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VAN DE VOORZITTER
Dit is een prachtig nummer van Suzuki Nieuws voor het seizoen van de ‘donkere dagen’ die altijd tot wat
introspectie uitnodigen. In afzonderlijke bijdragen lezen we over allerlei vormen van aandacht en verdieping.
Zo is er een verslag van (alt)viooldocente Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht uit Den Haag (in Life-long Learning) van een tonalisatie workshop, gegeven door viooldocente Chiharu Shimano (Amsterdam/Matsumoto), die zelf een ‘Suzuki-kind’ was. Het waren “geen snelle dynamische lessen” in deze workshop, maar er
was niemand die zich verveelde en er heerste weldadige rust, “slow food” for body and soul. Heleen Verleur
is componist en pianodocente in Amsterdam. Ze schrijft over ‘flow’, dat heerlijke gevoel van ergens helemaal
in te zitten zonder besef van tijd en zonder over jezelf en wat je doet te oordelen: één met je instrument, je
klank, je muziek. Of met je sport, je dans, je paard of je schilderij, want er is overal altijd mogelijkheid tot
‘flow’. Het is belangrijk een doel te hebben om je op weg te helpen, maar als je eenmaal vol aandacht bezig
bent met een bepaald aspect, dan wordt de oefening een doel in zichzelf, intrinsiek belonend. Dit is ook wat
Edward Kreitman voor ogen staat als hij in Teaching from the Balance Point uitlegt waarom je duidelijke,
concrete prioriteiten moet hebben als je een hoger doel wilt bereiken. In “Fine Human Beings” vertel ik daar
meer over.
“Snelle, dynamische lessen” kunnen ook heel leuk zijn natuurlijk, maar de 21e eeuw lijkt tot dusver een chronisch tekort aan ‘slow food’ te bieden, iets waarvan steeds meer mensen zich langzaam maar zeker bewust
worden. Een muziekinstrument leren bespelen (of doceren) volgens ‘Suzuki’ geeft kinderen, ouders en docenten een kans om rustige concentratie, diepgang en flow te ervaren. Hoe dat gaat kun je in de artikelen
uitgebreid lezen. Het volgen van een routine helpt vaak, evenals het herhalen van korte passages op verschillende manieren, bijvoorbeeld iedere keer met een andere stokhouding zoals Chiharu laat zien en Liesbeth zo
duidelijk beschrijft. Wat een mooi cadeau voor viooldocenten trouwens, die teaching points die rechtstreeks
van Suzuki zelf komen via iemand die bij hem gestudeerd heeft. Als fluitisten een strijkstok hadden, dan
wist ik het wel. Maar natuurlijk kunnen niet-strijkers zich laten inspireren tot het vinden van equivalenten
en dat doen we ook. Echter, er lijkt een hardnekkige, merkwaardige misvatting te bestaan dat het niet interessant zou zijn iets vaak te herhalen. In feite is niets minder waar, want je gaat steeds meer horen en zien en
voelen en ervaren en daardoor nóg meer horen en ervaren en zien en voelen en uiteindelijk gaat er een wereld
voor je open, met dimensies waarvan je het bestaan niet vermoedde. Children, please try this at home!
Ondanks het feit dat het bijna kerst is en de dagen kort, kunnen we in dit nummer toch ook genieten van zon-

neschijn, direct geleverd uit Italië door Marco Messina, die de CML (Children’s Music Laboratory) cursus
voor docenten in Nederland kwam geven. Blije kinderen en docenten leren er liedjes en ritmes en bewegingen die prachtig aansluiten bij de Suzukifilosofie en het repertoire. Lees hun enthousiaste berichtgeving.
Er is nog meer… Scott Cheung en zijn gezin togen naar een Suzuki workshop in München waar zijn dochter
Alyssa piano speelde. Net zoals Pavlovs hondje is ook Scott geconditioneerd, vertelt hij, en wel door de pianodocente van Alyssa. Niet dat hij gaat kwijlen als hij ergens een bel hoort, maar zodra de pianoles begint zit
hij rechtop en maakt aantekeningen. Liesbeth vertelt over de vioolmethode van Geza Szilvay die een hartconnectie blijkt te hebben met Suzuki. Van Martine Littel, viooldocente in Tilburg, is er een boekbespreking van het boek Building Violin Skills van Edmund Sprunger. “Alles wat we van Suzuki geleerd hebben
is nog springlevend”, concludeert ze. Sprunger’s eerdere boek Helping Parents Practice is ook aan te raden.
Dwarsfluitdocente Cathrine de Mos-Starberg uit de Meern vertelt hoe een idee voor een kleinschalige samenspeldag met twee collega’s uitgroeide tot een groots bakfestijn door dwarsfluit- en blokfluitleerlingen en
hun ouders. Op de voorpagina kun je de overheerlijke resultaten proeven – of in ieder geval bekijken. En, last
but not least, is er een aankondiging van de ALV van onze nationale Suzukivereniging SVN; niet zomaar
een vergadering, want hij wordt gevolgd door presentaties van docenten en een potluck dinner. Dit is een
belangrijke, leuke (en lekkere) gelegenheid elkaar te ontmoeten. Vorig jaar was het erg leerzaam en gezellig.
Reserveer de datum vast. Iedereen is héél hartelijk welkom!
Mede namens de redactie van Suzuki Nieuws en het SVN bestuur, wens ik iedereen een fijne kerstvakantie,
met veel muziek, flow en taart en vooral tijd en liefde voor elkaar.
Tot ziens in 2018!
Karen Lavie
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LIFE LONG LEARNING - EEN HERFST VOL MUZIKALE
IMPRESSIES EN WETENSWAARDIGHEDEN
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
De herfst kreeg dit jaar geen kans zich van zijn duistere kant te laten zien, ondanks al die trieste en regenachtige dagen. Ik was
ondergedompeld in fijne drukte; een goed lopende volle lespraktijk met viool- en altvioolleerlingen en de voorbereidingen voor
de CML cursus met Marco Messina. Verder hielden meerdere workshops en trainingen me op prettige en inspirerende wijze
van de straat en lieten me weer lekker veel collega’s tegenkomen, die tegenwoordig ook veel op pad naar allerhande Suzukiactiviteiten in binnen- en buitenland zijn. Hier enkele indrukken.
Docenten voor docenten-bijeenkomst: Cynthia Freivogel
De meest recente bijeenkomst van ‘Docenten voor docenten’ vond op zaterdag 7 oktober plaats in de vioolstudio van
Monique Dowgwillo in Amsterdam en het bezoekersaantal
brak een record: in totaal 17 docenten van de instrumenten
viool/altviool, cello, fluit, blokfluit, gitaar en piano kwamen
luisteren naar barokvioliste Cynthia Freivogel.
Zij lichtte haar drievoudige rol als Suzuki-‘persoon’
toe: als kind dat met Suzukilessen opgegroeid is (1), als Suzukidocent (2) maar ook als Suzuki-ouder (3). Ze sprak
onder andere over de (voor)oordelen over de Suzuki les- en
speelwijze die ze tijdens haar leven meemaakte en hoe zij
het spelen van barokmuziek volgens Suzuki en volgens de
authentieke uitvoeringspraktijk (er lijken soms werelden
tussen te liggen!) toch kon verenigen. Verderop een artikel
van haar dat ze als leidraad gebruikte voor haar inspirerende
speech op deze gezellige en smaakvolle (!) docenten-voordocenten-bijeenkomst.
De tweede lezing was een soort van ‘Suzuki-HelpDesk’ met als motto ‘wie gooit er een prangende kwestie of
vraag op tafel’. Er werden vele zinnige vragen gesteld en vele
zinnige antwoorden en/of suggesties voor het oplossen van
allerhande didactische en practische les-‘problemen’ gegeven. Fijn, dat er van alle kanten veel inbreng was.
Ik persoonlijk ben altijd zeer gelukkig en tevreden
na deze bijeenkomsten, blij dat we op deze eenvoudige en
laagdrempelige manier met collega’s van verschillende instrumenten(!) met regelmaat bij elkaar komen, goede onFoto 1
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derwerpen op de agenda hebben staan en het bovendien
reuze gezellig met elkaar hebben. Bij deze mag er wel weer
eens een dankwoord aan de docentencommissie uitgesproken worden: Gerda Thorn, Jana Neplechovitsj en Monique
Dowgwillo: bedankt voor jullie organisatie-werk!
We kijken uit naar de volgende docenten-voor-docenten-bijeekomst op zondag 11 maart, die gecombineerd
zal worden met de jaarlijkste ledenvergadering (ALV)! Meer
informatie hierover elders in dit Suzuki Nieuws.
Chiharu Shimano: Tonalisatie workshop
Monique Dowgwillo organiseerde deze herfst nog
twee bijzondere middagen: we mochten op zondag 1 oktober en zondag 5 november genieten van nog een Suzuki docent die zelf als Suzuki kind opgroeide, namelijk Chiharu
Shimano, die ook al eens in het Suzuki Nieuws een mooi
stuk presenteerde met de titel “Beautiful tone, beautiful
heart’. Zij heeft het grote geluk gehad om van kleins af aan
van Shinichi Suzuki zelf les gehad te hebben. Kijk maar eens
terug naar de aandoenlijke foto’s van haar als klein meisje
in het Suzuki Nieuws, Nr.32-3 van maart 2017. Daar staat
ze op verschillende foto’s als 3-, 4- en 5-jarige naast de stokoude, maar o zo vitale Shinichi Suzuki! Sinds ongeveer anderhalf jaar woont de Japanse in Amsterdam waar ze (barok)
viool studeert.
Monique Dowgwillo regelde, dat Chiharu twee
zondagmiddagen met een aantal viooldocenten - en later op
de middag ook met leerlingen - werkte en haar ervaringen

Foto 2

Chiharu Shimano: Tonalisatie workshop

met betrekking tot ‘tonalisatie’ met ons deelde. Een ding was
opvallend met betrekking tot Chiharu’s stijl van lesgeven.
Daarvoor moet ik even een zijpad inslaan:

Wat wij als docenten nog mee naar huis hebben genomen: eindelijk een plausibele uitleg van Suzuki’s woorden
‘Pan-da’, die hij steeds met betrekking tot de stokhand placht
te zeggen. Vele verklaringen doen sinds jaren de ronde en
lopen deels sterk uiteen. Chiharu lichtte toe: ‘Pan-’ zijn de
ontspannen vingers die als het ware over de strijkstok ‘hangen’ en ‘-da’ is de actieve uiteraard ‘ronde’ houding van de
rechterduim ‘onder’ de stok. Wie meer wil weten: zorg dat je
een volgende keer erbij bent! Je moet de oefeningen doen en
ondervinden, op papier zijn ze stug en droog en wellicht niet
heel verhelderend. Maar ik wil stiekem toch nog een paar
dingen opsommen:

(pas dit toe op Menuet 2 en Etude).
2) VIER stokhoudingen (A, B, C en D), waarmee je op alle
4 snaren de eerste 4 maten van Händel’s Chorus uit Judas
Maccabaeus regelmatig (iedere keer!) dient te spelen voor de
ontwikkeling van een prachtige toon:
A) de vingers tussen het haar en het hout doorsteken bij de
slof en zo (zonder druk!) spelen. Ik moet zeggen, een openbaring! Zolang je maar recht strijkt is de toon automatisch
fluweelzacht en van een engelachtige lichtheid. Zie foto Chiharu! Foto 1
B) de stok ondersteboven vasthouden (dus bij de punt) of
als dat in eerste instantie te zwaar voelt, een stukje verderop
op 3/4 van de stok. Dit kent iedereen uiteraard en ook de
functie van de rechter pink wordt hiermee duidelijk voelbaar.
C) Met de ‘pre-twinkle’ stokhand. Dit kent iedereen uiteraard ook.
D) Met de ‘normale’ stokhouding…
Dus Suzuki’s punt: niet af en toe eens met deze verschillende stokhoudingen experimenteren, maar alle 4 op rij achter
elkaar met hetzelfde korte fragment spelen en ervaren! En
dat keer op keer, iedere les, iedere oefensessie weer! Je toon
heeft er baat bij! Ik kan het beamen!
3) Harmonics oftewel ‘flageolet’ tonen: Ik citeer:
“Teach advanced students how to play loud ringing Harmonics. Draw the bow near the bridge. Practicing harmonics
with a whole bow helps with learning how to play parallel
to the bridge. It also develops good right arm technique. […]
teach different sound colours…with a ringing tone
- Forte Harmonic
- Piano Harmonic
- Kreisler Highway
- Soft sound
Draw the bow parallel with the bridge playing forte harmonics with a ringing sound all the way to the tip of the bow.”
(sic!)

In de handouts die Suzuki kennelijk tijdens Summer schools aan de aanwezige docenten en ouders uitdeelde
en die Chiharu met ons deelde, stonden algemene ‘teaching
points’, die de moeite waard zijn, vaker tijdens de les en het
oefenen thuis te doen. Slechts een paar steekwoorden:
1) No-tone-arpeggio’s op de snaren en op de kam uitgevoerd

Suzuki gebruikt deze oefening dus bij gevorderdere leerlingen, niet bij de beginners. In het hele Suzuki repertoire
komen eigenlijk niet heel veel flageoletten voor, her en der
in stukken zoals Boccherini Menuet en bijvoorbeeld Dvorak Humoresque maar we vinden geen structureel gebruik
van flageolettonen… terwijl… ja… wat zou dat een meer-

Monique verhaalde ooit al over haar eigen ervaringen met de heel erg rustige en zeer erudiete Japanner Shozo
Matsumoto die ze op de docentenworkshop in Davos had
leren kennen en die ze later in Australië op een workshop
weer zag lesgeven. Hij concentreerde zich toen op het spelen van open snaren en de diepe en prachtige klank die je
dus enkel en alleen door de manier van strijken aan je viool
kunt ontlokken en hoe haar dat toen trof… hoe hij zoiets
ogenschijnlijk simpels met zoveel rust en kalmte en totale
aandacht op een hoger plan tilde.
Eenzelfde rust straalt Chiharu ook uit. Het zijn
absoluut geen snelle en dynamische lessen die ze geeft… je
moet er wel even op voorbereid zijn en jezelf in de juiste modus zetten, maar zoals ‘slow food’ goed voor de mens is, zo
is zo’n ‘slow les’ goed voor je toon en ook de atmosfeer in de
groep… Ook de kinderen… gaven geen blijk van verveling
of onrust of iets dergelijks, ze hielden zich vol aandacht met
de door Chiharu gegeven opdrachten bezig… en hebben er
denk ik ook zeker ‘iets van mee naar huis genomen’.

Foto 3

Chiharu Shimano: Tonalisatie workshop
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waarde op kunnen leveren… en dan ben ik van Chiharu en
Suzuki’s tonalisatie oefeningen ineens bij het hoofdstuk
Geza Szilvay… ‘Colour strings method’… Jaren geleden al
hoorde ik dat in Finland zeer goed resultaten geboekt worden met de Suzuki methode al dan niet in combinatie met
“Colour strings”. Van mijn Suzuki-collega Mickey Zirnbauer in Keulen wist ik dat ze er veelvuldig mee werkt en
er enthousiast over is, evenals over zingen in de (viool)les…
maar hoe dat met die “Colour strings”-boeken en al die rare
tekens daarin zit, was me niet duidelijk… eerlijk gezegd, had
ik nooit gelegenheid gehad of de tijd genomen, me erin te
verdiepen, totdat…
Geza Szilvay
op 18 en 19 november naar Den Haag kwam! Die zaterdag
was het voor alle kinderen feest, omdat Sinterklaas aankwam… ik greep de kans, om de komst van een andere oudere man te zien. Met een totaal andere benadering van het
vioolspel: veel zang, Kodaly-solmisatie, intonatie door flageolettonen, grootse bewegingen van de linker hand over de
toets bij de prilste beginners, linker hand pizzicato, direct
ook ‘lezend’ vioolspelen, vanaf de eerste dag gebruik van de
hele strijkstok: de wereld op z’n kop! Wat zou het voor een
man zijn… een betoverende oudere man, vitaal en sterk,
doortastend en volhardend met een scherpe geest en creatief
andersdenkend… een man naar mijn hart. Hij heeft de ‚Colour strings’ methode bedacht voor zijn eigen kinderen en
kleinkinderen en de werkwijze was zo’n succes, dat deze nu
wereldwijd onderwezen wordt.
En wat me plezier deed, in iedere vierde zin, noemde
hij vol warmte en dankbaarheid Suzuki! Vele overeenkomsten, vanuit het kind denkend, met positieve instelling en
met beeldspraak die kinderen aanspreekt heeft hij zijn vioolmethode opgezet (zijn broer is trouwens verantwoordelijk voor de toepassing voor de cello). In zevenmijlslaarzen
en een razend tempo lootste hij ons middels een fantastische
powerpoint presentatie door al zijn boeken. In een notedop:
iedere snaar heeft een kleur (E-snaar geel, A-snaar blauw,
D-snaar rood en G-snaar groen) en de notenbalk bestaat
eerst alleen uit 1 streep met een van de kleuren en er worden
stapsgewijs meer noten aan toegevoegd. Heel geleidelijk aan
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worden de strepen bij elkaar gezet totdat je uiteindelijk de
5 lijnen bij elkaar op een bladzijde hebt… alles nog duidelijk? Ik geloof niet dat uitleg helpt, ook dit moet je zien en
ervaren. Ervaren hebben we ook hoe hij alle breingebieden
aanspreekt, door niet alleen te luisteren en te imiteren maar
ook door altijd zowel actie in de linker als in de rechter hand
te stimuleren, ook bij de jongste beginners… altijd zijn beide
handen bij het spel betrokken.
Geza vertelde vol passie en noemde meermaals dat
hij Suzuki meerdere keren ontmoet heeft. Veel van zijn
composities zijn opgedragen aan Suzuki, die voor hem grote
inspirator geweest is. Door Geza Szilvay heb ik dit weekend
de geest van Suzuki gevoeld en ervaren!
Ik moet de boeken nog bestellen, nu weet ik dat het
de investering meer dan waard zal zijn en heb ik een eerste
indruk wat ik ermee moet! Ik zal me in de kerstvakantie niet
vervelen…
Remscheid - mijn jaarlijkse feestje met collega’s
De jaarlijkse docenten congressen in het Duitse Remscheid
worden al sinds enkele jaren door starguests op een hoger
plan getild. Twee maal heeft de Brit Simon Fisher gouden
tips over techniek en toonvorming gegeven, twee keren is de
sprankelende en humoristische Suzukilegende Brian Lewis
uit Amerika te gast geweest, heeft docenten en leerlingen op
indringende wijze geleerd hoe ze muziek niet alleen technisch goed maar ook door en door muzikaal kunnen uitvoeren. Dit jaar was de Amerikaanse docente Mimi Zweig te
gast, een vrouw die enkel schijnt te leven voor haar leerlingen, die onvermoeibaar lessen op zeer hoog niveau geeft en
zeer systematisch lesmateriaal en video’s op haar website ter
beschikking stelt. Wie tijd heeft een aantal avonden achter
de computer plaats te nemen moet haar website maar eens
bekijken, maar kijk uit… het is verslavend.
En wat mij weer bijzonder veel deugd deed, ik
was niet de enige Nederlandse gast meer… Coutier Rademaker heeft me ooit naar Remscheid meegenomen… nu
waren Monique Dowgwillo, Eduard Marcet en Stieneke
Voorhoeve-Poot er ook. Volgend jaar komt Mimi Zweig
weer… wie gaat er mee naar Remscheid?

Remscheid - mijn jaarlijkse feestje met collega’s
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“FINE HUMAN BEINGS”
Karen Lavie

Een tijdje geleden ontving ik een mail van iemand in NieuwZeeland waar ik erg blij mee was. Haar dochter Lily had
fluitles bij mij vanaf haar vijfde levensjaar. Na een jaar of
acht verhuisden ze en gingen verder bij andere docenten. Ze
schreef nu:
“I often think of you and the other flute teachers
you trained here in New Zealand. Lily is 33 now, and works
in the Ministry for the Environment in Wellington as a
senior policy analyst. She is well and happy. She originally
did a BA in social sciences and Spanish, and has travelled a
lot. Later she did a Master in Environmental Studies and
Economics. What next? With all the music she did, she had
wonderful brain training and personal skills development.
Thank you so much, for the wonderful benefits Lily and I
both received in all sorts of ways. We do appreciate it”.
Eén van de allerbeste boeken die er de afgelopen 20
jaar geschreven zijn over de Suzukifilosofie, is Teaching from
the Balance Point van de Amerikaanse viooldocent Edward
Kreitman: “a guide for parents, teachers and students”. Het
is geschreven in begrijpelijk Engels in korte, overzichtelijke
hoofdstukken met prachtige foto’s, heel toegankelijk en
inspirerend. Een groot deel van het boek gaat over specifiekviolistische onderwerpen, maar Kreitmans kijk op de Suzuki
filosofie/pedagogiek is uiterst pragmatisch en onmiddellijk
toepasbaar, wat voor instrument je ook speelt. In het vorige
nummer van Suzuki Nieuws schreven Coutier Rademaker
en Jürgen Rodemeier al over hun persoonlijke ontmoeting
met Kreitman in Denemarken afgelopen zomer en wat een
bijzondere ervaring dat was.
Kreitman maakt in zijn boek onderscheid tussen
“doelen” en “prioriteiten”. Dat is niet zomaar een academischinteressant idee, maar heeft verhelderende implicaties die
verreikend (en verrijkend) zijn in het dagelijks leven van
Suzuki-docenten en Suzuki-ouders. Zoals we weten, was
het Suzuki’s ‘doel’ “to educate children to be fine human
beings”. Of, zoals hij ergens anders zegt: “to be fine musicians
(not professional musicians) who show high ability in any
field they enter” (in: Nurtured by Love). Een prachtige
gedachte, die ons ook nu, zo’n vijftig jaar later, nog enorm
aanspreekt. Echter, het kan soms gebeuren, dat we worden
verleid door de ‘bijverschijnselen’ die impliciet aanwezig
lijken te zijn in Suzuki-lessen, als een soort gratis bonus.
Zoals het zelfvertrouwen dat een kind er ontwikkelt, de
sociale vaardigheden, concentratie, betere schoolresultaten,
coördinatie, fijngevoeligheid etcetera. ‘Suzuki’ is kennelijk
voor héél veel dingen héél goed voor een kind. Maar hoe gaat
dat in z’n werk? Zelfvertrouwen, concentratie en al die
andere mooie dingen zijn geen kwaliteiten die aangewaaid
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komen, met hoeveel liefde en muziek we onze kinderen en
leerlingen ook omringen. Kreitman realiseerde zich dat ook
en heeft, door lange ervaring uiteindelijk wijs geworden, een
lijstje gemaakt van wat hij ‘prioriteiten’ noemt. Prioriteiten
zijn dingen die je éérst moet doen als je bepaalde doelen wilt
bereiken. Als je de prioriteiten gewoon volgt, dan komen de
doelen vanzelf. Geweldig toch?
Hier is zijn prioriteitenlijstje. In déze volgorde.
1. Een goede lichaamshouding leren
2. Leren hoe je een mooie toon ontwikkelt (tonalisatie)
3. Perfecte intonatie leren (voor strijkers); accurate grepen
of vingerzettingen (voor andere instrumenten)
4. Vaardigheden ontwikkelen om muzikaal te spelen
(Kreitman noemt dit heel mooi “artistic musicianship”)
5. De noten, grepen, streken, vingerzettingen voor nieuwe
stukken leren
Maar… wacht even… ging het er niet om dat een kind een
“fine human being” wordt, een integer, capabel, sympathiek
iemand? Kan dat niet als je een beetje ingezakt staat of zo nu
en dan even met je vingers in de knoei komt of de verkeerde
kant op strijkt of als die hoge tonen een beetje geknepen
klinken? Uhm… ja en nee eigenlijk.
Het is op dit punt dat een stukje Oosterse
levensfilosofie via de achterdeur onze Nederlandse woonen leskamers binnenkomt (en dit artikel), een soort ‘Zenwijsheid’ zo je wilt. Ik zal het proberen uit te leggen. Nee,
perfect hoeft het natuurlijk niet te zijn en er mag rustig
van alles ‘fout’ gaan. Je zou zelfs kunnen zeggen dat fouten
onze vrienden zijn, omdat ze ons vertellen wat er nog niet
helemaal goed in ons bewegings- of gedachtenpatroon is
opgeslagen, maar dat is een ander verhaal en bewaar ik voor
een volgende keer.
Wat we van Suzuki’s filosofie kunnen leren, is dat
het in de eerste plaats gaat om het proces, om ‘de weg’ (de
letterlijke betekenis trouwens van het woord ‘methode’)
en niet zo zeer om het resultaat. Het mooie is daarbij wel,
dat het resultaat het bijna onvermijdelijke gevolg is van het
zorgvuldig volgen van die weg. Suzuki zei vaak dat je alleen
hoeft te oefenen op de dagen waarop je eet. Als je dat echt
doet (of in ieder geval meestal:) en daarbij altijd één van
de prioriteiten tot aandachtspunt maakt, dan worden er
cruciale vaardigheden langzaam maar zeker verankerd in je
lichaam en je bewustzijn.
Het is zoals bij het leren lopen en praten: na een
periode van dagelijks vallen en opstaan weet je lichaam hoe
het moet en na jaren van veelal onbegrijpelijk gebrabbel

spreek je uiteindelijk vloeiend je moedertaal en kun je naar
hartenlust verbaal communiceren. Daar hoef je je dan nooit
meer actief mee bezig te houden. Spreken en bewegen zijn
er dan gewoon voor je, basisvaardigheden die onmisbaar
zijn om je specifieke mens-zijn tot uitdrukking te brengen.
Op eenzelfde soort manier zijn houding, toon en techniek
primaire bouwstenen, onmisbaar voor vrije, persoonlijke
muzikale expressie.
Het leren van nieuwe stukken staat als nummer vijf
op Kreitmans lijstje. Misschien dat hij ons op die manier
een beetje wil provoceren, of in ieder geval even goed doen
nadenken. Westerse samenlevingen geloven vooral in
meetbare ‘resultaten’ en (daarom?) willen de meeste kinderen
graag zo snel mogelijk naar het volgende stuk. Als je stuk
nummer 10 speelt, moet je wel beter zijn dan iemand die
‘pas’ met stuk nummer 9 bezig is. Toch? Het interessante is,
dat als je een groot deel van je oefen- en lestijd (meer dan de
helft!) besteedt aan stukken die je al kunt spelen en je daarbij
één van de prioriteiten goed in het oog (en oor) houdt, je skills
zich veel en veel sneller ontwikkelen, zodat je het volgende
stuk, als de tijd daarvoor gekomen is, sneller en makkelijker
leert. Dit is wat Suzuki bedoelt met “ability breeds ability”.
Dat heeft op zijn beurt tot gevolg dat je met een nieuw stuk
niet zó lang bezig hoeft te zijn dat je je het als het ware ‘tegen
eet’ en niets anders meer wilt dan dat je aan het volgende
stuk mag beginnen. Waarna de geschiedenis zich herhaalt.
Dus eigenlijk is het zo: hoe vaker je stukken herhaalt (terwijl
je je goed bewust bent van je gekozen aandachtspunt), hoe

sneller je nieuwe stukken leert. Zowel oude als nieuwe
stukken worden beter en makkelijker in minder tijd. Een
win-win situatie dus.
Terug naar Lily en haar moeder Jane in NieuwZeeland. Lily was nooit één van de ‘sterren’ en fluitspelen
was, vooral de eerste paar jaar, niet makkelijk voor haar.
Ze was een intelligent, wat schuchter meisje, dat meer tijd
nodig had dan veel anderen om een goede embouchure en
betrouwbare coördinatie te ontwikkelen. Maar Jane had
vertrouwen in het proces en samen volgden moeder en
dochter jarenlang het prioriteitenlijstje en werkten stapje
voor stapje. Tegen de tijd dat de familie verhuisde, speelde
Lily stukken in boek 5 die echt heel mooi klonken, iets wat
veel voor haar en haar ouders betekende.
Door de jaren heen had ik een paar leerlingen die
professionele musici zijn geworden, wat heel geweldig was
natuurlijk. Maar hun succes is niet groter dan dat van Lily
en alle andere leerlingen overal ter wereld, die door Suzuki
hebben geleerd ‘methodisch’ en vol aandacht te werk te
gaan en ook nog eens heel mooi een instrument te bespelen.
Als volwassenen zijn ze nu met dingen bezig waarin ze
geloven en waarmee ze een zinvolle bijdrage leveren aan de
samenleving. Precies het doel dat Suzuki voor ogen had.
Karen Lavie (Suzuki docente en Teacher Trainer fluit,
Haarlem)

Docenten en leerlingen tijdens een workshop
in Auckland in 2010.

GESLAAGD: VAN HARTE GEFELICITEERD!
Heleen Verleur heeft haar Level 4 piano behaald
London 25.06.2017
Examencommissie:
Ruth Miura, Sigrun Landro Bekken, Grant Mead

(Docenten: als jullie voor een examen geslaagd zijn, stuur
alsjeblieft even een mail naar de redactie van het Suzuki
Nieuws, liesbeth@violeren.nl. Dat is de kortste weg om
vermelding in het Suzuki Nieuws te garanderen. Via de
ESA naar de SVN lopen de molens langzamer!)
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CHILDREN’S MUSIC LABORATORY 					
OPLEIDINGSWEEKEND IN DEN HAAG
Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 november vond het eerste CML cursusweekend plaats. CML staat voor: Children's
Musica Laboratory. Er deden 11 mensen aan mee: o.a. verschillende Suzuki docenten (fluit, viool, piano) een blokfluitdocente
zonder Suzuki achtergrond en twee docenten uit het basisonderwijs!
Marco Messina, de teacher trainer was uit Napels ingevlogen. Het ‘feestje’ vond in hartje Den Haag plaats in de studio van
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht, die de tekstredactie voor alle liedjes doet en Marco de organisatorische rompslomp van de
cursus uit handen neemt, zodat hij zich inhoudelijk op de cursus kan richten. Een paar reacties van de nieuwe deelneemsters.
“Vorig weekend trok ik met pak en zak richting Den Haag voor
een teacher training CML met de Italiaanse Marco Messina. Ik
keek er eerst een beetje tegenop omdat mijn agenda al zo vol is, en
ik eigenlijk liever eens een dagje thuis wou doorbrengen, maar ik
had alles keurig betaald, de trein en de kamer om te overnachten
waren geboekt, dus ging ik toch. Ik had me enkel ingeschreven
voor het eerste weekend, omdat ik toch eerst eens wou weten
wat het inhield. Wat ben ik nu blij dat ik erbij was! Het was
gewoon FANTASTISCH!!! Het was volledig in dezelfde lijn
waarin ikzelf lesgeef, de collega’s waren superaardig, en Marco
Messina bezit de gave om het allemaal klaar en duidelijk te
structureren en mee te delen. Als Suzuki docent piano werk ik
in mijn groepslessen veel met ritme en zingen omdat ik domweg
geen plek vind waar je met 30 piano’s tegelijk kunt spelen. Dit

10

sloot allemaal perfect aan voor mij. Liesbeth was ongelooflijk
gastvrij en verwelkomde ons met koffie en gebak. Ze zorgde voor
Nederlandse vertalingen van het repertorium, en gaf met haar
eigen leerlingen twee mooie demonstraties. Bij thuiskomst heb
ik meteen de volgende twee weekends in mijn agenda ingepland
en betaald, en de kamer bij de lieve mevrouw Wensinck is ook
opnieuw geboekt. Ik kijk nu al uit naar de volgende 2 weekenden
en hopelijk ook het 2e level, maar laten we eerst maar eens met
het begin beginnen
Van harte bedankt aan allen die dit mogelijk maakten, en
tot de volgende keer in februari 2018!” - Lieve Van der Plaetsen,
Suzuki piano docent bij “pia-nootjes” en aan de Muziekacademie
Gent, België

“Wat een verrijkende materie is dat! Door middel van
liedjes uit het Suzuki repertoire van viool, fluit, piano, cello en
andere liedjes, bewegingen enzovoort ontwikkelen jonge kinderen
heel veel aspecten van muziek: zingen, maatgevoel, hoog-laag,
coördinatie, ontwikkeling van de fijne motoriek, muzikaal gehoor:
toonladders, drieklanken, toontrappen.
Twee groepen kinderen hebben onder leiding van Liesbeth
Bloemsaat-Voerknecht en Marco Messina een demonstratieles
van elk een uur gegeven. Een uur lijkt veel, maar het vliegt om, en
liedjes en spelletjes / choreografiën nemen veel tijd.
Ik ben het meteen gaan toepassen in mijn lessen. Ik kijk
reikhalzend uit naar het volgende cursus weekend!”- Ans van
Valkenburg, Suzuki viooldocente in Almere
“Ik ben vol inspiratie terug gekomen van de CMLcurus in
den Haag. Marco Messina heeft ons helemaal meegenomen
in zijn wereld. Ik heb ontzettend genoten van zijn positieve en
sprankelende energie en heb heel veel geleerd. Ik wil eigenlijk
gelijk mijn nieuwe kennis delen met mijn Suzuki leerlingen en
ouders. Hopelijk kan ik na kerst beginnen met CML groepslessen
voor mijn jonge leerlingen. Ik verheug me nu al op het volgende
cursusweekend. Vond het superleuk om Liesbeth, Marco en de
andere docenten te ontmoeten.” - Cathrine de Mos-Starberg,
Suzuki dwarsfluit docente in Vleuten, Breukelen en Houten

“Voor mij was het een ontdekking dat soms het zingen niet “doel”
is maar noodzakelijk voor de choreografie/motoriekspelletjes.
Maar ondertussen wordt er dus wel gezongen!”- Femke Vermaas,
blokfluitdocente Alphen aan den Rijn

“De cursus CML is werkelijk precies waar ik naar op
zoek ben, namelijk: een speelse én gedegen muzikale basis voor
(jonge) kinderen. Het feit alleen al dat ouders ook bij deze
lessen betrokken zijn en thuis met hun kinderen de liedjes en de
bewegingen oefenen is precies wat kinderen op dit moment nodig
hebben. Ik merk al jaren dat er achterstand is bij veel kinderen
op het gebied van fijne en grove motorische vaardigheden en dat
ze dat op kan breken bij het leren bespelen van een instrument.
Doordat ouders bij CML gewend zijn op dagelijkse basis iets met
hun kind te doen zal de aansluiting naar de Suzuki instrumentale
les vast en zeker soepeler lopen.
Na dit eerste CML-trainingsweekend heb ik al verschillende
liedjes en oefeningen in mijn lespraktijk uitgeprobeerd en had
ik allemaal blije gezichtjes om mij heen. Ook kan ik het goed
gebruiken bij mijn muzieklessen op de Vrije School. Bovendien
denk ik ook al na over nieuwe cursusmogelijkheden in mijn
lespraktijk. Ik verheug mij nu al op het volgende weekend!”
- Gerda Thorn, Suzuki dwarsfluitdocent in Amsterdam
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FLOW
Heleen Verleur

Flow is een mentale toestand waarin een persoon volledig
opgaat in zijn of haar bezigheden, met volledige betrokkenheid. In het gelijknamig boek ‘Flow’ van de Hongaarse psycholoog Mihaly Csikzentmihalyi (universiteit Chicago) omschrijven enkele mensen die werden geïnterviewd het als een
“stroom die hen meevoerde”, vandaar het woord ‘flow’.
Flow wordt vaak geassocieerd met het streven om een bepaald doel te bereiken, zoals het schilderen van een schilderij
of het bespelen van een instrument. Maar het geldt eigenlijk
voor alle taken, mits genoeg uitdagend. In de staat van ‘flow’
kunnen mensen boven zichzelf uitstijgen en sneller leren en
nieuwe inzichten krijgen.
Voorbeelden van flow zijn te vinden in bijvoorbeeld het
Boeddhisme en het Taoïsme. Ook sporters kennen flow uit
eigen ervaring, bijvoorbeeld als ze een wedstrijd spelen tegen
iemand die het uiterste van hem vergt.
Het begrip ‘flow’ is sterk verbonden met de persoonlijke
ontwikkeling en misschien ook wel het karakter van een leerling. Een taak die op een bepaald moment uitdagend is en ‘flow’
teweeg kan brengen, loopt het gevaar routinewerk te worden
naarmate kennis en ervaring toenemen. Dit verschijnsel kent
elke Suzuki-docent en Suzuki-ouder waarschijnlijk wel: als
een leerling een stuk te vaak op dezelfde manier gespeeld
heeft, verliest het kind zijn interesse. De vraag is hoe je toch
deze focus kunt behouden. Een vraag die ik met behulp van
de ideeën van Csikzentmihalyi ga proberen te beantwoorden.
Flow heeft een aantal kenmerken:
1. Er is een duidelijk doel.
2. Er is concentratie en doelgerichtheid die leidt tot helderheid.
3. Er is verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de
activiteit en vergeet zichzelf.
4. Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij, je voelt je deel
van iets groters.
5. Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen. Je weet dat datgene wat je
moet doen, moeilijk is, maar mogelijk.
6. Er is evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te
voeren activiteit: de bezigheden zijn heel uitdagend echter nét
niet te moeilijk om met succes uit te voeren.
7. Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit.
8. De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.
Als de omstandigheden zo zijn, dan wordt wat je aan het doen
bent, waardevol op zichzelf, dus niet in dienst van een hoger
doel.
9. En ‘last but not least’: tijdens de flow ervaring is er een ge-
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Dit is een samenvatting van de lezing over ‘Flow’ die ik hield op
vrijdag 29 september 2017 in de Boomsspijker voor ouders en
docenten.

voel van vrijheid: men is bijvoorbeeld niet bang om fouten te
maken. Zoals Csikzentmihalyi het zegt: “There is freedom
from worry about failure”.
Als musicus én als muziekdocent vind ik het ervaren van
flow een verrijking.
Als musicus: al die uren van studie waren en zijn voor mij
een doel op zich. Tijdens het oefenen kijk ik bijna nooit op
de klok, omdat het oefenen als bezigheid op zich, voor mij al
voelt als zeer belonend. Het eindresultaat van ‘het kunnen
spelen’ van het stuk is voor mij niet het belangrijkste. Het oefenen zelf is heerlijk om te doen.
Als muziekdocent: de belangrijke ontdekking van de professor met de lange achternaam is, dat mensen geluk ervaren
als ze in flow zijn. Maar je kunt het wel een handje helpen:
mede door het kiezen van de juiste stukken, op het juiste moment, met de juiste begeleiding kan deze ervaring (spontaan)
optreden. Flow laat zich dus toch niet afdwingen. Wie wil er
nu niet dat zijn leerlingen geluk ervaren bij het studeren? ;-)
Ik kan me herinneren dat ik op het conservatorium zat en
een veel te moeilijk stuk wilde leren spelen. Maar het was net
haalbaar. Ik heb er weken aan één stuk door op gestudeerd,
daarna was iedereen perplex dat ik het kon spelen. Hiervan
ging uiteindelijk mijn niveau van spelen enorm omhoog, omdat ik me nadat ik me hieraan had opgetrokken, ineens wist
dat ik ook andere moeilijke stukken zou kunnen spelen, mits
ik hier genoeg indook. En ik had blijkbaar, vanuit mezelf, het
intuïtieve gevoel dat het haalbaar was.
Het klopt met de theorie van Csiksentmihalyi, dat mensen in de staat van ‘flow’ boven zichzelf uitstijgen en sneller
leren en nieuwe inzichten krijgen. Dit heb ik toen aan den lijve
ondervonden.
Nog steeds raak ik niet makkelijk in flow van dingen waarvan ik meteen aanvoel dat ik ze na een beetje oefenen meteen
wel zal kunnen spelen. Ik voel dan als het ware niet voldoende
uitdaging.
Volgens Csiksentmihalyi ziet het er zo uit (ik vertaal even
de woorden uit de tabel):
Anxiety = angst 		
Worry = bezorgdheid		
Apathie = apathie		
Boredom = verveling		
Relaxation = ontspanning
Control = controle
Arousal = opwinding
Challenges = uitdaging
Skills = vaardigheden

Dit zal voor ieder kind anders zijn: als je naar de tabel
kijkt, dan denk ik dat het kind dat vooral in het blokje van
angst, bezorgdheid of apathie zit, moeilijker in flow zal komen. Maar om het op muziekgebied te voelen, lijkt het me
toch belangrijk dat je je voldoende aangetrokken voelt tot een
bepaald stuk. In de Suzuki methode zullen af en toe stukken
zitten waartoe je kind zich minder aangetrokken voelt. Het is
wel wijsheid om dan te zeggen: ok, misschien hoef je dit stuk
niet leuk te vinden, als je maar weet dat je er veel van gaat
leren, en het gaat je helpen om een ander stuk te leren spelen
wat je helemaal geweldig vindt! En dan vervolgens te zoeken
naar zo’n stuk wat het kind geweldig vindt. Ik had laatst een
leerlinge die eind boek 2 zit, zij is nu 14 jaar. Ik gaf haar een
stuk van Philip Glass: Metamorfosen. In het stuk zitten zeer
snelle zestiende triolen passages die bladzijden lang doorgaan.
Ze had dit nog niet eerder gehad. Maar ze hield pas op toen
ze het kon. Haar omgeving reageerde verbaasd. Ze dachten
dat er een cd opstond. Ik denk dat zij in flow was toen ze het
oefende. Mijn les hieruit was, om haar af en toe zo’n stuk te
geven. Niet in plaats van de Suzuki-stukken, maar aanvullend. Mijn persoonlijke overtuiging is namelijk, dat je je aan
je flow kunt ‘optrekken.’ Als je dit gevoel eenmaal kent, wil je
dat graag weer opnieuw ervaren. Want het is zoveel fijner dat
oefenen omdat je moet oefenen!
Hoe deed professor Csikszentmihalyi eigenlijk zijn onderzoek? Hij onderzocht samen met collega’s meer dan 8000
mensen met verschillende beroepen: Dominicaanse monniken, Himalyaanse klimmers, Navajoherders: allen mensen
die van hun werk genieten. Deze mensen kregen allemaal een
pieper die ongeveer tien keer per dag afging. Als hij afgaat, zeg
je wat je aan het doen bent, hoe je je voelt, waar je bent, wat je
denkt. De twee dingen die gemeten worden zijn: de grootte
van de uitdaging die mensen op dat moment ervaren, en de
grootte van hun vaardigheden. Voor ieder mens kan dus een
soort gemiddelde berekend worden, dat het middelpunt is
van het diagram. Dat is je gemiddelde niveau van uitdaging
en vaardigheid. Voor iedereen is dit anders. Maar je hebt een
soort vaststaand punt in het midden. Als Csikszentmihalyi
dit punt weet, kan hij vrij precies voorspellen wanneer je in
flow bent. Dat is wanneer je uitdagingen hoger dan gemid-

deld zijn en je vaardigheden hoger dan gemiddeld. Je komt in
dit gebied als je iets doet wat je heel leuk vindt om te doen.
Waar je voor flow zou moeten zitten in de tabel, is bij:
- Arousel (opwinding) is altijd goed omdat je dan wordt uitgedaagd om iets te doen wat je nog niet kan. Je vaardigheden
zijn dan nog niet zo ver dat je het kunt, maar je kunt je vrij
gemakkelijk naar het flowgebied bewegen door vaardigheden te ontwikkelen. Dus opgewondenheid is het gebied waar
mensen het meest van leren, want dan worden ze buiten hun
comfortzone geduwd, en ontwikkelen ze meer vaardigheden.
- Control is ook een goede plek, want daar voel je je op je gemak, maar zonder de opwinding. Het is niet meer erg uitdagend. Als je vanuit controle naar flow wil, moet je uitdaging
verhogen. Dus dat zijn twee ideale complementaire gebieden
van waaruit je gemakkelijk in het flow gebied kunt komen. .
Vanuit de andere gebieden kun je minder makkelijk in
flow komen:
- Ontspanning is goed: je voelt je nog steeds goed.
- Verveling begint echt vermijdend te worden.
- Apathie is echt zeer negatief: je hebt niet het gevoel dat je
iets aan het doen bent, je gebruikt je vaardigheden niet, je hebt
geen uitdaging.
Helaas begeven volgens Csikszentmihalyi veel mensen
zich in dit apathische gebied: door televisie te kijken of op hun
telefoon te zitten appen. Hoewel je soms bij het tv kijken ook
7 tot 8% in flow kunt zijn; dit is vooral als je een programma
kiest dat je heel graag wilt zien, en waarvan je feedback krijgt.
Hoe kun je in het alledaagse leven meer in flow komen?
En: in de muziekles?
Deze vraag zou ik graag aan alle docenten en ouders stellen. Want het is duidelijk dat sommige mensen uit zichzelf
aanvoelen hoe daarin te komen, maar het is heel lastig uit te
leggen.
Voor ons musici, ouders en muziekdocenten is het interessant om te kijken hoe je als docent en ouder het oefenen
van een muziekstuk zodanig kunt begeleiden dat het kind ervan in ‘flow’ kan raken. Uiteindelijk is het doel dat het kind
zélf naar uitdaging zoekt en hiermee een nieuwe taak vindt
die ‘flow’ teweeg kan brengen. Dan wordt je iemand die constant zelf op zoek is naar nieuwe doelen of uitdagingen. Daar
bestaat zelfs een woord voor: een ‘autotelische persoonlijkheid’: van het Griekse autos (zelf) en telos (doel). Wanneer
een doel is bereikt of een taak niet langer als uitdagend wordt
beschouwd, zal een autotelisch persoon zelf op zoek gaan naar
een nieuwe uitdaging.
Autotelische personen zijn zelf constant op zoek naar
nieuwe uitdagingen en geneigd om taken goed te presteren
omdat ze ‘flow’ bereiken. Hier zit echter ook een keerzijde
aan, daar ze de neiging kunnen vertonen de minder uitdagen
taken te verwaarlozen. Bovendien zullen ze, wanneer ze te
weinig uitdaging krijgen, gedemotiveerd raken en geneigd zijn
te stoppen en het elders te zoeken.

13

Ik denk zelf dat kinderen eerder in een staat van flow komen naarmate ze zichzelf nieuwe uitdagingen kunnen stellen. De grote uitdaging is bij een oud stuk weer opnieuw in
flow te kunnen komen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door
er op een heel andere manier naar te kijken. Door het in

een andere toonsoort te spelen. Door erop te improviseren. Door erop te dansen. Door trillers toe te voegen. Door
het voor te spelen voor je vrienden. Door het samen te spelen: want dit samen ervaren is een fantastisch gevoel!
Heleen Verleur, Suzuki piano docente in Amsterdam

BOEKBESPREKING
Martine Littel

BUILDING VIOLIN SKILLS
A Set of Plans Designed to Help Parents and Children Construct Positive Practices
EDMUND SPRUNGER

Dit boek is zoals de ondertitel al aangeeft, bedoeld als leidraad voor de ouder(s)
om thuis zo goed mogelijk met hun kind viool te oefenen. Deze kinderen zijn doorgaans ongeveer tussen de 3 en 7 jaar oud. Het boek begint met een paar kanttekeningen. Eén daarvan is dat dit uitgebreide boek geen plaatsvervanger van een fysieke
docent is. En ook dat Edmund Sprunger niet met ‘nepviolen’ werkt, ook al vindt hij
het prima dat andere docenten dat wel doen. Ik had graag willen weten waarom hij
dat niet doet.
Vervolgens duikt het boek gelijk in de materie, er is verder geen introductie.
Sprunger zegt ergens verderop dat het hele boek de introductie is en dat is absoluut
waar. Maar toch heb ik daar in eerste instantie een beetje een verloren gevoel over. Wat was de aanleiding voor dit boek?
Waar staat in het begin dat het over de Suzuki Methode gaat?
Het boek is opgedeeld in 3 ouderfases en daarna 6 studentfases. Achterin bevindt zich een appendix met alle besproken oefeningen met foto’s achter elkaar, een paar bladzijden met ‘wat te doen bij noodgevallen’ en een huiswerkvel voor 100
stokhoudingen. Elke fase begint met een bladzijde ‘Good to Know’ en een huiswerkvel waar op staat wat de ouder in die fase
moet doen.
In Ouderfase 1 t/m 3 gaat Sprunger steeds dieper op de Suzuki Methode in en vertelt hij hoe je van dit hele leerproces
een succes kan maken. Hij is behalve ervaren viooldocent ook afgestudeerd psycholoog en heeft een goed inzicht in de ouder-kind-relatie. Het is erg knap hoe hij al die verschillende onderdelen van de Suzuki Methode een plek in zijn boek heeft
kunnen geven. En behalve buitengewoon grondig weet hij het ook nog helder en goed leesbaar op te schrijven, dat maakt het
een fijn boek!
Na de 3 ouderfases is het kind, onder begeleiding van docent en ouder, aan de beurt in de 6 studentfases. Weer worden
heel helder de psychologische kant en de technische oefeningen besproken. Deze oefeningen worden in eerste instantie door
kind en ouder uitgevoerd en later door het kind alleen. Alles is gelardeerd met duidelijke foto’s en de oefeningen zijn tot in
de puntjes beschreven. Het traject eindigt met het Twinkle thema.
Hoe gebruik ik dit boek nu in de praktijk? Ik merk dat ik dit boek eigenlijk als naslagwerk gebruik omdat alles, zowel de
psychologische als de technische kant van het viool spelen zo volledig mogelijk en in superkleine stapjes wordt beschreven.
Bij mijn volgende oudercursus ga ik dit boek als basis gebruiken, daar is het ook heel geschikt voor. In de praktijk merk ik
dat vooral de psychologische kant van Building Violin Skills beklijfd en mijn leerlingen reageren hier positief op. Natuurlijk
doe ik ook een aantal oefeningen die in het boek staan. Er staan trouwens een heleboel bekende oefeningen in die wij hier in
Nederland ook doen.
Building Violin Skills is wat mij betreft een boek wat de Suzuki Methode de 21ste eeuw binnendraagt. Het is opvallend
dat alles wat we van Suzuki hebben geleerd nog recht overeind staat en springlevend is. Dus ben je op zoek naar een goed en
gedegen boek/naslagwerk over de start en het eerste jaar in het Suzuki onderwijs dan is dit je boek.
Martine Littel, Suzuki viooldocente in Tilburg
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OPROEP VAN DE REDACTIE
Het Suzuki Nieuws is een blad voor Suzuki leerlingen en ouders van alle instrumenten,
maar het is ook voor Suzuki docenten in opleiding en docenten die de gehele opleiding
afgerond hebben en uiteraard ook voor teacher trainers, kortom voor iedereen die
bij het musiceren naar de Suzuki methode betrokken is.

IEDEREEN
mag kopij voor het Suzuki Nieuws opsturen naar Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (redactie):
liesbeth@violeren.nl
of
Suzuki studio
Plein 19c
2511 CS Den Haag
Vragen? Bel gerust: 06-15 83 32 82
Dus ouders en kinderen: als je iets moois hebt meegemaakt op een worskhop of je
je eigen belevenissen in je eigen lessen, goede ideeën voor het dagelijkse
oefenen thuis wilt delen met anderen...
Docenten (in opleiding): voor al jullie examens moet je steeds ook boeken
over de Suzukifilosofie en of psychologie lezen. Samenvattingen zouden
ook anderen kunnen helpen en/of inspireren. Dus stuur ze op,
dan hebben andere docenten en ouders er ook nog iets aan…
Teacher trainers: Jullie hebben jarenlange ervaring in jullie lespraktijk
met ouders en kinderen maar ook met docenten, die zich
voor het Suzuki onderwijs interesseren en de opleiding bij jullie volgen.
Deel jullie ervaringen alsjeblieft met anderen!
Weet je van workshops die op stapel staan of organiseer je zelf een workshop…
Heb je leuke muzikale (oefen)spelletjes, muziekraadsels, mooie kleurplaten
die met muziek te maken hebben of tekeningen…
BOEKRECENSIES: Wie een boek uit de Suzukiwinkel besteld en er een uitgebreide
recensie voor het SuzukiNieuws over schrijft, krijgt het boek gratis!
Meld het even aan Martin Loose via bestellen@suzukiwinkel.nl
Dus klim ‘in de pen’:
het SuzukiNieuws is niet alleen

VOOR IEDEREEN
maar hoort ook te zijn

VAN IEDEREEN
die met het Suzuki onderwijs te maken heeft!
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HEEL SUZUKIFLUIT BAKT
Cathrine de Mos – Starberg
Onze voorbereiding begon in de lente. Samen met mijn
goede Suzuki collega’s Jaap Delver en Gerda Thorn had ik een
plan gemaakt. We wilden graag een kleine herfstworkshop
met blokfluit en dwarsfluit organiseren. Vrij snel dachten we
aan de bakwedstrijden die we bij de Suzukiviool collega’s hadden gezien. Fluitisten lusten toch ook taart? We hadden niet
eens door hoe goed de timing was, voor de taart dan …
In oktober was het hele land in de ban van ‘Heel Holland
bakt’ en onze leerlingen en ouders waren zich vol inspiratie
aan het voorbereiden voor de ‘kleine workshop’. Dat was wel
een punt, want de aanmeldingen bleven binnen komen en die
kleine workshop werd steeds groter. Gelukkig waren onze lieve collega’s Rieneke Weber, Karen Lavie en Liduin Wachter
ook van de partij. Het was nog in het begin van het schooljaar,
maar de leerlingen waren toch al fanatiek aan het oefenen.
Na alle voorpret waren we op 8 oktober helemaal klaar
voor de grote dag. De muziekschool in Maarssen was gezellig versierd en de fantastische Suzuki hulpouders stonden
klaar om iedereen te ontvangen met limonade, koffie en thee.
De docenten stonden te popelen om leuke groepslessen aan
de kinderen te geven. Het werd een geweldige dag met een
prachtige mix van blokfluit en dwarsfluit. Door het hele ge-
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bouw klonk de muziek. Er waren meer dan 30 deelnemers!
Bij het slotconcert in de middag stroomde de zaal vol met familie en vrienden. Eindelijk konden we alle mooie liedjes die
we zo goed hadden geoefend aan het publiek laten horen.
Na het concert mocht iedereen mee naar zolder waar de
Suzuki hulpouders alle baksels hadden klaar gezet. Het was
prachtig om te zien wat iedereen had meegenomen. Ik denk
dat Jannie en Robert ook onder de indruk waren geweest. De
bakcommissie bestond uit leerlingen van alle docenten onder
leiding van Jaap Delver. Zij hebben alle taarten zorgvuldig
bekeken en beoordeeld. De uiteindelijke winnaar is Sophie
uit Amsterdam geworden. Zij kreeg een prachtige wisselbeker met inhoud.
Daarna kon iedereen smullen van al het lekkere gebak. De
vader van een van mijn leerlingen kwam naar mij toe met een
grote glimlach: “Ik ben nog nooit bij zo’n lekker concert geweest”. Ik hoor in de wandelgangen dat leerlingen zich nu al
aan het voorbereiden zijn voor volgend jaar. Volgens mij is er
een traditie geboren!
Cathrine de Mos-Starberg, Suzuki docente dwarsfluit in
De Meern, Vleuten en Houten

EARLY MUSIC AND SUZUKI MEET
by Cynthia Miller Freivogel

At a joint performance between my orchestra, Baroque Chamber Orchestra of Colorado, and Boulder Suzuki Strings, I spoke
about the parallels between the values Suzuki violin taught me,
both growing up as a student and in my recent Book One teacher
training. The evening began with William Starr conducting the
advanced students in two movements of Handel trio sonata, and
my group then played our program of Bach and Handel. Following is taken from my presentation, offered to the ASJ at the
suggestion of Mr. Starr.
Good Afternoon. My name is Cynthia Miller Freivogel and
I am the concertmaster and co-leader of the Baroque Chamber Orchestra of Colorado. I was Cynthia Miller when I was
a Suzuki kid. I got married coincidentally right around the
time that I started playing Baroque violin, so most Early Music people know me as Freivogel. You can imagine how excited
I am today to have my past and my present come together in
such an event, such a celebration, as the joint concert that is
already underway here between Boulder Suzuki Strings and
BCOC.
Yet it is not so simple as that: Suzuki violin as my past and
Baroque violin as my present. I've recently gone through the
arduous, thrilling, fascinating process of passing Suzuki Book
One ... as a teacher trainee. It seemed like hours and hours of
class and reading and observation, and yet it took me much
longer the first time around. I got very stuck on and very frustrated with Gossec Gavotte. It was one of only two times in
my life I that I considered quitting the violin. How exciting it
was to learn from Cathryn Lee in San Francisco, my teacher
trainer, how to make Gossec Gavotte easier for my students.
I'm thinking about her a lot today, as I think she would really
enjoy this concert. Tekla Cunningham (principal second violin today) and I took her Book One teacher training course
together. She told us at the end of those classes, after all of
those hours and hours, that if we only remembered three
things about Suzuki violin she hoped they would be: Tonalization, Review and Listening. Being reminded of those three
things made Suzuki really feel present in my life. Those are
the principles that made me into a baroque violinist today.
In Suzuki violin making a beautiful tone is your goal. In order
to make a clear tone, one that rings, you need lots of practice,
good balance, good posture, intonation. But most importantly, you need the desire to make a beautiful tone, whether you
are trying to spin the sound out of steel strings or gut strings,

whether A=440 or A=415 (what you know as G#) whether
your bow is long and springy or short and pointed, you have
to want to make a beautiful tone to serve themusic.
We all love review. This afternoon I asked Tekla why we all
loved review and she said, ''because it makes your world bigger." Suzuki's idea was that as you learn pieces, you build up
a repertoire just, like you build a vocabulary as you learn a
language, and that repertoire stays with you for your whole
life. I have to say that my love of early music comes from the
Suzuki Repertoire. From the first time I played Bach (Minuet
1 in Book 1) I knew that I'd really reached something special.
And if you think it hasn't stuck with me, I'll give you a short
list of pieces that I have performed in the last year or so in
professional concerts-pieces that I first learned from Suzuki:
Handel F Major Sonata, Handel D Major Sonata, Mozart
D Major Concerto, Bach A Minor Violin Concerto, Mozart
Minuet (which is from a string quartet), Bach Double, La Folia... the list goes on.
We are constantly striving to learn new music and to stretch
ourselves, and that is where listening comes in. I still listen
to every new piece before I play it. I go to concerts. I listen
to all different kinds of music. Listening makes me want to
play. If my practicing motivation is getting soggy, all I have
to do is listen to a great concert, or a great recording, or most
recently, watch old videos (you can find them on YouTube!)
of Schumsky, Oistrakh, Heifetz, Kreisler, Andrew Manze,
Rachel Podger, Giardano Arnionico, Bud Powell, and most
importantly, my colleagues. Here is where I think Early Music
and Suzuki really meet. We listen, most importantly, to each
other. When we do, we become a community. We listen and
we leant to care for each other in the way that Dr. Suzuki
thought could bring about world peace. Enjoy the concert.
Cynthia Miller Freivogel performs regularly on baroque and modern violin. After receiving her BA in musicology at Yale and
her MM in violin performance at the San Francisco Conservatory, she went to Miami, Florida, as a fellowship member of New
World Symphony under the direction of Micheal Tilson Thomas.
Thoroughly enjoying the work of a professional musician, Ms.
Freivogel nevertheless remained unconvinced that her future was
in the violin section of a symphony orchestra. Then she spent a
week at the Baroque Performance Institute at Oberlin and fell in
love with the baroque violin and the range of opportunities open
to her in early music.
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Scott Cheung

Als je aan Duitsland denkt, dan denken we aan degelijke auto’s. Zeker als we de stad München erbij betrekken, dan moeten we dat wel associëren met het hoofdkantoor van BMW.
En als ik München met de maand oktober combineer, lijkt de
associatie met het jaarlijkse Oktoberfest snel gemaakt. Echter toen wij tijdens de afgelopen herfstvakantie (het was in de
maand oktober) in München waren, zijn we erachter gekomen dat het jaarlijkse Oktoberfest plaatsvindt in september.
Maar het lijkt wel of we gemaakt zijn om iets automatisch te
doen dan wel te denken.
Onze hersens zijn geconditioneerd en het bewijs
ervan is jaren geleden geleverd door professor Pavlov, die
de Nobelprijs kreeg voor zijn onderzoek naar de reflectieve
conditionering. We kennen allemaal het wereldberoemde
experiment met het belletje om de hond te roepen en hem
vervolgens een bakje voedsel te geven. Elke keer als het baasje
met een belletje rinkelt, zet hij een bakje met eten voor de
hond neer en gaat de hond kwijlen. Op een gegeven moment
rinkelt het baasje met het belletje maar hij zet geen eten neer,
en toch gaat de hond wel kwijlen.
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Scott’s

corner

DUITSLAND, MÜNCHEN IN OKTOBER
MAAR GEEN OKTOBER FEEST

Het eerste waar ik aan denk bij het woord Suzuki
festival is saamhorigheid. En het eerste wat ik doe als de deur
dicht gaat en de pianoles van mijn dochter begint, is rechtop
zitten en mijn notitieblokje erbij pakken. Want, met de Suzuki methode zijn wij als ouders ook geconditioneerd. De
Suzuki docenten hebben ons geleerd om betrokken te zijn
tijdens de les. Deze moedertaal methode noem ik ook wel de
opvoedmethode, want het is niet alleen de methode waar we
een ‘native language’, namelijk muziek leren. Het is ook de
methode waarbij de betrokkenheid van de ouders even belangrijk is, net als de opvoeding van je kind. Sterker nog, de
muzikale opvoeding is onderdeel van de opvoeding. Op een
gegeven moment gaat het vanzelf.
We waren in München om deel te nemen aan het
2-daagse Suzuki Festival Grafelfing. Het ademde muziek gedurende deze twee dagen en het was een mooie combinatie
van piano en viool. Een perfecte samenwerking. Het was ook
een mooi evenement met een goed gevulde programma voor
de kinderen. Zo was er een linoleum workshop om stempels
te maken, of een percussieworkshop waar leerlingen bepaal-

de ritmes leerde spelen op pannen. Superleuk, maar ook leerzaam. Natuurlijk waren er ook muzieklessen. Wat fijn dat ze
Teacher Trainer Lilja Hjaltadottir hadden geregeld voor de
violen. Ja, die ja, helemaal uit IJsland. Voor de piano’s hadden ze Teacher Trainer Ruth Miura gevraagd, een Japanse
Teacher Trainer, opgegroeid in het Westen. Het interessante
en bijzondere was dat Ruth nog persoonlijk heeft gestudeerd
met dr. Suzuki zelf. Onze dochter heeft enorm genoten van
de lessen met Ruth. Het was alsof de filosofie van dr. Suzuki
in de praktijk werd uitgevoerd. Op een ogenschijnlijk makkelijke wijze, wat een combinatie van spel en oefening was,
zag de les er zo heel harmonieus uit. In een flits was het weer
tijd om te gaan. Wij als ouders hebben eveneens enorm genoten van deze individuele lessen. En, natuurlijk veel inspiratie opgedaan. Thuis blijkt het in de praktijk brengen van de
ervaring jammer genoeg niet zo eenvoudig te zijn. Maar we
hebben goede hoop. Dan was er aan het einde van de eerste
dag van het Suzuki festival een ‘parental session’. Deze werd
verzorgd door de twee Teacher Trainers. Het was een inspirerende sessie met referenties naar en voorbeelden van hoe
dr. Suzuki sommige zaken aanpakte. De filosofie van elke
dag oefenen in de praktijk brengen werd genuanceerd. Uren
maken en oefenen zijn niet hetzelfde. Het gaat om de manier
waarop. Het is belangrijk om elke dag je tanden te poetsen,
zo ook het oefenen van de muziekinstrument. Maar dat staat
niet gelijk aan elke dag uren maken. Je moet er plezier aan
beleven en als ouders kun je dat op verschillende manieren
stimuleren, waaronder het opzetten van de suzuki CD’s. Tip:

luister ook regelmatig naar de CD’s van 2 boeken verder. Om
de analogie te maken naar het leren van de moedertaal vertelde Ruth de drie belangrijke elementen van luisteren, oefenen en herhaling. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk
luistert naar de cd, het spel van docenten en andere leerlingen
die de stukken spelen, net zoals je bij het leren van een taal
moet luisteen naar native speakers. Daarnaast is het eveneens
erg belangrijk om je kind te stimuleren om te oefenen; fouten
maken mag en hoort erbij net zoals we onze kleine kinderen stimuleren met leren praten. En dan is het belangrijk om
liedjes uit eerdere boeken te blijven herhalen. Want pas dan
kun je de muziek en de muzikale vaardigheden echt op een
hoger plan tillen.
Tenslotte waren er sessies, waarbij de docenten repetities deden met groepen leerlingen, voor het slotconcert. Het
thema was overigens ‘The Baby Elephant Walk’, gecomponeerd door Henry Mancini. Deze titelsong uit de film Hatari
werd uitgevoerd door een zeer goed georkestreerd orkest van
alle (jeugdige) deelnemers tijdens het slotconcert. Als je al die
kinderen zag, wat een plezier hebben ze gehad!
De komende tijd gaan we werken aan het positief stimuleren, dat resulteert in een positieve houding. En hopelijk
gaat de rest dan vanzelf. Dat zou een mooie conditionering
zijn. Veel plezier met het muziekinstrument!
Een muzikale groet,
Scott Cheung (vader van Alyssia, pianoleerling van Heleen
Verleur)
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