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WE HOPEN IEDEREEN DAN TE KUNNEN VERWELKOMEN.
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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Ik ben de koning te rijk. Uit alle hoeken van Suzuki land zijn dit keer bijdragen en reacties binnen komen 
dwarrelen, helemaal zonder mailen en bellen van mijn kant in de trand van “heb je niet nog een stukje?”, “wil 
je niet weer eens een boekrecensie schrijven?”, “heb je nog deelgenomen aan een workshop?”, “wie heeft er nog 
nuttige en leuke oefentips?” “wie heeft er nog een spelletje?” “wie heeft er nog leestips?”… echt van alle leden 
van de Suzuki familie, namelijk van leerlingen, ouders, docenten van verschillende instrumenten en zelfs een 
teacher trainer zijn er deze keer bijdragen gekomen en ook echt allemaal uit verschillende invalshoek! 

Reuze bedankt allemaal!!!

Ik zeg alleen: “Ga zo door”… blijf sturen, volgende deadline is alweer op 15 mei !!!

En ik heb zelf ook ongelooflijk veel reacties gehad op mijn kruid-noten-lees-bijdrage en het kerstboompje 
gebouwd uit notenstrookjes van de vorige keer. Monique stuurde mij spontaan een foto van een enthousiaste 
5-jarige… een boompje groeide uit een pompoen!

En omdat kerst nu toch over is, nog een suggestie voor het voorjaar… en NEE, het kost geen extra tijd in de les 

om dit te knutselen, er gaat geen seconde verloren, houd je schaar en je plakbandhouder bij de hand en violà… 
iedereen gaat met een vrolijke voorjaarsbloem naar huis!

 
 
 
 
 
 
 
Ik wens iedereen een muzikaal en zonnig voorjaar.

Liesbeth Bloemsaat, redactie Suzuki Nieuws (Suzuki (alt)viool en CML Den Haag)
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Op zondag 14 februari van dit jaar vond er een online workshop voor Suzuki fluitisten plaats genaamd: 
‘Carnival of Europe’.
Een initiatief van een aantal Suzuki fluitdocenten die in tijden van Corona wilden onderzoeken en ervaren wat 
er nog wél mogelijk is om met elkaar te musiceren en elkaar te ontmoeten.
Het bleek een grensverleggend project te zijn waar we veel tijd in hebben gestoken en waar we veel van geleerd 
hebben. 
Het concept van de workshop: warming-up, masterclass, groepsles en slotconcert is een beproefd concept. 
Maar het medium, in ons geval Zoom, is voor de meesten van ons nieuw en heeft ons voor nieuwe dilemma’s 
gezet maar ook nieuwe inzichten gegeven. De grootste zorg was natuurlijk dat de techniek ons op het ‘moment 
suprême’ niet in de steek zou laten. Alle docenten moesten een Zoom-Pro abbonement hebben en alle leerlingen 
kregen ondubelzinnige instructies over hun audio en video instellingen. Zeker online moet de communicatie 
helder zijn en is het van belang om in kaart te brengen welke talen er (soms min of meer) worden gesproken. 
Iedere leerling moest een ouder naast zich hebben om algemene ondersteuning te bieden en acute problemen 
op te lossen. Grotendeels is dat gelukt met veel dank aan Delphine Dewald uit België.

Met een achtkoppig team uit heel Europa zijn we aan de slag gegaan. Vanuit de ruwe opzet zijn we het proces 
steeds meer gaan verfijnen. De dagen voor de workshop waren we dag en nacht bezig met de organisatie. 
Britta Röscher, onze collega uit Duitsland heeft een prachtige flyer gemaakt en al snel stroomden de aanmeldingen 
binnen. Uiteindelijk hebben zich 63 leerlingen aangemeld. Daarbij kregen 25 collega fluitdocenten de kans om 
de lessen te observeren. Zij konden zonder geluid en beeld de lessen incognito bijwonen.
Er werden 4 collega’s uitgenodigd om het team te versterken te weten: Machteld van Geenhoven uit België, 
Sarah Hanley uit Engeland, Kelly Watson uit Berlijn/USA en Marco Messina uit Italië.
De indeling van de leerlingen was een enorme opgave. Onze Spaanse collega’s Laura Martin en Laura Dudley 
hebben dat fantastisch gedaan. Voor kinderen uit Amerika moesten we rekening houden met de verschillende 
tijdzones. 

Cathrine de Mos-Starberg en ik hebben ons bezig gehouden met het ontwikkelen van twee ritme workshops 
voor beginners en gevorderden. Er waren vier try-outs nodig voordat we het aandurfden maar toen waren we 
ook goed op elkaar ingespeeld.

‘CARNIVAL OF EUROPE’ 
Rieneke Weber



5

Er waren multiple choice vragen waarbij de leerlingen met iets roods, groens of zwarts konden aangeven welk 
antwoord juist was. Met een bingospel en een bewegingsspel werd het een afwisselend geheel en een welkome 
aanvulling op de rest van de dag.

Het programma zag er als volgt uit:

10.00-10.15 Welkom en Warming up o.l.v. Gerda Thorn (Nederland)
10.30-11.15 Ritmeklas gevorderden
11.30  Individuele lessen
14.30  Groepslessen
15.15-15.45 Ritmeklas beginners
16.00 16.30 Finale concert olv Margrét Stefansdóttir(IJsland)

Na de lunchpauze kwam het Carnaval element tot volle bloei. Leerlingen en docenten spatten in de meest 
kleurrijke kleding van het scherm af. Heel leuk en ook heel verbindend.

Het slotconcert was feestelijk. Iedere groep kreeg de mogelijkheid om zichzelf onder leiding van hun docent 
te presenteren. Onze Zoom Room kon het aantal mensen maar net aan. Na afloop bleven de docenten nog 
even ‘hangen’ en konden we onder het genot van een drankje napraten en bijkomen van deze bijzondere dag.

Wat een ervaring! Gaan we het nog een keer doen? En wat zijn verbeterpunten? Het team komt binnenkort 
bij elkaar om alles te evalueren.

Voor nu kunnen we zeggen dat het denken in mogelijkheden veel positieve energie losmaakt. Ik denk met heel 
veel plezier terug aan deze dag en met name aan de samenwerking met mijn inmiddels hele dierbare collega’s. 
En dat geeft hoop voor de toekomst!

Rieneke Weber (Suzuki fluitdocent in Bloemendaal en Krommenie)
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Enige tijd geleden stonden er in Suzukinieuws twee artikelen over de Etude uit boek 1 van Suzuki en die 
vragen om wat aanvulling. Suzuki gaat in zijn aanpak uit van intensief luisteren, om zo van binnenuit, van 
het inwendig gehoor, de stukken te laten leren. Groot voordeel daarbij is dat de stukken in de vioolklank 
onthouden worden. Als dat proces goed verloopt is de Etude niet zo’n probleem en leren de kinderen het vrij 
gemakkelijk op het gehoor aan. Maar de Etude heeft zijn valkuilen, vooral door de grilligheid van het stuk en 
de grote toonomvang. 

Zoals veel docenten heb ik ook in het begin moeite gehad om mijn leerlingen de Etude goed en zeker te laten 
spelen. Ik las toen een artikel van Judy Bossuat over haar aanpak van boek 1 waarin zij stelde dat we ernaar 
moeten streven dat de kinderen ter hoogte van Roodborstje  de liedjes en stukken zelf op hun instrument 
kunnen vinden – zij het dan met instructie van de docent en de hulp van de ouder. Ik realiseerde me toen dat  
mijn leerlingen daar nog niet aan toe waren en heb door veel observeren en lezen mijn aanpak zo aangepast dat 
het daarna wel ging werken. Dat betekent dan ook dat we in de les nauwelijks aan het stuk hoeven te werken, 
alleen wat aanwijzingen geven is voldoende. 

Er is natuurlijk niets mis mee om met kinderen te zingen en ze via het zingen muziek te laten beleven en 
natuurlijk is zingen een prachtige aanvulling op de Suzukimethode. Maar er gaat wat muziek maken betreft 
niets boven Suzuki, die de klank van het instrument vast legt in het muzikaal geheugen en daarmee de basis 
legt voor een goed werkend oor-hand coördinatie.
Hetzelfde geldt voor het werken met fruit of met kleurtjes. Als het werkt is het mooi meegenomen, maar het 
is wel een omweg en kan soms ook verwarrend werken (denk aan kleurenblinden).

Hierbij dan een auditieve aanpak van de Etude, waarbij we moeten uitgaan van een paar belangrijke punten: 
 • Al het voorgaande wordt goed beheerst en kan foutloos gespeeld worden 
 • De voorbereidingen voor de nieuwe dingen in de Etude worden ook beheerst 
 • De leerling kan De Naaimachine (= Perpetual Motion, red.) in staccato spelen.

Die voorbereidingen zijn:
 • De lage en de hoge toonladder van Gi
 • De lage en hoge drieklanken van Gii
 • Persoonlijk voeg ik hier toe het Boheems Volkslied dat Suzuki in zijn oorspronkelijk uitgave van  
 boek 1 had staan en die we ook terugvinden in het altvioolboek.

NOGMAALS DE ETUDE VAN SUZUKI
Johannes Lievaart
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 • Kortjakje in G, te beginnen op D3. Niet alleen een goede manier om de tweede vinger te oefenen,  
 maar ook bijna onmisbaar voor de 4e vinger
 • In de Sinterklaas- en Kersttijd zijn er ook nog heel nuttige extra liedjes.

Nu is het tijd om aan De Etude te beginnen. In de les speel ik twee noten voor, het kind speelt ze zonder moeite 
na. Dan drie noten en vier noten. Laat ze dat tweemaal spelen en de basis is gelegd. Het kind kan thuis aan de 
slag met de ouder. 

Soms is er een probleem met maat 5 en wordt één groepje van vier noten te weinig gespeeld. Dan is het zaak 
om te leren stoppen op de eerste noot van maat 5 om dan a.h.w. opnieuw te beginnen.

Maar vanaf maat 8 wordt het moeilijker en liggen vergissingen op de loer. Ik maak dan gebruik van vierkantjes. 
Een vierkantje (box in het Engels) is een groepje van een paar noten die apart gestudeerd dienen te worden 
en vooral ook veel herhaald. Doordat het een aantal noten is vormt het een melodietje en kan gemakkelijk 
onthouden worden en tegelijk, doordat het zo kort is kan het gemakkelijk perfect gespeeld worden en met veel 
herhalen verbetert de techniek.

Die vierkantjes zijn:                                         
1: als de drieklank, maar beginnend met een B die moet blijven staan
2: toonladder van G, bekend
3: nieuw en met twee snaarwisselingen.
4: weer de toonladder van G, nu op de A beginnen.

Laat de vierkantjes apart studeren tot ze allemaal apart achter elkaar foutloos gespeeld kunnen worden. Pas 
dan spelen we ze ook achter elkaar (wees niet bang dat de kinderen de hoge G en A dan tweemaal zullen 
spelen, zij kennen de melodie!)

Wanneer de kinderen de vierkantjes achter elkaar kunnen spelen kunnen ze ook de volgende noten op het 

gehoor vinden en is de Etude min of meer af. Maar let op: begin nog wekenlang met de vierkantjes apart, de 
vierkantjes achter elkaar, idem en doorspelen tot het einde en tenslotte vanaf het begin.

Nog een paar dingen over de Etude:

Wanneer we willen dat de kinderen leren om de vierde vinger zuiver te plaatsen, gebruik dan hier altijd losse 

snaren, zoals Suzuki het bedoeld heeft. De vierde vinger na een lage tweede, die hier nog nieuw is, is vraagt om 
problemen. Speel extra Kortjakje in G en Andantino en de kinderen zullen met de vierde vinger in Menuet 1 
geen moeite meer hebben. Later gaan ze vanzelf over op vierde vingers.
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Maak je ook geen zorgen om de dubbele noten. Wanneer de kinderen dat een maat kunnen maar het verder 
moeilijk vinden betekent dat dat ze de enkele noten nog niet goed genoeg beheersen. Werk aan de enkele noten 
in staccato en op een gegeven moment is het probleem altijd opgelost.

De vingeroefening onder aan de bladzijde in het Suzukiboek is niet van Suzuki zelf en lijkt mij met de hier 

beschreven methode volstrekt overbodig.
Na de Etude ligt de weg vrij voor de rest van boek 1 en een groot deel van boek 2. Het is daarom van het grootste 
belang dat de kinderen er geen moeite mee hebben. Wanneer ze er lang over doen krijgt het automatisch het 
stempel “moeilijk” mee. Probeer dat te voorkomen.

Johannes Lievaart (Suzuki docent en teacher trainer viool, Utrecht)

i Weersta de verleiding om de toonladder ook over twee octaven te doen. Wanneer we de toonladders blijven volhouden over 
één octaaf gedurende boek 1 is die over twee octaven in boek twee eenvoudig en hoeven we niet meer hoge en lage tweede vingers 
te corrigeren.

ii Hetzelfde geldt uiteraard voor de drieklanken. Maar weersta hier de verleiding om de hele serie van drieklanken te doen. 
Daar is later nog tijd genoeg voor en door je nu te concentreren op twee losse drieklanken hebben we een beter resultaat.

Correcties vorige Suzuki Nieuws van Liesbeth Bloemsaat
Op pagina 5 heb ik een onvergeeflijke typefout gemaakt bij de uitleg van de toonladder van A onderaan de 
bladzijde. Ik had net uitgelegd, dat we de drie kruistekens Fis, Cis en Gis op het papier schrijven en dat we 
zingen, A-B-Cis. Dan de D neerleggen en zingen A-B-Cis-D enzovoort. In de  onderste regel kom ik aan bij 
de Fis en dat we iedere keer weer vooraan beginnen te zingen. Helaas heb ik geschreven: “A-B-C-D-E-Fis… en 
wat komt nu?”. Dat moet uiteraard zijn: “A-B-Cis-D-E-Fis… en wat komt nu?”.
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Kinderboek met cd
Matilda en de geheimzinnige tonen
Tekst: Noor Kamerbeek 
Muziek: Dominy Clemens
Leeftijd: 4-7 jaar
Verkrijgbaar bij de kinderboekwinkels en bij 
https://matildaendegeheimzinnigetonen.nl
€ 19,95

Van alle nieuwe kinderboeken die ik de laatste jaren heb gezien is dit een van de leukste. Het verhaaltje is leuk, 
de tekst is goed geschreven, goed om voor te lezen met geen lange zinnen en geen moeilijke woorden, maar 
ook goed voor kinderen om zelf te lezen. Daarbij sluit de muziek naadloos aan. Schijnbaar eenvoudig, maar 
verveelt na veelvuldig afspelen niet en ook weer heel geschikt en vormend voor kinderen.

Het verhaaltje is heel eenvoudig: meisje gaat bij oma logeren, wordt ’s nachts wakker van geheimzinnige tonen, 
gaat op zoek en vindt de verloren gewaande viool van haar overleden opa. Oma betrapt het meisje op zolder, 
geeft haar de viool en Matilda neemt zich voor elke dag te spelen. Eind goed al goed, iedereen happy, zelf de 
foto van opa. Het eindigt met een driestemmig concert, oma op de piano, het meisje op de viool en de merel in 
de tuin.  Dat zijn precies het soort verhalen dat het bij kinderen goed doen, met een pedagogische ondertoon: 
viool is leuk en iedere dag spelen! Wat willen strijkdocenten meer dan dit? Inderdaad schijnen al kinderen 
door het boek aan de viool geraakt te zijn.

De cd is prachtig opgenomen: goede vertelster en spelers in goede regie en goede balans. Dit boek is een 
aanrader.

Is er dan niets aan te merken op deze uitgave? Misschien dit: ik zou wensen dat het meezingliedje, dat ook is 
opgenomen een kwart of een kwint hoger stond. Kinderstemmen klinken dan zo veel mooier.

Johannes Lievaart (Suzuki docent en teacher trainer viool, Utrecht)
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Minstens 5 jaar geleden (waar blijft de tijd) las ik “The Talent Code” van de schrijver Daniel Coyle. Dat was 
naar aanleiding van een lezing van fluit teacher trainer Karen Lavie die ze gaf voor onze opleiding Suzuki 
viooldocenten. Het bleek een inspirerende lezing, dus ik kocht het boek, dat ik in één ruk uit las. 
Nu is het tijd om het boek weer eens tegen het licht te houden. Voor mij blijft de essentie van de Suzuki 
Methode  ‘Every child can learn’. Ook al is onze wereld totaal anders (zeker nu!), ook nu hebben we het nodig 
om een verbinding met het gedachtengoed van Suzuki te onderhouden. Het bewijs dat het nog steeds zinvol 
is om ons daar mee bezig te houden komt uit onverwachte hoek, namelijk dit boek. Het heeft als ondertitel : 
Greatness isn’t born, it’s grown. Iets waar Suzuki het helemaal mee eens zou zijn geweest.

Daniel Coyle is een Amerikaanse journalist en non-fictie schrijver. Voor ‘The Talent Code’  is hij de hele 
wereld afgereisd en heeft verschillende talent hotbeds (=broedplaatsen) gevolgd: een tennisclub in Moskou, 
een voetbalclub in Brazilië en sporters uit Zuid-Korea. Verder bespreekt hij een succesvolle honkbalclub op 
Curaçao en KIPP-onderwijs in onder andere Houston. Ook heeft hij muziekstudenten op Meadowmount 
geobserveerd en beschrijft het succes van de Suzuki Methode. Hij vertelt over de opkomst van een groep 
skaters in Californië die zichzelf de Z-boys noemen. 
De overeenkomst tussen deze verschillende scholen, clubs en mensen is dat ze allen excelleren in wat ze 
doen. Hoe doen ze dat? Welke vaardigheden worden er ontwikkeld? Hoe komt het dat sommige kinderen 
bijvoorbeeld betere muzikanten worden dan andere? 
Voor al deze vragen heeft Coyle tijdens zijn onderzoeksperiode met verschillende wetenschappers gesproken: 
(muziek)psychologen, neurowetenschappers en pedagogen. Met Dhr. D. Fields, bespreekt Coyle het onderzoek 
naar myeline. Dit is een stofje wat in de zenuwcellen van de hersenen voorkomt. Het feit dat myeline bestaat, 
levert het fysieke bewijs dat talent niet aangeboren is, maar gaandeweg wordt ontwikkeld. 

Wat is myeline? Elke menselijke beweging, gedachte of gevoel is een precies getimed elektrisch signaal dat 
door een circuit van zenuwcellen (neuronen) door de hersenen loopt. Myeline is een vettige witte stof die deze 
zenuwvezels isoleert en omhult. Het verhoogt daardoor de signaalsterkte, snelheid en nauwkeurigheid van dat 
signaal. Hoe meer we een bepaald circuit activeren, hoe meer myeline dat circuit optimaliseert en hoe sterker, 
sneller en vloeiender onze bewegingen en gedachten worden.  

Boekbespreking 

THE TALENT CODE - DANIEL COYLE
Martine Littel 
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Het proces van myeline vorming is langzaam. En er zijn een paar voorwaarden voor goede myeline vorming: 
1) Er moet een duidelijk signaal worden gegeven. 
2) Myeline vorming is niet selectief, maar kan overal naar toegaan. 
3) Myeline geeft een laagje en haalt dat laagje vervolgens niet meer weg. 
4) Leeftijd heeft er invloed op.

Elke keer dat we met een vaardigheid bezig zijn wordt er in de hersenen een laagje myeline afgegeven wat ons 
systeem versterkt. 
Dit fysieke proces wordt op gang gebracht in een leerproces wat Daniel Coyle Deep Practice noemt. 
Omdat er nog meer elementen van invloed zijn op het ontwikkelen van talent heeft hij zijn boek in 3 grote 
hoofdstukken verdeeld: 
1. Deep Practice,
2. Ignition en
3. Master Coaching.

1. Deep Practice

Met “Deep Practice” wordt het proces bedoeld, waarin je op een efficiënte manier doelbewust informatie 
verwerkt. Om op deze manier (iets nieuws) te leren is het noodzakelijk om uit je comfort zone te komen. Je stopt 
steeds en doet dingen fout, die je vervolgens corrigeert. Je moet hard nadenken en het kost je veel energie. Maar 
informatie die we als een obstakel ervaren, geven juist op de lange termijn goede resultaten. Mensen die Daniel 
Coyle tegenkwam omschreven “Deep Practice” met de volgende woorden: aandacht, verbinding, alertheid, 
bouwen, fout, wakker, vermoeiend en op het randje. Het was nooit: makkelijk, natuurlijk, automatisch, routine 
en zeker niet geniaal. 

Je kunt het proces van “Deep Practice” onderverdelen in 3 stappen: 

a. Chunk it up. (Chunk=brokje) 
b. Repeat it.
c. Learn to feel it.

a. Chunk it up. 
Allereerst bepaal je wat je doel is en bekijk je het overzicht. Daarna verdeel je wat je wilt leren in zo klein 
mogelijke stukjes. Hierdoor verlaag je automatisch je tempo en dan kan het nog steeds moeilijk zijn. Door het 
langzame tempo van studeren, zit er geen stress op van ‘ik kan het fout doen’. In tegendeel zelfs, fouten maken 
is geen enkel probleem. Zoals een voetbalcoach in het boek zegt : “It’s not how fast you can do it. It’s how slow 
you can do it correctly”. Het verschil tussen wat je nu kan en wat je wilt gaan beheersen wordt  ‘the sweet spot’ 
genoemd.



12

b. Repeat it.
Herhalen is waardevol en noodzakelijk. Er is wel een waarschuwing dat je in de ‘sweet spot’ moet blijven. 
Houdt je aandacht erbij zodat het effectief blijft. De meeste mensen die Daniel Coyle tegenkwam studeerden 
niet meer dan 3, 4 uur per dag.

c. Learn to feel it.  
Hier wordt mee bedoeld dat als je iets opmerkt wat je stoort, je daar gelijk iets aan moet doen!
“Deep Practice” wordt vaak in het begin niet erg gewaardeerd door de studenten. Maar op een gegeven moment 
accepteren ze deze manier van werken en beginnen ze het fijn te vinden. Ze leren om de antwoorden niet 
buiten zichzelf te vinden. Vervolgens versnellen ze het leerproces aanzienlijk. 

2. Ignition

Met Ignition bedoelt Daniel Coyle de vonk die overslaat als je iemand iets geweldigs ziet doen. Zeker als die 
iemand van jouw leeftijd is. “Dat wil ik ook!” is de vonk die dan voor de motivatie gaat zorgen. En ook: “Als 
hij/zij het kan, dan kan ik het ook!” 
Het boek beschrijft ook het verschil tussen kinderen die meer studeerden en daardoor zichzelf ook meer als 
echte muzikanten zagen. Toch blijkt uit onderzoek dat die motivatie een vrij onbewust proces is. 
Om de motivatie erin te houden zijn er nog een aantal andere elementen van belang. Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen die het compliment krijgen ‘wat heb jij hard gewerkt’ meer aandurven en harder willen werken dan 
kinderen waar tegen gezegd werd ‘wat ben jij intelligent zeg!’ 
Ook blijkt de locatie (!) vaak belangrijker dan je zou denken. Uit onderzoek komt naar voren dat niet de goed 
geoutilleerde instellingen de beste leerresultaten opleveren. Maar juist de scholen, clubs en wijken waar verder 
niks te beleven is. Blijkbaar is dat meer motiverend!

3. Master coaching

Coyle komt met een paar voorbeelden van coaches die als legendes te boek staan. Tijdens zijn ontmoetingen 
blijkt vaak dat deze mensen helemaal geen dominerende persoonlijkheden zijn. Maar juist mensen die precies 
weten wat er gedaan moet worden en oog hebben voor detail. Ze maken echt contact met diegene die ze iets 
willen gaan leren, bestuderen zijn of haar persoonlijkheid etc. Daarnaast wordt er op details van het uit te 
voeren werk gelet en krijgt de student/sporter duidelijke instructies.
 Volgens Coyle praat een sportcoach minder tijdens de training dan een Suzuki docent tijdens de les. Maar 
dat maakt helemaal niet uit, want ze behalen allebei evenveel succes met het ontwikkelen van specifieke 
vaardigheden. Wat ze doen is dat ze het circuit in de hersenen aanspreken en zorgen dat er meer myeline 
ontstaat.

De Talent Code is echt een boek om lekker op de bank te lezen. Met een kopje thee erbij en de wifi uit. En er 
is nog een leuke toegift: “The Little Book of Talent”. Met 52 tips die Daniel Coyle heeft verzamelt tijdens zijn 
onderzoek. Erg leuk, zinvol en leerzaam. Veel plezier met lezen!

Martine Littel (Suzuki viooldocente, Tilburg)
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Op 31 januari sprak Koen Rens over de samenwerking tussen ouders en leraren op de Suzuki ouderavond via 
Zoom. Zijn woorden hebben veel indruk op mij gemaakt. Ik deel graag met jullie wat me zo inspireerde aan 
zijn verhaal.
Allereerst een kleine introductie. Sinds ruim twee jaar hebben mijn dochters en ik vioolles. Wij zijn geheel 
toevallig de Suzuki-methode tegen het lijf gelopen toen wij uit school een groep kinderen hoorden spelen in 
het De Pintohuis in Amsterdam. Die toevallige ontmoeting bleek liefde op het eerste gezicht; mijn dochters 
wilden meteen op les. En zo begon ik toen ook, niet vermoedend dat ik zoveel meer zou gaan leren dan muziek.
De Suzuki filosofie en bijbehorende pedagogiek geeft ons dagelijkse oefening in opgroeien met liefde. Een 
groot voorrecht.

Mother tongue methode voor de ontwikkeling van karakter en vaardigheid
Aan de basis van de Suzuki-methode ligt het vertrouwen dat elk kind in staat is te leren van zijn omgeving. De 
methode die dr. Suzuki heeft ontwikkeld voor zijn muziekeducatie is geïnspireerd op de manier waarop kleine 
kinderen leren praten: door te luisteren naar alle voorbeelden om hen heen en ze daarna te imiteren, terwijl zij 
er dag in dag uit in ondergedompeld worden, vriendelijk maar onophoudelijk. Tot zover bekend voor mij maar 
wat ik me niet eerder zo duidelijk had gerealiseerd was dat deze methode behalve aan muzikale vaardigheden 
ook beoogt te werken aan de ontwikkeling van mooie karaktereigenschappen van kinderen. Inderdaad, ik 
herken dat zodra je begint met muzieklessen, je vanzelf te maken krijgt met het aanleren van discipline, 
doorzettingsvermogen, regelmaat, jezelf presenteren en durven jezelf te laten horen, maar ook respectvol zijn 
en oren te hebben naar anderen. Je krijgt als ouder en kind te maken met hoe om te gaan met frustratie, 
teleurstelling, afleiding en misschien wel jaloezie. Het geldt natuurlijk voor opgroeien in het algemeen, maar 
hierbij ook. Om kinderen in de gelegenheid te stellen zich de taal van muziek eigen te maken, is volgens dr. 
Suzuki een omgeving nodig die vertrouwen, warmte, geduld, empathie en heel veel liefde waarborgt. Hopelijk 
voelt een kind zich vervolgens vrij het gewoon te proberen en uit nieuwsgierigheid en verlangen steeds nieuwe 
stappen te zetten. Fouten maken hoort er net zo goed bij als successen behalen, zonder in te leveren op het 
vertrouwen en de overtuiging in zijn kunnen. Die onvoorwaardelijke steun vind ik een prachtige eigenschap 
van deze methode!

EEN GROOT VOORRECHT 

Batya Petrutoni, 7 maart 2021
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Sensei
Koen sprak over de rol van de ouders en die van leraren in hun samenwerking met elkaar en met kinderen bij 
het aanleren van muziek. Hij noemde de term sensei (het Japanse woord voor leraar), dat letterlijk betekent “hij 
die voorging op hetzelfde pad”. Ik vind het heel mooi dat die term de lading dekt van iemand die begripvol is 
naar wat je meemaakt, niet alleen iemand die het beter kan. Sensei is iemand met sympathie voor je ervaringen, 
omdat hij er zelf ook doorheen is gegaan. 
De mate van betrokkenheid van (zelf spelende of niet spelende) ouders die de Suzuki methode vergt is denk ik 
zeker wel intensief te noemen. Zelf Suzuki leerling zijn helpt mij bij het Suzuki ouder te zijn omdat net als in 
het begrip sensei, ik als begeleider van mijn kinderen begrijp wat ze doormaken. Ik zie het niet alleen van de 
zijlijn maar ploeter er zelf ook doorheen (en probeer ze bij te houden!). Dat verkleint de afstand tussen ons en 
leert ons in de ander te verplaatsen. 

De Ouder
De rol van de ouder is niet zo klaarblijkelijk als het klinkt. Waar de leraar de kennis levert, trekt de ouder 
de kar over de hobbelige weg van het dagelijks leven. Thuis is de ouder de plaatsvervangende leraar. Waar de 
echte leraar nog een soort natuurlijk respect geniet in de ogen van het kind, sta je als ouders al snel afgedankt 
aan de kant. Een veeleisende rol om te vervullen, die emotioneel soms best uitputtend kan zijn. “Het doel 
van muziekeducatie is wat je ervaart wanneer je het doet”, zei Koen. Maar je moet als ouder je kind wel zover 
zien te krijgen het te doen keer op keer, anders is er weinig te ervaren. De meest effectieve aanpak verschilt 
waarschijnlijk per kind en per ouder. Gelukkig had Koen ook veel ideeën en tips voor ons! Want dat moet je 
als ouder ook maar zien te leren: hoe om te gaan met een kind dat om de haverklap is afgeleid, ontwijkend of 
uitstellend gedrag vertoont (liever willen buitenspelen, met vriendjes etc), of hoe om te gaan met een kind dat 
geen zin heeft om te studeren, of zich tegen je verzet of heel ongeduldig is? Allemaal natuurlijke verschijnselen 
die niet hoeven te betekenen dat je als ouder of als kind faalt, maar desalniettemin soms wat hulp behoeven, 
juist omdat ze zo gangbaar zijn. 

Practische tips
Van de praktische tips die Koen gaf heb ik er enkele uitgeprobeerd met mijn kinderen. Vieren wat er goed 
gaat en daar welgemeende complimenten over maken (hoe specifieker hoe beter), heb ik in mijn oren geknoopt 
en hebben mij een paar trotse blikken met glunderende ogen opgeleverd. Ook hebben mijn kinderen, zoals 
Koen voorstelde, op alle stoelen, krukken, banken, poefjes, stapelbedden, badranden en zelfs boven op de 
wc-bril staan spelen. Vooral die laatste plek bleek een doorslaand succes. “Het klinkt hier zo mooi als op de 
CD mam!” hoorde ik de een zeggen. De ander begon meteen WC gerelateerde grappen te bedenken, zoals 
dat ze nog wel een pleetude voor me wilde spelen. Wat heeft dat veel plezier opgeleverd en het hele proces 
van oefenen versoepeld! Mijn jongste dochter bleek enorm gecharmeerd van het raadsel-tekenen zoals Koen 
voordeed. Mijn oudste geef ik meer vrijheid het oefenen zelf vorm te geven en te beslissen over wat ze gaat 
doen, zoals hij ook adviseerde bij kinderen die hunkeren naar wat zelfstandigheid. 
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Voor de afwisseling
Ter afsluiting doe ik nog een duit uit eigen zak. Het behoeft geen uitleg dat mijn kennis of ervaring in de verste 
verte niet in de buurt komt bij die van Koen of andere docenten, want ik heb geen muzikale opleiding genoten 
en ben ook niet getraind als onderwijzer. Toch leek het me passend om dit te delen, van de ene ouder naar de 
ander.
Zo nu en dan draaien wij de rollen om in huis en mogen de kinderen mij ‘lesgeven’. Ik ga de liedjes spelen en 
de oefeningen doen zoals besproken tijdens onze laatste les. De kinderen houden mij nauwlettend in de gaten 
en wachten gefixeerd af tot ik de fout in ga, om mij daar ogenblikkelijk op te wijzen. Je kan je voorstellen dat 
je daar heel machtswellustige kinderen van krijgt, nu zij eens in de positie van de verbeteraar verkerend, in 
plaats van de verbeterde zoals doorgaans. En inderdaad vliegen de commentaren en adviezen me overvloedig 
om de oren. Uiteraard is het alleen al heel goed als ze zo minutieus met elke noot en streek bezig zijn, maar nu 
eens met die van een ander. Bij dit spel heb ik een verborgen agenda, namelijk om hun toewijding te benutten 
voor het non verbaal overbrengen van gewoontes en houdingen. Je kunt opzettelijk voordoen waar je hun 
aandacht op wil richten. Bijvoorbeeld dat het normaal is om fouten te maken en hoe ermee om te gaan als 
muzikant. Je wordt niet boos of overdreven gefrustreerd maar herhaalt rustig een aantal keer een stukje dat 
je moeilijk vindt. De boodschap is dat het ok is als het niet lukt, vertrouwen te houden in je eigen kunnen en 
niet op te geven. Hoe mijn kinderen daarin staan blijkt gelijk: als ik een toonladder met een verkeerde noot 
speel begint mijn jongste dochter (5 jaar) keihard te bulderen van ‘t lachen. Ze had het meteen door en vindt 
het blijkbaar heeeeel grappig dat mama iets zo vanzelfsprekends gewoon fout doet. Ze is heel vrolijk bij mijn 
fouten, en ik hoop ook zo bij haar eigen fouten. Er is geen ergernis of schaamte te bekennen. Het is gewoon 
wat ‘t is voor haar. Mijn oudste (8) is veel volwassener in haar houding daarin. Zij slaat haar hand tegen haar 
voorhoofd (domme mama, F# geen F!) en zegt op ernstige toon de correctie (dat heb ik vrees ik ook dus zo bij 
haar gedaan). Zij heeft ‘het goed willen doen’ als doel aangegrepen en misschien wel boven het plezier van het 
spelen geplaatst, waarschijnlijk doordat ik me als fanatieke en gepassioneerde moeder te veel heb toegelegd 
op haar te verbeteren. Dankzij Koen ben ik me nu meer bewust van het feit dat ik verantwoordelijk ben voor 
hoe ik haar begeleid. Nu doe ik mijn uiterste best mijn houding aan te passen zodat we tevreden zijn, niet na 
een foutloos lied, maar na een succesvolle samenwerking waarin we ons hebben toegelegd en ingespannen. 
Met een relaxte houding ten opzichte van fouten en verbeteren is het natuurlijk ook vele malen leuker om te 
doen, speelser en vrijer. Wat mooi dat we aan de hand van muzieklessen kunnen leren onszelf te vergeven, 
te accepteren wat er niet lukt en daar in alle vertrouwen mee door te gaan: een ongelooflijk duurzame en 
motiverende levensles!

Zonder dat ik het doorhad, blijkt voor mij de Suzukimethode meer te zijn geworden dan de liedjes, het is 
een omgangsvorm, of zelfs, een leefwijze. Ik vind het heel fijn om ons leven ernaar in te richten. Het schept 
structuur en brengt ons samen. Het biedt voor mij daarnaast een andere kijk op kind-zijn, opgroeien, leren 
en ontwikkelen. Nu, twee jaar later, is het voor mij niet meer weg te denken uit ons leven. Wat ik me in het 
begin niet kon voorstellen, is dat de Suzuki methode ons niet alleen zou leren vioolspelen, maar ons vooral 
ook een handvat zou bieden om compassievol samen door het leven te gaan en gaandeweg een heel sterke band 



met elkaar op te bouwen. De muziek zelf vormt de leidraad bij alles wat we tegenkomen. Het hebben van een 
gezamenlijk doel verbindt ons en werkt verbroederend. 
Ik ervaar het als een immens voorrecht om het ouderschap vanuit dit perspectief te mogen beleven. Ik voel me 
ongelooflijk dankbaar als ik bedenk dat ik het ook zomaar had kunnen mislopen, en deze rijke en liefdevolle 
manier van leven niet had leren kennen. Tot de lezing van Koen wist ik vooral gevoelsmatig dat dat bij ons 
hoorde. Maar door zijn uitleg begreep ik eigenlijk pas echt wat er zo klopte en waarom. 
Ik kan dus niet anders zeggen dan: Dankjewel Koen en allen die dit fantastische werk voortzetten!

Batya Petrutoni, moeder van twee vioolspelende dochters, leerlingen van Monique Dowgwillo (Amsterdam)

Schilderij van Magnus (5 jaar) met zijn fluit
(leerling van Gerda Thorn)
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Informatie over organisatie, kosten en inschrijven is te vinden  
op http://strijkdomein.nl/ onder tabblad 

'Suzuki (alt) viool Summer school'.
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Informatie over organisatie, accommodatie, kosten en inschrijven 
is te vinden op http://suzukifluitvlaanderen.be onder tabblad 

'Workshops'.
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C o l o f o n
Suzuki NieuwsSuzuki Nieuws  is het blad voor leden en donateurs van de Suzuki Vereniging Nederland is het blad voor leden en donateurs van de Suzuki Vereniging Nederland 
(SVN). De doelstelling van de SVN is het bevorderen van het muziekonderwijs volgens de (SVN). De doelstelling van de SVN is het bevorderen van het muziekonderwijs volgens de 
Suzuki-methode. De SVN is de Nederlandse tak van de European Suzuki Association (ESA).  Suzuki-methode. De SVN is de Nederlandse tak van de European Suzuki Association (ESA).  
Het Suzuki Nieuws verschijnt 1x per kwartaal (maart, juni, september en december). Kopij Het Suzuki Nieuws verschijnt 1x per kwartaal (maart, juni, september en december). Kopij 
insturen als Word-document naar insturen als Word-document naar liesbeth@violeren.nlliesbeth@violeren.nl of naar adres: of naar adres:
   L.M. Bloemsaat-Voerknecht   L.M. Bloemsaat-Voerknecht
   Plein 19C   Plein 19C
   2511 CS Den Haag   2511 CS Den Haag
Foto’s en tekeningen als originele bestanden of gescand: 100% en 300 dpi.Foto’s en tekeningen als originele bestanden of gescand: 100% en 300 dpi.
Deadlines Suzuki Nieuws:  Deadlines Suzuki Nieuws:  
Herfstnummer:   15 augustusHerfstnummer:   15 augustus
Winternummer:   15 novemberWinternummer:   15 november
Voorjaarsnummer:  15 februariVoorjaarsnummer:  15 februari
Zomernummer:   15 meiZomernummer:   15 mei
Redactie: Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (liesbeth@violeren.nl)Redactie: Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (liesbeth@violeren.nl)
Grafische vormgeving: Zbigniew Dowgwillo (dowgwillo@gmail.com)Grafische vormgeving: Zbigniew Dowgwillo (dowgwillo@gmail.com)

LidmaatschapLidmaatschap
De SVN kent verschillende categorieën leden:De SVN kent verschillende categorieën leden:
A        volledig gediplomeerde Suzuki-docenten (ESA level 5)A        volledig gediplomeerde Suzuki-docenten (ESA level 5)
B1       Suzuki-docenten met ESA level 3 of 4B1       Suzuki-docenten met ESA level 3 of 4
B2       Suzuki-docenten met ESA level 1 of 2B2       Suzuki-docenten met ESA level 1 of 2
B3       docenten in opleiding voor ESA level 1, en andere muziekdocenten.B3       docenten in opleiding voor ESA level 1, en andere muziekdocenten.
C         Suzuki-leerlingen en hun ouders en andere belangstellendenC         Suzuki-leerlingen en hun ouders en andere belangstellenden
Zij die de vereniging financieel willen ondersteunen kunnen donateur worden Zij die de vereniging financieel willen ondersteunen kunnen donateur worden 
(minimumdonatie € 15,00 per jaar)(minimumdonatie € 15,00 per jaar)

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

Contributie, aanmelding en opzeggingContributie, aanmelding en opzegging
De contributie bedraagt voor A- en B- leden € 40,00 per jaar, voor C-leden € 15,00.  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 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 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  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 (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.boekjaar te geschieden via een mail aan secretaris@suzukimuziek.nl.
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DEADLINE VOOR HET KOMENDE SUZUKI NIEUWS - 15 MEI 2021

Het prachtige gedicht 
en het kunstwerk op de 
voorkant van dit Suzuki 
Nieuws zijn gemaakt 
door Nicolas Pontus. 
Het was een opdracht 
van school voor de poëzie 
week: een Rondeel!
Nicolas is vioolleerling 
van Monique Dowgwillo 
(Amsterdam)


