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BOOKED! ROYAL ALBERT  
HALL FOR EASTER 2023

VOOR DE LANGE TERMIJN PLANNING 

Deze tekening is gemaakt door Djûke, 
fluitleerling van Gerda Thorn, Amsterdam.

Wist je dat de ESA op Facebook zit?
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VOORWOORD VAN DE REDACTIE

De zomervakantie nadert met rasse schreden en ik denk dat iedereen er erg naar verlangt na 
weer een lesjaar vol aanpassingen en maatregelen en helaas zonder de live leerlingenconcerten. 
Langzaam komt alles weer op z’n normale pootjes terecht. Des te blijere gezichten, toen we weer 
in kleine kring buiten konden musiceren! Ans van Valkenburg bericht in het huidige nummer 
van het Suzuki Nieuws over haar ervaring met een online concert in coronatijd en Monique 
Dowgwillo heeft alweer een diplomaconcert live gedaan (nog wel zonder ouders)… en zowel zij 
als Gerda Thorn hebben met hun leerlingen aan een bijzonder project meegedaan: "Give a child 
a teacher / 100 days of practise". Goed gedaan jongens en meisjes!

De algemene ledenvergadering van de SVN werd laatst weer online gehouden, wat weer wat 
nieuwe gezichten opleverde bij de deelname. Nu kan iedereen in het hele land aansluiten zonder 
ommelandse reizen… we zullen kijken of dat erin blijft en of er de volgende keer nog meer 
nieuwe gezichten opduiken! Natuurlijk hopen we, dat het dan weer live kan en dat er een 
interessante lezing aan gekoppeld kan worden.

Ik berichtte tijdens de vergadering over de hoeveelheid kopij voor het Suzuki Nieuws die mij 
steeds toegestuurd wordt van zowel leerlingen, ouders, docenten en zelfs af en toe een teacher 
trainer, dat de thema’s divers zijn en dat nog steeds iedereen welkom is, kopij te sturen als iemand 
iets leuks heeft. Hiervoor heel veel dank aan iedereen!! Vorige keer hoefde ik zelfs helemaal 
niemand aan zijn of haar jasje te trekken. Voor het huidige nummer zat ik aanvankelijk nog 
wel wat met de handen in het haar. Ik ging voor inspiratie bladeren in oude nummers van het 
Suzuki nieuws van “voor mijn tijd” en trof daar een leuke reeks artikeltjes aan, steeds over 
een andere componist die met stukken in de Suzuki boeken vertegenwoordigd zijn. Leuk, 
dacht ik, dit moeten we weer oppakken en precies hierover begon ook Joke ten Haaf tijdens 
de vergadering. Nog voordat ik kon zeggen, dat ik precies zo’n componistenstuk wilde gaan 
schrijven, meldde Heleen Verleur zich, dat zij graag het spits wilde afbijten en over Christian 
Petzold wilde schrijven. Reuze goed, Heleen! En ook nog eens zulke interessante info… ik zelf 
wist ook niet dat het welbekende “Bach Menuet” helemaal niet van Bach was. In de Suzuki 
vioolboeken staat het gewoon nog onder Bach… wie wil voor het volgende nummer van het 
Suzuki Nieuws het stokje van Heleen Verleur overnemen en over een componist naar keuze 
schrijven? Uiteraard wel graag over een componist die in je Suzuki boek (maakt niet uit welk 
instrument!) met een stuk vertegenwoordigd is.

Dan maar in de pen klimmen voor een boekbespreking besloot ik en pakte een boek waarvan de 
titel me al lang intrigeerde, maar waar ik nog nooit aan toe gekomen was: “How to get your child 
to practice… without resorting into violence” van Cynthia Richards. Waarvan verderop verslag.

Vers van de pers en net een paar weken in de Suzukiwinkel verkrijgbaar is het boek van Lieve van 
der Plaetsen, Suzuki piano docente uit Vlaanderen. Verderop in dit nummer een aankondiging 
hierover… wie wil erover schrijven in het volgende Suzuki Nieuws? Kopij graag naar liesbeth@
violeren.nl.

Leerling Xiao-Xiao van Gerda Thorn stuurde een essay dat ze voor filosofie op school schreef. 
En ook nog een tekening van Djûke. LEUK! Wie stuurt er voor het volgende nummer een leuke 
zomer-muziek-tekening?

Heleen Verleur componeert en componeert en componeert: verderop lees je over haar nieuwste 
creatie!

Voor nu… veel leesplezier en hele fijne zomervakantie gewenst! 

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (redactie Suzuki Nieuws)
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In januari van dit jaar kregen we een bericht over de actie “Give a Child a 
Teacher”. Deze actie ging erom geld in te zamelen voor kinderen die op een 
plek op de wereld wonen waar het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om 
muziekles te kunnen krijgen. Dat kan zijn door gebrek aan geld, docenten 
of instrumenten. En het leuke eraan was om het door kinderen te laten 
doen, voor wie dit alles wel vanzelfsprekend is.

Guillem Galvo, een Engelse viooldocent, bedacht er iets op; een 100-days-
practice-challenge, waarbij kinderen voor elke keer dat ze oefenen 
gesponsord worden. 
Wow, wat een goed idee: een mes dat werkelijk aan twee kanten snijdt. 
Immers, van oefenen word je echt beter en als dat gesponsord wordt help je 
er kinderen mee die wat minder mogelijkheden hebben. En dat in Corona 
tijd, waarin we toch al smachten naar inspiratie want er zijn nog steeds geen 
concerten, geen workshops en ook geen groepslessen.
Jawel, dit alles is er wel online, maar daar krijgen we met óók de schoollessen 
online best genoeg van. Vroeger mocht je van je ouders maar beperkt 
achter een scherm zitten, nu word je er zowaar toe verplicht, tot het je neus 
uitkomt….
Het leuke is dat Guillem Galvo een website heeft (www.studioguillemcalvo.
com) waarop je per dag een filmpje kan zien over hoe het is en gaat om 
zoveel dagen ergens voor te oefenen. Hij heeft ook een feestelijk filmpje 
gemaakt van de leerlingen (ook die van ons) die wat hadden ingestuurd, om 
de 100e dag te vieren.
Een tip; op dag 94 zie je een interview van hem met Koen Rens, die met ons 
een online ouderavond heeft gedaan op 31 januari van dit jaar.

In eerste instantie viel het kwartje bij ons nog niet, maar na deze fijne avond 
met Koen, die de opbrengst van de ouderavond (vrijwillige bijdrage) geheel 
aan dit initiatief wilde doneren, begon het bij Gerda Thorn en mij toch ook 
te kriebelen.

Dus daar gingen we: leerlingen enthousiasmeren, sponsor-lijsten en 
inkleur-vellen uitdelen en natuurlijk wat spelregels. De een ging aan de slag 
met nadruk op het 100 dagen oefenen, de andere meer met het vinden van 
sponsoren. Er kwam een heel enthousiast begin, maar het duurde niet lang 
of 100 dagen achter elkaar oefenen bleek toch wel een héél moeilijke opgave. 
De intenties waren er wel, maar het leven was er ook; proefwerkweken, 
verjaardagen in Corona-tijd, wat betekent heel vaak visite en cadeautjes: 
kan toch niemand helpen, er mochten gewoon niet meer mensen komen? 

OPBRENGST € 2.354,03 

Monique Dowgwillo en Gerda Thorn 
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En nog talloze andere zaken die het echt bemoeilijkten om 
deze challenge elke dag waar te maken.

Monique heeft één leerling die dat gelukt is, en dat geheel 
uit eigen beweging.
Sieuwe (11) kreeg daarvoor als bijzondere beloning, althans 
zo voelde het, een prachtige regenboog toen ze na de 100ste 
maal oefenen naar buiten ging.
Bij Gerda waren er twee die het voor elkaar hebben 
gekregen: Liz (9) en Fietje (16). De laatste heeft zelfs in haar 
eentje € 221,00 opgehaald.
Andere leerlingen is het gelukt in stukjes: zie de prachtig 
ingekleurde violen van Iulia en Aurora.
Alette, een volwassen leerling van Gerda, hoorde ervan en 
het leek haar leuk voor haar dochter Puck (9 jaar) om mee 
te doen. Puck is pianoleerling van Heleen Verleur en heeft 
maar liefst € 308,50 opgehaald.
Het was natuurlijk geen wedstrijd maar wel belangrijk dat 
zoveel mogelijk leerlingen mee zouden doen en dat is echt 
gelukt.

Er is veel in beweging gekomen door op wat voor manier 
dan ook aan dit project mee te doen.
We zijn heel blij dat we het aangegaan zijn en, voor de 
nieuwsgierigen onder ons; het totaalbedrag van onze 
leerlingen is uitgekomen op € 1854,03. 
Tel daarbij de opbrengst van de online ouderavond van 31 
januari 2021 met Koen op, die € 500 opbracht, dan hebben 
we toch een mooie bijdrage geleverd.
Nu maar afwachten of er in de nog op te zetten Suzuki 
plekken ooit een workshop komt waar we dan met z’n allen 
naar toe kunnen gaan ☺

Voor wie nog niet wist over dit project en er meer van wil 
weten; het is makkelijk te vinden via: europeansuzuki.org 
en zoek dan naar; “Give a Child a Teacher” Fundraising 
Campaign 2021. Je vindt dan bijvoorbeeld dat er op deze 
manier prachtige initiatieven zijn opgezet in o.a. Zimbabwe, 
Zuid-Afrika, Oekraïne, Turkije, Rusland, Estland, Letland, 
Litouwen, Polen en ga zo maar door.
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In Amsterdam hebben hieraan meegedaan:
Anna (fluit), Anna (viool), Aurora, Badesu, Caitlyn, Daya, Djûke, Fanny, 
Fenna, Fietje, Inaya, Isabelle, Ishanya, Iulia, Jolie, Juke, Juliëtte, Lulu, Liz, 
Mads, Magnus, Matilda, Mayra, Melissa, Merijn, Milan, Mischa, Mia, 
Myllena, Nicolas, Odil, Olivier, Puck, Rebekka, Rouven, Sena, Sieuwe, 
Sofia, Sophie, Stanne, Surya, Thijs, Toby, Wolfje, Xiao-Xiao, Yonika, Zoë.

Monique Dowgwillo en Gerda Thorn 
(Suzuki viool en Suzuki fluit docenten, beide Amsterdam)
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Onlangs schreef ik een boek met twaalf 
nieuwe dansen voor piano vier handen. 
Het leuke is, dat er midden in elke dans 
een improvisatie gevraagd wordt. Liefst 
natuurlijk in de stijl van de betreffende 
dans. De improvisatie zit voornamelijk 
in de primo partij. Dit natuurlijk omdat 
tijdens een improvisatie de begeleiding 
moet doorgaan. De begeleiding zit 
meestal in de secondo partij. Een goede 
reden om allebei de partijen te leren! 

De dansen in het boek zijn: 
1. Oegandese dans 2. Dans a la Dave 
Brubeck 3. Tango 4. Boogie-Woogie 
5. Gnossienne 6. Klompendans 7. 
Egyptische Mummie Dans 8. Spaanse 
dans 9. Bourree 10. Sarabande 11. 
Menuet 12. Tarantella 

De aanleiding voor het maken van deze  dansen is een Suzuki workshop improvisatie die ik in augustus 
2021 in Gent ga geven voor Pia-Nootjes (van de cursus in 2020 heb ik in een eerder nummer verslag 
gedaan). Tijdens de workshop geef ik les aan kinderen van tussen de ± 8 en 18 jaar, onder wie studenten 
van Suzuki-docente Lieve van der Plaetsen. Dansdocente Lydia Mboko gaat samen met studenten hier 
choreografiën bij bedenken!
Wat hebben deze dansen nu met de Suzuki methode te maken, vraagt u zich nu misschien af. Meer dan u 
denkt! Bij Suzuki zijn we gewend om muziek op het gehoor na te spelen. In de traditionele (niet-Suzuki) 
methodes voor het aanleren van muziek wordt vaak al meteen vanaf het begin uit een notenboek gewerkt. 
Suzuki-kinderen zijn meer gewend om uit het hoofd te spelen, zonder boek. Precies dit doe je ook als je 
improviseert! Het enige verschil is, dat je dan niet iets naspeelt wat je eerder hebt gehoord, maar iets wat je 
op dát moment “in je hoofd” hoort. Je leert als het ware luisteren naar melodieën en muzikale lijnen die er 
op dat moment ontstaan. Ik denk dat als mensen vaker improviseren, ze ook meer lijn gaan ontdekken in 
de bestaande stukken. Want die zijn ook ooit op zo’n manier ontstaan! 

Eerder is mij gevraagd om in Nederland een cursus ‘improviseren’ te geven. In verband met de ontwikkelingen 
rond Covid kan ik nog niet met zekerheid zeggen of het dit jaar gaat plaatsvinden. Je kunt ook zelf met de 
improvisaties aan de slag, of samen met je docent, als deze daarvoor open staat. 

Maar hierbij kan ik alvast enkele tips geven die zouden kunnen helpen tijdens je improvisatie: 

1. Zet je hand(en) alvast “klaar” boven de toetsen die je gaat gebruiken tijdens de improvisatie.
2. Luister goed naar de begeleiding, vooral naar de maat en het ritme.
3. Probeer vooral in de ‘puls’ te blijven. Je hoeft niet veel noten te spelen, als je maar wel de juiste ‘timing’ 
doet.
4. Als je verschillende akkoorden gebruikt tijdens je improvisatie, probeer dan vooruít te denken. Dus 
ben je bij maat 4, denk dan alvast een beetje aan de tonen van maat 5.
5. Er zijn geen “fouten” bij improviseren. Wel is het zo dat het één beter “kleurt” bij de begeleiding dan 
het andere. Maar blijf niet te lang stilstaan bij wat je minder mooi vond. 

TWAALF DANSEN VOOR PIANO VIER HANDEN 
Heleen Verleur



8

6. Laat af en toe een pauze vallen. Als je improviseert, hoef je niet alles “dicht te metselen”.
7. Mocht je het heel lastig vinden om de juiste noten te vinden, probeer dan eens eerst een 
improvisatie te zingen.
8. Als je een muzikale zin hebt bedacht, probeer dan iets van het ritme of de melodie over 
te nemen naar je volgende zin. Op die manier krijg je een logisch geheel.
9. Maak een mooie, maar niet te zachte toon. Als je niet gewend bent te improviseren, zal 
je eerste neiging zijn om alles voorzichtig en zacht te spelen. Maak rustig een flinke klank.
10. Oefening baart kunst: hoe vaker je het doet, hoe beter het wordt!

Je kunt een aantal dansen hier horen:
http://www.heleenverleur.org/2021/03/22/dansen-in-gent/

Het boek is te bestellen via: heleen.verleur@xs4all.nl
De illustraties in het boek zijn gemaakt door Jan van Eijck.
Als je je wilt opgeven voor een workshop improvisatie, kan dat ook via bovenstaand adres.
Het boek zal vanaf augustus 2021 te koop zijn voor ongeveer 15 euro (de precieze prijs is nog 
niet bekend).
De workshop die in augustus 2021 in Gent zal worden gehouden, is reeds volgeboekt.

Heleen Verleur (Suzuki pianodocente en componiste, Amsterdam)

DIPLOMA-CONCERT AMSTERDAM
Afgelopen zondag 30 mei vond sinds 1 1/2 jaar voor het eerst weer een “live” concert plaats.
Live, d.w.z. we hebben met elkaar én met pianiste Kana Yamaguchi in een echte zaal gespeeld.
Alleen het publiek moest nog online meekijken en luisteren, dat wordt hopelijk snel de volgende 
stap.
Het was heerlijk, weer in het echt met elkaar te kunnen spelen en uitvoeren, en er hebben maar 
liefst 22 kinderen hun boek-diploma behaald! Bravo voor iedereen, een echte feestdag!

Monique Dowgwillo
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We zijn inmiddels meer dan een jaar verder met Corona. De groepslessen liggen hier even stil. 
De individuele lessen hebben op de normale leslocatie plaats, tenzij een leerling in quarantaine 
moet of ziek is. Dan krijgen ze les via Zoom of beeldbellen. En dat komt wekelijks voor. 
Gelukkig kunnen de meeste kinderen naar mijn leslocatie komen.
Maar hoe doe je dat met leerlingen concerten? In een zaal met publiek is niet toegestaan.  
Ik heb bedacht dat als je Zoomles kunt geven aan meerdere leerlingen, je ook wel een Zoom 
concert kunt organiseren. Als je dat zelf doet als docent, moeten alle kids weer naar je leslocatie 
komen op hetzelfde tijdstip, en dat is niet de bedoeling: te veel bewegingen, te veel ouders naar 
dezelfde locatie…. Maar, als de leerling zèlf zijn of haar publiek uitkiest en uitnodigt, dan ziet 
het er al heel anders uit. Dat heeft een aantal voordelen:

• er wordt niet gereisd.
• je mag als leerling zelf je publiek uitkiezen, dat is toch hartstikke leuk! En je kunt bij 

wijze van spreken je oom of tante uit Australië uitnodigen. Alles is mogelijk, afstand is 
geen bezwaar. 
Eén voorwaarde is wel dat ze de viooljuf uitnodigen ;-) 

• de leerling heeft een doel om naartoe te werken: ik doe het als volgt:  
1. Generale repetitie op de leslocatie. 
De leerling komt in concertkleding naar les en daar oefenen we de stukken (ongeveer 3 
stukken) nog een keer. Dan film ik het proefoptreden: buiging maken naar de camera 
(laptop in dit geval), elk stuk aankondigen en spelen, buiging. Op deze manier worden de 
podium kriebels vast getraind, èn ik heb een leuke opname om evt. een “concert op film 
voor een bejaardentehuis” mee te maken. 
2. Datum prikken, publiek uitnodigen en concert geven.

Nadeel is dat je geen pianist hebt, of één van je ouders moet dat kunnen. Oplossing 
kan zijn om met CD te oefenen en uit te voeren. Anders gewoon alleen jij met je viool 
zonder piano. Evt. kan de docent naar de leerling toe gaan: als de docent die dag de enige 
bezoeker is dan kan dat. Dan kun je met 2 violen optreden of op keyboard begeleiden  
als je die mee kunt nemen.

HET LEERLINGEN CONCERT IN CORONATIJD 
Ans van Valkenburg
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Op het moment dat ik dit schrijf hebben een broer en zus de generale repetitie  
gedaan. Zie foto. Ze waren heel fanatiek bezig tijdens die generale.
Daarna  hadden ze niet veel zin meer om het concert ook te doen. Ze hadden ook  geen 
Zoom. Dat is wel een dingetje: je publiek moet met Zoom willen werken, of een soortgelijk 
product.
Met andere leerlingen ben ik nog het concert repertoire aan het afwerken. 

Ik schrijf dit artikel vanuit mijn nieuwe, ruimere leslocatie: nog steeds in Almere Stad. Nu 
in Muziekwijk met de lesruimte op de begane grond. Zie foto. Ik heb meteen een piano 
aangeschaft!
Adres is Euphoniumweg 42, 1312 XJ Almere.

Ans van Valkenburg

FILOSOFISCH ESSAY 
Xiao-Xiao Huybers

Als je westers bent denk je westers en als je uit het oosten komt neem je de gebruiken uit 
dat deel van de wereld over. Er zijn verschillen en overeenkomsten tussen het denken en de 
gebruiken. Nu is het de kunst om je eigen denken aan de kant te kunnen zetten en je in te 
leven in het denken van een ander/een ander deel van de wereld. Dit gebeurt in dit essay door 
het bekijken van een eigen ervaring vanuit het perspectief van oosterse filosofie. Ik zal mijn 
ervaring analyseren vanuit het Japanse zenboeddhisme en het Chinese daoïsme. Ik heb een 
voor mij vaak voorkomende ervaring gekozen, namelijk het studeren van een muziekstuk van 
blad in vergelijking met studeren volgens de Suzuki methode van Shinichi Suzuki. 

Intuïtie 
Het begint met de noten. De analyse van het stuk in kwestie. Welke melodieën komen terug? 
Welke stukken komen maar één keer voor? Je kijkt naar de voortekens naast de g-sleutel. Dan 
blaas je langzaam de eerste noten. Het klinkt een beetje raar. Je bent nog niet bekend met 
het ritme. Elke keer speel je het stuk een beetje beter. Je kent de noten beter en weet waar de 
instinkers in het ritme zitten. Toch blijven het alleen maar noten. Op een gegeven moment ken 
je het stuk uit je hoofd en ga je er verder mee werken. 

In de Japanse filosofie staat zen centraal. Voor zen komt de verlichting niet door het bestuderen 
of analyseren van de teksten die van belang zijn, maar door een intuïtieve benadering (Meester 
& Meester, 2014, p.157). Wanneer je dit vertaalt naar de muziek, is de Suzuki-methode 
het perfecte voorbeeld. Kinderen die met muziek beginnen, leren muziek te maken door de 
klanken die ze horen na te spelen. En niet door het analyseren van bladmuziek of het leren 
lezen van noten. Zij leren muziekstukken niet door na te denken maar door hun gevoel te 
volgen. Volgens de Japanse filosofie zou muziek dan ook niet aangeleerd moeten worden door 
middel van analyse, maar door middel van gevoel. Dit alles om de muziek echt te begrijpen en 
beter te spelen. Toch kun je je afvragen of alleen je eigen gevoel genoeg is om goed te spelen. 
Zoals André van der Braak in de documentaire ‘Het verre oosten in het westen 2013’ zei: 
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“Er zijn alleen maar gestaltes en alleen maar interpretaties, je kijkt altijd door een bril bij alle 
ervaringen dus wat is dan de waarheid? Wat is dan het beste? Hoe moet je handelen?” (of in dit 
geval hoe moet je spelen?)

De weg 
Deze leerwijze wordt vele malen herhaald, want wanneer je een stuk hebt afgerond, begin je 
aan het volgende stuk. Toch loop je niet in cirkeltjes. Elke keer veranderen er kleine dingen: 
nieuwe dingen die je leert of oude dingen die je opeens begrijpt. Dan stop je, omdat het stuk af 
is je hebt het doel bereikt. 

In de Chinese filosofie gaat het niet zozeer om het bereiken van het doel of het vinden van de 
waarheid als wel om de weg. De weg naar het doel of de weg vinden voor het juiste ‘handelen’. 
Het begrip dat zij hiervoor gebruiken is dao. Dao kan zowel de letterlijke weg als de manier 
waarop je die weg volgt als het middel waarmee bedoelen/betekenen. Dao is een beschrijving 
van ‘hoe dingen (van nature) gaan’. (Meester & Meester, 2014, p.152-153). 
Het gaat niet om het doel, maar om de weg die je gaat om het doel te bereiken als er al een doel 
is. Soms is er geen specifiek doel; er is alleen maar leegte of oneindigheid. Bij muziek bestaat er 
geen einde. Er bestaat geen laatste level of een eindstation. Je kan altijd beter worden en nieuwe 
dingen leren. 
Shinichi Suzuki zegt het ook zo; het gaat om ‘de weg’. Suzuki zegt: “Elk afgerond muziekstuk 
is nog niet afgerond, want het is nooit perfect” (Suzuki, 1975, p.58). De Suzuki methode laat 
leerlingen alle geleerde stukken herhalen en bestuderen om het afgeronde muziekstuk te 
gebruiken als middel om nieuwe inzichten op te wekken en het stuk steeds beter te begrijpen.

Verlichting 
 Je kent het stuk nu van binnen en van buiten, maar toch ken je het nog niet echt tot op het 
moment dat je het wel snapt. Je snapt wat er wordt bedoeld zonder dat je dit kunt uitleggen. 
De noten worden woorden die niet gesproken kunnen worden. “Voor zen is de hoogste 
waarheid onbereikbaar voor het spreken en het denken. Zen benadrukt een directe, intuïtieve 
benadering van verlichting…”. (Meester & Meester, 2014, p.157)

Volgens het zenboeddhisme is iedereen verlicht en kan verlichting door iedereen worden bereikt. 
(Meester & Meester, 2014, 157) Zenboeddhist Xin Xin Ming zegt: “Voor de verlichting, 
water dragen en houthakken. Na de verlichting, water dragen en houthakken”. Waarmee Xin 
Xin Ming wilde zeggen dat de alledaagse geest niet verschillend is van de verlichte geest. Ook 
wil het zeggen dat je handelen door moet gaan. 

Concluderend: de Suzuki methode komt op veel vlakken overeen met zowel de ideeën van de 
Chinese filosofie als die van de Japanse filosofie. Het is een studie methode die de nadruk legt 
op de leerweg die wordt doorlopen en het gevoel dat men krijgt voor de muziek. 

 
Xiao-Xiao Huybers, 4e klas Ignatius Gymnasium in Amsterdam. Ze schreef dit essay voor het 
vak Filosofie. Xiao-Xiao heeft les bij Gerda sinds ze 4,5 jaar was, eerst muziek-oriëntatie les en via 
blokfluit naar dwarsfluit. Ze speelt in het Ikuzus- ensemble.
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De titel van dit informatieve boekje van Cynthia Richards zou wellicht potentiële lezers 
af kunnen schrikken, die misschien wel denken aan een soort van tijgermoeder verhaal, dat 
hier in boekvorm gegoten is. Wees gerust, de titel is schertsend bedoeld. Cynthia Richards 
is moeder van 8 kinderen en viooldocent en kent de hoed en de rand van het musiceren en 
onderwijzen.  Heel algemeen werd toen ook vastgesteld: “Kinderen die in het orkest zitten 
(musiceren) zijn intelligent omdat ze in het orkest zitten”. Ieder van haar kinderen had trouwens 
(logischerwijs) een eigen ‘gebruiksaanwijzing’ als het om de muzikale opvoeding ging: de een 
stond als 2,5 jarige te trappelen om met een instrument aan de slag te gaan en was er niet meer 
weg te krijgen. Een van haar andere kinderen stond weliswaar te trappelen, maar was duidelijk 
nog niet ‘klaar’ om ook daadwerkelijk met haar aan dingen te ‘werken’, hoe speels ook, dus 
hem heeft ze nog even ‘op hold’ gezet, totdat hij er wel ‘klaar’ voor was. Weer een ander was 
gefascineerd door de hoorn, omdat vaderlief dat speelde. Voor ieder kind moest er een eigen 
creatieve oplossing bedacht worden en zo was het ook met het oefenen: geen standaard ‘recept’, 
maar voor ieder een eigen passend ‘musiceer-jasje’. Op deze punten komt ze ook later in haar 
betoog nog eens uitgebreider terug (“Start as early as your child is ready” p.43 en “Choose the 
right instrument” p.51).

Ik wil in het volgende geen samenvatting per hoofdstuk geven, maar een aantal aspecten 
die me al lezend opvielen, van commentaar voorzien of op gedachten die zij presenteert, 
voortborduren.

Cynthia Richards refereert aan Suzukis vergelijking over de ontwikkeling van vaardigheden 
(in het bijzonder op muzikaal gebied) met een bloeiende plant (vanaf p.3). Het zaadje in de 
grond heeft al voeding, water en warmte nodig en het lijkt oneindig lang te duren, voordat er 
iets gebeurd of voordat er iets boven de grond zichtbaar wordt. In de beginfase moet een kind 
zich in een muzikale omgeving bevinden, aangemoedigd worden, een goede docent hebben, 
dagelijks een stapje verder komen- basisvaardigheden leren, zodat er eerste tonen gespeeld 
kunnen worden, goede oefengewoontes aanleren totdat een heel liedje hoorbaar is. Dan wordt 
er iets van het plantje boven de grond zichtbaar, en de loten groeien en er komen blaadjes aan: 
het kind kan meerdere liedjes spelen en ook aan vrienden en familie laten horen. Er komen 
steeds meer liedjes bij, zoals er meer blaadjes aan de plant komen. Maar het wortelwerk onder 
de grond mag ook niet vergeten worden, dat moet zich even zo goed verder ontwikkelen: 
te weten de technische aspecten van het muziekmaken en de verfijning van de motoriek, de 
leesvaardigheid, de fysieke kracht en uithoudingsvermogen die van stuk naar stuk ‘meegroeien’ 
en die bij ieder nieuw stuk weer van pas komen en nodig zijn. 

Reflecties naar aanleiding van het lezen Cynthia Richards’  

“HOW TO GET YOUR CHILD TO PRACTICE… 

WITHOUT RESORTING INTO VIOLENCE”. 
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
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Bij het beoefenen van muziek is een activiteit van 80-90% van het brein nodig en daarmee 
worden alle bereiken gestimuleerd en ontwikkeld.

Muziek brengt kennis op vele vlakken: wiskundig - door de ritmes en de notatie, 
natuurkunde – akoestische principes van frequenties en boventonen, maar ook principes 
als lange snaar of groter corpus = lage toon, korte snaren of klein klankcorpus = hoge toon, 

Reflecties naar aanleiding van het lezen Cynthia Richards’  

“HOW TO GET YOUR CHILD TO PRACTICE… 

WITHOUT RESORTING INTO VIOLENCE”. 
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht

 
Ik zelf (Liesbeth) zou daar nog het aspect van muziektheorie, structuur van de stukken, 
toonsoorten en notenleer, het kunnen zingen en solfege beginselen bij willen toevoegen en 
dan komt mijn eigen stokpaardje weer in het spel: met de vaardigheden die leerlingen met 
het Children’s Music Laboratory programma met de paplepel van vanaf de eerste les (!) 
onbewust (!) ingegeven krijgen, is het plantje van begin af aan compleet en niet alleen een 
bloem op plantenvoeding die de hoogte inschiet (maar die geen fatsoenlijke wortels heeft 
zich niet compleet ontwikkelt). Ik houd me altijd weer het volgende voor ogen: Mocht 
een leerling van me op een willekeurig moment plotseling verhuizen… dan weet ik dat ik 
erop heb gelet dat altijd ALLE aspecten van het muziek maken ontwikkeld zijn… en zal 
een leerling nooit ergens anders terecht komen en moeten zeggen dat het wel leuk viool 
kan spelen en alle stukken uit boek 1 van buiten / op gehoor kan spelen, maar dat het 
helaas nog niet heeft leren notenlezen of niet weet hoe alle tonen op de viool heten. Een 
ouder die enkel met “E3-E3-E-E-1-2-3-1-E-E” aantekeningen in het schrift ergens anders 
heengaat... dat wil ik voorkomen. Sterker nog, mijn ouders en leerlingen maken dit soort 
notities niet eens. Ik heb meerdere keren Suzuki (!) leerlingen van anderen met dit type 
aantekeningen binnengekregen en heb ervaren, hoe eenzijdig hun muzikale ontwikkeling 
was. Sterker nog, er waren leerlingen die zelf dus dit soort aantekeningen op hun lessenaar 
zetten, omdat het stuk nog niet gememoriseerd was… dus speelden zo ook NIET eens 
‘by heart’, maar dan helaas ook niet van echte noten (er stonden niet eens echte noten 
op het papier dat ze van hun Suzuki docent hadden gekregen!). Ze hebben dus zelfs 
een extra buitenmuzikaal systeem (met grote tekortkomingen) erbij moeten leren om 
te begrijpen, wat er staat. Anderen ‘externe leerlingen’ konden weliswaar van buiten én 
van bladmuziek spelen, maar dan alleen als er A-A-E-E-Fis-Gis-A-Fis-E-E bij de noten 
geschreven stond … dan kenden ze dus tenminste de notennamen… ook bij boeken met 
3-3-0-0-1-2-3-1-0-0 trok ik mijn beste vriend de tipex stift uit het pennenbakje en kalkte 
de bijschriften (soms onder protest van de leerlingen) weg. Ik heb meegemaakt, dat de 
leerling dan inderdaad niet meer wist, wat er stond. Die tipex stift gebruik ik trouwens ook 
bij fijne boeken van “Step by step” van Kerstin Wartberg (die helaas overal vingernummers 
bijzet, omdat sommige ouders het muziekschrift niet kennen (ehhh, ook ouders kunnen 
iets nieuws leren…!!!), die ik in plaats van de Suzuki uitgave gebruik, omdat die heerlijke 
CD’s erbij hebben met pianobegeleidingen in drie verschillende oefentempo’s. Bovendien 
zijn aparte kleine oefeningen ook nog voorzien van pianobegeleiding. De toonladders 
met de pianobegeleidingen van David Andruss worden zo een waar genot. Je hebt dus 
altijd een harmonische basis ter beschikking. En dat is weer een aspect dat in de CML-
opleiding veel nadruk kreeg: zorg dat de leerlingen (ook als ze zingen, ook als ze op hun 
instrument spelen) eerst (een regel) van hun eigen stem/partij kennen, maar voeg zogauw 
ze die te pakken hebben (zingend met hun ouders samen of spelend op hun instrument) 
de harmonische basis toe. En de harmonische basis leren ze met het CML programma 
eveneens op speelse en plezierige manier… en zo kan er een compleet muzikaal mensje 
groeien! Maar terug naar die boeken… er staan helaas overal vingernummers bij (ze legde 
eens uit, dat dat voor de ouders was, die noten niet kunnen lezen en in de eerste boeken 
staan er zelfs van die hulpsystemen naast, die ik niet eens snap, van de categorie “E3” zeg 
maar). 
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vreemde talen – muziektermen uit het Frans, Italiaans, Duits, geschiedenis – ieder tijdvak 
heeft zijn eigen muzikale uitdrukkingswijzen en muziekvormen, geografie – muziek uit 
verschillende regio’s met eigen specifieke trekken en verwerking van lokale volksmuziek, fysieke 
vaardigheden – motoriek specifiek voor instrumenten moet ontwikkeld en verfijnd worden 
en het geproduceerde geluid moet bliksemsnel gecorrigeerd worden, daar zijn ontzettend 
goede motorische vaardigheden voor nodig, maar ook een verfijnde waarneming. Kunst – 
uitdrukking van het schone / gevoelens / vermindering depressies – door muziek een betere 
wereld, discipline – dagelijks oefenen draagt bij aan en vergt het ontwikkelen van discipline en 
uithoudingsvermogen, sociale vaardigheden – samen musiceren verbindt mensen.

Cynthia Roberts stipt heel veel aspecten, die bij het leren van een muziekinstrument nodig 
zijn en schetst de voorwaarden die nodig zijn om de muziekbeoefening tot een succes te maken 
en het tot een positieve leerervaring te maken (p.19).  Ze benadrukt dat kinderen eerder bereid 
zullen zijn, te oefenen als ze het gevoel hebben, dat ze zelf ook wat in de melk te brokkelen 
hebben. Niet OF ze muziekles krijgen – je geeft tenslotte ook niet de keus of ze wel of niet 
hun tanden moeten poetsen. Waarom zou de keus voor muziek anders zijn, dan voor rekenen 
of taalonderwijs. Kinderen zijn niet de eerst aangewezen personen om te bepalen, wat qua 
opvoeding goed voor ze is (p. 23). 

 
Ik moet hierbij zelf denken aan een meisje van 7 dat laatst haar lespakket zelf wilde gaan 
samenstellen… Ze doet altijd heel vrolijk en meewerkend mee in de les en de groepslessen. 
Oefenen thuis is lastig voor haar maar we hadden een vrolijk schema gemaakt dat ze bont 
in mag kleuren en daar had ze heel schattig op gezet “Leukste violles ooit” (sic!). Maar een 
paar dagen later zei ze kennelijk tegen haar moeder: “ik wil niet naar de groepsles komen” 
en mama dacht daarin mee te moeten gaan: “Ze zegt, dat ze geen groepslessen meer wil. 
Zaterdag komt ze niet”. Ik vroeg aan de moeder, of haar kind een goed argument had 
gegeven. Nee, alleen dat ze niet zaterdags ook wil komen. Mijn tegenwerping: “Hoeft ze 
haar groente ook niet op te eten, als ze niet wil?”, “Zeg je ‘ ja’ tegen haar, als ze wil dat je 
haar ziek meldt voor school, terwijl ze niet ziek is?”, “Haal je haar direct van balletles, als 
ze even te moe is? Nee, toch?” Ze zou met haar dochter spreken. De volgende keer kwam 
het meisje weer op les en ook op groepsles… waar ze helemaal blij van werd, waar ze gretig 
nog een liedje wilde zingen, namelijk het “Notenhuis”. Hier kwam de kat uit de zak “we 
hebben zo veel vioolliedjes gedaan en nauwelijks gezongen en we hebben het Notenhuis 
niet gedaan de vorige keer”… zo simpel kan het zijn. 
   Na de les, bleef ze nog een beetje kletsen. Ik had in mijn studio een krijtbord staan, dat 
ik voor reclamedoeleinden buiten wilde zetten en waar ik bezig was een ontwerp op de 
tekenen. Het meisje: “Mag ik ook wat schrijven en tekenen?” Tuurlijk… en daar ging ze; 
wat notensleutels, wat losse noten en jawel… weer “De fijnste, leukste violles ooit”, maar 
deze keer met de toevoeging “en de leukste leerling ooit”… we hebben hartelijk gelachen! 
Ik heb het bord met haar opschrift erbij buiten gezet… totdat de volgende regenbui haar 
krijtcommentaar weg had gespoeld. “WAAR is mijn versiering gebleven, WAAROM 
heb je ‘m weggehaald?” “Helaas, het was een eerste probeersel op dat nieuwe bord, eerst 
eens met gewone krijtjes en het heeft geregend”. Inmiddels heb ik watervaste krijtstiften 
aangeschaft en binnenkort moeten we maar een beetje meer tijd inplannen voor de les 
en dan mag zij weer wat schrijven. Ik vermoed dat het dan wordt: “Fijnste groepslessen, 
allemaal leuke muziekvriendjes en -vriendinnetjes”… het is in de laatste maanden een veel 
hechter clubje geworden, sinds ik door corona de groeplessen in kleinere ensembles heb 
opgesplitst van 4 a 5 kinderen. Meer werk voor mij, maar ze varen er zeer wel bij! En 
het bewuste meisje… had wat in de melk te brokkelen, maar niet de keuze om zelf haar 
lespakket samen te stellen.
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De vele aspecten van het goed op poten zetten van muzieklessen en het oefenen thuis, 
worden in de volgende hoofstukken stuk voor stuk aangestipt:

Oefenen is een activiteit die in principe niet in de natuur van kinderen zit: moedig op 
positieve wijze aan en toon je interesse in de ontwikkeling en progressie van je kind. Geef ook 
toe, dat oefenen hard werken is en beloon je kind voor zijn of haar inzet en moeite. Kinderen 
hebben zelf nog geen ‘zitvlees’, stil staan of zitten vergt veel van ze, tijd indelen kunnen ze 
uiteraard zelf ook nog niet, docent en ouder zullen het juiste tijdstip op de dag moeten vinden 
voor muziekactiviteiten maar ook goed in kunnen schatten hoe lang de oefenmomenten zijn 
en zorgen voor een goede opbouw van de activiteiten en oefeningen.  

   Creëer thuis een muzikale omgeving (p. 35). Dat begint al in de wieg. Ook al denk je 
misschien niet dat jouw eigen stem een echte zangstem is, zing alsjeblieft voor je kind. Je baby 
voelt je liefde als je een slaapliedje voor hem of haar zingt. (Ik zou eraan toe willen voegen: 
het brein van kinderen wordt enorm gestimuleerd doordat ouders voor hun kinderen zingen, 
ook de taalontwikkeling in het brein krijgt een boost). Zo gauw de kinderen zelf geluiden 
beginnen te maken, zing met ze, zing samen en stimuleer, dat ze al spelend zingen. Zingen 
helpt emotionele ontspanning te vinden. Zet ook thuis goede muziek op, want wat kinderen 
horen, zullen ze ook eerder gaan waarderen. Begin echter niet gelijk met een Rachmaninoff 
symfonie, veel barok muziek is zeer toegankelijk: denk bijvoorbeeld aan Vivaldi’s Vier 
Jaargetijden of Händels Water Music, Bach’s Brandenburgse concerten. Vroeger moest je 
iedere LP of CD kopen en kon de financiële hobbel best een probleem zijn, zeker als je nieuwe 
dingen wilde uitproberen. Tegenwoordig kan niemand dat argument meer in de strijd werpen, 
je hoeft geen handen vol geld uit te geven, je grasduint op YouTube of Spotify. Je vind altijd 
wel iets moois en je ontdekt ontzettend veel nieuwe muziek, die je in de CD winkel nooit zou 
hebben genomen, omdat je nou eenmaal niet alles kunt kopen. En je favoriete muziek is er in 
talloze versies, zelfs daarin kun je nu je voorkeur en smaak ontwikkelen. Vergeet ook niet met 
regelmaat met je kinderen naar klassieke concerten te gaan. Live muziek geeft weer een hele 
andere gewaarwording, je ziet en hoort de muziek ontstaan! 

In het hoofdstuk over “practice conditions” (p.73) stipt Cynthia Roberts drie belangrijke 
dingen aan. Ten eerste dat het van belang is, dat kinderen een goed instrument moeten hebben. 
Soms zeggen ouders, dat ze eerst willen kijken, of het iets voor een kind is en dat ze pas geld 
gaan uitgeven voor een goed instrument als het kind blijk geeft het ook echt te willen. Maar let 
op: als je kind op een slecht instrument moet spelen, is het veel moeilijker zo niet onmogelijk, 
om een mooie toon te maken en het geluid van het instrument plezierig te vinden, hoe moet 
er dan enthousiasme ontstaan om te musiceren… fout zuinigheid dus. Huren is bij de meeste 
gevallen een optie. Tweede randvoorwaarden is een goede plek in huis om te oefenen, waar 
concentratie gewaarborgd is en er geen afleidende objecten zijn, of bijvoorbeeld broertjes en 
zusjes lawaai lopen te maken, of er een ouder is die ‘zijn of haar rust’ wil hebben. Ook het 
oefentijdstip is belangrijk. Dat kan nogal een klus zijn, afhankelijk van de familiesituatie en de 
werkschema’s van de ouders. Veel kinderen zijn gebaat bij direct ‘s ochtends oefenen als ze fris 
zijn of bij het inplannen van twee kortere oefenmomenten in plaats van een iets langer moment. 
Belangrijk is, dat het een vast moment wordt dat als vanzelfsprekend een vast moment op de 
dag is, dat tot routine wordt en dat niet om de minste en geringste reden overgeslagen wordt.

Een eigen hoofdstuk in dit boek is gewijd aan goede oefengewoontes, Cynthia Roberts 
benadrukt weer eens: kwaliteit helpt meer dan kwantiteit. Idealiter moeten de volgende 
elementen vertegenwoordigd zijn: warming up acitviteiten, technische oefeningen en 
toonladders, nieuw te leren muziekstukken en oude stukken die bijgehouden of opgepoetst 
moeten worden of waar technische aspecten nog verfijnder geleerd worden en leesvaardigheid. 
Het kan helpen om per onderdeel hoeveelheid oefentijd te bepalen, dat maakt het oefenen 
gerichter. Een veelgemaakte fout is dat er te gauw te snel gespeeld wordt: bepaalde bewegingen 
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moeten nou eenmaal heel gericht en eerst langzaam geoefend worden, willen we niet snelle, 
slordige spelers worden. Een andere veelgemaakte fout is, dat leerlingen vaak het hele stuk door 
willen spelen, dus steeds alleen het geheel zien. Uiteraard kun je je stuk 1 of 2 keer doorspelen 
voor het overzicht, maar daarna is het toch echt nodig om bepaalde passages gericht onder 
de loep te nemen en te verbeteren / foutloos te maken en daarmee van kleine eenheden naar 
grotere eenheden te werken. Veelgehoord is het principe van “drie correcte herhalingen” achter 
elkaar voor een bepaald fragment waarin een bepaalde beweging gevestigd moet worden. Gaat 
de derde keer mis, dan moet je weer opnieuw beginnen. Sommigen breiden dit uit naar “vijf 
correcte herhalingen” maar dat zou de psychische druk voor menigeen te hoog maken, zeker 
voor hele jonge kinderen. Onderzoeken wijzen uit dat een beweging echt gevestigd is, als je 
tegen de 80 correcte herhalingen hebt gehad. Belangrijk dus om te spreiden en iedere keer weer 
erop terug te komen. Als je 10 correcte versies per dag bereikt, heb je dus 8 dagen nodig om iets 
“voor altijd goed te programmeren”.

Als je merkt dat er tijdens het oefenen spanning opbouwt, dan kan een grapje maken zeer 
welkom zijn. Even samen schaterlachen is heerlijk en werkt opbouwend. Ook het prijzen op 
gepaste toon, draagt bij aan een positieve sfeer en verhoogt de kans dat je aan de te corrigeren 
passage kunt bouwen. Belangrijk is ook om steeds ook de behoefte van het kind op dat moment 
te zien… leer aan te voelen, wanneer je lekker aan nieuwe dingen kunt werken en wanneer het 
beter is, gewoon even oude vertrouwde stukken te herhalen als er net dingen gebeurd zijn, die 
emotioneel veeleisend voor het kind waren. Af en toe vloeien er tranen: ook dat is geen ramp. 
Soms is het gewoon uiting van het feit, dat iets lastig is. Geef je kind de tijd, zich weer bijeen te 
rapen en probeer er zonder te veel poespas over te maken, een volgende stap te zetten. 

Over het geven van beloningen gaat hoofdstuk 13. Roberts zet uiteen hoe er voor- en 
tegenstanders zijn van beloningen en dat het belangrijk is verschil te maken tussen ‘omkoping’ 
(beloning vooraf) en beloning (nadat je je ingezet hebt).  Soorten beloningen kunnen zijn, 
stickers plakken of punten invullen (korte termijn) op een schema dat naar een beloning (op 
langere termijn) toewerkt. Aansporingen kunnen zijn: punten, een bultje pom-poms van de 
linker kant naar de rechter kant van de piano spelen (bij ieder goed gespeelde frase een pompom 
verplaatsen) (knikkers van het ene schaaltje naar het andere spelen is hetzelfde principe). Een 
grabbelton met kleine prijzen, kauwgom na 15 minuten oefenen. Cynthia Roberts heeft het 
zelfs over punten die ingewisseld kunnen worden voor geld (daar twijfel ik zelf zeer aan, ik zou 
het niet doen). Maar bijvoorbeeld een keer uit eten na een goed voorspeelmoment kan een lange 
termijn doel zijn. Slaapfeestje, avonturenpark, certificaat, concertkaartje of een felbegeerde cd 
bij een volgespeelde spaarkaart… kies iets waar je je kind mee kunt ‘vangen’. De een kickt op 
spaarkaarten, de ander vindt ze vervelend of kinderachtig, dat ligt er maar net aan. Uiteraard 
moet er ook niet gespaard worden met glimlachen, knuffels, knipogen en lof en lof en nog eens 
lof (zolang het welgemeend en juist geplaatst is).

Belangrijk in het oefenproces zijn ook concertenmomenten (p.125) waar naartoe gewerkt 
wordt. Denk er echter wel aan, dat stukken die solo gespeeld worden ook echt tot in de puntjes 
beheerst worden, want een slechte uitvoering kan een heel frustrerende ervaring (niet alleen 
voor kinderen) zijn. Oefen ook in te hoog tempo en kijk, waar je uit de bocht vliegt, want veelal 
ligt het tempo bij uitvoeringen (per ongeluk) hoger dan tijdens de lessen of groepslessen. Maak 
van de uitvoeringen een bijzonder moment, vier het achteraf met het gezin.

Naar het eind van het boek worden de hoofdstukken korter en compacter qua info. Er wordt 
nog kort ingegaan op de delicate balans die gevonden moet worden tussen “met toewijding 
leren musiceren” en “ je kind stressen met te hoog gespannen verwachtingen” en concurrentie 
met andere kinderen (p.133). Ook de beslissing om professioneel musicus te worden en dus in 
een veel intenser oefen- en studeerpatroon te komen, moet door het kind zelf gedragen worden 
en niet enkel een beslissing van de ouders zijn die het uiterste uit hun kind willen halen.
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Tot slot wil ik nog even ingaan op wat Richards over de muziekdocent zegt. Veel van de 
liefde voor muziek van een kind staat en valt met de vaardigheden, de liefde voor muziek, 
de kennis en kunde van de docent. Kinderen voelen feilloos aan of de docent in kwestie van 
kinderen houdt en met hen om kan gaan. Invoelingsvermogen in de denkwereld van het kind 
is van groot belang. Merkt een kind, dat dat goed zit tussen hen, dan zal het ook goed met de 
kritiek en de verbetervoorstellen van de docent om kunnen gaan en accepteren, dat er altijd 
weer iets te berde gebracht wordt, dat veranderd en verbeterd kan worden. Dat is tenslotte het 
leerproces dat je met elkaar aangaat. De docent moet de lesstof zodanig indelen dat het kind de 
brokjes kan verhapstukken en niet verdrinkt in de hoeveelheid informatie en de vaardigheden 
die daarvoor nodig zijn. Het opdelen in kleine onderdelen en het zetten van doelen die ook 
haalbaar zijn op korte termijn, is voor de motivatie van allergrootst belang. Een goede docent 
leert de leerling niet alleen nieuwe stukken, maar ook HOE je dingen zelf aan kunt pakken, 
hoe je zelf moet leren te oefenen. “By the inch it’s a cinch, by the yard it’s hard and by the mile 
it’s a trial”, dit citaat moeten we altijd in ons achterhoofd houden. Cynthia Richards benadrukt, 
dat docenten met veel ervaring een hele “rugzak” met trucs en tips hebben die ze in de loop van 
de jaren hebben verzameld en ontwikkeld (dat kan een voordeel zijn ten opzichte van iemand, 
die vers van het conservatorium komt en nog geen ervaring heeft in het lesgeven maar wellicht 
wel overstroomt van allerlei nieuwste ontwikkelingen). Ze benadrukt het belang voor jong en 
oud, ervaren en onervaren om open te blijven voor verdere ontwikkeling en nascholing. Blijf 
gedachten en lesideën uitwisselen met collega’s. 

Het boek How to get your child to practice… without resorting to violence is verkrijgbaar 
in de Suzuki winkel: bestellen@suzukiwinkel.nl

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (CML-, Suzuki viool en altviool docente, Den Haag)

 
En hier wil ik zelf nu nog een noot bij plaatsen voor de Suzuki collega’s in Nederland. We 
hebben een best aanzienlijk aantal docenten in Nederland, die zichzelf Suzuki docent 
mogen noemen omdat ze 1 of 2 levels opleiding gedaan hebben. Dat is fantastisch, maar 
denk er alsjeblieft aan, dat je pas een overzicht hebt over die basis, die je nu hebt, als je ook 
daadwerkelijk het hele traject van de opleiding doorloopt, alle 5 levels. Die levels zijn er 
niet voor niets (ook als je leerlingen misschien nog helemaal niet aan de hogere boeken toe 
zijn). Ouders… vraag je docent, waarom ze niet doorgaan / blijven steken, vraag door als 
de website verkondigd dat iemand “een succesvol examen” voor Suzuki methodiek heeft 
afgelegd: één level is geen level. Docenten: blijf in jezelf investeren, blijf je doorontwikkelen 
blijf doorgaan met je Suzuki training! Je leerlingen zijn het waard.
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COMPONISTEN-HOEK

We starten een nieuwe reeks met biografieën van bekende en minder bekende componisten hier in 
het Suzuki Nieuws. Vind je het leuk om iets op te zoeken over je favoriete componist óf juist over een 
componist die je minder goed kent, dan mag jij de volgende bijdrage in de Componisten-hoek van het 
Suzuki Nieuws schrijven. Dit idee om hier in het Suzuki Nieuws aandacht aan te besteden, werd 
geboren tijdens de digitale ALV van Suzuki Vereniging Nederland op 30 mei 2021. Pianodocente 
Heleen Verleur bijt het spits af... wie volgt? Uiteraard vinden we het extra leuk als leerlingen hiervoor 
in de pen klimmen!

CHRISTIAN PETZOLD (1677 – 1733) 
DUITS COMPONIST EN ORGANIST

Bijna iedereen die wel eens op de Efteling is geweest, herinnert zich een bekende melodie die 
klinkt van onder de muzikale paddenstoelen in het sprookjesbos. Het is een menuet van de 
bekende componist Johann Sebastian Bach. Tenminste: dat dacht men heel lang, namelijk 
tot 1979. Ook toen ik als tiener uit het tweede Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 
studeerde, wist ik niet beter dan dat er twee Menetten instonden die allebei van Bach waren 
(Menuet BWV Anh. 114 én Anh. 115, het ene in G-majeur en het andere in g-mineur). Maar 
de musicoloog Hans-Joachim Schulze van het Bach-Archiv in Leipzig stelde in 1979 vast dat 
deze menuetten moesten worden toegeschreven aan de -minder bekende- tijdgenoot van Bach: 
Christian Petzold. In Petzold’s tijd was hij wel heel bekend. Wie was Christian Petzold?

Christian Petzold was dus een tijdgenoot van Bach. Hij werd acht jaar eerder geboren dan 
Bach, in 1677 (Bach in 1685). Bach overleefde Petzold 17 jaar, want Petzold stierf in 1733 en 
Bach in 1750. Hij was ook organist en componist, net als Bach. Petzold leefde grotendeels aan 
het hof in Dresden, waar hij hoforganist en componist was. Hij was in dienst bij de schatrijke 
keurvorst van Saksen, Frederik Augustus. Aan het hof van Dresden werd muziek gespeeld bij 
balfeesten, diners, jachtpartijen, huwelijksfeesten, carnavals, kamervoorstellingen, opera en in 
de protestantse en de katholieke kerken van het hof. De muziek werd vooral gespeeld door het 
orkest of hofkapel van Dresden. In dat orkest speelden alleen virtuozen die muziek konden 
spelen en ook zelf konden componeren. Daarnaast vroeg het orkest bevriende componisten 
om nieuwe muziek te maken: bijvoorbeeld beroemdheden als Bach, Telemann en Vivaldi. 
Petzold was de virtuoze klavierspeler en componist in het orkest. 

Petzold was dus heel muzikaal actief: ook deed hij onder meer muzikale tournees naar Parijs 
en Venetië. Hij schreef een compositie voor de inwijding van het nieuwe Silbermann orgel in 
St. Sophia in Dresden, waar hij zelf vaste organist was. 
Petzold gaf ook les. Tijdgenoten van Petzold gaven hoog over hem op: sommigen noemden hem 
“één van de beroemdste organisten” en ook “één van de aangenaamste kerk componisten” van 
zijn tijd. Toch zijn er nu nog maar een paar stukken van hem bekend, en dan nog voornamelijk 
de menuetten uit het Notenboekje van Anna. Dit boekje werd in 1725 samengesteld door 
Anna Magdalena, de tweede vrouw van Bach, en Bach zelf. In dit boekje stonden composities 
van Bach zelf, maar ook van zijn zonen Johann Christian en Carl Philipp Emanuel en van 
vrienden. Niet bij alle composities stonden de namen, bij Petzold bijvoorbeeld niet. Vandaar 
misschien de verwarring die later is ontstaan.
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Als Petzold ondertekende, deed hij dit overigens altijd met Pezold, dus zonder ‘t’ in zijn naam. 
Petzold componeerde onder meer een Cantate (zangstuk), drie trio sonates (voor twee melodie 
instrumenten en continuo) 25 klavecimbel concerten, 11 fuga’s voor orgels en clavecimbel, een 
suite en vele solostukken voor klavecimbel. Na zijn dood in 1733 volgde Wilhelm Friedemann 
Bach, zoon van Johan Sebastian, Petzold op als organist in de St Sophia kerk.
Petzold’s werken zijn onder meer gratis te vinden inde Petrucci Library: www.imslp.org (Free 
scores by Christian Petzold).

Waarom is Bach toch zo bekend geworden en Petzold een stuk minder? Misschien moeten we 
toch eens gaan luisteren naar meer werken van Petzold via IMSLP?

Nog een paar weetjes: 
- Bach was ook in dienst van een hof, net als Petzold, maar hij zat aan het hof van 

Cöthen. Bach hield graag contacten met collega’s in Dresden, maar of Petzold en  
Bach bij elkaar op bezoek zijn geweest, weten we niet.

- Johann Sebastian Bach heeft ook nog twee concerten gegeven op het nieuwe Silbermann  
orgel in de St Sophiakerk in Dresden, in 1725 en 1747.

- De Sophia kerk werd in 1945 gebombardeerd en hierbij is ook het orgel totaal 
vernietigd.

- Het bijzondere van de ‘paddestoelenmuziek’ van Petzold is dat het eenvoudige 
dansmuziek is. In de 18e eeuw werd dansmuziek soms zo erg versierd dat er niet 
meer op te dansen was. Vooral Bach was daar een meester in. Maar de menuetten van 
Christian Pezold zijn 24 maten lang. Dat is een handige lengte voor de danspassen 
omdat het danspatroon 12 maten telde. De menuetten van Petzold zijn dus beter 
dansbaar dan de meeste van Bach!

NB Menuet BWV Anh. 114 van C. Petzold staat in Suzuki Piano book 2 als no 11.
Menuet BWV Anh. 115 van C. Petzold staat in Suzuki Piano book 3 als nummer 3. 

Bronnen: Wikipedia en Erwins Eftelingsite www.sprookjes.org

Heleen Verleur (Suzuki pianodocente en componiste, Amsterdam)

Onze Vlaamse Suzukicollega Lieve van der Plaestsen 
(piano) heeft in de tijd van de lockdown een boek 
geschreven over haar muzikale ontwikkeling en hoe zij 
de Suzuki methode en Children's Music Laboratory 
heeft ontdekt. Het boek is vers van de pers en sinds 
kort verkrijgbaar bij de Suzukiwinkel: bestellen@
suzukiwinkel.nl. Wie wil er in het volgende nummer van 
het Suzuki Nieuws over schrijven?
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