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De auteurs van Arrangieren und Instrumentieren: 

Barock bis Pop zijn theoreticus Ulrich Kaiser, be

kend van de boeken Gehörbildung en Der viers

timmige Satz, en arrangeur Carsten Gerlitz, be

kend van onder andere The Lullaby Choirbook en 

The Christmas Choirbook. Het boek is als volgt 

opgezet. Na een inleiding volgen vijf hoofd

stukken. Het eerste hoofdstuk gaat over ritme, 

hoofdstuk twee en vier over verschillende bezet

tingen, hoofdstuk drie over arrangeren (eigenlijk 

reharmonisatie) en het laatste over vorm. Kaiser 

en Gerlitz stellen zich met deze leergang ten 

doel om elke student en docent een handboek 

te geven voor het arrangeren en instrumenteren 

voor elke gewenste stijl en bezetting, zowel te ge

bruiken op scholen als voor zelfstudie, “aus der 

Praxis für die Praxis”. 

De ondertitel Barock bis Pop suggereert een chro

nologische opzet van het boek als het gaat om het 

bespreken van de afzonderlijke stijlen. Al gauw 

blijkt dat alle besproken stijlen meteen aan het 

begin, en bovendien zeer kort, worden besproken, 

wat mijns inziens niet tot een goed begrip van die 

afzonderlijke stijlen kan leiden. De ambitie om het 

als zelfstudieboek te presenteren is wat mij betreft 

daarmee niet gelukt: het boek is te beknopt als het 

gaat om het aanleren van stijltypisch arrangeren; 

je kunt het onmogelijk in je eentje doen (een do

cent als begeleider is gedurende het gehele boek 

onmisbaar). Toch zal dit boek voor de doelgroep 

aantrekkelijk zijn vanwege een veelvoud aan ge

presenteerde stijlen en voorbeelden in het boek en 

oefeningen op de bijgeleverde cd-rom. Bovendien 

kan men met de voorbeelden en oefeningen vrij 

snel beginnen, zonder eerst al te veel theoretische 

verhandelingen te moeten verhapstukken. Laten 

we daarom enkele zaken uit het boek hieronder 

wat verder in detail bekijken. 

In de inleiding stellen de auteurs dat de voor

liggende leergang met cd-rom anders is dan 

andere. Het geeft de mogelijkheid snel aan de 

slag te gaan met de oefeningen door het prin

cipe ‘learning by doing’. Het eerste gedeelte van 

dit boek illustreert dit door middel van de ‘ver

vreemding’. Uitgangspunt is een menuet van 

Mozart dat op verschillende manieren wordt 

gearrangeerd. Achtereenvolgens zijn de volgende 

versies van het menuet in het boek van com

mentaar voorzien en te beluisteren op de cd: als 

wals à la Brahms, als sarabande à la Bach, mars 

à la Haydn, als tango, bossa nova en popballad. 

Hoe men van de ene stijl naar de andere dient te 

schrijven wordt toegelicht door het beschrijven 

van de veranderende ritmes die deze stijlen de

finiëren. Een notenvoorbeeld (een pianosysteem 

van meestal 4 tot 7 maten) uit bestaand repertoire 

geeft inzicht in hoe het eindresultaat eruit moet 

zien, waarna de lezer de opdracht krijgt het me

nuet te arrangeren tot wals, mars etc. De cd-rom 

geeft extra hulp met opdrachten om deze stijlen 

te leren schrijven, letterlijk om “de verandering 

van marsen naar walsen, sarabandes en menuet

ten te oefenen.” Om een voorbeeld te geven: op 

pagina 30 wordt uitgelegd hoe men het menuet 

van Mozart kan omschrijven naar bossa nova. 

De uitleg van deze stijl behelst het noteren van 

een basritme en een ‘clave’, waarna deze worden 

samengevoegd met de melodie en de harmonie 

in een vierstemmige klassieke koorzetting. 

Zo’n vliegende start vereist natuurlijk wel al enig 

inzicht in arrangeren en instrumentatie: het 

aanleren van een nieuwe stijl is al ingewikkeld 

genoeg. Ter ondersteuning van de theoretische 

achtergrond is in het boek dan ook zowel een 

kleine harmonieleer als vormleer opgenomen. 

De opgaven op de cd-rom vormen volgens de 

auteurs het hart van de leergang. De voorbeel

den in het boek geven alleen de beginmaten van 

de oefeningen aan; de voorbeelduitwerkingen 

ervan staan op de cd-rom. Ik kom later terug op 

een van de oefeningen van de cd-rom. 
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In het tweede hoofdstuk wordt de klassieke 

instrumentatie behandeld. Hetzelfde Mozart

menuet komt weer terug in een arrangement 

voor klein (school)orkest, Orff-ensemble en 

popensemble. Verder komen nog het grote or

kest en kamerbezetting aan bod en wordt via een 

korte inleiding in de instrumentatie inzicht ge

geven hoe je een pianosonate kan omwerken tot 

pianoconcert. 

In het derde hoofdstuk, dat zoals gezegd gaat 

over het arrangeren (en vaak eigenlijk alleen 

harmoniseren) van een gegeven melodie, wor

den de verschillende harmonische mogelijk

heden om een melodie te harmoniseren op 

een rijtje gezet. Het is dit gedeelte van het boek 

waar ik wat dieper op in wil gaan vanwege een 

aantal problemen en merkwaardigheden. 

De opzet van dit deel is aardig. Vanuit een sim

pele melodie (“Alle meine Entchen”) wordt de 

ontwikkeling getoond van een eenvoudige har

monisatie in hoofdtrappen in grondligging, via 

omkeringsakkoorden, naar meer geavanceerde 

harmonieën. Terecht worden ook zaken be

sproken als harmonisch ritme, akkoordvreem

de tonen en harmonische functies met de terts

verwante substitutiemogelijkheden. 

Zoals gezegd zie ik ook een aantal problemen. Het 

eerste probleem is dat er een aantal onderwer

pen, die zeer kenmerkend zijn voor de jazzhar

monie, te beknopt worden besproken – hetzelfde 

probleem als in het eerste gedeelte van het boek. 

Zaken als de II-V-I-cadens, de ‘tussen-II-V’, de 

II-V-modulatie, het verminderd septiemakkoord 

als doorgangs- en vertragingsakkoord in linthar

monisatie, tritonusverwantschap en slash-chords 

zijn, gezien de gegeven voorbeelden, kennelijk 

bedoeld als introductie in de jazzharmonie. Deze 

wat moeilijkere onderdelen van de harmonie zijn 

nu juist niet makkelijk te doorgronden zonder 

kennis van de stijl. Bovendien is het niet pertinent 

duidelijk of deze onderwerpen nu gedacht zijn 

vanuit een klassiek standpunt of vanuit de jazz. Er 

worden in dit hoofdstuk dit keer geen voorbeel

den uit de klassieke literatuur gegeven ter referen

tie. Je kunt je afvragen waarom. Kaiser en Gerlitz 

lijken ermee te suggereren dat deze onderwerpen 

alleen voorkomen in jazz, pop en rock, terwijl ze 

in pop en rock helemaal niet zo vaak voorkomen. 
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Een ander probleem is dat de voorbeelden zijn 

uitgewerkt in vierstemmige klassieke zetting, 

zonder de karakteristieke kleuringstonen, zoals 

negen of dertien, en dat zij dus muzikaal neu

traal klinken. Ook treffen we een reharmoni

satie van een Duits kinderliedje (met tritonus

verwante tussendominanten) aan. Wat moet je 

hiervan opsteken als lezer? Hoe moet je nu zelf 

aan de slag (“Welche Stilen haben Sie mit den 

vorangegangenen II-V-I geübt?”)? Wat meer 

uitleg over wat bij welke stijl hoort, zou hier be

hulpzaam zijn. En dit is ook mijn voornaamste 

bezwaar tegen dit boek, namelijk de onduide

lijke afbakening van de diverse stijlen en de te 

korte introductie van elke stijl op zich. 

Naast de zojuist geschetste problemen zijn, 

zoals ik al eerder aangaf, in de hierboven be

sproken harmonische onderwerpen een aan

tal zaken merkwaardig. Voorafgaande aan de 

II-V-cadens, wordt de klassieke cadensformule 

besproken in het hoofdstukje Das Märchen 

vom Quartsextakkord. In de volledige cadens 

IV-I6
4 -V-I wordt het I6

4 akkoord als trapaandui

ding door de auteurs afgewezen. De reden is dat 

je dit akkoord tijdens het horen meer ervaart 

als een vijfde trap met twee vertragingen, dan 

als een omkeringsakkoord van de eerste trap. 

Als je dat van mening bent, waarom wordt bij 

de uitleg van de II - V - I-cadens dan niet ver

teld dat iets soortgelijks geldt voor de tweede 

trap in deze cadens? Een willekeurig voorbeeld 

op de cd-rom (Hoofdstuk 3, Musterlösingen zur 

Aufgabe 15, in het boek pagina 102) maakt dui

delijk waarom dat zo is. In de eerste en tweede 

opgave staat de II-V verkeerd geplaatst: de II 

staat in maat 2 en de V in maat 3. De II in de 

II -V-cadens werkt hierdoor niet als vertragings

akkoord dat ‘oplost’ naar de dominant, omdat 

II niet in een sterke maat (of op een sterk maat

deel) staat en V niet in een zwakke maat (of op 

een zwak maatdeel). Bovendien staan er curi

euze akkoordsymbolen bij de tussen-II-V naar 

de zesde trap genoteerd. In C-groot is het sym

bool voor de tussen-II BØ en niet B7[ 5]. Zoals 

eerder vermeld levert de klassieke vierstemmige 

i
zetting bij dit voorbeeld een rare mengeling op 

van drieklanken, septiem- en noneakkoorden. 

Een tweede voorbeeld van merkwaardige zaken 

is het volgende. Bij het verminderd septiem
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akkoord staat vermeld dat het akkoord voorna- keert het menuet van Mozart weer terug, ver

melijk als vervanger optreedt van het dominant- momd als stijf klinkend bigbandarrangement. 

septiemakkoord (met kleine none), maar ook 

dat het optreedt als dominantseptiemakkoord 

met drie vertragingen: C - E - F - A lost op 

naar C - E - G - B . Dit dimakkoord wordt uiti i I
gelegd als “dominantisch zu g-moll”, maar is, na 

enharmonisatie,“dominantisch zu e(-moll)” en 

ineens vertragingsakkoord met een D in plaats 

van een E . Dit is makkelijker uit te leggen als 

vertragingsakkoord voor een C-groot akkoord. 

De opdracht is hierna om aan de piano het 

B-dimakkoord vier keer als dominantakkoord 

en acht keer als vertragingsakkoord op te los

sen. Hierna volgt de volgende passage: 

i I

“Haben	Sie	den	letzten	Abschnitt	mit	voller	

Aufmerksahmkeit	 gelesen	 und	 verstanden?	

Gratulation!	 Es	 ist	 ein	 misslicher	 Umstand,	

dass	 einiges,	 was	 praktisch	 einfach	 ist,	

dem	 Verständnis	 Schwierigkeiten	 bereitet.	

Die	 vorangegangenen	 Erklärungen	 waren	

zugegebenermassen	 kompliziert	 und	 vielleicht	

nur	 spannend	 für	 diejenigen,	 die	 sich	 für	 die	

berühmte	‘Warum’-frage	interessieren”.	

Toegegeven, het gebruik en de uitleg van het 

dimakkoord met subdominantfunctie zijn ook 

moeilijk. Maar het notenvoorbeeld op pagina 

109 bracht dit akkoord met zich mee (naast alle 

andere dimakkoorden met dominantfunctie), 

dus verwacht de lezer een goede uitleg van de 

functie. Gek genoeg wordt even later de trito

nusverwante dominant vrijwel onmiddellijk 

uitgelegd als ‘overmatig terts-kwartakkoord’. 

Waarom deze informatie hier dan wel bijdraagt 

aan het principe ‘learning by doing’ is mij niet 

helemaal duidelijk. 

Het vierde hoofdstuk van de methode gaat 

over het arrangeren voor salonorkest, bigband 

en popkoor. Ik wil mij beperken tot een korte 

bespreking van het arrangeren voor bigband.Veel 

van wat hierover wordt uitgelegd zal niet bijdra

gen tot een goed klinkend bigbandarrangement. 

De voorbeelden van lintharmonisatie geven een 

verkeerd beeld van hoe een bigband moet klin

ken. Ook de uitleg over swingfeel zal niet leiden 

tot stijlinzicht en een swingend geheel. Tenslotte 

De auteurs spreken hun hoop uit dat zij de lezer 

een eerste indruk hebben kunnen geven van het 

complexe gebied van het arrangeren voor big

band. Kennelijk uit voorzorg voegen de auteurs 

een lijst toe met jazzarrangeerboeken. Waarom 

niet eenzelfde lijst voor klassieke arrangeer- of 

instrumentatieboeken? Of pop en rock? 

Zoals ik al opmerkte vind ik de vermenging van 

stijlen in dit boek problematisch. Het valt niet 

te verwachten dat, na lezing van dit boek, de 

lezer een smaakvol bigbandarrangement kan 

produceren.Omgekeerd ben ik als parttime jazz

arrangeur niet echt opgeschoten met de klas

sieke gedeelten. Of is diezelfde bigband, zoals 

het salonorkest, het Orff-ensemble, het klassiek 

koor en popkoor, klein en groot orkest, kamer

muziekensemble, een muzikale jas die je even 

aanpast en weer weg kan leggen als die je niet 

bevalt, om de volgende aan te trekken? Zou het 

nog iets uitmaken voor de auteurs wat de oor

spronkelijke muziek is die je wilt arrangeren? 

En houdt de keuze voor de bezetting daar niet 

mee verband? Veel klassiek aandoende melo

dieën worden op een jazzmatige manier gehar

moniseerd: met (tussen) II – V in grondligging, 

maar dan wel oplossend naar drieklanken. Dit 

geeft in één enkel voorbeeld het manco aan van 

het vermengen van allerlei stijlen: de muziek 

wordt hierdoor een ratjetoe. De auteurs hebben 

hun keuze bij voorbaat al gemaakt: “Wer kennt 

solche Situationen nicht: Das Schulorchester 

braucht noch einen kleinen Satz in passenden 

Besetzung, (…), Schüler wünschen sich ‘pop

pige’ Bearbeitungen.” Ergo, het hoeft niet mooi 

te zijn, als er maar gespeeld kan worden. 

(Patrick Schenkius is jazzgitarist en docent 

muziektheorie jazz aan het Conservatorium van 

Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium 

Den Haag.) 
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