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Tui Clark deed een driejarige master aan het conservatorium 
te Den Haag, waarbij ze zich voornamelijk richtte op de vraag 
hoe je leerlingen kunt brengen tot een persoonlijke en crea-
tieve manier van musiceren. Dit artikel is een samenvatting 
van de belangrijkste resultaten die haar actieonderzoek naar 
voren bracht. Tui Clark heeft een kleinschalige les- en concert-
praktijk in Arnhem.

Het dankbaarste en meest uitdagende onderdeel van mijn werk 
als klarinetdocent is naar mijn mening een leerling te leren 

een muziekstuk echt als een stuk muziek te laten klinken. Het is 
ook de meest onbestemde taak, een taak die vraagt om muzikaliteit 
en vindingrijkheid. Onderwijs in klassieke muziek loopt altijd het 
risico zich te veel te concentreren op het perfect reproduceren van 
een partituur in plaats van het nastreven van persoonlijke muzikale 
expressie. Daar is musiceren niet voor bedoeld! 
Maar hoe kan een leraar zijn leerlingen tot een persoonlijk en 
creatief musiceren brengen en niet zo maar tot het ‘correct’ 
weergeven van een stuk? Voor de duidelijkheid, expressie omvat 
naar mijn opvatting enerzijds interpretatieve elementen zoals stijl, 
balans, timing en rubato, volume, toonkwaliteit en dergelijke, 
die niet zo duidelijk creatief zijn, en anderzijds meer onmeetbare 
affectieve elementen zoals emotionele betrokkenheid.
Ik besloot dit aspect van mijn lesgeven flink te verbeteren en 
schreef me in voor een master muziekopleiding aan het Konink-
lijk Conservatorium Den Haag. Daar kon ik me drie jaar lang 
wijden aan een uitgebreid actieonderzoek over dit onderwerp. 
Ik ontwierp een onderwijsmethode die is gebaseerd op gegevens 
uit literatuur, cursussen, navraag doen bij anderen en mijn eigen 
ervaring als speler en probeerde mijn methode uit op twee en-
thousiaste elfjarige beginners tijdens hun eerste twintig lessen. Ik 
leefde mijn eigen interesses uit en gebruikte vrije improvisatie en 
beweging met de leerlingen.

Voorbehoud: actieonderzoek is per definitie zeer persoonlijk en 
heeft niet de pretentie wetenschappelijk te zijn of herhaalbare 
resultaten op te leveren. Deze methode wil er alleen maar een 
toevoegen aan de veelheid van bestaande uitstekende lesvormen 
voor het ontwikkelen van expressie.

Vrije improvisatie
Met vrije improvisatie bedoel ik: spontaan muziekmaken waarbij 
gebruik gemaakt wordt van technische en muzikale vermogens en 
van creatieve opwellingen, vrij van de regels der harmonie. 

Improvisaties zijn niet alleen maar het product van goddelijke 
inspiratie; ze kunnen dan ook geoefend worden. Ze hoeven niet 
bedoeld te zijn voor een concert. Er zijn hoofdzakelijk twee heel 
verschillende manieren om iemand te leren improviseren: één 
gericht op beheersing van de techniek, met materiaal van de leraar 
waar de leerling dan mee werkt, of één die meer uitgaat van de 
leerling, gebaseerd op vrijheid. Bij de laatste kunnen leerlingen 
muziek vinden door hun eigen bewegen, zingen en spelen, los van 
de vooropgezette ideeën van de leraar.

Dalcroze-methode
Met beweging doel ik op ruime bewegingen, niet de kleine bewe-
gingen die horen bij het klarinetspelen, maar op grotere bewegin-
gen die muziek uitbeelden of door muziek worden opgeroepen. In 
het vocabularium van musici, beginners zowel als vergevorderde, 
gaat het voortdurend over bewegen. Zo spreken we bij voorbeeld 
van een vallende melodie of van een hopfiguur. Het menselijk 
vermogen om een ervaring uit een bepaald gebied te gebruiken in 
een ander gebied is een buitengewoon krachtig hulpmiddel om 
iets te leren. Wetenschappers noemen dit ‘cross-modal transfer’: 
schema’s van een ervaringsgebied (bijvoorbeeld terugkerende 
dynamische patronen van beweging en waarneming) dienen als 
vormende en organiserende  modellen voor een ander ervarings-
gebied. Bovendien gaat het gebruik van beweging als onderwijs-
middel in tegen de scheiding van het cognitieve en het fysieke die 
de westerse cultuur zo lang heeft beheerst. De onderwijskundige 
ideeën die ik gebruikte voor mijn onderzoek zijn vooral ontleend 
aan de Dalcroze-methode. Émile Jaques Dalcroze onderwees de 
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beginselen van de muziek in en door beweging, met een vreugde-
volle vrijheid van uitdrukking. Hij zorgde ervoor dat muzieknota-
tie pas aan de beurt kwam nadat het uitbeelden van expressie door 
bewegen terdege was aangeleerd. Zijn methode wordt in sommige 
landen veel gebruikt in schoolklassen, zij het maar zelden voor 
instrumentale lessen.

Zonder lesboek
Zoals gezegd experimenteerde ik met twee beginnende klari-
netspelers. Creatieve activiteiten in de vorm van improvisatie 
en beweging waren een belangrijk vast onderdeel van de lessen. 
Ik gebruikte die om de techniek bij te brengen en niet met het 
oog op een uitvoering. We begonnen zonder een lesboek. Zo 
maakten we tijd vrij voor creatieve activiteiten, met name het 
op gehoor spelen ter voorbereiding op improvisatie. In de eerste 
lessen liet ik helemaal vrij improviseren en geleidelijk voerde 
ik beperkingen in, voor zover de lengte van het onderzoek dat 
toeliet. Ik combineerde een manier van leren geleid door de 
leraar en één geleid door de leerling om ruimte te maken voor 
creativiteit. Met het lesboek begon ik in de zesde les, maar alleen 
maar als een klein onderdeel van de les, en omdat beide leerlin-
gen al een beetje muziek konden lezen, was er van een overgang 
naar een ander lestype geen sprake. Met vrijheid als uitgangspunt 
probeerde ik hun de beginselen van klarinetspelen te leren, naast 
het werken aan hun bredere muzikale kennis.

Praktijkvoorbeelden
Een van de eenvoudige geheimen van klarinet leren spelen is dat 

je gewoon veel moet spelen om embouchure en adembeheersing 
te ontwikkelen. Veel methodes beginnen met heel korte stukjes 
die daar niet veel aan bijdragen, met het gevolg dat leraren niet 
beter weten te doen dan saaie lange noten op te geven. 
In plaats van het expliciet oefenen van lange noten met mijn 
leerlingen deden we spelletjes en improvisaties waarbij ze tamelijk 
lang moesten spelen: 
In de vijfde les van leerling A deden we een improvisatie op een 
puls. We speelden steeds halve noten, waarbij we om beurten om 
de kwartnoot van noot wisselden. We mochten iedere noot van een 
pentatonische toonladder spelen. We speelden door tot een van ons een 
ritmische fout maakte of een foute noot speelde. Leerling B kwam er 
later bij om er een driepersoons oefening van te maken, met gepunc-
teerde halve noten. De oefening klonk heel goed en duurde tenslotte 
veel langer dan een normale lange-noten-oefening. Omdat ik tijdens 
de hele oefening meespeelde, probeerden de jongens zich ook al aan 
mijn toon aan te passen.

De creatieve doelen vroegen vaak om een verbreding van de 
speeltechniek:
Leerling A had voor zijn derde les een improvisatie voorbereid getiteld 
‘Sad Song’ in C groot. Ik leerde hem de juiste vingerzetting voor de 
noot es, die we daarna toepasten in het stuk. Hij vond de verandering 
schitterend.
Zo leerde hij de vingerzetting voor de es al heel vroeg met begrip 
voor de expressieve mogelijkheden van de noot. Het is geen 
lastige noot, maar het kan voor houtblazers moeilijk zijn zich het 
idee van chromatische noten eigen te maken, en het wordt zelden 
behandeld in de beginstadia van methodes.

We gebruikten improvisatie om techniek te oefenen:
In zijn zevende les werkten leerling B en ik aan een reeks ‘Haai’-
improvisaties. Dat waren verborgen oefeningen om de techniek 
van vingerplaatsing en het afsluiten van de gaten te leren door af te 
wisselen tussen twee noten. Het aspect improvisatie bestond erin dat 
de leerling in de afwisselende noten een stemming moest aanbrengen. 
Over die stemmingen beslisten we samen. ‘Computer Haai’ was heel 
gelijkmatig qua toon en ritme. ‘Aanval van de Haai’ begon rustig 
en langzaam, maar vervolgde in crescendo en accelerando om uit te 
komen op  een doelbewuste  gepiepte ‘Scream from Jaws’. ‘Luie Haai’ 
maakte dat hij zijn vingers uiterst langzaam moest bewegen om de 
gaten geleidelijk af te sluiten en vrij te maken. Bij ‘Krankzinnige 
Haai’ kon hij alle woeste geluiden spelen die hij maar wilde, als een 
beloning voor al het harde werken bij de eerdere haaien.

We gebruikten beweging om improvisatie uit te lokken: 
Leerling B had voor zijn negende les een improvisatie voorbereid over 
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een struisvogel. ‘Struisvogel’ leek nogal willekeurig gekozen totdat hij 
het verhaal uitlegde. Het was gebaseerd op de bewegingen die de vogel 
maakt. Ik vroeg hem die bewegingen uit te voeren terwijl ik erop 
improviseerde. Hij vond het heel erg leuk. We wisselden van rol en 
bespraken de resultaten.

Veel beginnende klarinettisten onderbreken hun frases op een 
vreemde manier om adem te halen, hetzij omdat ze buiten adem 
raken of om het soepel verbinden van een moeilijk interval te ont-
lopen. Leerling A had last van dit welbekende probleem, vooral 
wanneer hij van bladmuziek speelde, zelfs nadat we de frases en 
de ademhalingstekens erin hadden geschreven. Ik bewerkte een 
oefening van Dalcroze om dit aan te pakken:
De jongens hadden ‘March of the Guinea Pigs’ uit ‘Clarinet Basics’ 
voorbereid voor een groeples. Ze haalden op vreemde plaatsen adem 
en een muzikale structuur was ver te zoeken. Ik speelde hun het hele 
stuk voor terwijl zij op de maat moesten lopen en verandering van 
frases moesten aangeven door een hoek te maken. Leerling B hield 
de maat goed vast, leerling A was wat minder zeker. Ze maakten de 
hoeken op de juiste momenten, maar ze konden elkaar nadoen als ze 
uit de maat dreigden te raken. Bij de tweede keer voerde ik de moei-
lijkheid op door de jongens te laten beginnen en eindigen op dezelfde 
plaats in het lokaal, om zo hun gevoel voor het naderen van het eind 
van een frase te ontwikkelen. Deze keer was de puls veel duidelijker. 
Bij de derde keer speelde leerling B het stuk veel duidelijker gefraseerd 
dan aan het begin van de les. 
Het gevoel voor begin en eind van een frase werd zo aangeleerd 
door een spelletje en er werd heel wat gelachen. Daarbij was het 
probleem opgelost van het op vreemde plaatsen ademhalen.

Chaos en lacunes
Zoals meestal bij onderzoek van een opleiding is het onmogelijk 
deze stijl van lesgeven objectief te vergelijken met een klassiekere 
methode. Bovendien is het onmogelijk te meten hoe expressief 
een frase is en of ik heb  bijgedragen aan het ontwikkelen van de 
creativiteit van mijn leerlingen. Dat gezegd zijnde kan ik de lezer 
meedelen dat bij mijn manier van werken de technische vooruit-
gang langzamer ging en minder betrouwbaar was, en dat veel din-
gen, zoals het plaatsen van het riet, gewoon praktisch onderwezen 
moeten worden. En verder: doordat de leerlingen de beginselen 
van het klarinetspelen op een nogal chaotische manier hadden 
geleerd, vertoonde hun technisch kunnen vreemde lacunes, die 
een probleem vormden na afloop van de onderzoekslessen.

Muzikaal gezien interessanter
Positieve kanten zijn dat de twee leerlingen kennelijk plezier had-
den in de creatieve opdrachten en bijzonder gemotiveerd waren. In 
de meeste gevallen was er niet zoiets als een correcte versie van hun 
stukken en daarom was het onmogelijk te falen. Ze waren van het 
begin af baas over hun eigen musiceren, ze concentreerden zich uit-
stekend en probeerden in de groeplessen vrijwel nooit de ander te 
overtreffen. Wat zij speelden was muzikaal gezien veel interessanter 

en klonk veel beter dan de gemakkelijkste stukjes uit de boeken. 
De methode kostte me veel meer voorbereiding, omdat hij zo 
anders was dan ik geleerd had. Desondanks ben ik mijn ideeën 
blijven toepassen bij al mijn leerlingen, tenzij een naderend con-
cert dit onwenselijk maakt. Door meer aandacht te geven aan de 
creatieve mogelijkheden die leerlingen meebrengen naar hun les, 
hoop ik hen te leren spelen met expressie: creatief en persoonlijk.

Master Muziekeducatie in Den Haag
Het Koninklijk Conservatorium in Den Haag heeft al een 
aantal jaren een specifiek op muziekeducatie gerichte master-
opleiding. De opleiding is redelijk uniek omdat ze gericht is op 
één kunstdiscipline, een focus heeft op muziekonderwijs in de 
brede zin (zowel instrumentaal/vocaal als regulier onderwijs) 
én de combinatie biedt van muzikaal-artistieke ontwikkeling en 
muziekpedagogische en didactische vaardigheden. Reflectie en 
onderzoek zijn een belangrijk onderdeel van de studie. Naast 
concrete vaardigheden leert een docent zich bewust te worden 
van de opvattingen, routines en gewoonten die ten grondslag lig-
gen aan het eigen handelen en hoe hij of zij werkelijk de eigen 
praktijk kan beïnvloeden en veranderen.


