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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Ik heb niets meer te melden… we zitten in de tweede
lockdown… weer online lesgeven en momenteel zijn de
weersomstandigheden buiten ook al niet meer zo, dat we
lekker in het park kunnen staan spelen. Maar tenminste
verschijnt er ook een vrolijk verkleed manneke op het scherm,
dan kan ik weer glimlachen: 7 kleine knijpertjes op mijn
strijkstokje rechts boven in het scherm verklappen, dat hij
ontzettend goed zijn best heeft gedaan! 7 opdrachtjes voor de
komende week!

Gelukkig heb ik zelf in september nog een buitenconcert op
open monumentendag kunnen doen en daarbij toch ook even
een traantje moeten wegpinken, over mijn gelukzaligheid,
DAT we weer met elkaar in een groep bij elkaar konden
komen, met grotere en kleinere spelers en met ouders erbij (die
hier op gepaste afstand, hier buiten beeld zitten te luisteren).

We hebben in november een zeer vruchtbare online Algemene
Ledenvergadering gehouden en in principe smaakt dat naar
meer… ook online docenten voor docenten of ook lezingen
voor ouders en docenten staan in de planning. U hoort er
later meer over...
Het bestuur van de Suzuki Vereniging wenst iedereen een
zeer voorspoedig en muzikaal jaar 2021!
Vooral wensen we iedereen een goede gezondheid en veel
levensvreugde!

DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS - 15 FEB 2020
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(KRUID-)NOTEN-LEZEN IN DE DECEMBERMAAND
Liesbeth Bloemsaat

Ieder jaar hebben m’n leerlingen weer veel plezier met het (kruid)-noten-lezen, de mogelijkheden zijn
onbeperkt, maar ik zal hier een van de mogelijkheden beschrijven.
Omdat de normale kruidnoten vaak erg groot zijn, zocht ik dit jaar weer naar de kleine variant. Ik meende,
dat ik ze bij de AH vroeger wel kreeg, maar ik doe vanwege de corona nu alleen op de markt en soms bij
een ruime Hoogvliet eens in de 6 weken boodschappen en daar vond ik de kleine variant niet. De AH heb
ik sowieso in de ban gedaan en dus besloot ik dan maar zelf kruidnoten te maken. Om het ook nog een
‘verantwoord’ snoepmoment te laten zijn heb ik ze met volkoren speltmeel en met kokosbloesemsuiker (in
geringe hoeveelheid) gemaakt… ze smaken duidelijk anders dan de standaard supermarkt kruidnoten,
maar ze vielen zeer in de smaak en vonden gretig aftrek!
KRUIDNOTEN
• 250 g speltmeel (volkoren)
• 2 theelepels kaneel
• 1 theelepel kruidnagelpoeder
• ½ theelepel nootmuskaatpoeder
• ½ theelepel gemalen anijs
• 2 theelepels bakpoeder
• 3-5 eetlepels kokosbloesemsuiker (proef het deeg of het voor jou zoet genoeg is)
• snuf zout
• 125 gr zachte boter
• 3-4 eetlepels water
INSTRUCTIES
- Verwarm de oven voor op 160-180 graden.
- Meng alle droge ingrediënten in een kom.
- Kneed de zachte boter met de handen erdoor op het aanrechtblad.
- Voeg het water per eetlepel toe en kneed goed door (kijk hoeveel water nodig is).
- Kneed het tot een samenhangend deegbal.
- Laat het deeg (in huishoudfolie gewikkeld) tenminste 30 minuten rusten in de koelkast. (Je kunt het deeg
ook invriezen en er later verder mee werken).
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- Pak hele kleine plukjes van het deeg en rol kleine bolletjes tussen je handen, leg ze op een bakplaat met
bakpapier en druk ze lichtjes aan. Rollen gaat soms iets lastiger wanneer je speltmeel gebruikt omdat het
minder gluten bevat. Maak de noten echt zo klein, dat er straks tenminste 8 noten op een A4 naast elkaar
passen en je dus ook niet heel idioot brede afstanden tussen de lijntjes nodig hebt!)
- Bak ze in circa 15 minuten gaar. Controleer tussendoor wel steeds; iedere oven is weer net anders (Eenmaal
te hard gebakken, smaken ze echt niet lekker!)
- Laat afkoelen, dan worden ze lekker knapperig.

Voor mijn toonladderspelletje is het heel belangrijk om de kruidnoten behoorlijk klein te maken, zodat er
8 op een A-4 vel (in ‘landscape’) passen en je dus ook niet hele brede notenlijnen hoeft te tekenen (en de
kinderen het avondeten na de les ook nog opkunnen).
Als de kruidnootjes klaar zijn, trek ik op 1 vel papier notenlijnen op het formaat van de kruidnootjes
en houd die als ‘moeder-vel’ apart om steeds weer te kopiëren (foto 1). Iedereen tekent een g-sleutel
op het blad (met duidelijk het krulletje in de sleutel op het g-lijntje, niet hoger en niet lager!)

‘Moedervel’ om te kopiëren

Iedereen tekent een sleutel op het blad

Dan spelen we eerst de toonladder van A, waarbij een leerling steeds de volgende noot aan met “A-speel”,
“B-speel”, “Cis-speel” zingend op de juiste toonhoogte aankondigt etc. (hij of zij mag zelf kiezen welk
twinkle-ritme we spelen). Uiteraard wordt ook de terugweg van de toonladder op deze manier gedaan
(eventueel met een ander ritme). Aan het eind van de toonladder stellen we vast hoeveel en welke kruisnoten / “-is noten” we gespeeld hebben. Welke “-is noot” moet eerst opgeschreven worden? “Fis”, okay schrijf
maar op (wie het nog niet weet, mag spieken op een bladmuziek en vaststellen… dat de ‘hashtag’ (‘nee, het
kruisteken!!’) dóór het bovenste lijntje moet komen. Tweede kruis is Cis, derde is de Gis: tekenen maar!
Niet uitleggen hoezo dat in die volgorde moet… alleen in een muziekboek laten zien, dát het zo is en laten
tekenen!
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Kanttekening
Door zo uitgebreid bij het zelf tekenen van de kruistekens stil te staan, wordt het besef, welk teken voor
welke noot eigenlijk geldig is, verdiept. Op langere termijn (niet in één kruidnoten-les) bevordert dit heel
bewust opschrijven van de kruistekens het begrip van de logica die achter de toonsoorten en de bijbehorende
voortekens: dat de toonladder van A 3 kruistekens heeft (fis, cis en gis), dat er bij de toonladder van D
slechts 2 kruistekens nodig zijn (namelijk de fis en de cis) en bij de toonladder van G nog maar 1 kruis
overblijft (namelijk de fis). De altviolisten en de cellisten hebben ook nog een C-snaar om een toonladder
op te beginnen… en die heeft dan géén kruistekens meer… En zo hebben we een mooi ‘ezelsbruggetje’
letterlijk in handen met onze 3 strijkinstrumenten!
De vraag voor de slimmeriken in de groep is dan: ‘hoeveel kruistekens zou de toonladder startend
vanuit de E-snaar dan hebben… Met een beetje geluk, komen ze er zelf op maar eventueel helpt een hint
in de trand van “C-snaar = 0 kruistekens… G-snaar = 1 kruisteken… D-snaar = 2 kruisteken, A-snaar
= 3 kruistekens… en nu: E-snaar ??? Hoeveel kruistekens? “4”!!!! En zo hebben we dus bijna de halve
quintencirkel al in ons systeem én letterlijk in/onder de vingers zitten, zonder dat we ingewikkeld moeten
rekenen met hele en halve afstanden of een quint moeten ‘uitrekenen’ om bij de volgende toonsoort
terecht te komen. Bovendien kennen we nu alle plekken op de viool in de eerste positie en met het eerste
vingerpatroon en al die plekken hebben ook een naam en niet slechts een vingernummer! Vanuit deze
‘wetenschap’ kunnen we dan ook de C of de F of de G goed uitleggen en voelend begrijpen.
Vervolgens stel ik de vraag, hoeveel kruidnoten ze eigenlijk voor 1 toonladder nodig hebben? Na 1 keer dit
spelletje gespeeld te hebben, weet iedereen altijd onmiddellijk, dat ze er 8 kruidnoten voor nodig hebben
(en ik geloof ook niet, dat iemand het ooit weer vergeet: zo wordt leren ‘lekker’!).
Wie het antwoord trouwens niet direct weet, mag de tonen nog eens zingen en met de vingers meetellen
(uiteraard zing ik zachtjes op de juiste toonhoogte mee, of tokkel/strijk op de viool / of speel op de piano
mee, indien nodig… het innerlijk gehoor moet getraind worden en daar is vooral in het begin ook externe
hulp bij nodig.)
“Wie weet, waar kruidnoot A (voor de A-snaar) moet komen te liggen?” (Bij vragende blikken: 1 plek hoger
dan de G-sleutel, die we net bewust getekend hebben op de G-lijn). Vervolgens zingen we de notennamen
van de toonladder, terwijl we de kruidnoten op het papier leggen (A tussen de lijnen, B op het lijntje (net
als een kraal aan een ketting), Cis komt weer tussen de lijnen enzovoort… mijn vraag hier is dan: “hoezo
heet hij Cis en niet C”. Antwoord “omdat we net een kruis getekend hebben tussen die lijnen”. Omdat
op deze manier onze gezongen toonladder natuurlijk onderbroken wordt, begin ik iedere keer als er een
volgende noot gelegd is, weer vooraan te zingen en moeten ze de noten aanwijzen terwijl we opnieuw zingen,
bijvoorbeeld “A – B – Cis – D – E”… “welke noot nu?”. Antwoord “F”… ik: “bijna goed, letter klopt, maar
wat komt er nog bij” … “o, ja, een ‘-is’ achter de F, want er staat een kruisteken: ‘F’ plus ‘-is’ = ‘Fis’.” Wijs weer
aan vanaf het begin en zing mee: “A-B-C-D-E-Fis” … en wat komt er nu? Etc.
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Hier ligt een lekkere toonladder van A

Eet de B, teken een B, eet een Gis en teken een Gis

Als alle kruidnoten liggen, komt het smikkelgedeelte: ombeurten noemen we een noot, die iedereen mag
eten… maar niet op volgorde. Dus ik begin met: “Eet allemaal de B”… de ene leerling weet direct, welke
het is, de ander ‘rekent uit vanaf het begin’, “A-B, de TWEEDE noot! Mmmm, lekker, zo’n B”. Teken
met potlood een open noot B (zonder stok en niet inkleuren, dat kan namelijk soms heel precies gedaan
worden… tempo houden!), maar wel met de vraag: hoe ziet deze noot eruit? Als je papa nou zou bellen en
je hem een B wilt laten tekenen? Dan zeg ik: “Papa, teken 5 lijnen en vanaf beneden gerekend ga je naar het
3e lijntje (het middelste lijntje), rondje door het lijntje heen, net als een kraal!” Daarna mag iemand anders
een noot kiezen om op te eten… die zegt bijvoorbeeld Gis… “papa, teken een noot zittend bovenop de 5e
lijn”. Dan bijvoorbeeld de E, iedereen eet de E en één leerling legt uit “noot, die tussen het 4e en 5e lijntje
gevangen zit”… enz... Nu zijn de kruidnoten opgegeten en we hebben een toonladder op papier… nog 1
keer zingen en aanwijzen… Geef alle noten een stok (Let op: A heeft de stok omhoog achteraan de noot,
de B mag kiezen en alle noten vanaf Cis hebben de stok omlaag aan het begin van het bolletje). Volgende
zig-zag-ronde: “zet nu het woordje Fis onder de noot Fis”, nu het woordje Cis onder de Cis enz.”

Alle kruidnoten gegeten en noten getekend
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Kruidnoten - tekening Salomee Hoekert (10)

Salomée heeft haar notenbolletjes blad meegenomen en thuis de stokken en de notennamen toegevoegd.
De stokken hadden natuurlijk andersom gemoeten maar in dit geval maken alle vrolijke gezichtjes de
‘schade’ ruimschoots goed! Er wordt hier dus met veel plezier aan de muziektheorie en ‘droog’ leeswerk
gesmuld en versierd.

Drieklanken zijn natuurlijk ook heel goed te doen met kruidnoten… hier op de toonladder van G gedaan.

Met de gevorderde groep heb ik een andere keer de toonladder van D gedaan en vervolgens de accoorden
op de noten van de cadens gelegd… omkeringen van de acoorden, doen we normaalgesproken ook, maar we
kregen zo ontzettend trek, dat we vandaag niet verder dan de grondligging kwamen…
Gedurende de rest van jaar hoeft het spelletje niet geheel op ijs gelegd te worden, want er bestaan tenslotte
ook nog “Schuddebuikjes”, eigenlijk mini-kruidnootjes (toch?), die het hele jaar door beschikbaar zijn.
In Duitsland kocht ik ook wel mini-smarties (die heb ik hier nog niet gezien in de supermarkten).
Liesbeth Bloemsaat (Suzuki (alt)viool en CML-docent, Den Haag)
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DWARSFLUITDAG IN CORONA TIJD
Cathrine de Mos-Starberg

Het is een traditie geworden dat mijn dwarsfluit collega’s en ik in oktober een dwarsfluit workshop
organiseren. Samen met Rieneke Weber, Gerda Thorn en Liduin Wachter is het altijd een feest om zo’n
dag te plannen. Tot nu toe is het altijd een dagvullend programma geweest met aan het einde van de middag
een groot concert met taartbakwedstrijd en taartbuffet na afloop.
In de lente zaten we nog in de eerste Corona golf toen we begonnen te praten over de plannen voor
de herfst. We hebben een datum geprikt en wilden na de zomervakantie weer bij elkaar komen om te
kijken wat mogelijk was.
Na een vrij rustige zomervakantie was het tijd om knopen door te hakken. We waren positief
ingesteld en hadden als doel om de dag zo snel mogelijk te organiseren, aangezien de Coronacijfers al
opliepen. We wisten dat we ons best moesten doen om een Coronaproof workshop te maken.
De muziekschool in Overveen was voor ons echt de beste lokatie met grote lokalen, brede gangen
en genoeg buitenruimte. Hier konden we terecht op 11 oktober. We besloten om de dag in tweeën te
splitsen. In de ochtend workshops met basisschool kinderen en in de middag met de middelbare scholieren.
Er was geen publiek bij de slotconcerten, wel werden de concerten gefilmd zodat de ouders toch een
impressie van de dag konden krijgen. Helaas werd collega Liduin Wachter ziek, ze kon daarom zelf niet
meedoen met de workshop, maar haar leerlingen speelden super goed mee.
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Tekening Anna (6 jr) dwarsfluitleerling van Gerda Thorn

Ik heb zelf enorm genoten van de fluitdag. Het was natuurlijk anders dan normaal. We hebben
kleinere groepen gemaakt en goed afstand kunnen houden. Als je ziet met hoe veel plezier de kinderen
samen muziek maken is het het helemaal waard. De oudere leerlingen hebben in de middag naast het
Suzuki repertoire ook meerdere samenspelstukken gespeeld onder andere een medley van “Sound of music”
bewerkt voor fluitorkest. Gelukkig kon dirigent Bas Pollard ons helpen met het instuderen en dirigeren van
het stuk. Het was prachtig!
De taartwedstrijd zat er helaas dit jaar niet in maar die traditie bewaren we voor betere tijden.
Gelukkig had Rieneke Weber lekkere ingepakte traktaties voor iedereen geregeld. Ik kreeg na afloop veel
positieve reacties van ouders en kinderen.
Hieronder volgen enkele reacties van leerlingen op de workshop:
Mijn eerste dag in Bloemendaal was erg leuk. Toen ik binnenkwam vond ik het erg spannend. Ik had nog nooit
eerder meegedaan aan een Suzuki muziekdag. Het was spannend, omdat ik de kindjes van tevoren niet kende.
Ik vond het erg leuk om ze te leren kennen. Ik speelde met heel veel meisjes. Het was super leuk, omdat de kinderen
allemaal een beetje dezelfde leeftijd waren. Toen ik mijn juf zag werd het minder spannend, omdat ik haar al ken.
We begonnen met inspelen en groepjes maken. We speelde bekende liedjes en ik hoorde onbekende liedjes.
Ik vond het heel knap dat een jonger kindje een liedje kon spelen, die ik nog niet kan spelen. Het was leuk dat ik
met sommige liedjes mee mocht spelen met 1 noot. Ik kende die liedjes nog niet. Het was fijn dat ik zo wel met bijna
alles mee kon spelen. In de pauze speelde we met de grote blauwe bal. Ik had lekkere koekjes en boterhammetjes
mee.
De andere juffen die ik nog niet kende, waren ook super lief, net zo lief als mijn eigen juf. Het was ook fijn dat
ik op de voorste rij stond, want ik ben niet zo groot.
Het allerleukste was het concert aan het einde. Mijn mama kwam stiekem even kijken. En op het eind kreeg
ik een lekker zakje chips. Ik vond het vooral leuk om anderen te leren kennen en lekker te spelen op mijn dwarsfluit.
Mijn fluit vond het ook leuk in Bloemendaal.
Isa van het Bolscher, 8 jaar
***
Ik vond het leuk om weer samen te spelen. Het was ook heel fijn om met fluitisten van mijn eigen leeftijd te fluiten.
De meerstemmige stukken waren mooi en leuk om te spelen. Volgende keer doe ik weer mee, maar dan ook met
de taartenbakwedstrijd!
Malin de Mos, 14 jaar
Cathrine de Mos-Starberg (Suzuki fluit docente, De Meern)
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Jana Neplechovitsj
Timani is zogenaamd naar de oprichtster, Tina Margareta Nilssen. Zelf is zij pianiste, maar zoals je op
één van de foto’s kunt zien helpt zij niet alleen pianisten. Timani is niet een methode, maar op wetenschap
gebaseerde anatomische benadering, waarin muzikanten kunnen ervaren door middel van oefeningen hoe
ze kunnen wéten en ervaren wat écht ontspannen spelen is en wélke spieren ze moeten trainen om een
goede basisspanning te behouden tijdens het spelen.
Als muzikant is deze kennis geweldig om blessures te voorkomen, maar ook als je net als ik veel klachten
hebt, is Timani een grote stap in de goede richting. Na jarenlang zoeken naar oplossingen voor mijn
tendinopathie heb ik echt álles geprobeerd: Feldenkrais, Alexander Techniek, Acupunctuur, Rolfing,
allerlei soorten Fysiotherapie, Haptonomie… zelfs een sjamaan in handen genomen! Eerlijk gezegd was
het allemaal te fladderig voor me. Met een sceptische blik ben ik aan Timani begonnen en ben ik nog nooit
zo hoopvol geweest. De oefeningen doen écht iets en de kennis die ik nu bezit helpt mij om betere keuzes
te maken als ik achter de piano zit.
Er zijn heel veel opties om kennis te maken met Timani. Een aanrader is om een tijdje lid te zijn van de
Timani Community. Hier volg je een programma van wekelijkse video’s die je kunt bekijken en beoefenen.
Zo krijg je meteen een idee van wat bepaalde oefeningen voor je kunnen betekenen. Als je lid bent van
Timani Community (www.timanicommunity.com) kun je ook op de bijbehorende Facebook groep inloggen
en daar doet Tina elke maand ongeveer een uur vragen beantwoorden. Deze video’s blijven op de Facebook
pagina staan en kun je ten alle tijden bekijken. Ze zijn erg nuttig, omdat Tina de oefeningen en concepten
vaak nog een stukje grondiger uitlegt.
Een volledige opleiding volgen behoort ook tot de mogelijkheden. Zo is er een certificatie cursus om zelf
ook Timani docent te worden. Deze is heel grondig en volg ik nu deels online en deels in Oslo, waar ik
hopelijk van de zomer heen kan reizen. Daar zitten ook individuele lessen bij die je sowieso kunt boeken
mocht je een hele opleiding een net iets te grote stap vinden. Individuele lessen zijn gericht op wat jij nodig
hebt in je spel.
Als laatste wilde ik nog melden dat voor veel muzikanten anatomische kennis en oefeningen doen misschien
het beeld kunnen geven dat je dan niet meer aan de muziek kan denken. Niks is minder waar! Ik heb juist
bij de oefeningen de ervaring dat ik eindelijk gewicht in mijn armen voel en dat opent alleen maar méér
mogelijkheden tot expressie.
Op hun website: www.timani.no kun je nog veel meer informatie vinden.
Jana Neplechovitsj (Suzuki piano docente, Amsterdam)
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Voetnoot van de redactie: Bovenstaand artikeltje is slechts het begin van een langer
lopend project, een eerste aankondiging. Jana zal in de komende tijd meer over Timani
schrijven en haar bevindingen en vorderingen blijven delen. We zijn benieuwd, wat we
van haar allemaal kunnen opsteken! Dank, Jana!
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Boekbespreking Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (Den Haag)
William en Constance Starr

TO LEARN WITH LOVE. A COMPANION
FOR SUZUKI PARENTS

Dit boek is een van de inspirerendere boeken over de Suzukifilosofie die ik in de loop van mijn Suzukiopleiding
gelezen heb. Jammer eigenlijk, dat dat pas als ‘verplichte’ literatuur voor level 5 voorgeschreven wordt.
Het is namelijk niet alleen voor docenten maar ook voor ouders (ook beginnende Suzuki-ouders) uiterst
interessant.
Dit boek is geen leidraad voor wat je met de stukken moet doen of hoe de methodiek qua repertoire is
opgebouwd, maar het richt zich op thema’s als oefenen, concentratie, coördinatie van geest en lichaam,
motivatie van kinderen en ouders. Ook over luisteren (naar jezelf, naar anderen), een goede lesopbouw
en instructies aan ouders en kinderen spreken de auteurs William en Constance Starr uit eigen ervaring,
zowel als gepassioneerde Suzukidocenten (de ene viool, de andere piano) maar ook als ouders van acht
kinderen, die allemaal in een muzikale Suzukiomgeving opgegroeid zijn.
Menselijk gezien delen ze zeer waardevolle inzichten, ze schrijven namelijk niet slechts over hetgeen er
idealiter in een les of oefensituatie thuis zou moeten gebeuren, maar ook uitgebreid over hun eigen fouten
en flaters. Ze maken als geen ander duidelijk dat er in elk gezin en iedere les wel iets anders kan gaan
dan er in ‘de boekjes’ voorgeschreven staat. Van kleine inschattingsfouten wat een kind aankan tot het
eigen zelfbeeld en wat een ‘kindermond’ voor waarheden en inzichten prijs kan geven. Ze verhalen ook
hoe een van hun zoons van een instrument naar het andere wisselde, om ‘het ware’ te vinden en tenslotte
helemaal niets meer met muziek deed. Waarom hij zo en de andere kinderen heel anders? Ze hebben er
geen antwoord op. Dit maakt maar weer duidelijk: ons doel is niet allemaal beroepsmusici op te leiden,
maar de kinderen spel, creativiteit, concentratie en oefen- en leermethoden voor hun leven mee te geven.
Ik kan iedereen aanraden dit boek zelf te lezen. Er staat zo veel waardevols in dat ik het boek half over zou
moeten schrijven, als ik alles waar ik een uitroepteken bij gezet heb zou citeren: desondanks enkele citaten
over thema’s die voor veel ouders en kinderen van belang kunnen zijn en die we als docenten goed in de
gaten moeten houden:
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Perfectionisme:
“Niemand, maar dan ook echt niemand leert ooit een bepaalde vaardigheid zonder fouten te maken.
Een vaardigheid beheersen we pas doordat we fouten (mogen) maken” (p.30). Hiervan moeten we ons
bewust zijn als de leerling een perfectionistisch karakter heeft; als hij of zij van ieder foutje gefrustreerd
of overstuur raakt, maar ook als ouders steeds maar weer in het oefenproces inbreken en bijvoorbeeld
bij iedere foute poging verzuchten en roepen ‘nee, nu een tweede vinger!’. Het kind moet kansen krijgen,
zelf vast te stellen, waar de plek zit, waar je bijvoorbeeld de derde in plaats van de tweede vinger moet
spelen en eventueel ZELF een ‘stop’ inlassen en tegen zichzelf zeggen, ‘tweede vinger!’. Kijk naar de
glimlach als het drie keer achter elkaar lukt!
Kwantiteit en kwaliteit van het oefenen:
Suzuki zei altijd, dat hij direct aan het spel van een kind kon zien, of het regelmatig en goed oefent. “Een
kind dat goed oefent toont dit in zijn spel”. Zoveel mogelijk en volgens de juiste methode oefenen, is
de manier bij uitstek om bekwaamheid te verwerven. Wanneer je een vergelijking maakt tussen iemand
die dagelijks vijf minuten oefent en iemand die drie uur oefent, zal het verschil inderdaad enorm zijn,
ook al oefent de vijf-minuten-speler consequent iedere dag. Wanneer de vijf-minuten-per-dag persoon
wil bereiken wat een drie-uur-per-dag persoon bereikt in drie maanden, zal hem dit negen jaar vergen.
Uiteraard is dit voorbeeld wel erg extreem, maar je zult versteld staan hoeveel het uitmaakt of je
een kwartiertje of misschien 30 tot 45 minuten per dag kunt oefenen, meetellende dat ook nog eens
geldt: ‘ability breeds ability’. Denk hierbij aan het voorbeeld dat Suzuki vaak aanhaalde over de parkiet
‘Peeko’: deze moest zijn naam 3000 keer gehoord hebben, voordat hij hem zelf kon uitspreken. Voor zijn
achternaam ‘Miyazawa’ had het vogeltje daarentegen slechts 200 herhalingen nodig!
Als kinderen ouder worden, wordt het vaak ook moeilijker herhalingen van kleine fragmenten als
uitdagingen aan te bieden: ze zeggen dan vaak: “Ja, ik begrijp wat ik moet doen”. En hier komt Suzuki
om de hoek, die op zulke ad rem gemaakte opmerkingen slechts antwoordde: “Kennen is niet kunnen.
Kunnen is kennen PLUS tienduizend herhalingen”. Ontmoedigend? Niet als je bijvoorbeeld met
betrekking op het recht strijken bedenkt, dat je met een ‘pepernoten-pepernoten’-Twinkle al tegen de
tweehonderd streken gedaan hebt…
Mentaal oefenen:
Ook over het mentaal oefenen van stukken geven de Starrs veel nuttige informatie. Ze benadrukken het
belang ervan, óók voor de beginnende speler.
Wie kan er bijvoorbeeld met gesloten ogen de stok mooi recht op de A-snaar zetten… aan de slof…
in het midden… aan de punt… ?? Probeer maar eens!
Of strijk met gesloten ogen een langzame afstreek en stop in het midden van de strijkstok… ben je
echt in het midden aangekomen? Staat hij nog parallel aan de kam in het midden tussen kam en toets?
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Je zult versteld staan… over waar je daadwerkelijk beland, maar ook over hoe snel je dit onder die knie
krijgt, als je er regelmatig aandacht aan besteed. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor duizend andere dingen
tijdens het spelen. Met welke vinger begint het lied; welke noot spelen we direct na de herhaling; op welke
snaar wordt een bepaald loopje nog eens gespeeld; wat zijn de eindnoten van de eerste ‘muzikale zin’ van
liedje x en wat zijn de eindnoten aan het einde van de tweede zin? In het uitgebreide hoofdstuk ‘Relaxation,
Affirmations, Visualization’ komen nog veel meer aspecten, tips en trucs aan bod.
Concentratie:
Wil je het waardevolle dat er in de afdeling ‘Concentratie’ genoemd wordt kort samenvatten, dan zou ik
er het woord ‘gericht’ aan toe willen voegen: concentreren is prachtig, maar je moet wel weten waarop
je je aandacht moet richten: De docent, ouder (of de leerling zelf) moet duidelijk maken, waar het in de
volgende speelronde om gaat. Focus je tijdens het spelen op dit ene aspect. Weet je achteraf ook nog zelf
te verwoorden wat je eigenlijk geoefend hebt en of dat al dan niet lukte, dan heb je zeer zinvol en effectief
geoefend. Bovendien geef het onmetelijk veel bevrediging, zelf vast te stellen, dat het veel mooier klonk, dan
dat iemand anders zegt ‘ ja, dat was beter’.
Ki
In andere literatuur over de Suzukimethodiek ben ik het nog niet tegengekomen: De Starrs spenderen
een kort hoofdstuk aan Zen en Ki: in goed Nederlands: de coördinatie van geest en lichaam, wilskracht,
concentratie en visualisering. Ik heb vele jaren geleden het geluk gehad in een workshop in Retie (België)
Teacher Trainster Susan Johnson mee te maken, die met ons teacher trainees uitgebreid oefeningen op dit
gebied heeft gedaan. Simpel, maar zo doeltreffend, met verbluffende resultaten voor klankproductie en
streek. Lees het en laat je inspireren.
Lessituatie:
De Starrs geven nog een lijstje van gouden tips voor ouders: ‘voor, tijdens en na de les’ dat ik tot slot even
wil samenvatten:
1) Blijf tijdens de les geconcentreerd en geïnteresseerd meekijken en luisteren met je kind: naar huidige
maatstaven omgezet: a.u.b. geen mails of internet op de Iphone checken! Aantekeningen intypen of af en
toe een stukje opnemen om thuis te kunnen bekijken, SUPER idee. Maar neem liever een schrift mee om
aantekeningen te maken, dan is voor docent en leerling duidelijk, dat je erbij bent en niet je mail belangrijker
vindt. Het mobieltje is een waardevol gereedschap voor een snapshot van een goede stokhouding of een
korte opname van een te herhalen fragment; voor de rest: laat het apparaat a.u.b. in de tas en uit.
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2) Praten is zilver, zwijgen is goud. Kinderen zullen zich zeer onplezierig voelen als ze tijdens de les zowel
van de docent als van de ouder instructies moeten opvolgen. Uiteraard vervult de ouder zes keer per week
de rol van thuisdocent, maar tijdens de les is het fijn als de docent zich alleen met het kind kan bezig
houden. En het kind hoeft zich niet tussen twee ‘controleorganen’ die ieder op een ander aspect gericht zijn,
platgedrukt te voelen.
3) Wees je ervan bewust dat ook lichaamstaal en zuchten zeer storend voor een kind kunnen zijn. Ongeduld,
teleurstelling, verwachting; alles kunnen we (soms ongewild) met onze lichaamstaal uitdrukken. Starr
haalt het voorbeeld aan, dat zelfs zijn stem veranderde als hij zijn eigen zoon David onderwees en dat hij dit
zelf niet eens doorhad totdat David het eens tegen hem zei. Alert geworden op dit feit, bleek inderdaad zijn
eigen verwachtingspatroon en ongeduld door de klank van zijn stem naar buiten te komen.
4) Vraag de docent, als er instructies onduidelijk zijn. Weet je niet precies, hoe of waarom hij of zij een
bepaalde oefening doet, ga niet met een vaag gevoel de deur uit. Oefen je een week lang iets verkeerds, dan
is het des te moeilijker om de gestudeerde fout weer te herstellen. Vraag, wat precies de bedoeling is, waar
je op moet letten en doe dit precies zo thuis.
5) Betrek ook het kind zelf bij het samenvatten van de opdrachten voor de volgende week. De alertheid en
het vermogen zullen stijgen, als er vaak genoeg bewust nagegaan wordt, wat eigenlijk de bedoeling is, het
kind is betrokken bij het leerproces en begint stapsgewijs eigen verantwoordelijkheid mee te dragen. Iets
waar ze zeer trots op kunnen zijn!
Extra literatuur:
Twee uiterst zinvolle tips voor literatuur buitenom de geijkte literatuur over de Suzukimethodiek of
–filosofie die de Starrs geven: tot mijn grote vreugde citeren ze zowel Bruno Bettelheim “Het nut van
sprookjes” als ook Timothy Gallwey “The inner Game of Tennis”. Tennis? Ja, mentale voorbereiding,
zelfbeeld en talloze aspecten van coaching worden hierin behandeld. Contrabassist Barry Green heeft een
muziekversie van dit boek geschreven: “The inner Game of music”. Dit konden de Starrs nog niet kennen.
William en Constance Starr To Learn with Love. A Companion for Suzuki Parents
is verkrijgbaar bij de Suzukiwinkel: www.suzukiwinkel.nl / bestellen@suzukiwinkel.nl
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Interview met Gerda Thorn geschreven door Liesbeth Sluiter voor een serie van Corona interviews
op https://www.buurtwerkplaatsnoorderhof.nl/

HET VERHAAL VAN GERDA THORN
‘Ik was vijftien, speelde piano en ging met mijn vader naar een concert voor piano en dwarsfluit. Bij de
eerste tonen van de fluit keken we elkaar aan: Dit dus! Die klank kwam zó binnen, die raakte mijn ziel.
Nu geef ik inmiddels al meer dan 25 jaar dwarsfluitles, aan zo’n 30 leerlingen. Kinderen en volwassenen.
Ze krijgen iedere week een individuele en een groepsles, dat hoort bij Suzuki, de methode die ik gebruik.
Corona gooide alles overhoop. Bij blaasinstrumenten moet je veel afstand kunnen nemen vanwege
de aerosolen, die kleine luchtdeeltjes die lang blijven hangen, dat kon bij mij in de studio niet.
Ik begon met online lessen, via Zoom en Skype en zelfs via WhatsApp, op zo’n klein telefoonscherm.
Ik kon de kinderen soms slecht horen en het echte contact, van mens tot mens, stierf af. Tijdens
een les geef je als het ware druppeltjes goud, een soort voeding waarop een kind weer door kan. En
een mooie klank kan je rillingen geven. In de oudheid al werd fluitmuziek beschreven als een lijntje
naar de spirituele wereld. Dat heb je nooit online. Muziek is ook intuïtie, zintuiglijkheid, de geur
van de studio, elkaar ervaren; op een scherm ontbreekt dat allemaal. Veel kinderen verpieterden
gewoon; hoe leuk ik het ook maakte, ze wilden gewoon niet meer. Ik voelde me een soort octopus die
een groot deel van haar armen niet kon gebruiken. De eerste drie weken heb ik me er vol ingegooid,
maar ik liep er helemaal op leeg. Tenslotte crashte ik, ik was doodop en moest een week bijkomen.
Een jaar of vier geleden heb ik de Buurtwerkplaats leren kennen. We gaven er toen voor het eerst ons
jaarlijkse slotconcert voor de zomervakantie, een zwem- en fluitfeest. De kinderen gaven een concertje,
sommigen al in hun zwemkleren, en doken daarna het water in. Ouders hadden eten meegebracht, Peik –
vader van een leerling – bakte pannenkoeken, het was te gek.
Toen ik een tijdje geleden tegen Peik zei dat ik een grote ruimte zocht voor lessen in Coronatijd, zei hij meteen
dat ik welkom was op de Buurtwerkplaats. Ik ben ermee begonnen toen de kinderen weer naar school mochten.
De eerste keer dat ik weer mijn huis uit kroop om naar mijn werk op de Buurtwerkplaats te fietsen voelde als een
bevrijding. De plek alleen al, zo groen in de lente, ik zat soms gewoon even te luisteren naar het ruisen van de bomen,
te kijken naar de kippen, de konijnen, de bijen en de ratjes. Het laadde me op. Bij de eerste lessen liepen me de
tranen zo ongeveer over de wangen, zo bijzonder ineens weer, samen spelen, elkaar zien, weer vrij kunnen praten.
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Momenteel geef ik hier twee dagen in de week les, soms ook buiten. Soms blijven wandelaars staan om te
luisteren, een fluit draagt ver over water. En als het na de zomer nog nodig is, zijn we van harte welkom.
Ik heb een sleutel gekregen. Die gastvrijheid, het vertrouwen, dat is echt bijzonder. Ik ontmoet nieuwe mensen,
meestal vaste gebruikers van de Buurtwerkplaats. Je moet een beetje geven en nemen, soms klinkt er ineens een
zaag of gehamer, maar dat klussen vind ik leuk. En vaak ook kunstzinnig. Er staat nu een regenboogmachine!
Kunst versterkt kunst, altijd. Het heeft invloed op de kinderen, ik zie ze opleven, ze kijken hun ogen uit.
Corona heeft mij persoonlijk rust gebracht. Mijn man is producent klassieke muziek en gepassioneerd
in zijn werk. Normaal is hij altijd onderweg en bezig, nu leeft en werkt hij thuis, veel gezelliger.
Ik heb gewandeld, van de natuur genoten, innerlijke rust gekregen. Die stille stad zonder toeristen!
Geen vliegtuigen meer laag over mijn studio, geen kerosinedampen in mijn slaapkamer. Je hoopt
eigenlijk dat de hele mensheid tot rust komt. Doorgaans is mijn bestaan jachtig met mijn lespraktijk,
concerten spelen, uitvoeringen van leerlingen, workshops … amper een weekend rust. Ik hoop dat het
me lukt mijn agenda niet meer zo vol te plempen. En misschien blijf ik hier wel een middag lesgeven.’
Gerda Thorn (Suzuki fluit docente, Amsterdam)
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ZELF EEN KERSTBOOM BIJ ELKAAR SPELEN!
Liesbeth Bloemsaat

Je kunt eerst een notendictee doen, of gewoon
een kopie van een muziekstuk dat je net oefent
maken en dat in stroken knippen… wie veel
oefent, heeft snel een boompje bij elkaar gespeeld!
Je hebt niet meer nodig dan een satéprikker en
een ondergrondje waar je het stokje insteekt (een
blokje hout, steekschuim voor kerststukjes of in
mijn geval een stukje piepschuim). Spelen maar,
knippen maar, vouwen maar, prikken maar!
Deze boom heeft Eline van der Valk (12) thuis
helemaal zelf gemaakt en ook gemarkeerd met
lichtblauw, wat ze al gespeeld had… dat geeft
een mooi effect! De notensleutel en de noten
voor de piek, heeft ze van mij gekregen.
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Lidmaatschap
De SVN kent verschillende categorieën leden:
A
volledig gediplomeerde Suzuki-docenten (ESA level 5)
B1 Suzuki-docenten met ESA level 3 of 4
B2 Suzuki-docenten met ESA level 1 of 2
B3 docenten in opleiding voor ESA level 1, en andere muziekdocenten.
C
Suzuki-leerlingen en hun ouders en andere belangstellenden
Zij die de vereniging financieel willen ondersteunen kunnen donateur worden (minimumdonatie
€ 15,00 per jaar)

Ledenkortingen
Leden ontvangen korting op :
• deelname aan SVN-workshops en andere evenementen
• aankopen in de SVN-winkel (Suzuki-CD’s, boeken etc.)

Contributie, aanmelding en opzegging
De contributie bedraagt voor A- en B- leden € 40,00 per jaar, voor C-leden € 15,00. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Nieuwe leden en donateurs kunnen zich aanmelden via www.suzukimuziek.nl (doorklikken naar Vereniging, Lidmaatschap) of via een mail
aan secretaris@suzukimuziek.nl. Aanmelding geldt tot wederopzegging en per geheel boekjaar
(1 augustus tot 31 juli); een eventuele opzegging dient tenminste 1 maand voor het einde van een
boekjaar te geschieden via een mail aan secretaris@suzukimuziek.nl.
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