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D e mondelinge beheersing
van vreemde talen heeft in
de laatste vijftig jaar een

hoge vlucht genomen. Vroeger was
het heel gewoon dat scholieren de
vreemde taal voornamelijk leerden
lezen en schrijven. Op vakantie in
het buitenland, ontdekten ze hoe
lastig het was om met de locals te
communiceren. Bij de klassieke
muziek zien we iets soortgelijks.
Jonge mensen kunnen bij het toela-
tingsexamen tot het conservatori-
um verbluffende staaltjes van virtu-
ositeit weggeven, maar het improvi-
seren van een variatie op een thema
is vaak al lastig, laat staan samen
met een medestudent jammen.

Is het vermogen om te improvise-
ren een talent dat voorbehouden is
aan een klein groepje gelukkigen?
Onze alledaagse ervaring leert het
tegendeel, het menselijk brein is er
juist voor gebouwd. Fluiten op
straat en kletsen met de buurvrouw
kunnen wij evengoed improviseren
noemen als jammen bij Neushoorn
of speechen op een feest. En hoewel
we niet bij iedereen in de douche
kunnen kijken, mogen wij aanne-
men dat er niet alleen opera-aria’s
gezongen worden. Kortom: de gewo-
ne man, meestal geen musicus,
improviseert er op los.

Het onvermogen van de klassieke
musicus om te improviseren is dan
ook niet een kwestie van talent,
maar het resultaat van een histori-
sche ontwikkeling. Terwijl in de
achttiende eeuw het improviseren
van muziek nog als een onderdeel
van het ambacht werd gezien, werd
de schepping van muziek gaande-
weg de negentiende eeuw als kunst
met een grote K beschouwd. Het
vervaardigen van muziek werd
voorbehouden aan de Componist
(die in die tijd verheerlijkt werd,
vandaar de hoofdletter) en het vol-
gen van Zijn aanwijzingen werd
hoger aangeslagen dan de eigen
fantasie. Improvisatie verdween uit
de curricula van de opkomende
conservatoria en hele generaties
musici werden opgeleid om uitslui-
tend van noten te musiceren.

Eerste les
Maar de klassieke muziekpraktijk
heeft niet alleen een verleden maar
ook een toekomst. Zowel in het
symfonieorkest als in de lespraktijk,
ontdekt de hedendaagse musicus
dat het niet kunnen improviseren
een handicap is geworden. Musice-
ren van noten is maar één onder-
deel geworden van het diverse scala
aan beroepsactiviteiten waar musici
zich mee bezig houden. Het kunnen
improviseren heeft niet alleen prak-
tische voordelen, soms is het ge-
woon noodzakelijk om de functie
goed te kunnen blijven uitoefenen.

Echter met de verdwijning van
improvisatie uit de opleiding en de
beroepspraktijk, is ook de kennis en
expertise verdwenen die nodig is
om de improviserende musicus op

te leiden. Niet alleen op het conser-
vatorium, maar ook op de muziek-
school, want daar begint het. Impro-
visatie is niet een vaardigheid die je
pas op het conservatorium moet
leren. Het begint al bij de eerste les.
Maar omdat de docent zelf niet
improviseert, grijpt hij vaak naar
gangbare lesmethodes die bijna
allemaal op het noten lezen zijn
gebaseerd. En zo ontstaat er een
vicieuze cirkel.

De drempel om te improviseren
wordt versterkt door de misvatting
dat je, om echt te kunnen improvi-
seren, jazzmuzikant moet worden.
Niets is minder waar. Iedere noot
die niet op papier staat is geïmprovi-
seerd, ook al is het geen jazz. Zelfs
het spelen van een majeurmelodie
in de paralleltoonsoort is improvisa-
tie, evenals het toevoegen van een
versiering of een doorgangstoon of

het spelen van een voorspel. Het
was in de achttiende eeuw niet
anders. Er werd versierd, gevari-
eerd, geharmoniseerd en getranspo-
neerd. Er werden intro’s vooraf
gespeeld, en bij een fermate een
paar extra noten. Improvisatie kan
net zo ingewikkeld zijn als je het
wilt maken.

Behalve op het podium, heeft
improvisatie ook een belangrijke
functie in het muziekonderwijs.
Door zelf te experimenteren, leer je
hoe muziek werkt. Dat heet in de
taal grammatica. Je hersenen zijn zo
gebouwd dat je de grammatica van
de taal en de muziek zonder gerich-
te inspanning kunt leren. Het lijkt
veel op de manier waarop je leert
fietsen en schaatsen. Dat zijn ook
complexe vaardigheden die met

moeite beschreven kunnen worden
maar die je vrij gemakkelijk eigen
kunt maken.

Grammatica
De kennis die je met improvisatie
opdoet staat, net als de kennis van
het fietsen, niet op papier. Hoewel
de meeste mensen tijdens het flui-
ten en neuriën volgens de regels van
de westerse harmonie improvise-
ren, hebben ze nooit van muziek-
theorie gehoord. Hetzelfde geldt
voor de taal. Kinderen hebben geen
idee van de grammaticale regels
maar weten heel goed wanneer iets
fout is, en de fouten die ze maken
zijn geheel volgens de regels: ,,Nee
mam, ik heb haar niet geknijpt.”

De muziekdocent vervult bij het
aanleren van de muziektaal dezelf-
de functie als de ouders bij het
aanleren van de spreektaal. Ouders
vragen het kind niet om hen na te
doen, dat gaat vanzelf. Zij stellen
vragen, formuleren hun zinnen
iedere keer net even iets anders,
gebruiken synoniemen voor hetzelf-
de begrip en bevestigen de uitspra-
ken van het kind door ze te herha-
len, maar dan zonder grammaticale
fouten. Zulk gedrag is heel gemak-
kelijk naar bruikbare werkvormen
in het muziekonderwijs te vertalen.

De realisatie van de klankvoorstel-
ling op een muziekinstrument is
afhankelijk van het vermogen om
klank in beweging om te zetten. De
ontwikkeling van dit vermogen is
een van de belangrijkste leerdoelen
van het muziekonderwijs. Hoewel
er gesuggereerd wordt dat improvi-
satie de ontwikkeling van dit ver-
mogen zou kunnen promoten, is
onderzoek naar het verschil tussen
improviserende en niet-improvise-
rende musici tot nu toe niet uitge-
voerd.

In mijn onderzoek werd met
behulp van fMRI, waarmee 3D-
afbeeldingen van de hersenen wor-
den gemaakt die laten zien waar en
wanneer hersenactiviteit plaats-
vindt, hersenactivaties van improvi-
serende en niet-improviserende
musici bestudeerd. Dit werd gedaan
terwijl zij (zich inbeeldden dat zij)
opnames van bekende en onbeken-
de muziek naspeelden.

Onze hypothese was dat, bij
improviserende musici, het omzet-
ten van klank in beweging tot acti-
vatie van spiegelneuronen zou
leiden. Spiegelneuronen zijn zenuw-
cellen die zowel bij het spelen als
het beluisteren van muziek geacti-
veerd worden. Activatie van deze
neuronen zou verklaren waarom

improviserende musici beter in
staat zouden zijn om muziek op het
gehoor na te spelen.

In het onderzoek lieten de fMRI
beelden zien dat een gebied in de
rechter hersenhelft dat betrokken is
bij het aansturen van gerichte hand-
bewegingen in de ruimte alleen bij
improviserende musici werd geacti-
veerd. Uit eerder onderzoek weten
wij dat dit hersengebied een crucia-

le rol speelt bij de directe transfor-
matie van notenschrift in een speel-
beweging. Op basis van dit onder-
zoek weten wij nu dat dit gebied
ook een rol speelt bij de transforma-
tie van beluisterde muziek in een
speelbeweging, maar alleen bij
improviserende musici.

Leerzaam
Deze transformatie is waarschijnlijk
ook indirect verantwoordelijk voor
de sterkere activatie die wij bij de
improviserende musici zagen van
het gebiedje (de auditieve cortex)
waar geluidsprikkels zoals toon-
hoogte, volume en locatie worden
verwerkt. En daarom ook voor het
beter ontwikkelde vermogen om
muziek op het gehoor na te spelen,
ook in andere toonsoorten, iets wat
zij in een vervolgonderzoek demon-
streerden.

Improviseren is dus niet alleen
handig in de praktijk. Je kunt er ook
nog veel van leren. Het is het mid-
del bij uitstek om de grammatica
van de muziek aan te leren. Het
stelt je in staat om muziek op het
gehoor te spelen en je eigen fantasie
te realiseren. Improvisatie hoort
daarom bij de gereedschapskist van
de muziekdocent, net zoals in het
verleden. Het wordt dan ook tijd dat
wij in de klassieke muziek over de
grenzen heen kijken, niet alleen
van de stijl, maar ook van de ge-
schiedenis en ons voordeel doen bij
het herinvoeren van geïmproviseer-
de muziek, niet alleen in de les,
maar ook op podium.

Op 6 februari promoveert Robert
Harris aan de Rijksuniversiteit
van Groningen op zijn onderzoek
naar hersenactiviteit bij improvi-
serende en niet-improviserende
musici

Robert Harris is oud-docent van
de voormalige Muziekpedagogi-
sche Akademie in Leeuwarden en
als onderzoeker verbonden aan
de researchgroup Lifelong Lear-
ning in Music van het Prins Claus
Conservatorium in Groningen.
Reageren op dit artikel kan via
r.i.harris@pl.hanze.nl

Improvisatie: fluitend naar de
muziekles
Hersenscans leren dat musici die kunnen
improviseren andere delen van de
hersenen inzetten waardoor zij beter in
staat zijn muziek op gehoor na te spelen.
Geef improvisatie daarom weer een plek
op het podium én in de muziekles.

Hele generaties musici zijn opgeleid om uitsluitend vanaf notenschrift te musiceren. Foto: ANP
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Voorafgaand aan de promotie
van Robert Harris, houdt het
lectoraat Lifelong Learning in
Music van het Prins Claus Con-
servatorium op 6 februari een
symposium in het Groninger
Museum gewijd aan improvisa-
tie in het muziekonderwijs.
Sietze de Vries (winnaar Orge-
limprovisatie Concours Haar-
lem), Bert Mooiman (docent
Koninklijk Conservatorium) en
Leon Mennen (gitarist en docent
harmonieleer) bespreken hier de
methodiek van de improvisatie
voor zang, piano, melodie-in-
strument en gitaar. Hans van

Regenmortel, mede-auteur van
Klanksporen, breinvriendelijk musi-
ceren, heeft het over ‘Tonaal
Gereedschap’. En professor Marc
Leman van de Universiteit van
Gent gaat in op de bijdragen van
de vier sprekers. Het symposium
begint om10.30 uur en is gratis
toegankelijk (in verbandmet de
catering wel aanmelden via
r.i.harris@pl.hanze.nl). Om16.15
uur verdedigt Harris zijn proef-
schrift The Cerebral Organization of
Audiomotor Transformations in
Music in het Academiegebouw
van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen.

Symposium
Onderwijs en improvisatie


