoog.
Etcetera. als hiervoor, maar met andere stukken die aansluiten bij interesse leerling Volwassenen zijn in de
regel iets minder spontaan dan kinderen, dus volwassenen willen graag voor de tijd alvast weten wat ze
moeten doen. Dit gaat meestal a.d.h.v. een lied waarbij een kort of lang voorspel gemaakt moet worden. Ik
spreek dan meestal af dat ze 1.30 minuut mogen improviseren over de eerste regel waarbij ze eenstemmig
beginnen, tweestemmig worden en driestemmig eindigen. Geharmoniseerde toonladder stijgend en dalend
ook mineur. gebroken akkoorden en omkeringen. Wat betreft melodie kies ik graag voor koralen. Met enkele
akkoorden begeleiden, dus geleide improvisatie of zelfs met notatie. Daarna de koraalmelodie versieren,
inzicht in doorgangstonen en afspringende wisseltonen en akkoordtonen. Het oefenen van bepaalde
opeenvolgende akkoorden (cadenzen) in diverse toonsoorten ook weer de toonladder. Kortom de basis is voor
mij tamelijk strak geleid. Naarmate de student vordert kan de student ook zelf meer bepalen wat de oefenstof
wordt. Beetje zelfde methode. Omspelingen op korte bekende thema's, of ze bedenken zelf een thema en
bouwen dat wat uit. Maar ook uitbeelden zoals de bekende voorbeelden: waterval, zee, harde wind, blaadje
dat met de herfst langzaam uit een boom valt op de grond, enz, enz.zie vorig kader Hetzelfde als bij kinderen.
Liedjes zingen en gehoor trainen, liedje op toetsen overbrengen. Bepaalde klanken leren ontdekken door twee
of meer tonen tegelijk te spelen. zie vorige antwoord Analyse van een muziekstuk, dan schrijven van een kort
stuk. zie kinderen Speel met rechts de melodie van Nu daagt het in het oosten. Speel de grondtoon (laag) mee
in het pedaal, laat ervaren dat er nu harmonie ontstaat. Speel met links een octaaf en een terts lager mee
(met uitzondering van de eerste en laatste noot, speel daar de grondtoon). Combineer rechts, links en pedaal
en ervaar de harmonie. Speel de melodie links, speel rechts in sexten mee. Al dan niet met de grondtoon in
het pedaal. Vindt uit of dit nog bij meer liederen kan. een vast gegeven, bv psalmmelodie, voorzien van
omlijsting, beginnend met een paar lange noten in linkerhand of pedaal. Beginnend met een goede
harmonisatie. Altligging, tenorligging. Als men dat beheers voorspelen (intonaties en collectevoorspelen tot
vorm-voorspelen) maken in verschillende stijlen. Beginnende vanuit de vorm van de partita (koraal, bicinium,
gecolloreerde rh enz) Bij volwassenen mogelijk aan de hand van koralen of boekje van Kees van
Eersel. Stijlimprovisatie een bestaande melodie van een correcte bas voorzien ( tegengestelde bewegingen).
uitleg over kwint en octaaf parallellen.verder doorgaan met harmoniseren ( oa methode Kees van Eersel en
Sytse de Vries. Moolenaar , Matter)Harmoniseren volgens de regels van Goudimell! uitleg van de
kwintencirkel en 2 stemmige modulatie's maken aan de hand van een bekend lied 1) er is niets nieuws onder
de zon: Willem Vogel begon lang geleden al met de kadenzen en alle materie daarom heen.(uitgave:
commissie voor de kerkmuziek) 2) biedt leerlingen handvaten, dus ook muziektheorie en harmonieleer.
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3)Praktisch is de kerkmuziek, dus liederen harmoniseren om te beginnen.Vooral leerlingen met talent die
overwegen om in een kerkdienst te begeleiden hebben meteen praktisch onderwijs en krijgen geen stijlloos
gemodder onderwezen dat ten onrechte wordt benoemd als improvisatie , maar in wezen de luiheid van een
docent aan het licht brengt. aan de hand van gezangen of amusicale thema's Zie antwoord op vorige vraag.
Verschil is dat je kinderen anders moet benaderen dan volwassenen, meer (letterlijk) spelenderwijs. Voordoen
en nadoen enz. Volwassenen hebben meestal toch al wat meer gehoord van muziek en ook is de theoretische
bagage vaak al wat groter. Staat tegenover dat kinderen vaak wat meer onbevangen zijn, meer durven. theoretische kennis - leren reageren, zoals zinnen afmaken - puur op klank werken (vrij van tonaliteit) - vanuit
een bestaand werk als leidraad werken idem als bij kinderen. Hierbij is het overwinnen van de schroom een
heel grote factor Als er enige kennis is van harmonie, kan je op basis van een aantal voorbeelden uit de
muziekliteratuur laten zien hoe het kan. Aan de hand van die voorbeelden maak je een schema en de leerling
probeert het thuis uit te werken. Heel vaak moet je het eerst zelf laten zien wat de mogelijkheden zijn, dan
krijgt de leerling inspiratie en duidelijke begripsvorming. De improvisatie gebruiken in combinatie met een
literatuurstuk dat in studie is. Relevante motieven uit het betreffende muziekstuk gebruiken als uitgangspunt
in een improvisatie. Het veroorzaakt meer toegankelijkheid van het literatuurstuk, zowel mentaal als
motorisch. Ook kan het dienen als middel om ideeën op te doen voor een koraalimprovisatie. b.v. Bach
gebruikt de Seufzer figuur in "O Lamm Gottes..." (bwv.116). De improvisatieopdracht luidt dan: ga eens met
deze koraalmelodie en met seufzer zelf aan de gang, of doe het eens met een ander koraal. Het kan ook
andersom: ter introductie van een lit.stuk kan op les een presentatie plaatsvinden d.m.v. een impr.opdracht
waarbij relevante motieven als uitgangspunt dienen. Daarna komt het betr. muziekstuk op de lessenaar. Naast
de vrije improvisatie, zal eenvoudiger regels mbt klassieke harmonie etc aan de orde kunnen komen 'required
question?' Improvisatie moet verankerd zijn in de methodische houding van de docent. Iedere leerling is
anders, iedere docent is anders. Wat ik doe kan een ander mogelijk weer op eigen wijze ceatief invullen. Niet
alleen het improviseren van een eenvoudige imitatie maar ook een technisch probleem kan al improviserend
opgelost worden, maar niet volgens vastgelegde voorbeelden. Dat is tegen het basisidee van improvisatie. ik
geef bij beginnende volwassene wel eens een combinatie van tonen, (deel van een toonladder) en een maat:
3/4 4/4 of 6/8 en een versvoet; en dan twee keer vier maten iets verzinnen.... Soms komt er wel eens iets uit,
soms alleen maar onzekerheid. Soms geef ik wel eens een voorbeeld hoe ik zelf als jongetje clusters op de
piano of / orgel improviseerde Koraal harmoniserenGeen ervaring mee Volwassenen hebben meer muziek
gehoord in hun leven. Ik gebruik concrete vormen, zoals sonatevorm. Ook de kiemcel-theorie gebruik ik veel
bij volwassenen. Bij een volwassene zou ik toch sneller geneigd zijn het één en ander in een wat meer
rationeel kader te vatten.

Toelichting:
De orgelleraren noemen een aantal zaken, die ook al bij de voorbeelden voor kinderen werden
genoemd: liedjes in verschillende toonsoorten spelen, geluiden maken bij een verhaal/concrete
situatie, liedjes zingen en/of uit het hoofd spelen.
Daarnaast komen er ook nog veel andere zaken aan de orde: (meer) muziektheorie, meer vanuit
harmonisatie/cadensen en akkoorden werken, meer werken n.a.v. stijlen/vormen/ literatuur of
methodieken.
Het belangrijkste verschil tussen kinderen en volwassenen (volgens veel docenten) is de schroom,
waarmee veel volwassenen te kampen hebben tijdens improviseren. Kinderen benaderen
improvisatieopdrachten veel onbevangener.
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Deel b: Improvisatie in de orgelles
§2.4 Improvisatie: een theoretische benadering
In deel a van hoofdstuk 2 heb ik middels de uitkomsten van de enquête laten zien op welke wijze de
Nederlandse orgeldocenten les geven in improvisatie. In hoofdstuk 3 zal ik hier een aantal conclusies
aan verbinden. Ik ga me nu vooral op het tweede deel van de onderzoeksvraag richten: “Hoe zou het
onderdeel ‘improvisatie’ idealiter vormgegeven kunnen worden in de orgelles?”
Het is natuurlijk aantrekkelijk om allereerst te stellen dat improvisatie sowieso aandacht dient te
krijgen in de orgelles aan beginnende leerlingen. We hebben kunnen zien dat het merendeel van de
organisten dit ook vindt. Wat is er mooier dan beginnende muzikanten al in een vroeg stadium iets
laten ‘proeven’ van de kunst van ‘het kunnen musiceren zonder blad’? Is dat niet de ultieme droom
van een ieder, die muziek maakt: ‘je innerlijke voorstellingsvermogen verklanken?’
Toch stuit ik meteen op een groot bezwaar: heeft iedereen wel het talent om te improviseren? Ook
dit werd door enkele organisten genoemd: ‘je moet het wel in je hebben!’ Het is toch veel veiliger om
gewoon de methode te volgen, eerst noten te leren, eerst pedaal te leren, eerst registreren leren en
daarna…. misschien improviseren, als het lukt!
In principe zijn de meest gebruikte Nederlandse orgelmethoden volgens dit stramien opgebouwd. Als
voorbeelden noem ik de methoden van Folk Dean, Harke Iedema en (de recente) methode van
Christiaan Ingelse. De leerlingen leren spelen volgens de elementenopbouw: eerst leren ze
bijvoorbeeld de noten c en d voor de rechterhand, hierna leren ze de duur van de kwartnoot, er
volgen enkele oefeningen, waarna de leerlingen beginnen met de linkerhand enz. Het is interessant
om even apart stil te staan bij de nieuwe methode ‘organo pleno’ van C. Ingelse. Deze organist en
docent uit Gouda volgt qua manier van werken de oudere methodes van Iedema en Dean. Hij
schenkt echter i.t.t. Iedema en Dean ook aandacht aan bijv. samenspel leerling-docent, aan
registratie of aan het specifieke denken in akkoorden en intervallen. Maar niet aan improvisatie!
Ingelse geeft zelf in een interview van het Nederlands dagblad (op internet te vinden op de site van
orgelnieuws₅) aan dat hij er bewust voor gekozen heeft om geen aandacht aan improvisatie te
schenken. Hoewel hij het een belangrijk onderdeel vindt en ‘drang tot improvisatie’ zeker niet
tegengegaan moet worden, heeft niet iedereen deze kunst in zich en leidt het aanleren van trucjes
eigenlijk nooit tot een overtuigend resultaat. Kortom: ‘je moet het wel in je hebben!’
En daar hebben we het eerste discussiepunt te pakken! Is de kunst van het improviseren te leren of is
het aangeboren? Eigenlijk wil ik het eerst wat breder trekken: kun je muzikaliteit ontwikkelen of is
het aangeboren? (En als het dus niet bij de geboorte aanwezig is; kun je dan niet beter helemaal
stoppen met de muziekles?) Het Vandale woordenboek verstaat onder ‘muzikaal’ ‘gevoel of aanleg
hebbend voor muziek’. In feite impliceert dit antwoord dat muzikaliteit aangeboren is; aanleg is
immers niet te ontwikkelen! (Natuurlijk kun je vanuit je aanleg wel steeds beter worden, maar de
aanleg an sich is een vaststaand feit.) Daarnaast legt Vandale niet uit uit welke (meetbare) aspecten
muzikaliteit bestaat. Je kunt je bijv. focussen op de technische aspecten van muziek (zoals veelal in
de 19e eeuw werd gedaan). Iemand is dan muzikaal als hij/zij bijv. erg vingervlug is. Je kunt ook
inzoomen op expressie, op het begrijpen van muziek, op improvisatie enz.
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In het kader van het ‘al dan niet bij de geboorte aanwezig zijn’ van muzikaliteit wil ik graag een aantal
onderzoeksresultaten aanhalen van een belangrijke pionier op dit vakgebied, de Amerikaan Edwin E.
Gordon. In zijn boek ‘Learning Sequences in Music’₆ legt hij (wetenschappelijk gefundeerd) uit op
welke manier men muziekonderwijs vorm dient te geven. Zowel de theorie als de praktijk komt aan
de orde. Bij Gordon staat het begrip ‘audiation’₇ centraal. Met ‘audiation’(dat zich moeilijk laat
vertalen; daarom hanteer ik de Engelse term) bedoelt de auteur de kunst om muziek te horen en te
begrijpen terwijl het op dat moment niet klinkt of nooit geklonken heeft. Audiation is een cognitief
proces van de hersenen waarbij betekenis aan geluid wordt gegeven. Om het te verduidelijken geef
ik een voorbeeld: in een muziekstuk komen tal van cadensen voor. De luisteraar herkent die
cadensen en kan in zijn/haar hoofd die cadensen meedenken. Stel dat iemand een cd-speler midden
in een cadens zou stopzetten, dan kan iemand het slot hiervan in zijn hoofd horen én begrijpen.
Gordon noemt audiation het muzikale equivalent van denken in taal. Wij horen iemand praten, we
moeten de klanken herkennen (het zijn woorden geworden), we moeten de woorden onthouden en
we moeten betekenis aan de woorden en zinnen geven. Gordons curriculum is gericht op het
vergroten van iemands vermogen tot audiation. In zijn boek legt Edwin Gordon uit dat het al dan
niet hebben van talent (oftewel muzikaal zijn) volgens een normaalverdeling is opgebouwd. ₈ Dat wil
zeggen dat het gros van de mensen (meer dan twee derde) een gemiddelde aanleg voor muzikaliteit
heeft. Een klein deel van de mensen heeft bovengemiddelde aanleg, hetzelfde deel heeft
benedengemiddelde aanleg. Een enkeling heeft heel veel aanleg, een enkeling bijna niks. Maar
iedereen heeft enige mate van aanleg, misschien wel meer dan men zelf denkt!
Het feit dat iedereen in meer of mindere mate aanleg tot muzikaliteit heeft wordt ook ondersteund
door Henk Jan Honing, die in zijn boek ‘Iedereen is muzikaal’ met behulp van recente
wetenschappelijke onderzoeken laat zien dat (alle) baby’s al gevoel voor ritmische en melodische
verschillen hebben. ₉ ‘Vier maanden oude baby’s kunnen al met grote nauwkeurigheid’, aldus
Honing, ‘toonhoogte-intervallen onderscheiden en eenvoudige volksliedjes onthouden en
herkennen’.₁₀ Hij baseert deze uitspraak op een onderzoek naar het herkennen van minieme
melodische verschuivingen in Westerse en Javaanse melodieën. Er deden 2 groepen aan het
onderzoek mee: volwassenen en baby’s. De groep met volwassenen kon prima de verschuivingen in
de Westerse muziek aangeven, maar niet de kleine veranderingen in de Javaanse muziek. Baby’s
konden echter de verschuivingen in zowel de Westerse muziek als in de Javaanse muziek aangeven!
Hiermee wordt dus het idee ondersteund dat ieder mens met een aantal muzikale capaciteiten
wordt geboren!
Zowel Edwin Gordon als Henk Jan Honing geven aan dat die aangeboren gevoeligheid van jonge
kinderen niet voor eens en altijd vaststaat, maar dat dit aan flexibiliteit onderhevig is. Honing legt uit
dat, als kinderen naar de basisschool gaan, ze zó worden gevormd door de cultuurspecifieke
patronen van de Westerse muziek, dat ze niet meer gevoelig zijn voor het interpreteren van nietWesterse muziek. Vergelijk het met het leren van een vreemde taal: jonge kinderen kunnen
vreemde klanken beter imiteren dan oudere kinderen en volwassenen.
Gordon noemt dat kinderen tot hun negende levensjaar hun mate van aangeboren muzikaliteit
kunnen vergroten; daarna staat het vast. Hij vindt het daarom van groot belang dat kinderen op
allerlei verschillende manier vóór hun negende in aanraking komen met muziek₁₁.
Samenvattend lijkt het er dus op dat alle mensen enige mate van muzikaliteit in zich hebben. Zeker:
de één meer dan de ander; maar iedereen heeft potentie om muziek te maken. Daarnaast lijkt het er
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ook op dat het vermogen tot muzikaliteit nog eens extra vergroot kan worden (tot het negende jaar
van een kind). Of uiteindelijk de latente muzikaliteit bij de geboorte volledig tot wasdom zal komen,
is natuurlijk afhankelijk van een aantal factoren, zoals omgeving, motivatie, goede docenten en… niet
te vergeten: hard oefenen! De grote Bach vertelde eens heel nederig dat tegenover zijn grote
muzikaliteit hard werken stond. En de laatste tijd zie je overal de ’10.000-uren regel’ opduiken van de
Amerikaanse onderzoeker Ericsson, waarmee bedoeld wordt dat aan ‘iets goed kunnen’ minstens
10.000 uur studie vooraf gaat. Oftewel 10 jaar lang 3 uur per dag oefenen. Gordon noemt dat ook
nog apart: iemand kan misschien wel veel aangeboren potentie hebben, maar misschien minder
bereiken dan verwacht, omdat het hem aan (begeleide) oefening ontbrak. En andersom geldt
natuurlijk ook: iemand met weinig potentieel bereikt wellicht heel veel; door noeste arbeid en/of
veel goede didactische begeleiding.₁₂
Laten we er nu dus van uitgaan, gefundeerd door het hiervoor beschrevene, dat elke beginnende
leerling in de (orgel)lespraktijk, zowel volwassene als kind, potentie heeft om op een bepaald niveau
te kunnen musiceren (iedereen heeft namelijk (enige mate) van aanleg), dat jonge kinderen zelfs nog
méér potentie kunnen ontwikkelen dat wat ze bij de geboorte al hadden meegekregen, waarom dan
specifiek ‘improvisatie’ als lesonderdeel? (Dus nadat ik aanvankelijk in brede zin over muzikaliteit heb
gepraat, wil ik graag weer terugkeren naar de kern: improvisatie!)
Volgens mij is het antwoord vrij simpel: ‘improvisatie’ doet een beroep op onze creatieve kant. Als
we weer naar Van Dale kijken, zien we dat met ‘creatief bezig zijn’ het volgende wordt bedoeld:
‘voortbrengend of scheppend bezig zijn’. Creativiteit wordt vaak in verband gebracht met de rechter
hersenhelft (net zoals meditatie, intuïtie, emotie en associatie), terwijl de linker hersenhelft meer
staat voor logica, ordenen en symbolen (lees: notenschrift). Omdat musiceren een aangelegenheid is
voor het hele brein en het hele lichaam, is het belangrijk om vanaf het begin de creatieve
ontwikkeling en dus de rechter hersenhelft mee te laten doen. Overigens blijkt uit recente
onderzoeken₁₃ dat, hoewel de rechter hersenhelft inderdaad de creatieve kant vertegenwoordigt,
het een fabel is dat de linker hersenhelft op dat moment niet meedoet. Alsof men op bepaalde
momenten maar één helft gebruikt! Het is eerder een ingewikkeld proces van samenwerking tussen
beide hemisferen, waarbij het aandeel van de rechter helft (bij een creatief proces) enkel groter (en
niet exclusief) is!
De meeste mensen willen, als ze op muziekles gaan, noten leren spelen. En dat is natuurlijk logisch;
als je het muziekschrift beheerst, kun je je enorm veel literatuur eigen maken, van heel makkelijke
tot enorm moeilijke muziek. Maar soms is het juist zo heerlijk om eens los van papier te musiceren,
om iets van jezelf in klank om te zetten. Of zoals Sanderman en Ingelse in hun bijdrage aan het
‘nieuw handboek voor de kerkorganist’ aangeven: ‘Een organist wil ook eens spontaan kunnen
reageren op hetgeen in de eredienst gebeurt en op hetgeen in de prediking verkondigd wordt’.₁₄ En
de Nederlandse organist Sietze de Vries merkt in het voorwoord van zijn improvisatiemethode op:
‘Helaas komt het maar al te vaak voor dat kinderen vanaf de eerste muziekles alleen het
reproduceren van muziek leren d.m.v. het notenschrift, terwijl er nauwelijks of geen aandacht wordt
besteed aan het ontwikkelen van eigen creatieve vermogens. Muziek komt zo altijd in de eerste
plaats van buitenaf i.p.v. binnenuit. Veel organisten -vooral als ze actief zijn als kerkorganist- lopen
er dan later tegenaan dat ze zonder bladmuziek weinig tot niets kunnen ’.₁₅ Juist (beginnende)
kinderen vinden het in het algemeen heerlijk om creatief (in spelvorm) bezig te zijn. Ze ondervinden
(nog) geen schroom om allerhande opdrachten (zonder een vooraf vaststaande uitkomst) uit te
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voeren. Bij (beginnende) volwassenen kan die schroom soms wel aanwezig zijn. Vaak hebben
volwassenen een concreet doel voor ogen, waar improvisatie in veel gevallen deel van uitmaakt. Met
de docent kan dan van te voren een soort leerplan uitgestippeld worden.
Terug naar creativiteit: hierover kan natuurlijk dezelfde vraag gesteld worden als over muzikaliteit: is
het aangeboren? Interessant in dit opzicht zijn de op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde
resultaten van professor doctor Theresa Amabile. Deze Amerikaanse hoogleraar en
onderzoeksdirecteur aan de Harvard Business School doet al jaren onderzoek naar de invloed van de
directe werkomgeving op o.a. de creativiteit. Hoewel zij zich richt op creativiteit op de werkvloer, zijn
de overeenkomsten met het (muziek)onderwijs m.i. treffend. Volgens haar stoelt de ontwikkeling
van creativiteit op drie pijlers:
- expertise
- creatieve vaardigheden
- motivatie
Je hebt kennis van zaken nodig (expertise) om met nieuwe creatieve ideeën te komen. Je kunt
natuurlijk achter de orgelklavieren zitten zonder enige kennis van improviseren te hebben en
vervolgens wachten op een prachtige nieuwe schepping. De slagingskans hiervan is echter nul. In de
volgende paragraaf ga ik uitgebreid in op hoe je leerlingen deze expertise kunt bijbrengen.
Daarnaast zijn creatieve vaardigheden van belang. Bijvoorbeeld de vaardigheid om met een origineel
idee te komen of om onverwachte verbanden te zien. Deze vaardigheden zijn deels aangeboren.
Tenslotte bepaalt iemands motivatie of het uiteindelijk zal lukken. Leerlingen moeten gemotiveerd
zijn en inzet tonen om hun doelen te bereiken. Enige mate van passie voor wat je doet is dus
onmisbaar!₁₆ Hoewel er bladzijden vol te schrijven zijn over motivatie, volsta ik hier met één
belangrijke opmerking: een goed gemotiveerde leerling kan niet zonder een bevlogen docent, die
haalbare doelen stelt. Als een leerling ervaart dat hij progressie boekt (op welk niveau dan ook) zal
hij met een gevoel van competentie steeds een stap(je) verder trachten te komen.
Nu we improvisatie allereerst vooral in een theoretisch kader hebben geplaatst (o.a. op het gebied
van muzikaliteit en creativiteit), is het goed om ons wat meer praktisch te richten (ook omdat we ons
door de onderzoeksvraag willen laten leiden) op welke wijze we improvisatie zouden vorm kunnen
geven in de orgelles. Dat ga ik in de volgende paragraaf beschrijven.
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§2.5 Improvisatie: een praktische benadering
Nu we tot de conclusie zijn gekomen, net als het merendeel van de geënquêteerde organisten, dat
we improvisatie willen aanbieden aan beginnende orgelleerlingen, is het goed om te kijken op welke
manier we dit willen doen. Vanuit de antwoorden van de organisten kunnen grofweg twee wegen
worden bewandeld: enerzijds improviseren door middel van allerhande spelachtige oefeningen,
anderzijds improviseren gestoeld op een theoretische basis, in de vorm van harmonisatie.
Het voordeel van de eerste (spelachtige) manier is dat leerlingen snel allerlei opdrachten kunnen
uitvoeren (‘boze muziek’, ‘regenmuziek’, ‘onrustige muziek’ enz.), waarbij het resultaat altijd goed is.
De docent kan desgewenst differentiëren door bijv. dynamiek of ritmische verschillen toe te passen.
Door een bourdon in de linkerhand te gebruiken (de grondtoon + de kwint aanhoudend laten klinken
(als een doedelzak)), kan de leerling al snel zonder blad spelen. M.b.v. vraag- en antwoordspelletjes,
waarbij de leerling zich moet houden aan de duur van de maten en aan de tonen passend binnen een
gespeeld bourdon, zijn de leerlingen zinvol bezig met improvisatie. Marleen Toebosch (docent
blokfluit en docent muziekdidactiek) wijdt in het boek ‘leren musiceren’ een hoofdstuk aan
improvisatie aan beginnende leerlingen. Ze geeft praktische tips om met dit lesonderdeel bezig te
zijn.₁₇
Nu is echter de vraag of je met deze spelachtige oefeningen een gedegen fundament voor het latere
improviseren op het kerkorgel legt. Zeker, de hierboven genoemde oefeningen hebben nut, al is het
alleen al om een leerling vertrouwd met het instrument te maken en om een leerling zonder
schroom te laten musiceren. Tevens kan (m.b.v. bijv. voor- en nazinnen met dezelfde duur) aan
vormgevoel worden gewerkt. Toch is het m.i. belangrijk om ook de tweede weg te verkennen:
improvisatie gestoeld op theoretische basis. Is dáár ook plek voor in het onderwijs aan beginnende
leerlingen?
Het sleutelwoord bij het leren improviseren is harmoniseren. Dit begrip betekent letterlijk: ‘overeen
laten stemmen’. Als je muziek maakt, wil je immers dat de afzonderlijke stemmen op een juiste wijze
overeenstemmen; simpel gezegd: ‘de akkoorden moeten mooi klinken’! Net zo belangrijk daarbij is
dat de opeenvolging van diverse akkoorden volgens bepaalde, universeel geldende, regels gebeurt.
Dat harmonisatie de basis vormt van het leren improviseren, wordt ook ondersteund door een aantal
auteurs van methoden op dit gebied. De titel van de eerdergenoemde methode van Sietze de Vries
(‘Harmoniseren’) zegt wat dat betreft genoeg. In dit werk wordt trouwens ook gerefereerd aan een
andere improvisatiemethode: ‘In goede harmonie’ van Matter en Molenaar.₁₈ En Gordon noemt in
zijn ‘Learning Sequences in Music’ de ‘harmonic patterns’ het fundament voor improvisatie.₁₉
Het moge echter duidelijk zijn dat je beginnende leerlingen niet vanaf les 1 met bakken vol theorie
over harmonisatie naar huis stuurt. Ik zal daarom een poging doen om een mogelijke ‘leerlijn
improvisatie’ te schetsen, waarmee al heel vroeg in het orgelonderwijs kan worden gestart. Mijn doel
is niet om een volledige methode te geven, dat past ook niet in het kader van deze scriptie, maar om
u, als lezer, een verfrissende en vernieuwende kijk te geven op dit lesonderdeel.

De sleutel is om muziek aan te leren op dezelfde wijze als taal wordt aangeleerd. ‘Taal en muziek
hebben veel met elkaar gemeen’₂₀, aldus Henk Jan Honing in het eerdergenoemde boek ‘Iedereen is
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muzikaal’. Net zoals taal in woorden en zinnen wordt opgedeeld, wordt muziek in noten en frasen
verdeeld. Er is echter ook een groot verschil: in taal kunnen de volgorde van woorden in een zin
worden veranderd terwijl de boodschap gelijk blijft. (Bijv. ‘Jan eet een koekje’ & ‘Het koekje wordt
gegeten door Jan’.) In muziek speelt dit geen rol, sterker nog: in muziek ontbreekt de semantiek (de
betekenis van woorden).
Wat betreft de analogie tussen taal en muziek moeten we dan ook vooral kijken naar het proces van
aanleren. Het leren van taal begint met luisteren. Baby’s luisteren eerst naar taal, op een gegeven
moment experimenteren ze met klanken d.m.v. brabbelen. Tussen negen en vijftien maanden
ontstaan normaalgesproken de eerste herkenbare (losse) woorden. Vanaf twee jaar worden
woorden samengevoegd (zgn. ‘tweewoordszinnen’), waarna de taalontwikkeling zich steeds verder
uitbreidt. Vrijwel alle mensen leren taal, omdat ze, als baby en natuurlijk ook daarna, in contact
komen met allerlei volwassen en kinderen (in de eerste plaats met de ouders en familie), die d.m.v.
taal met hen communiceren. Met muziek kan het ook zo werken. Ik zeg ‘kan’, omdat er een
belangrijke voorwaarde is: Ouders moeten wel de potentie hebben om met hun baby op een juiste
muzikale wijze te communiceren, bijv. door veel te zingen in de juiste toonsoort
(majeur/mineur/kerktoonsoorten ed.) en door juist gebruik (en handhaving) van maat en tempo.₂₁
Meestal gebeurt dit niet, waardoor de ontwikkeling van muzikaliteit achterloopt bij de ontwikkeling
van de taal.
Hoe dan ook; muziekonderwijs, en dus ook onderwijs in improvisatie, begint met luisteren. Dit geldt
voor leerlingen, die als baby en kind veel muzikale input hebben gehad en tevens voor leerlingen, die
in de eerste jaren op dit gebied weinig of niks hebben meegekregen. Dat luisteren de eerste stap is, is
op zich ook logisch. Je leert baby’s niet als eerste de letters van het alfabet. Of de volgorde van de
woorden in de zinnen. Of om hun gedachten en gevoelens in woorden uit te drukken. (Tussen twee
haakjes: Waarom werken de meeste muziekmethodes wel op deze manier? Waarom begint men met
het leren van noten (oftewel de letters als het om taal gaat)? Of met ritmes d.m.v. tellen (‘1ne, 2je,
3je’)? Of met abstracte muziektheorie?)
Om e.e.a. nu concreter te maken, wil ik graag gebruikmaken van een methodiek welke ons is
aangereikt door Cor van Wageningen in zijn lessenserie Algemene Onderwijsleer₂₂. In les 3 beschrijft
Van Wageningen de ‘auditieve aanpak in het aanvangsonderwijs’. (Hoewel dit vooral op kinderen is
gericht, zou het ook voor volwassenen kunnen dienen, zij het dat het muzikaal materiaal enigszins
aangepast moet worden.) Omdat luisteren hiervan de basis vormt, past het uitstekend in de hiervoor
beschreven visie.
Het doel van de auditieve aanpak is dat leerlingen vanaf het begin het idee hebben dat ze op een
levendige en authentieke manier muziek maken. Dit wordt bereikt door de leerlingen een heldere
klankvoorstelling van het muziekstuk te geven. Concreet betekent dat het volgende:

a) De docent kiest bekend liedmateriaal. Hij zingt het lied (zonder dat de leerling de notatie ziet)
voor. De wijs van het lied is reeds voor de leerling bekend. De leerling kan eventueel meezingen.
b) Bij de volgende stap probeert de leerling (m.b.v. de docent) het lied op het orgel te spelen. De
notatie is nog steeds niet gepresenteerd. Technische aspecten zoals houding kunnen dan ook aan de
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orde komen. Evt. maakt de docent gebruik van het speeldictee. Het is goed om hier even bij stil te
staan:
De werkwijze en het belang van het speeldictee wordt uitvoerig beschreven door Tom de Vree in zijn
boek ‘Leren musiceren – De didactiek van de instrumentale en vocale muziekles’₂₃. In het kort komt
het er op neer dat de docent een klein stukje voorspeelt, waarna de leerling dit meteen naspeelt.
Vervolgens speelt de docent hetzelfde stukje voor, maar nu met nog wat noten extra, de leerling
speelt dit weer na, hierna breidt de docent het voorgespeelde weer wat uit enz. In opklimmende
moeilijkheidsgraad bereidt de docent samen met de leerling een nieuwe opgave voor, zonder dat
daarbij het notenbeeld wordt getoond. De leerling leert dus muziek spelen op zijn gehoor en evt.
door naar de bewegingen van de docent op de toetsen van het orgel te kijken.
Idealiter dienen speeldictees in een volledige cadans van voor- en naspelen te worden afgenomen,
dus zonder praten tussendoor. Een grote concentratie is dus vereist! Ton de Vree verwoordt het
belang van het speeldictee als volgt: “Het speeldictee is een onmisbaar lesonderdeel bij het leren uit
het hoofd spelen, het op het gehoor spelen van bekende melodieën en bij het leren improviseren.”₂₄
c) De leerling krijgt de notatie onder ogen. Wanneer de leerling speelt, wijst de docent de noten aan.
Dit kan ook andersom: de docent speelt, de leerling wijst aan.
d) De docent kan hierna een oefening aanreiken waarbij enkele maten van het lied zijn verwisseld.
Kan de leerling de juiste maten traceren? Kan hij het lied met de verwisselde maten ook
zingen/spelen?
e) Bij punt c) en d) kunnen eventueel de notennamen aan de orde komen.
Omdat de leerlingen (i.t.t. wat elementmethodes aanbieden) in principe nog
geen enkele notennaam kennen, kan gebruik worden gemaakt van het
zogenaamde steunpuntensysteem. De leerlingen leren slechts een paar noten
uit hun hoofd (allemaal ‘c’s’ en de ‘g’ (die bij de ‘g-sleutel’ hoort) en de ‘f’ )die
bij de ‘f-sleutel’ hoort), waaruit de rest kan worden afgeleid.
f) Tenslotte is deze methodiek ook uitermate geschikt om andere
leerinhouden te trainen, zoals improvisatie. De leerlingen kunnen bijv. zelf maten verwisselen en
vervolgens hun nieuwe liedje (laten) uitvoeren.
Op de volgende bladzijde laat ik een voorbeeldblad zien van de auditieve methode in de praktijk. Het
bekende liedmateriaal is voorzien van een baslijn. Dit is een mogelijkheid, men kan er echter ook
voor kiezen om zich bij beginnende leerlingen enkel tot de melodie te beperken.
De opdracht genoemd bij punt 5 van het voorbeeldblad (creativiteit) is een opdracht om improvisatie
te stimuleren
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Voorbeeldblad auditieve methode:
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Muziek maken begint volgens deze methode met luisteren naar muziek. De leerling heeft een
klankvoorstelling van het lied (de wijs zit in zijn hoofd), waarna hij een koppeling maakt met de
notatie. Dit i.t.t. veel methodes, die eerst de notatie aanleren, waaruit zich de liedjes vormen. Als we
weer terug gaan naar de eerder beschreven analogie met taal, is het, hoop ik, duidelijk geworden
waarom ik deze aanpak op deze plek beschrijf: de basis van de muziekles wordt door luisteren
gevormd. Allereerst luisteren naar bekend liedmateriaal, vervolgens kan ook onbekend materiaal
worden verkend met de daarbij horende opdrachten. Zoals ik bij punt f) beschreef, kan een docent
bij deze aanpak improvisatieopdrachten toevoegen, hoewel we dan wel weer op het niveau van de
‘spelachtige opdrachten’ blijven steken, die ik aan het begin van deze paragraaf beschreef. Daar is
natuurlijk niks mis mee, maar we willen met improvisatie als lesonderdeel ook graag ‘wat meer de
diepte in’!
De eerder geciteerde Amerikaan Edwin Gordon stelt dat als men zinvol wil leren improviseren, men
het instrument als een verlengstuk van de ‘innerlijke audiation’ moet zien. Simpel gezegd: veel
zingen is de sleutel! En behalve dát, is het, volgens Gordon, ook zeer belangrijk om een groot
repertoire van muziek op te bouwen. Wanneer leerlingen veel melodielijnen (en baslijnen; dit kan
later worden toegevoegd) kennen, beginnen ze op den duur ook de harmonische progressies te
horen (en te audiëren).₂₅
Zo zien we dus nog een belangrijk voordeel van gebruikmaking van de auditieve methode in het
muziekonderwijs en dus het orgelonderwijs aan beginnende leerlingen: door veel te zingen en veel
repertoire op te bouwen, wordt een stap gezet met de ontwikkeling van het leren improviseren!
Als we weer even teruggaan naar de taalontwikkeling van baby’s en kleine kinderen, zien we dat
kinderen op een gegeven moment klanken en spreekritmes gaan imiteren (brabbelen) alvorens ze
de losse woorden (en later de (kleine) zinnen) gaan gebruiken.
Ook in de muziek is het van belang dat leerlingen ritmische- en tonale patronen, die de basis
vormen voor harmonisatie én dus improvisatie, imiteren en zich eigen te maken. Zonder woorden
kunnen immers geen zinnen worden gemaakt. Dus zonder tonale- en ritmische patronen kunnen ook
geen muzikale zinnen worden gemaakt!
Naast het gebruik van de hiervoor beschreven auditieve periode doet de docent er dus goed aan om
ritmische en tonale patronen structureel in te oefenen met beginnende leerlingen. Zo wordt vanaf
het begin een stevige basis voor het latere harmoniseren gelegd. Het is, denk ik, wel duidelijk dat
deze werkwijze de voorkeur verdient boven het enkel uitleggen van de harmonisatieregels, omdat je
dan in feite aan baby’s taalregels uitlegt, terwijl ze de luister- en imitatie/brabbelfase nog niet
(geheel) doorlopen zijn!
Hoe één en ander in de praktijk te realiseren is, leg ik uit aan de hand van de al eerder beschreven
methodiek van Edwin Gordon. Het voert in dit bestek te ver om uitgebreid op alle facetten van deze
methodiek in te gaan; hiervoor verwijs ik graag naar het boek ‘Learning Sequences in Music’.₂₆
Op de volgende manier kan, volgens Gordon, aan ‘audiation’ en improvisatie worden gewerkt:
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a) Indien een leerling improvisatie wil leren, is het belangrijk om naar veel muziek (in de specifieke
stijl, waarin de leerling wil improviseren) te luisteren. Daarnaast moet worden gewerkt aan
‘audiation’ (zie blz. 63), het equivalent van denken in taal. Is de muziek in majeur of mineur? Welk
ritme wordt gehanteerd ed.? Een improvisator hoort wat wordt geïmproviseerd nog voordat het
werkelijk klinkt.
Hoe werkt men aan de bevordering van ‘audiation’?
- Enerzijds is het belangrijk om ritmische patronen in te oefenen. Gordon maakt onderscheid tussen
‘macrobeats’ en ‘microbeats’. Je zou het kunnen vertalen met de hooftellen in de maat en de
neventellen. Een leerling moet met z’n hele lichaam de juiste ‘macrobeats’ en ‘microbeats’ van een
maatsoort kunnen voelen. Wat dat betreft is lopen in een ruimte terwijl de leerling klapt of stampt
op de ‘macrobeats’ en kleine pasjes neemt op de ‘microbeats’ vele malen zinvoller dan ‘1ne, 2je, 3je’
tellen terwijl de leerling zittend op de orgelbank naar deze abstracte verhandeling van de docent
luistert. Vanuit de ‘macrobeats’ en ‘microbeats’ kunnen ‘rhythm patterns’ (ritmische patronen)
worden geoefend: de docent doet een ritme voor, de leerling imiteert. Het lichaam blijft
meebewegen op de ‘macrobeats’ en ‘microbeats’. Hier volgen afbeeldingen van respectievelijk
‘macrobeats’ in tweedelige en driedelige maatsoorten (1), ‘microbeats’ in tweedelige en driedelige
maatsoorten (2) en voorbeelden van ritmische patronen (3):

1)

2)

3)

Bron: Basics of Vocal and Instrumental Harmonic Improvisation – E. E. Gordon – blz. 10 en 11
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- Anderzijds moeten tonale patronen worden ingeslepen. De basis van harmoniseren wordt gevormd
door de tonica (eerste trap; in C-groot is dat het volgende akkoord: C, E, G (en evt. C)), de dominant
(vijfde trap; in C-groot is dat het volgende akkoord: G, B, D (en evt. F)) en de subdominant (vierde
trap; in C-groot is dat het volgende akkoord: F, A, C). Met behulp van deze drie functies kan al heel
veel muziek worden geharmoniseerd en geïmproviseerd. Later is dit natuurlijk uit te breiden. Ik
maakte in de voorbeelden gebruik van C-groot, majeur dus. Het is ook goed om met mineur te
oefenen. Veel methodes werken eerst een hele lange tijd met een ‘makkelijke’ toonsoort, zoals Cgroot. De verschillende functies (tonica, dominant en subdominant) kunnen vanaf het begin echter
ook heel goed met moeilijkere toonsoorten worden geoefend.
Hier volgt een voorbeeld van tonale patronen in C-groot en a-klein (ook nu zingt de docent voor,
waarna de leerling imiteert) (1):

1)

Bron: Basics of Vocal and Instrumental Harmonic Improvisation – E. E. Gordon – blz. 15

b) Nadat de leerling een zeker repertoire aan ritmische en tonale patronen heeft opgebouwd, kan
worden begonnen aan harmonisatie. Gordon stelt voor dat een leerling aan de hand van de tonica,
dominant en subdominant (zie hierboven) gecombineerd met ‘macrobeats’ en ‘microbeats’ zelf
muziek improviseert. Dit kan allereerst m.b.v. de docent, die de akkoorden speelt, terwijl de leerling
een juiste melodie improviseert. Later kan een leerling ook het spelen van de akkoorden voor zijn
rekening nemen.
Hier volgen voorbeelden van geïmproviseerde melodieën van respectievelijk:
- Majeur, tweedelige maatsoort, tonica – dominant – tonica (1)
- Majeur, tweedelige maatsoort, tonica – subdominant – tonica (2)
- Majeur, driedelige maatsoort, tonica – dominant – tonica (3)
- Majeur, driedelige maatsoort, tonica – subdominant – dominant – tonica (4)
- Mineur, tweedelige maatsoort, tonica – subdominant – dominant – tonica (5)

1)
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2)

3)

4)

5)

Bron: Basics of Vocal and Instrumental Harmonic Improvisation – E. E. Gordon – blz. 20 – 26
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c) Vanzelfsprekend is het bovenstaande in een later stadium verder uit te breiden met andere
akkoorden, andere vormen en specifieke technische aspecten horend bij het orgel. Maar dan zitten
we al wat verder in het curriculum, waarbij andere methodieken prima te gebruiken zijn. Daarover
straks nog wat meer! ₂₇

Ik wil nogmaals benadrukken dat ik geen beschrijving van een hele methodiek heb gegeven. Ik hoop
wel dat ik een verduidelijking heb gegeven van de uitgangspunten waarop Gordon zijn curriculum
heeft gebaseerd. Ik wil op deze plek echter nog wel aandacht schenken aan twee auteurs, die vanuit
het gedachtegoed van Gordon, een improvisatiemethode hebben geschreven. Voor een ieder, die
door deze scriptie wordt geïnspireerd om in het orgelonderwijs aan beginnende leerlingen een
structurele plek voor improvisatie in te bouwen, kan deze methode wellicht tot hulp dienen!
De auteurs, Christopher D. Azzara en Richard F. Grunow, hebben hun methodiek ‘Developing
musicianship through improvisation’ in een aantal ‘units’ verdeeld, waarbij in elke unit een ‘bekend
lied’(tenminste, voor Amerkiaanse begrippen) de basis vormt. De leerlingen leren het betreffende
lied aan, (o.a. door te zingen), waarbij ook aandacht aan de baslijn wordt geschonken. (Vergelijk met
de hiervoor beschreven auditieve methode!) De akkoorden worden bewust beperkt tot de 3
elementaire functies: tonica, subdominant en dominant. (In de eerste units alleen de tonica en de
dominant!) Hier volgt het lied van unit 1 (bron: ‘Developing Musicianship through improvisation – C.
D. Azzara & R. F. Grunow – blz. 1):
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Behalve dit lied volgen in de geest van Gordon allerlei oefeningen, waarbij de ritmische en tonale
patronen aan de orde komen (bron: ‘Developing Musicianship through improvisation – C. D. Azzara &
R. F. Grunow – blz. 2 & blz. 4):

Behalve deze imitatie-oefeningen wordt er vanzelfsprekend ook geïmproviseerd (bron: ‘Developing
Musicianship through improvisation – C. D. Azzara & R. F. Grunow – blz. 9):
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In opklimmende moeilijkheidsgraad wordt toegewerkt naar complete stukjes improviseren (vanuit
het bekende liedmateriaal), in eerste instantie met enkel de tonica en dominant, later wordt de
subdominant toegevoegd. In volgende delen komen ook andere akkoordfuncties aan de orde. Er
komen meteen allerlei verschillende toonsoorten aan de orde en niet bijv. in het hele eerste deel
alleen C-groot. Een voorbeeld van de eindopdracht van unit 1: (M.b.v. de CD hoort de leerling een
geïmproviseerde versie van het lied (zie notatie). In de lege ruimtes moet de leerling zelf improviseren,
waarbij natuurlijk aan de harmonische progressie moet worden gedacht. Evt. kan de CD de
begeleiding laten horen. Bron: ‘Developing Musicianship through improvisation – C. D. Azzara & R. F.
Grunow – blz. 16.)₂₈
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Eventueel kan vanuit (of naast) deze methode verder worden gegaan met de methode van Sietze de
Vries.₂₉ Ook in deze methode vormt harmoniseren de basis voor improvisatie en ook hier wordt
begonnen met de tonica, de subdominant en de dominant. Na een stukje theorie over omkeringen
en de hiervoor genoemde functies (in de toonsoort C, F & G), wordt het geleerde toegepast in een
opdracht om een aantal psalmen en gezangen te harmoniseren. Van hieruit volgen meer
toonsoorten en uiteindelijk ook meer functies; theorie wordt steeds afgewisseld met het
harmoniseren van liederen. Op ongeveer twee derde van de methode wordt ‘mineur’
geïntroduceerd en nog wat later de kerktoonsoorten. Sietze de Vries eindigt zijn methode met een
slotwoord, waarin hij nog een samenvatting geeft van de belangrijkste aandachtspunten en waarin
hij een aantal literatuursuggesties geeft.
Eén van deze suggesties is het boek ‘Koraalimprovisatie’ van Kees van Eersel.₃₀ In het voorwoord van
dit werk legt de auteur uit dat hij het boek heeft bedoeld voor de organist(e), die zich voorbereidt op
een landelijk kerkmuziek-examen. Dus het is niet echt bedoeld voor de beginnende orgelleerling!
Toch kan deze handreiking, zoals Kees van Eersel dit boekje noemt, in de orgellessen van pas komen,
omdat er heel veel mogelijke improvisatievormen worden besproken. De eerdergenoemde
methoden van De Vries en Azzara gaan voornamelijk in op de harmonisatie; met het boek van Van
Eersel leert de leerling verschillende vormen kennen, zoals het rondo, de fuga en het bicinium. Met
enkele vormen kan al vrij vroeg gestart worden, zoals het maken van een fuga thema (evt. 2stemmig). Kees van Eersel begint zijn boek met een inleiding waarin hij het orgelspelen vergelijkt met
het spelen van een kind. Daarnaast geeft hij aan dat kennis van harmonie en een redelijke
speeltechniek voorwaarden zijn voor het succesvol doorlopen van zijn boek. Na uitleg van een aantal
algemene vaardigheden (sequens en moduleren) begint hij zijn bespreking van de diverse
improvisatievormen met ‘eenstemmigheid’. Alle variaties in het boek zijn gebaseerd op psalm 9. Dat
is een aardige vondst omdat de leerling op die manier ervaart dat een enkele melodie zich in principe
voor alle vormen leent.
Juist de methoden van De Vries en Van Eersel (als aanvulling en vervolg op De Vries) zijn erg geschikt
voor volwassen (beginnende) leerlingen. De werkwijze, zoals beschreven in deze methoden, is
tamelijk abstract. Volwassenen kunnen zich in de meeste gevallen prima redden met abstracte
opdrachten. Onder leiding van de docent maken deze leerlingen zich stapje voor stapje (ieder op zijn
eigen tempo) de harmonisatieregels eigen. Volwassenen hebben vaak ook een duidelijk doel voor
ogen. Als zij te kennen geven dat ze graag willen leren improviseren, dan kunnen ze al snel met De
Vries starten. Ik wil niet zeggen dat volwassenen helemaal niet met de auditieve aanpak of de aanpak
van Gordon kunnen werken. Integendeel! Maar de onbevangenheid, die kinderen meestal hebben, is
lang niet altijd (meer) bij volwassenen (in hoge mate) aanwezig. Wellicht is het voor hen dus ‘veiliger’
om een wat meer ‘schoolse’ werkwijze aan te houden. Beginnende kinderen zullen vaak een minder
omlijnd plan voor ogen hebben; ze willen gewoon lekker muziek leren en maken waarbij de auditieve
aanpak en de methodiek van Gordon prima middelen zijn om met muzikale vorming én
creativiteitsvorming bezig te zijn!
Tenslotte wil ik nogmaals benadrukken dat veel (laten) luisteren naar muziek een belangrijke
voorwaarde is om beter te leren improviseren: zeker als er veel geluisterd wordt naar muziek in de
stijl waarin leerlingen ook wensen te improviseren. Door veel te luisteren gaat men vanzelf
belangrijke vormen en harmonische wendingen herkennen! Wat dat betreft leerde Bach ons een
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wijze les: bij gebrek aan een cd-speler had hij het er voor over om 400 km te lopen om zijn
landgenoot Dietrich Buxtehude te zien en te horen en… om van hem te leren!
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Hoofdstuk 3: Conclusie
In paragraaf 1.3 heb ik de onderzoeksvraag van mijn scriptie gepresenteerd: ‘Op welke wijze geven de
Nederlandse orgeldocenten les in improvisatie aan beginnende leerlingen en hoe zou dit onderdeel
idealiter vormgegeven kunnen worden?’
→ Het eerste deel van mijn onderzoeksvraag ‘Op welke wijze geven de Nederlandse orgeldocenten
les in improvisatie’ kan ik aan de hand van de resultaten van mijn onderzoek onder orgeldocenten,
beschreven in §2.1 - §2.3, op de volgende manier samenvatten:
Ruim 40% van de aangeschreven orgeldocenten heeft de vragenlijst ingevuld.
Als het om het begrip improvisatie gaat, worden er veelal twee pijlers genoemd: enerzijds
het spelen zonder papier, anderzijds het belang van ‘kennis van zaken hebben’.
Een overtuigende meerderheid (82%) vindt dat improvisatie een plek moet hebben in de
orgelles aan beginnende leerlingen, vanwege (voornamelijk) de volgende redenen:
- De creativiteit en de muzikaliteit van leerlingen wordt ontwikkeld.
- De leerling raakt door improvisatie vertrouwd met het instrument.
- Improvisatie zorgt ervoor dat leerlingen los van het papier en spontaan musiceren.
- Improvisatie draagt bij aan het verhogen van de speelplezier.
Een kleine minderheid (18%) van de docenten geeft aan dat improvisatie geen onderdeel uit
moet maken van de orgelles aan beginnende leerlingen, vanwege de volgende redenen:
- Niet elke leerling heeft genoeg talent om te leren improviseren.
- In het beginstadium van de muziekles kan men beter vaardigheden aanleren, die de basis
vormen voor het leren improviseren.
Bijna driekwart (72%) van de ondervraagde docenten vindt dat improvisatie niet elke les aan
de orde hoeft te komen, maar wel regelmatig.
Ruim driekwart (77%) van de geënquêteerden vindt dat er verschil zit tussen
improvisatieonderwijs aan jonge beginnende leerlingen en volwassen beginnende leerlingen.
Bij ‘les aan kinderen’ vallen voornamelijk de spelachtige activiteiten op, zoals beschreven in
§2.3. Hoewel deze activiteiten ook bij de volwassen leerlingen worden genoemd, wordt deze
groep door de Nederlandse orgeldocenten in het algemeen meer theoretisch en rationeel
benaderd.

→ Het tweede deel van mijn onderzoeksvraag ‘Hoe zou dit onderdeel idealiter vormgegeven kunnen
worden’ plaats ik in §2.4 allereerst in een theoretisch kader, waarbij ik vooral inga op de vraag
waarom improvisatie een plekje dient te krijgen in de orgelles:
Het belangrijkste bezwaar tegen improvisatie in de orgelles wordt gevormd door het feit dat
niet elke leerling muzikaal genoeg is om te kunnen improviseren. Ik laat (gebaseerd op
literatuur van E. Gordon en H. Honing) echter zien dat (vrijwel) alle mensen bij de geboorte
(enige) potentie tot muziek maken hebben en dat aanleg zelfs te ontwikkelen is, waarbij een
muzikaal rijke omgeving, motivatie, goede begeleiding en veel oefenen belangrijke
voorwaarden zijn.
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Daarnaast schets ik een ander belangrijk voordeel van het bezig zijn met improvisatie in de
orgelles: de creativiteit wordt bevorderd, waardoor musiceren een aangelegenheid wordt
van het hele brein en het hele lichaam: muziek komt zo niet alleen van buitenaf (d.m.v.
noten), maar ook van binnenuit.
Vervolgens laat ik (aan de hand van onderzoeken van T. Amabile) zien dat creativiteit (net
zoals muzikaliteit) aangeboren is, maar dat ook andere voorwaarden een rol spelen, zoals de
expertise (kennis van improvisatieregels) en de motivatie van leerlingen, die weer sterk
afhankelijk is van een goede docent.

In §2.5 geef ik een praktische benadering van improvisatie in de orgelles, waarbij ik een aantal
aanbevelingen doe hoe dit lesonderdeel zinvol in te zetten is:
Er kunnen al snel ‘spelachtige’ improvisatieopdrachten in de lessen worden ingebouwd. Veel
voorbeelden hiervan werden door de organisten gegeven. Je kunt je echter afvragen of op
deze manier een stevige basis voor de kunst van het improviseren op het kerkorgel wordt
gelegd. Mocht je toch aan die basis willen werken, dan is het van belang om te leren
harmoniseren.
Met volwassen leerlingen kan gewerkt worden met een aantal methodieken op dit gebied,
zoals de methode van De Vries, Molenaar en later ook Van Eersel. Vooral De Vries werkt heel
langzaam aan ontwikkeling van harmonisch besef. De methode is tamelijk abstract van opzet,
maar dat is geen probleem voor volwassenen, die abstract denken en een duidelijk doel voor
ogen hebben.
Met kinderen moet zo min mogelijk ‘abstract gewerkt’ worden; bij hen dient muziek en
improvisatie net zoals taal aangeleerd te worden (met sommige volwassenen kan ook (voor
een deel) op die manier gewerkt worden, dat is afhankelijk per individu). In de praktijk
betekent dat:
-

-

-

Muziek maken begint (net als taalverwerving) met luisteren; de leerling heeft een
klankvoorstelling van muziek in zijn hoofd: pas later volgt de notatie. De ‘auditieve
aanpak’ is een uitwerking van deze zienswijze. De leerling speelt en luistert naar muziek,
in eerste instantie zonder notatie. Bij deze werkvorm mag het speeldictee niet
ontbreken, waarbij de leerling de docent imiteert.
Imitatie zien we ook terug bij taal wanneer kinderen op een gegeven moment gaan
brabbelen. In de muziek kan deze brabbelfase tot uitdrukking komen doordat de docent
ritmische en tonale patronen met de leerling oefent. Op deze manier wordt, zoals
Gordon het noemt, aan ‘audiation’, het equivalent van ‘denken in taal’ gewerkt.
Als vervolg op de ritmische en tonale patronen worden harmonische patronen
ingeoefend waarbij in eerste instantie alleen de tonica, subdominant en dominant aan de
orde komen. In principe zijn we nu terug bij de harmonisatieontwikkeling zoals ook in de
methodiek van De Vries wordt geschetst, alleen op een andere manier aangeboden.

C. Azzara en R. Grunow hebben een improvisatiemethodiek geschreven, ‘Developing
musicianship through improvisation’, die gestoeld is op de inzichten van Gordon. In deze
methode leren de leerlingen elke unit een lied; ze oefenen ritmische, tonale en harmonische
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patronen en ze doen improvisatieopdrachten, waarbij de tonica, de subdominant en de
dominant worden gebruikt.
Tenslotte is het in alle gevallen van belang om veel te luisteren (of te laten luisteren) naar
muziek in de stijl waarin de leerling zou willen improviseren.

→ Nu ik de belangrijkste conclusies van mijn betoog op een rij heb gezet, is het goed om na te gaan
of ik tevreden ben met de antwoorden op mijn onderzoeksvraag. Om eerlijk te zijn heb ik een tijdlang
geworsteld met de juiste formulering van mijn vraag. In principe vind ik het volgende beter klinken:
‘Op welke wijze geven de Nederlandse orgeldocenten les in improvisatie aan beginnende leerlingen
en hoe zou dit onderdeel idealiter vormgegeven moeten worden?’
Ik heb echter ‘moeten’ in ‘kunnen’ veranderd. Om de eenvoudige reden dat ik uiteindelijk geen
volledige, onbetwistbare methodiek heb gegeven; ik heb hoogstens een andere benadering laten
zien van hoe de orgelles (waaronder improvisatie) aan beginnende leerlingen gegeven kan worden.
Het werken aan deze scriptie heeft mij een aantal ‘aha-momenten’ opgeleverd, waarmee ik bedoel
dat ik ben gaan nadenken over hoe veel orgeldocenten (volgens traditionele patronen) lesgeven en
hoe het (op sommige punten) misschien ook anders zou kunnen! (Het is hierbij wel goed te
vermelden dat ik positief verrast was door het feit dat zoveel orgeldocenten improvisatie belangrijk
vinden in hun lessen en dat ze soms hele originele en goede opdrachten voor hun leerlingen
hadden.) In ieder geval is het schrijven van deze scriptie voor mijn persoonlijke ontwikkeling en kijk
op deze materie erg goed geweest!
En nu? Klopt het dat ik een werkstuk in handen heb dat naast mij op de orgellessenaar komt te staan
en waarmee ik elke leerling leer improviseren? Misschien deels: ik ga zeker nieuw verworven
inzichten gebruiken in mijn orgellessen. Maar daarnaast mag wat mij betreft de zoektocht ook nog
verder gaan. Ik heb behoefte aan een moderne, brede orgelmethode waarin veel aandacht aan de
creatieve kant van het muziek maken wordt geschonken. Wellicht een inspirerende uitdaging voor de
toekomst…
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