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het speeopporoot'[,oven
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n dit orlike komt het
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don vooro de invloed dte

de wiize von nl'oducile

von het pedookpel heeÍt

op de ichoomshouding.

,,Gebruik vonof
les I het pedool"
Hct vindcn v.n cen naturrlijke zit
houding achtcr hct orgcl is ccn door
garnd prores. Uit raàrd geldt dit wan-
ncci je reselmatis op verechillende
orsels speeltr steeds weer worden
gezocht naar een goede speelhoudhg.
In de krop der jarcn verandert echter
ook het eisen lichààm. Een al jàren-
lang vertrorwde hotdlns tan na eniile
tijd niet mee. o! nàal blijten te zijn,
of er tlijten' ongemerkt ongewenste
patronen in de manier van orgelspe-
1en. Het is belaneriik steeds alert te
zijn op signalen van het licham zoals

spierpijn,lramp er een beperkte }ewe-

sinssvniheid van bijvoorleetd de arn
en de hand. Daarnaast is ook het in
de saren houden van de houding wu-
nccr niet orgel wordt gespeeld, maar
bijvoorbccld àchter een bureau wordt
gczctcry vàn belanS. De kans is nme-
lijk sroot dàt onzorgvuldigheid daar-
ncc, cn dc daardoor ontstane proble-
mcn uitvcrgroot aan het licht komen

Pedoolspel
Toen ik in hct vorige artikel inging
op dc vcrechillcnde houdingsaspecten
van hct bovcnlichaan. was il< me er
van bcwust dat veel van de aànwij-
zingcn in gcvààr zouden konen zodra
hct prdaalspcl ccn rol gaat spelcn. Je

krnt nog zo stàbiel op de orselhank
zitten eÍ manualiier zondcr proble
mer spelen; het pcdaalspel verandert
de balans in hct lichaam direct. Een

vergelijking mct lianos!èl brengr de

ooÈaalt hiervan aan het licht- De pia

nist heeÍt bij het spelen drie steun
punten: de pianokrlk waarop hij zit
en zijn twee voeten op de vloer Ove-
nsens zijn het vooÍal de hielen waaÈ
mee hij op de vloeÍ steunt; zodra hij
een pedaal gebruikt tilt hij zijn voor
voetimmers o!. Dit is volstrekt natuur-

lijk: ook bij het lopen steun je op de

hiel. Met dc icnen houd je jezelÍ dech ts

Zelfs bii manualitcr oreclspcl is, ver-
geleken met de pianist, dc balans al

veel nhdo optimaal. De voetcn lc!
ne4 immers ofwel op ccn voctcnpluk
boven het pedaal (wààrbij j. op dc

tenen leunt) ofwel o! dc lat onder de

lank (waarbij de bcncn seziszasd zijn,
en dus weirig stcun kunnen verle-
nen). Zodra het pedaalspcl wordt geiït-
roduceerd verdwijnt cchtcr ook dit
laatste resge bahns.
We raLen hier ààn ecn didacrisch

probleem. In de nccstc gcvallen zal
een orgelleerlirs beginnc

aalspel. Het pedaalspcl volgt vaak pas

jaren later wanneer dc doccnt meent

dat de leerlmg ofwel ln fysick, o{wel
in muzikaal opzi.ht voldoende sroei
heeft dooreemaakt. In Ieite moet de

leerlins na enkele (of soms vele) jarer
in een 'manualiter houding' te hebben

gemusiceerd, bij de introductie van hct
pedaalspel een gcheel nieuwe hording
aanleren. In deze nieuwe houdins moet,

zonder dat er op een plank oÍ lat kan

worden gestond, het Licham toch in
balms kunnen blijven.
In de praltijk blijl<t echter dat het

pedmlspel vaal tamelijk tcrloops wordt
ingevoerd. Het vah ook niet nee
iemand die manualiter al op een

behoorlijk niveau speelt, nogmaals

maandenlang met weinig inteÍessantc
pedaaloc{cningen lastig te vallen. Door
dezc tcrloopse invoering van hct
pedaalspel wordt eciter aan hct ophef-
Íen van de door het ledaalspcl ver-
stoordc onbalans in het lichaam wei
nig arndacht geschonkery vaa! wordt
deze fase zelfs in het geheel overge

slagen. liier wordt de kiem selegd
voor veel latcre houdmgproblemen- In
het begin zal hct lichaàm zich enigs
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AÍb. l. Eèn slé.hre houding: dè pè6oon
,n ó.ht.r dé ?Íh..ndèr.n èr h.r !'.1-
ken È ndor d.hreren gékdnrétd, wdr resut-

rèe in èèn bolle rus, woordoor de

schoudeB niet wii kunnei bewesen en

het hoold lil het lood íooi.

zins kunnen àanpà$en, bijvoorbeeld
met extra inslanning van spieren e1de6

in het li.hààm. Deze .ompensàtie'
spànning is e.htcr ongecontroleerd en
dus onsewenst. Ecns Goms jàren later)
Iomcn de voorspclbare problemen aan

het licht pijn in de onderrug, schou-

der cn polsproblemcn, te veel gewicht

in de tocB cnzovoort.

voorkomen Yon problemen
ln feite worden problernen zoals hier-
boven geschetst veroorzaakt door het
wijdverbrcide didactische uitgàngspunt
dat de leerlhg pas pedaal moet gaan

spelen als deze cr muzikaal àan toe
is. Èchter: hetzelfdc l<un je zessen over
mmuaalspel, of zclfs over orgelspel in
het algemeen, hctgeen maar aantoont
d.t dezc bcwcring wcinig hout snijdt.
Mct namc bij Iccrlingcn dic op ccn
lccftijd mct órgclspclcn bcginncn w...
op zc fysick in strrt zijn dc pcd..l
roctscn tc bespelen, i, eÍ mijis iizicns
allcs voor tc zeggen vanaf dit besir
hct pcdaalspcl te integÍcÍcn in hct
orgelonderncht. Zowel hoodinsstech

Atb 2. Evènèèns één slechte houding:
dè pèrsoon zit voor dè zitbeendèren én

hèt bèkkèn c ndor vo.€n qekonteld omdot

de bèner geen stèun gèvèn. Om in bdlons

le bliiven wordt de rug hol èn stodt hèt

nrch íie hoeÍt niet na enltele jaren

een nieuwe houdmg aan te leren) ah
rnuzrkaal (het pedaal hoott nr eer
rnaal bij het orsel a1s een s snrar op

de uool oÍ een octaafLlep op de kla

nnet, en àe leer je ook metcen sebrui
ken) zou het ?edaal volkomen seinte
greerd moeten zijn in het orgelspel.

Je verbiedr de leerlins toch oot niet
de tongwerken vm een oÍgcl te gebrui

ken (hoewel, wie leeÍdc v.oeser op
orge es zelf te Egistreren.-.)7

Het zou, om houdingsproblenen bij
orgeleerlingen in een vroeg stadium
te voorkomeru een goede zaak zijn als

docenten hun didàctiek zo aanlassen
dat de leerling vanaf les één het nmu-
aal- en h* pedaalspel als gelllwaar-
dige aspecten van het orgelspel gaan

zien. De meeste orgelmethodes zijn
daar helaas niet op ingericht, en het
ontwikkelen van nieuiq op dar aspect

scri.ht lcsm.tcriaal heeft naar mijn
mcning dàn ook grote prioriteh. Het
is ovc.igcns intcrcssanr om rc bezien

of óok inp.ovisatic, als vanzelfspre-
kend ordodccl van de orgellexen,

AI5 3. Een soede houdirs: de pereoon

zit op dè zitbeenderen, hèi bekken srddt

rechtop, het hooÍd bolorcee* recht op

de wervelkolom €n beide voeiei stèunen

hierbij een rol kan speler, omdat
in!rcviseÍcndctuiF de aanda.ht bctcr
op de houding kàn zij! scricht dàn

moeite en (ook fysieke)

inspanning een notenbeeld moet wor-

Verhelpen von problemen
Ilet lrobleem bij het intÍoduceren van

het pcdaalspel is dus dat dc balans van

het lichaam wordt verstoord omdat er

seen altcrnatief is voor dc stcun die

voorheen door de voeten op dc plank
of lat werd gcgcven. Het ortbtckcn
van deze stem worrtt- om te voorko
men dat je voorovcr van de l,a valt,
auromatÈch secompcnseerd door het
naar achteren latcn hellen van het
lichaam, oÍ het leuncn in de toetsen.

Dir laarste heeft dircd consequenries

voor her manuaalspcl en het klirken
de resultaat, en is uitcruard ongewenst.

Ook het achteroverleuncn veroorzaakt

zoveel spànning ur de onderrug- en

bcirkenspieren dat eer ontspannen zit-
houding wordt geblokkcod. Het volle
gewicht van de benen 'hangf nane-
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lijk plótscling aàn d. romp.ln de mees-

tc scv.llcn zàl dc hording na verloop
van tijd dlsdanis pijnlijk, oncomfor-
tabel en onfle,ibcl zijn dàr deze het
plezier ur het musicocn volledig

Het volstaat natlurlijk ni.t nu te
beweren dat je dus techto!' móct zit-
ten. Een leerling die dat van zijn do.cni
te horen krijst, zal krafrpa.htig zijn
mg reóren en zo proberer zijn lcraar
tevreden re ste11en. Het is veel zir
voller dar een docent, mo md zijn
leerling, op zoek saat naar een vooÍ
die leerlins soede zitholdnr8 waarbij

onrspannen zowel op het manuaal als

op het pedaal kan worden sespeeld.
Ik laat enkele sugilesties om hierin
vcrbctcrins àan te brensen hieronder

Een nieuwe bolons
Voor hct oplossen o{ voorkonen van

problcmen, in wcik opzicht dan ook,
is het noodzakelijk om, àls cerste stap

naar een oplossing, ccn bcwustzijn te

ontwikkelen van dat problccm. Wat
gebeurt er in het lichaam wannccr
naar balans wordt gezocht? Een .cn
voudige mànier om hier achtcr tc
lomcn ir met de voete" op d" 

"locr
cn dc handcn op schoot, op de rand

vrn ccn gcwone/ rechte stoel te garn
zitten (in dc 'piànospeelhoudins'), cn

vervolgers óén voet iets op te rillen.
De in eeBt instantie Soed en veilig
aanvoclcndc balans in het lichaam is

dircct vollcdiS verstoord, er allerlci
spicren ovcral in het lichoam, maar

vooral in het àndere been en hèt bck

kcn, zoeken voelbaar en bijna wrnho
pig naar een nieuwe balans. De stabi

litcit wààràu de al jaren manualiter
spclcndc organisr gewend was, ,.aakt
p]ààts voor.. niers eigenlijkl

Na dezc onlrettige constatering die
ncn wc op zoek te gaan naar een nier
we, Ictm gcbalanceerde houdins. Dat
doen we in ccNtc instmtie aleen maar

door te observcrcn. te 'voelen' wat er
in ons lich.àm gcbcun bij oefeningen
zoals de boverstaandc. Een andere oefe-

nins km bijvooÍbc.ld zijn dat we ac
ten zoals hierbo"en bcschrcvcn, maar

nu mer de voorvo.tcn 0c'r,!nten')
onder de stoel ,p dc vlocr stcrncnd.
Venolsens prubcrcn wc mct dc prnt
van één voet op cnige afstand voor
ons de vloer aan te raken, zonder hier
op te steunen. we lroberen hierbij tc
voorkomen dat ir de boverrug cn
schouders spieren gaan'meehelpen',
waarrtoor bijvoorbeeld de schoude.s
worden opgetild. Hetzelfde prol,ere"
wc uitcraard ook met de andere voet.
Dij dczc ocfeninilen kunnen ook de

atmcn ccn rol saan spelen, bijvoor-
bccld door zc tijdens de oefenins lans-
zaam rccht voor ons uit te strekken.

Op .làt tuomcnt worden weer heel
.nddc spicrcn Sebruikt.

Er zijn tàllozc vàrimien op deze oefe-

ninsen te bcdcnkcn. Door ze het lieíst
onder beselciding rcgclmatig te doen,

enaren we dc soms cnormc krachten

die hierbij dóór divcrsc spieren wor-
den uitseoefcnd én gccompenseerd, en

leren we d. fysiclc balàns in ons

lichaam zoek.n cn opnictw ontdek-
ken. lk noerr dit mct nadruk 'lcren':
her is een leerproccs, wraitij e.n opcn

zelfkritische houding en dc wil tot
veranderen en coriseÍen noodz.kclijk
is. De kans is imtuers groot dàt een

oude, onzorgvuldige houding, plaats

moct rnaken voot cen gchccl andere.

In cen volgerd àrtikel zàl ik ingààn

op asle.ten van de Alexàndcrtcchnieli,
dic ook tot doel heeft ni.uwc pàtro-
ncn aan te leren bij alled.assc bcwe-

gingcn, zoals her g..n zittcn cn het
vanuit de zithouding weer gaàn stàd.
Dàarbij zàl ik ook nog verschillcnde
andcre, aan Alexmdertechniek gcrcla

tccrde oefeningen, roemen, en zal
n.dcr op dit onderdeel worden irge

Alle riid
Hct is gocd deze oeÍeningen de eerste

tijd op ccn gewone stoel te doen, en

er vooral alle tijd voor te nemen. Pas

don mrakt men zich de houdhg eigen

en wr,dt hct een integral onderdeel

van het bewcgingslàtroon. Wànneer
deze oeferingcn zonder problemen op

een stoel Lunnen worden uirgevoerd,

kunnen ze worden itseprobeerd oI

cen orgelbanl. Dc armen kunnen dar
ook worden betrokkcn bij de oefenin

gen, lijvoorbeeld door tijdens een oefc

nins een ahkoord in te drukl<er, zon

dcr hierop re aaan ttcunen'-
Zclfs een sevordcrde orsanist zal

merken dat het bcwust doen va" d.r

sclijkc oeÍeninsen vccl tijd en insr,.n
ning kost. Dit ond§strccpt mijn eer

dc.c olmerl<ing dat hct de voorkeu.
heeft hct pedaalspel al aan het begin
van de orgcllessen, en in ied.r geval

zo snel mosclijl<, te introducercn. Hct
is veel beter cn gemakhelijler vantit
een blarco situatie een goede houding
aan te hrcn. dan een slecfite tc corri
geren oí cc'n manualiter hording te

Il roer ovcrigens in herinncring wàt
ik in het ecrstc deel al schrccf: er È
geen'standaardhoudins' waàràan

iedereer krn of moet voldo.n. Elke

docent die meent de preciezc afstm-
den in millincters tlssen bànk en ldà-
uer, de warc hoogtes van brnken en

derselijke te weten, moet met de nodr-

ge ar8waan worden aansehóórd. Omàt
elke speler fysiek arders in elkaar
steekt, 'ul de één een .ndcre tank-
hooste en afstaDd van het klavier
nodis hebben dan de àndcr In de pret

tise omstàndrgheid dàt een banlt in
hoogte v.rstelbaaÍ is, kunnen bovcn

staande oefeniasen gocd helpen bij hct

vaststellen van de optimale Imkhoog

Appli(otuur
Er zijn nogal wat orgclmcthodes uit
met name dc twmrigste ccuw wadbij
vanaf het begin zowel het hak- als

het puntspel wordt lehandeld. Analy-
se van de oefeningen dre in dcrselijk
methodes zijn opgenomen, lecrt dat

veel auteurs vooral lijken in tc gaan

op uitzonderingsgevallen/ mct per
de{initie net basale (lees: veel te inge-
wikl<elde) voetzcttingert alsof dc basis-

tcchniek van hct pedaalspel al onder

de knie zou zijn. Lre gedachte crach

ter is wcl te actrterhalcn: deze metho
des gaan er vaal van uit (dat woÍdr
dan ook in het vootroord senocmdl
drt dc leerlins al cen soede piàno
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te.hniek bezir. Hct docl vàn de lcdàal
oefcningcn is vià ccn inhàalslàg zo
snel moselijk een tc.hnicl< ààn tc lcrcn
waàrmee het pedàalslclniveàu zi.h kàn
meten met het manuààlspclnivcàu.

In de prahtijk wcrkt dat vrijwcl nooit
zo, uitsezonderd wclli.ht bij ondc!
ri.ht ..n .óns.ÍvatoÍtumstudcnt.n.
Sóms vind ik derselijke óèfeningen
íonduit sevaarlijk, ir de eerste phats
rl voor het sleelplezier... In het kader

vàn dit àrtikel bepe,k ik me tot de

opmeÍking d,i dit soort pedaaletrdes
nict beparld meewerken arn het ont

ontspannen speelhou
ding.

lk ben zelfgeneigd, zowelvooÍ besin-
ncnd àls tè corriseren' pedaalslel,
voorà1snog uitsluitend p!ntspel te
gcb.Íiken. Miji Íeden hieÍvoor is niet
zozeer van historiserende aard, ir de

zin dat we hebben ontdekt dat de

orgeltiteratuur van voor 1850 (en veel
lesmatelaal stmt nu eenmaal uit die
djd) .lleen met punten werd gespeeld.

Ook heeft het niets te maken met
legato- oÍ gearticuleerd spel" alsof je
met afwisend punten geen legato, of
met hak-Iuntspel gccn non legato zou

Het hc.ft vooirl een did..tis.hc
Íeden: ene,ijds overzichtelijltheid (het

eebruik van zowel de punt als de hal
vergt zoveel meer informatieverwer
hng dat de aandacht voor de houding
daaronder lijdtl en ànderzjds hei sese-
ven àt niet zozeer pedmlspel m het
algerneen, maar vooral het hakslel
houdings- en balansproblernen veroor-
zaak. Een met de hak gespeelde pedaal-

wisselnooties

noot levcft nmcs ccn bijzonder onge-
wcnstc spanning in dc hiel- en kuit
spicrcn op dic rcpcrcussies in het hcle
lichaam veroorzaakt en dus zo snel
nosclijk opgcheven
wordcn.VooÍal }ij dc begimende lcer
ling moct dcze s!ànnin8 zeker niet
door middcl van pcdaaletudes gcculti

trtisleidend
D.àrnàast is mijn crvàÍing dàt lcÈ
lingÈn die ook de hakkcn gclruil<cn,
veel mindeÍ n.LwkeÍrig cen voctzct
dns uitzoeken en zich er vcrvolgens
ook minder conseqrent aan horden.
Vooral als halt-puntspel zelf is aanse-

leerd is dat meestal on.o.gvuldig
sedaan en daardoor onsecontroleerd.
De oorzaak is weliicht ddr met hak
purclel voetzettirger trjdens het spe

len veel malkelijker klnnen worden
?aànsepasi? wanneer blijkt dàt je vei
keerd 'uitkomt'. Ieitelijk is het hak-
spel een gevorderde pedaaltechniek,

&e hoort bij een orgelstijl die pas later
in de orgelstudie aan bod komt en
waar ondermeer zwelkastsebruik ook
een onderdeel van is. Een te vroeg
aanwenden hienan zal een goede

pcdaaltcchnick ecrder in de weg zic

De orgcllit.ràtuur tm ir de tweede

hclft van dc 19c eeuw È oveigens
mecstal zondcr. of met slechts incr
denteel g.brÍik vàn de hakken uir ie
voeÍen. Mislcidende oozaak vm veel
(holdinsrproblcmcn zijn 20e eeuwse

uÍsaven vrn 1se cn 19e eeuwse orgel-
nuzieh (bijvoorbce]d de Peters-editie

van dc orgelwerken van Eelix Mcn
dclssohn Banholdy), waarbij vànuit
ccn vccl latere speeltraditie Lchalvc
fouticve vinSerzettingen en lcgatobo

gd, ook voetzetringen met vccivuldig
hafu cbrul} zijn toesevesd.

Tot slot is het voor een goedc pcdaal

tc.hnick belansriik dat de pcdaaltocts

nict wordt bespeeld door het hclc bccn

óp cn ncci te bewegen, mam dat dc

cnkcl als scharnierlunt wordt gcbruikt
cn dat vanuit dit gewrlcht allccn de

voet wordt bcwogen. Een tc.hnick
waarbij hct hclc bcen beweegt, en dus

de herp als scharnicr funSeert, is vèel

te grof en werkt ecn onnauwkeurise
aanslag in de hand. Ook zal het speel-

tempo met een derselljkc tcchniek zeer

beperl<t blijven. Het is àan te raden
ook hiervoor de nodigc ocfeningen re

(laten) doen, trxdrt dcze speelbewe-

sins is sell,tómàtisccrd.
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