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FELICITATIE CHILDREN’S MUSIC LABORATORY

Wie interesse heeft voor de opleiding CML, meld je bij Liesbeth Bloemsaat, die Marco 
Messina bij de organisatie van de opleiding in haar studio in Den Haag ondersteunt. Niet 
alleen Suzuki docenten van alle instrumenten zijn welkom, maar ook docenten, die interesse 
hebben voor de Suzuki-opleiding. Ook docenten uit het kleuter- en basisonderwijs, die hun 
lesaanbod met een fixe portie muziek zouden willen aanvullen, zijn van harte welkom. Stuur 
een mail naar liesbeth@violeren.nl voor meer informatie en/of de nieuwsbrief, wanneer een 
nieuwe cursus begint.

Nauw verbonden met de Suzuki methode is het programma voor Children’s Music 
Laboratory  (CML) van de Italiaanse Suzuki docenten Elena Enrico en Marco Messina, 
waarvoor inmiddels vele Suzukidocenten uit binnen- en buitenland de opleiding tot docent 
CML hebben afgesloten. De laatste lichting level 2 uit Nederland en België, die dit keer 
grote delen van de opleiding en het examen online hebben gedaan, is nu versgebakken CML 
docent:

Ingeborg Cneut (Rijswijk)
Monique Dowgwillo (Amsterdam)
Harold Debuschere (België)

Van harte gefeliciteerd!
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VOORWOORD

Het lijkt erop dat we iets relaxter kunnen zijn, nu het virus bijna iedereen heeft geraakt 
en het weer bovendien weer zomer wordt. Laten we hopen, dat de herfst niet weer 
een nieuwe variant brengt. En dus worden er op dit moment weer dingen mogelijk… 
workshops bijvoorbeeld, kijk goed rond want er valt van alles te beleven op Suzukigebied. 

Ik heb me laten vertellen, dat de violengroep voor de Suzuki conferentie in Cuneo in juli 
al vol is, maar dat er een reservelijst is, waar je je vooral op moet intekenen, want misschien 
wordt er een tweede grote groep violisten gecreëerd als daar genoeg aanmeldingen voor 
binnen komen. Dus meld je vooral wel aan als je viool speelt.

Ik hoop dat iedereen weer volle vaart vooruit kan met live individuele lessen, groepslessen, 
ouderavonden en concerten.
Ik zie zelf uit naar een aantal mooie concerten met m’n leerlingen, niet alleen op ons 
vaste plekje in de kerk maar ook in het park, want het spelen in het park, dat zal dankzij 
corona een blijvertje worden!

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht (redactie Suzuki Nieuws)
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We hebben allemaal vast wel eens iemand ontmoet die je leven op diepgaande wijze heeft 
beïnvloed. Voor Lieve Van der Plaetsen is dit zonder twijfel haar pianodocente Lucie 
Devooght geweest. Het boek is een hommage aan Lucie, de vrouw die haar levenslang heeft 
geïnspireerd om te worden wie ze vandaag is. 

Het boek beschrijft Lieve’s muzikale reis van haar pianolessen in haar kindertijd bij Lucie 
Devooght tot aan de muzieklessen die zij zelf al jaren geeft in haar eigen muziekschool 
Pia-Nootjes, vlakbij Gent. Lieve vertelt over haar passie voor muziek, via Lucie 
doorgekregen. Dat Lucie bepaald geen standaard docente was, blijkt alleen al uit het feit dat 
ze haar leerlingen meestal ‘mormels’ noemde. Maar intussen wist deze docente haar altijd 
te motiveren. Toen Lieve eens op een ander instrument wilde overstappen, wist Lucie haar 
zover te krijgen om met piano verder te gaan. Daar heeft ze overigens nooit spijt van gehad! 

Lucie had voor iedereen persoonlijk aandacht, wist precies de passende stukken te vinden 
voor haar leerlingen door een ‘briefje in haar portemonnee’ te doen met daarop de naam 
van de leerling die een nieuw ‘op het lijf gesneden’ stuk nodig had. Ze zocht de stukken bij 
de mensen en niet de mensen bij de stukken. Het feit dat ieder mens uniek is en ook precies 
op een bepaald moment een stuk kan gaan studeren waar hij of zij als het ware met hart en 
ziel in kan stappen: hoe mooi is dat?

Via Lucie maakte Lieve ook kennis met de Suzukimethode. Na de geboorte van Lieve en 
Luc’s dochter Floor werd de behoefte weer wakker om viool te spelen, dit keer samen met 
haar dochter vanaf haar 3e jaar. Hierna is Lieve alsnog zelf aan de Suzuki-opleiding voor 
piano begonnen. Iets waar nu heel veel kinderen van Pia-Nootjes en de Muziekacademie 
in Gent profijt van hebben. En in de laatste twee jaren heeft ze kosten nog moeite gespaard 
om ook de opleiding tot Children’s Music Laboratory (CML)-docent in Nederland te doen. 

Lieve brengt Life long learning in  
de praktijk, om zichzelf als docent 
steeds verder te verbeteren.

De Cirkel is rond is een persoonlijk 
verhaal. Over de combinatie van 
musicus en moeder zijn. Het 
is ook het verhaal van Lieve’s 
moeder, die stierf aan de ziekte 
van Alzheimer. En hoe ze haar 
via de muziek toch wist te raken 
en met haar te communiceren. 
Daarom schenkt Lieve een deel 

“DE CIRKEL IS ROND”  
geschreven door lieve van der plaetsen 
Heleen Verleur
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van de opbrengst van dit boek aan het werk van Alzheimerwetenschapper Christine Van 
Broeckhoven, die ook het voorwoord heeft geschreven.

Dit boek is geschreven voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het ademt van begin tot 
eind inspiratie en enthousiasme. 

‘De Cirkel is rond’ is te koop bij de Suzukiwinkel: www.suzukiwinkel.nl

Heleen Verleur, Suzuki piano docente, Amsterdam

The 11th European Suzuki Children’s 
Convention is organized by the ISI, 
Italian Suzuki Institute with the 
patronage of ESA, European Suzuki 
Association.

500 to 600 pupils are expected from all of the 26 countries in which the Suzuki Method™ 
is taught throughout the ESA Region.
The conference is open to students of violin, viola, cello, double bass, flute, recorder, trumpet, 
guitar, harp, mandolin, piano, voice, accordion (Suzuki Accordion Project).

Participating students between 3 and 19 years old are invited with various options open to 
all ages and skill levels.
All lessons and activities will be conducted by an international faculty. The conference will 
also represent a great opportunity for young teachers who want to participate as observers 
and participate in the activities.
Musical activities will range from group lessons to concerts. Particular attention will be 
paid to orchestral practice for more advanced students. For the little ones there will be 
parallel activities connected to the great world of music and musical language.

The opening concert and the closing concert will be organized with convention participants. 
There will also be concerts for orchestras and concerts for schools or groups wishing to 
apply.
Some events will aim to share the theme of the convention – The Italian Opera.
The organization hopes to see the presence of almost all the instruments of the Suzuki 
family and there will be a closed number of participants. Registration will take place online 
and requests that occur after places are fully booked will be placed in a waiting list to be 
reconsidered if new openings are available due to cancellations.
There is also a minimum number of students for each instrument; if this number is not 
reached, the relative course will not be activated. In this case, the fees received for registration 
will be fully refunded.

The convention may be cancelled, partially modified or the number of students admitted to 
participate may vary from those previously mentioned due to any problems caused by the 
persistence and spread of the Coronavirus.
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The registration applications will therefore include terms and conditions to provide for any 
such changes to the program. Any necessary anti-contagion preventative measures will be 
in place at the event if required.
The rules established in Italy to avoid infections will be periodically updated on this site.

The organising committee is made up of the members of the Italian Suzuki Institute Board 
with whom the Italian teacher and teacher trainers and the main authorities of the city of 
Cuneo will work in collaboration.
We are looking forward to seeing many of you with your students and to finally coming 
together face to face to share a wonderful experience!

Accreditation of participants, students and teachers will take place in the afternoon of 12 
July and 13 July from 8.30 to 18.00 at the event secretariat set up in Cuneo. The opening 
concert is scheduled for the afternoon / evening of July 13th; the didactic activities will begin 
on July 13th at 2.30 pm for the students of the orchestras and for the students participating 
in the opening concert and on July 14th at 9.00 am for all the others.

Concerts by schools, pianists and orchestras are scheduled for 14,15,16 July.

The event will end with the grand final concert with the participation of all participants in 
the event on July 17 at 11.00 am.

Registrations will be open from 7.00 pm (CET) on January 4th 2022 and will close at 7.00 
pm on March 31st 2022.

www.convegno.metodosuzuki.it
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Kwik, kwek en kwak hebben al een jaar muziekles. Ze willen geld verdienen met 
hun muziek, daarom vragen ze aan oom Dagobert of ze bij zijn supermarkt 
mogen optreden. Dat vindt oom Dagobert goed. Als ze daar een tijdje staan, 
komen de neef jes van de zware jongens: de zware schoffies.
Kwik zegt ineens:” Wat doen jullie hier?”
Een van de zware schoffies zegt:” boodschap doen.”
Kwak zegt:” waar is het geld dan voor de boodschappen.”
Die hebben we niet nodig, kijk.
Rennen jongensRennen jongens
Kwek zegt:” Erachteraan, ze hebben onze instrumenten!”
Daar gaan de zware schoffies met kwik kwek en kwak op hun hielen.
Ze gaan een hoek om en lopen de stad uit helemaal uit.
Uiteindelijk bij een waterval vlak buiten Duckstad zijn de zware schoffies 
uitgeput

EINDE
Geschreven door Annemieke
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Pasen 2023 - volgend jaar dus!

The British Suzuki Music Association (BSMA) has announced that they have confirmation 
of their booking at the Royal Albert Hall for the next British Suzuki Gala Concert on 
Easter Sunday 9 April 2023.

The 2020 Gala Concert was meticulously planned before it was cancelled because of Covid, 
so the BSMA have kept the same format.
Open to Violin, Viola, Violoncello, Double Bass, Piano, Flute and Recorder.
Advanced Violins will play Mendelssohn concerto, 3rd movement. Cellos will play Haydn 
Concerto in C, 1st movement.

Timothy Murray has composed a spectacular rendition of 'Greensleeves' for everyone as 
well as writing harmony parts for many of the SUZUKI™ repertoire pieces. Music will be 
available later from BSMA.

Teachers and parents are reminded that students must be members of their own national 
Suzuki association and can only be entered from qualified Suzuki teachers. Registrations 
are invited from Book 2 students in all the above instruments.
Details are still being arranged so please keep an eye on the BSMA website.
https://www.britishsuzuki.org.uk/events/162-bsma-gala-at-the-royal-albert-hall-
april-2023

SATURDAY 8 APRIL 2023
Early morning registration, then mandatory rehearsals scheduled that day.
Gala Playtogethers in all instruments will be held on Saturday for Book 1 and 2 students, 
including pre-twinkle.

SUNDAY 9 APRIL 2023
Early morning check-in with a mid-afternoon Concert.

REGISTRATION opens mid-2022.

PASEN 2023 
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EXPANDING HORIZONS. 
THE SUZUKI TRAINED VIOLINIST GROWS UP.
MARK BJORK  
boekbespreking Liesbeth Bloemsaat
te bestellen voor € 24,50: bestellen@suzukiwinkel.nl

Expanding Horizons The Suzuki Trained Violinist Grows Up van Mark Bjork. 
1. When will they be ready for real lessons
2. The Weaning Process: Preparing for the Teen Years
3. Motiviating the older Student
4. The Suzuki Student in the School Orchestra
5. Competotion and Competitions
6. A Concerto with Orchestra
7. Lesson Structure
8. Establishing a daily practice routine
9. Where does listening fit in?
10. What is ‘tonalization’?
11. “Do you Sight-read the morning paper”
12. The right hand
13. The left hand
14. Scales
15. Etudes and Such
16. What about the Mozart Concerti
17. Where do we go after book eight?
18. Repertoire
19. Are we setting our Students up for pain?
20. The Suzuki Student goes to college
21. Preparing the college audition
22. Wishing the best for a lifetime of Music

Zoals de titel al doet vermoeden richt Bjork zich in dit boek NIET, zoals zoveel schrijvers 
op “de kleintjes” maar op de meer gevorderde leerling, de pubers en de leerlingen die 
langzamerhand ‘uit de Suzukiboeken’ groeien.

Enkele hoofdlijnen:
Nee, de Suzukimethode is NIET alleen voor kleine kinderen, die op een gegeven moment 
naar een ‘traditionele’ docent gestuurd zullen moeten worden. Een Suzukidocent (of 
trainee) die zijn opleiding volledig doorlopen heeft, kent en leeft niet enkel de aan de 
methode ten grondslag liggende filosofie. Hij weet hoe hij in goed doordachte haalbare 
stappen de muzikale en menselijk ontwikkeling van zijn leerlingen kan begeleiden en 
stimuleren. Bovendien brengt hij ook nog eens zijn eigen achtergrond en muzikale opleiding 
mee in. Hierdoor kan hij zijn leerlingen tot ieder gewenst punt begeleiden. Hij vult de 
Suzukiboeken indien nodig op individuele punten zelf aan tot een zinvolle bagage voor 
iedere aparte leerling met oog voor persoonlijke wensen en behoeften al naar gelang het 
doel van de leerlingen. (Uit hfst.1)

Loslaten kan soms moeilijk zijn, zowel in de ouder-puber relatie als binnen de Suzuki-
driehoek van jarenlange intensieve samenwerking tussen kind-ouder-docent. De treffendste 
zin uit dit hoofdstuk die me uit het hart gegrepen is: “Als docent is mijn uiteindelijke doel, 
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mijzelf overbodig te maken”. Met andere woorden: een leerling moet op een gegeven moment 
de vaardigheden ontwikkeld hebben, zelf aan de slag te gaan, zichzelf te onderwijzen, zonder 
dat hij stap voor stap begeleid moet worden door docent of ouder. Hij moet zijn weg kunnen 
vinden, goede studiegewoontes aangeleerd en aangewend hebben en een nieuwsgierigheid 
ontwikkeld hebben, die hem in staat stelt, nieuwe dingen op muzikaal gebied te ontdekken. 
(Uit hfst. 2)

Het kan een enorme verrijking zijn, als leerlingen ook in hun schoolorkest of in een 
strijkensemble mee kunnen spelen. Voorwaarde is wel, dat ze goed hebben leren noten 
lezen, voordat ze eraan beginnen. Leren ze pas tijdens de orkestrepetities noten lezen, dan 
kan dat een zeer frustrerende ervaring zijn. Bjork geeft de nodige tips. Ook beaamt hij dat 
uitwisselingen, tussen docenten, steden, eventueel internationaal zeer motiverend zijn voor 
de leerlingen. (Hfst. 3 en 4)

Dat muziekconcoursen en wedstrijden in principe minder goed in het leven van een 
Suzukileerling passen, moge een open deur zijn. Wij doen immers ons uiterste best, 
docenten, leerlingen en ouders tot samenwerking, coöperatie en wederzijdse hulp en 
ondersteuning aan te zetten en niet tot concurrenten op te leiden. Uiteraard kan deelname 
aan een concours voor bepaalde leerlingen een grote stimulans tot zeer exact studeren zijn. 
(Hfst. 5)

In hoofdstuk 6 en 7 benadrukt Bjork nog eens dat in iedere les aan ‘tonalization’, 
klankvorming gewerkt moet worden, middels Suzuki’s tonalization en bijvoorbeeld 
toonladders en drieklanken. En weer: dat het voor gevorderde leerlingen van grootst belang 
is, dat ze goed noten kunnen lezen! Hij gebruikt vaak etudes hiervoor. Uiteraard moeten 
ook de gevorderde leerlingen de repertoire stukken zo snel mogelijk uit het hoofd kennen, 
zodat alle aandacht naar houding, toonvorming en muzikaliteit uit kan gaan!

Noten lezen (Hfst 11): Dit hoofdstuk is heel belangrijk, neem dit zeer aandachtig door! 
Bjork benadrukt dat we als Suzuki docenten uiteraard in het begin spelen vanuit de 
bladmuziek uitstellen, in ieder geval zolang tot de technische vaardigheden en de houding 
goed zijn… deze kan maar al te gemakkelijk uit het oog raken en ‘verslonzen’ als de 
leerling zich naar zijn bladmuziek buigt en een groot deel van zijn/haar aandacht door het 
ontcijferen van de ‘muzikale tekst’ opgeslokt wordt. Bovendien willen we dat de kinderen 
de muziek aanvankelijk leren als hun moedertaal, op gehoor en imiterend! Maar kinderen 
zouden een soort van ‘muzikaal gehandicapt’ zijn, als zij hun leesvaardigheid van muziek op 
een gegeven moment niet net zo goed ontwikkelen als hun leesvaardigheid van geschreven 
teksten. Je wilt ten slotte net zo gemakkelijk een muziekboek open kunnen slaan en de 
noten lezen en het stuk ten gehore kunnen brengen als een tekst uit een boek dat je net 
openslaat en dat je voorleest. Bjork vat samen: “Just as reading words enables true liberation 
of mind, reading music opens innumerable pathways for the musician.” Ten eerste geeft 
het je de mogelijkheid om stukken te ontdekken, waarvan eventueel niet eerst een opname 
beluiterd hebt, maar het geeft ook de mogelijkheid om duo’s, trio’s, kwartetten te spelen om 
deel te nemen aan een orkest of een band.
   Ja, muziek lezen is een complex proces, net als tekst leren lezen. We moeten eerst de 
symbolen leren herkennen. Dan moeten ons lichaam ook nog eens aansturen om de 
gewenste klank te produceren. Daarvoor moet het instrument dus eerst ook in grote lijn 
technisch beheerst worden. Suzuki docenten moeten daarom goed opletten dat de leerling 
een uitstekende houding, ritmegevoel en auditieve vaardigheden heeft ontwikkeld. Het 
hangt erg af van de leerling, wanneer het juiste tijdstip is om noten van blad te leren spelen, 
belangrijk is echter, dat we het juiste moment niet missen! In de les en voor het oefenen 
thuis moeten we stukken of leesoefeningen kiezen, die absoluut niet te moeilijk zijn, zodat 
succes gegarandeerd is, anders ligt frustratie op de loer en niet zelden het commentaar: 
“laat me het stuk nou gewoon horen, dan speel ik het daarna wel na”… als iemand dat zou 



zeggen bij een geschreven tekst… ik denk niet, dat iemand daar op in zou gaan! Let op, dat 
een leerling niet eerder aan een school- of jeugdorkest of ensemble begint, dan wanneer 
de leesvaardigheid van muziek vloeiend gaat. Is deze vaardigheid nog niet okay, dan kan 
deelname frustrerend zijn of zelfs een negatieve bijsmaak krijgen. Het orkest of ensemble 
is niet de plek om noten te leren lezen, het kan wel voor een impuls in de perfectie ervan 
zorgen. Docent en ouders hebben de taak om dit goed voor te bereiden, niet de dirigent! 
Bjorks afsluitende zin van dit hoofdstuk wil ik zo laten staan: “An excellent reading ability 
is one of the best things we can give our children. It can be the key to a lifetime of music 
making”.

In hoofdstukken 12 en 13 gaat Bjork uitgebreid in op allerlei technieken voor de rechter 
hand (o.a. ‘magic triangle’ van contact punt, streeksnelheid en gewicht) en alle streeksoorten 
die we leren kennen in het Suzukirepertoire. Linkerhand techniek dekt uiteraard de 
vingerpatronen, positiespel en positiewisselingen en vibrato. Zeer de moeite waard exact 
door te nemen. Hij geeft kort en krachtig de belangrijke punten weer! 

Hoofdstuk 14 is zijn stokpaardje: toonladders. Je moet er even induiken en vooral de viool 
bij de hand hebben, om na te gaan wat hij bedoelt, maar dan zijn er zeer waardevolle dingen 
in te ontdekken.
Zeer dankbaar ben ik voor de uitgebreide bespreking van allerhande etude materiaal. Te 
veel om hier op te noemen. Bjork geeft veel tips en titels, van de welbekende Wohlfahrt, 
Kayser en Dont tot Gavinies en Paganini. 
   Suzuki heeft zelf natuurlijk zijn keuze van stukken zo gerangschikt, dat hij daarmee de 
ontwikkeling van allerhande technische vaardigheden (zowel voor de rechter als de linker 
hand) door de boeken heen garandeert en alles middels muzikale en mooie ‘speelstukken’ 
aandient. Bjork volgde aanvankelijk ook alleen de Suzukiboeken, maar heeft vastgesteld 
dat leerlingen vaak zeer dankbaar zijn voor ander materiaal dan solostukken, waar ze hun 
tanden in kunnen zetten en waarmee ze bovendien hun leesvaardigheid kunnen trainen. 
Etudeboeken lopen vaak door vele toonsoorten en zijn niet zo eenvoudig te onthouden als 
de barokke en klassieke solostukken met voorspelbaar verloop die Suzukileerlingen vaak 
maar al te snel uit het hoofd spelen (!). Etudes geven daardoor een uitermate rijk surplus en 
training voor alle vingers in allerlei posities in allerlei toonsoorten!  (Uit hfst.15)
Mozart uitstellen als je boek acht uit hebt daar gaat het om in hoofdstuk 16 en 17. De voors 
en tegens worden uitgebreid besproken en duizend handreikingen voor repertoire worden 
gedaan. Bereid je student met ander repertoire op deze meesterwerken voor, zodat het een 
genot wordt deze stukken te gaan spelen. Een schat aan informatie die Bjork hier geeft. Put 
eruit zoveel je kunt!
Hoofdstuk 18 is een uitgebreide lijst van prachtige stukken die op allerlei niveaus aan het 
Suzukirepertoire toegevoegd kunnen worden.

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht 
(Suzuki (alt)viool en Children’s Music Laboratory docente, Den Haag)

GRATIS BOEK UIT DE SUZUKIWINKEL

Wie van de docenten (in opleiding) een boekbespreking van een (nieuwe) publicatie uit de 
Suzukiwinkel voor het Suzuki Nieuws wil schrijven, kan dit bij de bestelling ervan aan 
Martin Loose doorgeven. Hij of zij kan het betreffende boek dan gratis krijgen als de kopij 
van deze de bespreking naar het Suzukinieuws gestuurd wordt (liesbeth@violeren.nl). Het 
hoeft niet alleen boeken te betreffen, die verplicht zijn voor je cursussen maar ook andere 
boeken uit de Suzukiwinkel, waarvan je denkt dat ze interessant zouden kunnen zijn en 
waarvan je denkt dat anderen (collega’s of ouders van Suzukileerlingen) er waardevolle 
informatie uit zouden kunnen putten. De actuele boekenlijst van beschikbare werken is te 
vinden op www.suzukiwinkel.nl. 
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ZELF JE EIGEN SPEL VOOR MUZIEK MEMORY MAKEN 
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht

1) Knip de lege voorbeeld pagina uit het Suzuki Nieuws en maak er een zo donker mogelijke 
scan of kopie van en houd deze als ‘moedervel’ apart. (Ik heb mijn eigen ‘moedervel’ gelamineerd, 
zodat ik dit blad niet per ongeluk eens volschrijf en uit elkaar knip). 

2) Maak er een heel aantal kopieën van op extra dik papier (al dan niet dik gekleurd papier), 
zodat je steeds weer een andere set van memorykaartjes kunt maken. Het dikke papier is 
nodig omdat je anders bij het memory spelen door het papier heen kunt zien wat je op de 
lijntjes geschreven hebt ;-)

3) Schrijf de noten van bijvoorbeeld de toonladder van A-groot in de hokjes en zeg/zing steeds 
je nootnaam erbij als je de betreffende noot opschrijft.

4) Knip de kaartjes uit (randen weggooien) en hussel de kaartjes door elkaar. Leg nu je 
toonladder van links naar rechts op volgorde en zing steeds je notennaam erbij, ook de terugweg 
van de toonladder – dus 16 kaartjes op een rij. Sommige kaartjes zullen ‘verkeerd’ om zitten… 
zo zie je eventueel een kaartje met een G erop, maar die zit helemaal niet in de toonladder van 
A-groot… draai maar om – dan is het wel een noot uit de A-groot toonladder, namelijk de 
D! De noten met een kruis ervoor zijn ‘gemakkelijker’, want het kruisteken staat altijd voor 
de noot en dus weet je hoe je het kaartje moet leggen. Maak vooral geen markeringen op de 
kaartjes voor boven en onder, de kinderen hebben er veel plezier aan om dit ‘probleem’ op te 
lossen.

5) Liggen de kaartjes op de juiste volgorde zing dan de hele toonladder, speel hem vervolgens 
(of de een zingt en de ander speelt etc.)

6) Draai de kaartjes om, maar let goed op, dat de bovenkant boven blijft – dus draai ze om 
alsof je een bladzijde in een boek omslaat, anders is straks die D toch weer een G en dat schept 
verwarring!

7) Een van de spelers (leraar, ouder of een van de kinderen) schuift nu de kaartjes zo door 
elkaar, dat ze niet meer op volgorde liggen, maar wel nog steeds met de bovenkanten naar 
boven (niet per ongeluk draaien tijdens het schuiven!) en ze 4 x 4 klaar liggen…. Klaar voor 
de start… speel memory: als je twee kaartjes omdraait (let op, niet draaien), zeg dan hardop 
welke noten je ziet… dus bijvoorbeeld Fis en A en draai ze dan ook weer netjes om (zodat ze 
niet tijdens het spelen op de kop raken). Wie twee dezelfde heeft, legt het setje voor zich neer… 
mag nog een beurt… speel nu verder tot er op het eind nog twee kaartjes liggen… de speler die 
deze om mag draaien, moet nu eerst bij alle tonen van de anderen langs kijken en dan zien te 
bepalen, welke noot de laatste is, die nog omgedraaid moet worden… pas dan mag hij/zij de 
kaartjes omdraaien en bij zijn/haar noten leggen.

8) Ik heb op deze manier van alle majeur toonsoorten een memory gemaakt en in envelopjes 
gedaan (daar heel klein op de achterkant opgeschreven, welke toonsoort erin zit)… in de les 
pak ik dan een toonladder envelopje en geef het aan de leerling of aan het broertje of zusje als 
ze allebei les hebben en de ander moet wachten… ook in de groepsles geef ik soms aan enkelen 
een toonladder… als ze die klaar gelegd hebben, kunnen we mooi kijken en vergelijken: 
toonladder van G heeft 1 kruis (een fis), de toonladder van D heeft 2 kruizen (fis en cis) en de 
toonladder van A heeft drie kruizen (fis, cis en gis).

9) Iedereen kan zo thuis zijn eigen toonladders maken en dus zelf door het te schrijven veel 
bewuster de noten en tonen leren. Voor de fijne motoriek… vouw zelf passende envelopjes 
van mooi papier (instructie video’s staan wel op YouTube)… dan heb je gelijk een leuke 
knutselactiviteit en ondertussen kun je bijvoorbeeld je Suzuki CD aanzetten en naar je stukken 
luisteren… veel vliegen in een klap!
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Giovanni Battista (Giambattista) Martini was een grote persoonlijkheid in het muziekleven 
van de 18e eeuw. Hij leerde viool spelen van zijn vader die violist was en kreeg later klavier- 
en zangles bij padre Angelo Predieri en contrapunt bij de castraat Antonio Riccieri. In 
1721 trad hij toe tot de kloosterorde van de Minderbroeders, daarom wordt hij ook Padre 
Martini genoemd. 1725 werd hij kapelmeester aan de San Francesco-kerk in Bologna. Na 
zijn priesterwijding in 1729 ging hij verder muziek studeren bij Giacomo Perti (1661-1756). 

Hij had een groot netwerk van andere componisten en muziektheoretici en deelde zijn 
kennis graag. Hij richtte het Liceo Musicale di Bologna, een muziekschool die tot in de 19e 
eeuw bleef voortbestaan. Hij kreeg leerlingen vanuit geheel Europa op bezoek, waaronder 
Johann Christian Bach, Grétry, Gluck, Jommelli, maar vooral Mozart. Heel veel van zijn 
brieven zijn bewaard gebleven, circa 6000. Daaruit blijkt dat hij correspondeerde onder 
meer met J.J. Rousseau, Frederik de Grote en paus Clemens XIV. 

GIOVANNI BATTISTA MARTINI 
(1706 - 1784) BOLOGNA

10) Al schrijfend bedenk ik dat je natuurlijk heel veel verschillende muzikale symbolen, 
tekens, notenwaarden, voortekens enz. als memory kunt maken. Enkele voorbeelden hier… 
maar leef je vooral zelf ook uit! Laat maar weten of je nog een spannende variant heb kunnen 
bedenken… mail dan naar liesbeth@violeren.nl

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
(Suzuki (alt)viool- en CML docent, Den Haag)
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Tijdens de eerste van zijn drie Italiaanse reizen ontmoetten de 14-jarige Mozart en zijn 
vader Leopold in 1770 de toen 64-jarige padre Martini voor het eerst. Muziekgeschiedenis 
en compositie waren hun thema’s. Ook legde padre Martini aan de jonge Mozart allerlei 
oefeningen voor, waar de leergierige jongen zich met veel enthousiasme op toelegde. Op 
deze manier heeft Martini veel bijgedragen aan de ontwikkeling van Mozarts muzikale 
talenten. Vooral op Mozarts religieuze muziek had zijn onderwijs invloed.

Martini was een groot boekenverzamelaar, hij bouwde een bibliotheek op met 17.000 werken 
allemaal over muziek en muziekgeschiedenis, muziekwetenschap en muziekwiskunde. Hij 
werkte zelf aan een Storia della Musica (“Geschiedenis van de Muziek”), maar daarvan zijn 
maar twee delen afgekomen.

‘Onze’ Martini Gavotte uit de Suzuki boeken voor viool en altviool (boek 3) is afkomstig 
uit een sonate (in F-groot) voor orgel. Hier zie je een afbeelding uit een oud handschrift.

De hele sonate bestaat uit 5 delen: Allemanda – Allegro – Grave – Aria – Gavotta. Het 
laatste deel is dus ons stuk. Het is leuke muziek… wie weet ga ik de andere delen ook wel 
voor strijktrio bewerken. Ik vind het altijd belangrijk, werken in hun context ze zetten en 
bovendien mag hij wel wat aandacht krijgen, het stuk is in ieder geval bij mijn leerlingen 
zeer geliefd! Hier een uitsnede uit mijn bewerking voor 3 violen, wie de partituur ervan wil 
spelen, stuur een mailtje naar liesbeth@violeren.nl.

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

Gavotte
Allegro Moderato                                                                                       Giovanni Battista Martini (1706-1784)
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B-, C-, D-, E-, F-gedeelte

B

B-, C-, D-, E-, F-gedeelte

B

A-gedeelte!

B-, C-, D-, E-, F-gedeelte

B

A
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