32

Judith Boessen

Internationalisering als strategie
Interview met Susanne van Els, Head of classical music,
Conservatorium Maastricht

Het is veel meer dat je samen met studenten
optrekt in het leerproces. Want als je doceert
groeit je eigen meesterschap. Ik zie leren als
een proces met wederkerigheid als belangrijke
factor.

usanne van Els excuseert zich als ze haar
visitekaartje geeft in Chinese tekens: ‘Oeps,
verkeerde kant, maar aan de andere zijde vind
je de Engelse tekst.’ Dit kenmerkt de situatie
binnen het conservatorium van Maastricht,
waar ongeveer 80 procent van de studenten uit
verre contreien komt.

S

Het muziekonderwijs ingaan terwijl je een
bloeiende carrière als altvioliste had. Niet
veel mensen doen je dat na.
Dat klopt. Ik had het heel fijn op het podium.
Maar ik heb er altijd veel naast gedaan. Ik ben
begonnen met het geven van masterclasses aan
violisten, maar bouwde al snel een hele leerlijn
‘performing art’ voor de Universiteit Utrecht.
Daarnaast heb ik altijd bestuurlijk werk gedaan
en me als gemeenteraadslid bemoeid met kunst
en cultuur.
Maar je was immens succesvol als musicus?
Ja, het ging allemaal heel goed. Ik heb alles
kunnen doen wat ik nastreefde, van theaterwerk
tot solo-cd’s maken. Er zijn stukken speciaal
voor mij gecomponeerd, het grootste compliment
dat je als musicus kunt krijgen. Daarna waren
er geen grote wensen meer. Dat is ook de clou
om ermee te kunnen ophouden. De lust van het
spelen is er nog, maar nu gesublimeerd in een
heel diepe binding met muziek.
Is het dan zo dat je een stuk van je kennis
en kunde wilt doorgeven aan een nieuwe
generatie?
Je stapt erin met de gedachte dat je iets hebt om
door te geven. Maar al snel kom je erachter dat
het niet zo werkt. Dat klassieke beeld van een
estafette waarin je kennis overdraagt, klopt niet.

Susanne van Els.
Fotografie: Sacha
Ruland

Dat klinkt bijna als een leergemeenschap,
maar loop je niet tegen allerlei kaders en
regeltjes aan?
Wij hebben binnen onze opleiding veel ruimte
om daar onze kleur aan te geven en eigen didactische en artistieke keuzes te maken. Wij hebben
ons vooral sterk gemaakt voor juist die ‘teaching
and learning community’ waarin we spelen
en lesgeven met elkaar verbinden. Dus gastdocenten geven niet alleen een masterclass,
maar studeren op locatie nieuwe stukken in en
voeren die met studenten op. Daarnaast koppelen
we docenten en studenten aan elkaar zodat die
samen spelen in bijvoorbeeld het kamermuziekfestival. En vergeet de kleine dingen niet: onze
docenten zijn bijzonder toegankelijk voor
studenten, ze eten hier gewoon gezamenlijk hun
broodje. Uit alles spreekt: we doen het samen.
Dat trekt dan vooral internationale musici,
want bijna al jullie studenten komen uit
het buitenland?
Ja, maar dat heeft ook een andere reden. Klassieke muziek is weinig zichtbaar in Nederland
en dat is een rechtstreeks gevolg van de kaalslag
van het afgelopen decennium. Binnen het middelbaar onderwijs zijn de cultuurvakken bijna weggevaagd uit het curriculum. Wij hebben als
maatschappij kennelijk niet helder hoe belangrijk
het is voor onze kinderen, voor hun geluk en
goed burgerschap, om de taal van kunst te
verstaan. En dus zie je bij de muziekscholen,
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toch onze traditionele leveranciers van jong talent,
een enorme terugloop. Door het wegvallen van
subsidies is de muziekschool alleen nog weggelegd voor kinderen uit goed gesitueerde
gezinnen. Je ziet over de hele lijn dat kinderen
minder in aanraking komen met klassieke muziek
en dus ook minder kansen krijgen. En dat merken
wij vooral aan de poort.
Kunnen jullie dat tij nog keren?
Op alle grote conservatoria is het aantal Nederlandse studenten minder dan een kwart. Nu is
klassieke muziek bij uitstek internationaal, maar
we zien dat niet met lede ogen aan. We steken
veel energie in jong talent; we onderhouden
intensief contact met wat er nog over is van
de muziekscholen en investeren in talentklassen
op middelbare scholen. Daarnaast nemen we
doelbewust Nederlandse studenten aan die nog
niet op het vereiste startniveau zitten in het besef
dat dit niet altijd iets zegt over hun potentie, maar
over het gebrek aan een goede vooropleiding.
Maar ik ga niet liegen, die hele kaalslag in de
scholing van klassieke muziek is een ramp.

onze ligging, omdat ook de gemeente en
provincie fors inzetten op internationalisering.
Voor beleidsmakers uit de Randstad is Maastricht
de periferie, maar je zit hier in het hart van Europa.
Steden als Luik, Keulen en Brussel liggen om de
hoek. Daar maken we goed gebruik van: onze
studenten spelen bijvoorbeeld samen in een
orkestproject met de conservatoria van Brussel
en Antwerpen. Daarnaast hebben we innige
banden met het conservatorium in de Chinese
zusterstad van Maastricht (Chengdou).
Het klinkt bijna alsof jullie studenten hier
opleiden tot wereldburgers?
Dat is wel de insteek. Je kunt wel roepen dat je
zo internationaal bent omdat je veel buitenlandse
studenten in huis hebt, maar dat is niet genoeg.
Dus binnen het conservatorium trainen en toetsen
we studenten in ‘global mindset’. Het is onze
ambitie studenten op een internationaal spoor te
zetten en hen al tijdens hun studie een netwerk
te laten opbouwen. Dat streven past ook goed bij
het karakter van musiceren, want muziek is een
universele taal die zich weinig aantrekt van
nationale of politieke grenzen. •

Het inzetten op internationalisering is dus
een soort overlevingsstrategie voor het
conservatorium?
Het speelt zeker mee. We hebben wel het geluk
dat ons instituut (ZUYD Hogeschool) veel slagkracht heeft en een visie die is verweven met

Conservatorium Maastricht, zeer internationaal van samenstelling, werkt graag ‘beyond borders’.
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