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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Liesbeth Bloemsaat
Iedereen die erbij was, bij de mooie workshop in Biezenmortel aan het begin van de
meivakantie zal het kunnen beamen: Het was een ongekend gelukkig moment om eindelijk
weer bij elkaar te kunnen komen en met elkaar een heel weekend muziek te kunnen maken.
Petje af voor Gerda Thorn (fluit) en Monique Dowgwillo (viool) die de organisatie gedaan
hebben en het hele programma twee keer hebben moeten verschuiven. Alle tijd en moeite
waren de moeite waard, want het was een event om lang van na te genieten. Martin Loose heeft
zoals altijd, de financiële kant van het hele gebeuren begeleid en de aanmeldingsformulieren
op de website gebruiksklaar en geschikt voor effectieve verwerking gemaakt.
Na de workshop zijn velen voor het eerst weer op vakantie gegaan en is de belofte om een
stukje te schrijven voor dit Suzuki Nieuws toch weer op de achtergrond geraakt. Maar
gelukkig zijn er toch een paar mensen geweest die een impressie op papier gezet hebben:
Leerlingen en ouders van leerlingen: Veel dank daarvoor!
Misschien kunnen we een volgende keer nog wat van docenten en teacher trainers lezen?
Als docent heb je weer een heel ander perspectief dan de leerlingen en ouders wanneer je
aan een workshop deelneemt. Deze ervaring met anderen te delen, is voor jezelf zinvol om
te formuleren en je er nog bewuster van te zijn, wat zo’n event met je doet, maar het is ook
bijzonder waardevol voor anderen, om daarover te lezen… wat leer je van het observeren
van de lessen, van de leerlingen, de ouders, maar vooral ook van de docenten, die je bezig ziet
met eigen leerlingen en leerlingen van anderen. De volgende deadline is 15 augustus, wie
weet hebben jullie tijdens de vakantie een middagje over om wat gedachten op te schrijven
en te delen!? De mailbox van de redactie: liesbeth@violeren.nl.
Het docententeam voor de violen bestond uit Juan Carlos Navarro (Spanje), Wilfried van
Gorp (België) en Johannes Lievaart (Nederland). Omdat Johannes toch liever niet het
volle programma meer wilde lesgeven, zijn daar Hanna Matthijsse (Nederland) die de
klaplessen verzorgde en Laura Keuzekamp (Nederland) bijgekomen, die ook zeer mooie
aanvullingen hebben gegeven aan het programma! Brendan Conroy (Nederland) had de 4
cellistjes onder zijn hoede en er was een hele grote grote groep fluitleerlingen, die les kregen
van Marco Messina (Italië) en Margrét Stefánsdóttir (IJsland). Marco had zijn handen vol,
want hij moest ook nog eens het fluitensemble leiden en hij verzorgde zoals altijd vol passie
en gedrevenheid de lessen Children’s Music Laboratory (CML).
Verderop lezen jullie meer en het allermooiste… er is al een nieuwe datum voor de volgende
workshop in Biezenmortel: Vrijdag 21 tot en met zondag 23 april 2023! Reserveer de datum
alvast!
Dank deze keer voor de bijdragen van Laura Keuzekamp aan dit Suzuki Nieuws: we
moesten elkaar ‘s nachts op straat tegenkomen… ik kon haar toen feliciteren met haar
behaalde level 5, maar ik kon haar toen ook aanporren, om toch alsjeblieft ook eens wat
boekverslagen op te sturen… de volgende dag zaten er allemaal mooie stukken in mijn
mailbox. Geweldig!
Een verslag van Driëette Reesinck (gitaar) vind je verderop. Zij heeft ook eindelijk weer een
workshop kunnen door laten gaan. Het vond plaats in hetzelfde weekend als Biezenmortel.
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deadline voor het komende suzuki nieuws
15 AUG 2022 / 15 AUG 2022 / 15 AUG 2022

Wat een mooie hoeveelheid Suzuki muziek door het hele land!
Beste docenten in opleiding: wacht alsjeblieft niet tot de opleiding af is, je kunt bij ieder
level iets van het geleerde tijdens de opleiding delen met je Suzuki medemensen, het Suzuki
Nieuws is er vóór alle Suzuki-kinderen, -ouders en -docenten en -teacher trainers, maar
het is vooral ook de bedoeling dat het gevuld wordt dóór alle Suzuki-kinderen, -ouders en
-docenten en -teacher trainers.
Het bestuur van de SVN heeft de workshop al uitgebreid geëvalueerd, hoopt dat er een
nieuwe traditie in Suzuki Nederland bij is gekomen en wenst iedereen een hele goed
zomervakantie!
Liesbeth Bloemsaat (redactie Suzuki Nieuws en (alt)viool- en CML docent, Den Haag)

GESLAAGD
Laura Keuzekamp en Jasmijn Raïs zijn geslaagd voor hun level 5 viool, daarmee volledig
gediplomeerde Suzuki viool docenten. Ze hebben beide de opleiding als post graduate
studie gevolgd aan de Royal Academy of Fine Arts Antwerpen bij teacher trainers Veerle
van Gorp, Wim Meuris en Koen Rens.
Het examen was op zaterdag 4 juni, met in de jury Veerle van Gorp, Wim Meuris, Koen
Rens, Anna Podhajska en Hannele Letho.
Van harte gefeliciteerd allebei! Veel doorzettingsvermogen en inspanning hebben jullie
hiervoor geleverd! Geniet van jullie zomervakantie!

Oproep aan docenten in opleiding en teacher trainers
We willen graag een felicitatie in het Suzuki nieuws zetten als er examens geweest zijn.
Wanneer en waar dat gebeurt, daar kom ik als redactie niet achter… stuur daarom a.u.b.
even een mailtje als er weer levels van de Suzuki opleiding behaald zijn, van welk instrument
dan ook. Vermeld a.u.b. examendatum en -plaats, de naam van de teacher trainer en de
samenstelling van de examencommissie. Iedere stap naar volledig gediplomeerd Suzuki
docentschap is uiteraard een vermelding en felicitatie waard. Dank alvast!
Liesbeth Bloemsaat (redactie Suzuki Nieuws), mail a.u.b. naar liesbeth@violeren.nl.
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BIEZENMORTEL 2022
Myrthe Pasman

Vrijdag (22 april)
Om kwart over vijf kwamen we eindelijk aan in Biezenmortel na heel veel file. Het was
gelijk supergezellig en we gingen naar onze kamers om alle spullen daar neer te leggen.
Daarna konden we ongeveer direct gaan eten. Na het eten hadden we een gezamenlijke
play-in met iedereen, voordat we een beetje het klooster gingen verkennen en heel vaak
verdwaald raakten.
In de avond was er een puber-café en daar moesten alle middelbare scholieren naartoe.
We gingen gezellig samen muziek maken en we moesten onze naam 21 keer opschrijven
en daar allemaal kaartjes van maken. Vervolgens moesten we langs iedereen om te
vertellen hoe we heten, hoe oud we zijn, waar we wonen wat onze hobby’s zijn. Hadden
we dat gedaan, dan mochten we een kaartje wisselen met de ander. Daardoor leerden
we elkaar beter kennen en zijn er heel wat nieuwe vriendschappen ontstaan!
Toen wilden we gaan slapen. Nou ja, slapen..? We wilden net in bed gaan liggen toen we
ineens een harde knal hoorden. We gingen kijken wat er aan de hand was en wat bleek?
Fenna’s bed viel uit elkaar terwijl ze hem om wilde wisselen omdat het al kraakte. We
hielpen natuurlijk om hem weer in elkaar te zetten, maar toen kraakte het bed nog
steeds en is Fenna maar op de grond gaan slapen. Het leek ons leuk om nog even naar
buiten te gaan, om te zwaaien naar de docenten die in de bar zaten. Toen ze ons zagen
renden we snel weg en werd ons verteld dat we écht niet naar buiten mochten. Daarom
gingen we binnen maar gezellig praten en op een gegeven moment dan toch slapen.
Zaterdag (23 april)
We stonden om zeven uur op en zaten een uurtje later aan het ontbijt. Na het ontbijt
hadden we lessen in groepen met mensen van je eigen niveau en van docenten uit
verschillende landen. Daar konden we natuurlijk erg veel van leren! We hadden ook
een orkest met violen, fluiten, celli en niet te vergeten het slagwerk met de tamboerijn.
Daarnaast hadden we een fluitensemble voor de gevorderde fluitisten. Tussendoor was
er natuurlijk ook nog tijd voor andere gezellige dingen.
Ook waren er masterclasses waar we individueel les kregen. Daar kregen we tips om
ons solostuk nog beter te maken; we gaven namelijk ook een soloconcert. Voor de
beginners was het ook heel leuk georganiseerd. Zij hadden bijvoorbeeld klaplessen,
zodat ze ook mee konden doen met het concert en hun ouders mochten natuurlijk ook
meedoen. Na de masterclasses en de andere lessen was het alweer tijd om te dineren. Na
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het eten hadden we nog een les met het fluitensemble en daarna was er voor de ouders
een ouderavond. De middelbare scholieren gingen gezellig samen spelletjes doen.
Na een heleboel gezelligheid gingen we in de late uurtjes slapen.
Zondag (24 april)
De wekker ging wederom al om zeven uur ook zaten we een uurtje later weer aan het
ontbijt. Om negen uur begonnen namelijk de eerste groepslessen. Daarna gingen we
voor de laatste keer oefenen met het fluitensemble en ten slotte met het orkest. Na de
lunch gingen we onze koffers inpakken en de kamers opruimen. Om half drie begon
het concert en het was erg leuk om te horen wat de rest geoefend had. Daarna moesten
we jammer genoeg afscheid nemen. We kijken terug op een superleuk en -gezellig
weekend!
Myrthe Pasman (15 jaar)

Onze jongste deelneemster aan de
workshop in Biezenmortel, met
een door Laura getoverd viooltje
waardoor ze echt met de les mee
kon doen, en dat deed ze!
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BIEZENMORTEL
Het was erg leuk in Biezenmortel want we hebben veel geleerd en samengespeeld.
Het muziekweekend was voor viool, dwarsfluit en cello.
We hadden verschillende onderdelen zoals groepslessen, orkest en masterclass. Op zaterdag
waren er 2 concerten om onze solo’s te spelen en op zondag hadden we het slotconcert. Wat ik ook
heel erg leuk vond waren de pauzes, want daar deden we van alles, groepsspelletjes, bijvoorbeeld
weerwolven in de grote tuin of verstoppertje in het klooster. Wat ook interessant was was de
masterclass want daar leer je echt heel veel van. Nieuwe dingen zoals vingergymnastiek, de
beweging van je pols als je strijkt en ook verbetering van houding, daar was ik echt blij mee.
We hebben veel gerepeteerd voor de groepsstukken, dat waren ook leuke lessen, we moesten ons
bijvoorbeeld verbeelden dat er een “mousfant” is, dan begint het klein (P) en eindigt groot (F).
We hebben ook lekker gegeten ook al vonden sommigen dat het beter kon.
We werden ook aan dingen herinnerd die we eigenlijk al wel wisten, zoals dat je naar elkaar moet
luisteren of niet moet gaan babbelen.
En de docenten die kwamen van alle kanten zoals: Italië, Spanje, België en noem maar op.
Olivier
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We zijn blij en trots jullie al de data voor de workshop in Biezenmortel 2023 mee te kunnen delen:

21-23 APRIL 2023
Zet het alvast in je agenda!

A WONDERFUL WEEKEND FULL OF MUSIC – ABROAD!
Maria Blom, Sweden
Arvid, Viktor and me (their mother) went all the way from Stockholm, Sweden, to this
workshop in Biezenmortel and the kids thought, it was a real adventure! It was their
first time in the Netherlands and they very much appreciated the joyful atmosphere,
the kindness of the people and the food.
Arvid, who is 7 years old, was at first a little bit confused as he doesn’t speak English
nor Dutch, but after a day he understood some words and could follow the lessons
better. “The best part was the CML class”, he tells me (Red. CML = Children’s Music
Laboratory).
Viktor, who is 14, had hoped fore a little more international mixture of students, but
he came along really well anyway: “I think that the teachers were very skilled and
pedagogical. It was fun to play in the groups and I learned a lot during those two days”.
I, as an adult and mother, think that the camp created a great opportunity for the kids
to se a little bit of Europe and to meet people of their own age in a different country. I
really recommend you all to take the chance to go abroad with your instruments and
play whenever you can get the chance!
Kind regards from a sunny Stockholm,
Maria Blom (mother of Arvid and Viktor Lundquist)

7

SUZUKI CHANGED MY LIFE
MASAAKI HONDA, M.D.

Boeksamenvatting van Laura Keuzekamp

Introductie
Dit boek is geschreven door de vader van één van de eerste leerlingen van Dr. Suzuki.
Het is een fijn boek om te lezen, omdat het geen droge opsomming is van gebeurtenissen en
feiten, maar een subjectieve kijk in de wereld van de Talent Education beweging.
Ik denk dat voor Dr. Honda geldt dat zijn leven aanzienlijk rijker werd door de
ontmoeting met Dr. Suzuki en hij zo de kans kreeg om een groot netwerk op te bouwen van
meer of minder invloedrijke mensen die hem konden helpen de ideeën van Dr. Suzuki over
de wereld te verspreiden. Dit ging niet altijd zonder slag of stoot, maar onder het motto (dat
vaak terugkwam in dit boek) “waar een wil is, is een weg”, kreeg men veel gedaan. Door veel
mensen te ontmoeten en samen te werken werden deze mensen al snel vrienden en hebben
zij er steeds voor gezorgd dat Dr. Suzuki, Dr. Honda en de leerlingen zich overal ter wereld
welkom en thuis voelden.
Zelf heb ik ook al een paar keer het welkome gevoel gekregen omdat je “er één van
Suzuki” bent, voor mij een van de meest waardevolle lessen die ik al heb mogen leren tijdens
de opleiding: wanneer je zelf een eerlijk en openhartig leven leeft, zullen mensen jou ook
open en eerlijk ontvangen.
Ook in dit boek kwam weer meerdere malen naar voren dat het echt de Mother Tongue
Method is waar de hele Suzuki Methode omheen gebouwd is. Dr. Honda had ook
ervaren dat veel vaardigheden die men in het dagelijks leven nodig heeft al van zeer
jonge leeftijd aan kinderen aan te leren zijn. Zelf heeft hij er jaren over gedaan om zich
deze vaardigheden eigen te maken, maar zag na het starten van de Talent Education het
proces bij veel jonge kinderen al sneller gaan.
Wat me verder opviel in dit boek, is dat Dr. Honda de omgeving van alle gebeurtenissen
zeer gedetailleerd omschrijft, liefde en respect voor de natuur is door het gehele boek te
voelen. Zelf heb ik moeten leren dat liefde veel verder gaat dan “ik hou van jou”; liefde is
ook genieten van een mooie zonsondergang, een kleurrijke bloem in de tuin, genieten van
mooie muziek, etc. Opgevoed met liefde is misschien ook opgevoed worden met een open
blik naar en respect voor de omgeving.
Quotes
Hier onder zal ik wat quotes noemen die mij erg aanspraken tijdens het lezen.
“Failure in education is mostly due to overlooking the missing link or to not understanding the
importance of filling the gap at an early stage.” (p. 17)
“I will never forget the first day I went to this pool. Of course I could not swim at all, but paddled
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wildly, churning the water. After struggeling for more than thirty minutes, however, I was able to
swim about five or six yards. It was much easier the next time and I could swim a considerable
distance. If you once learn something through your body, like swimming or riding a bicycle, you
are not apt to forget it easily.” (p. 26)
“The best remedy to heal an inferiority complex is to give a child something he can be proud of – a
little limelight or praise to bring out his confidence.” (p. 27)
“[…] in Honolulu someone gave me a whole branch of ripe yellow bananas. After leaving the port,
I peeled one with eager haste and almost swallowed it whole. It was so delicious that I ate another.
This kept on until I finished nearly half a dozen. But somehow the last wasn’t good at all. Maybe
it wasn’t ripe; so I tried another. As I began munching and though I tried, I could not proceed
any further. From that day on the mere smell of a banana made me nauseated, and, much to my
dismay, I had to throw all the rest into the ocean. This taught me another lesson, that I should not
crave something even though I liked it very much; also, that there is always a litmit to one’s desire,
be it food or material goods.” (p. 29)
“Looking back on this, I now think my parents were partly to blame. I should have entered the
fifth grade at the outset instead of the sixth. It is much easier to climb up from below than to stay
repeatedly on the difficult step.” (p. 36)
“Though I did not always joined their talks, I learned a lot.” (p. 41)
“The function of immunity is wonderful. If this phenomenon could be applied to a child’s
mentality, it should inhibit evil entering his mind. For instance, if a child is brought up in a good
environment an exposed only to good from a tender age, then if evil happens to enter, the senses
will work to neutralize or even to counteract this antigen. At least the mind would be so uneasy
that it could not tolerate the evil taking root within it.” (p. 42)
“When given a certain project, we think it seems easy to proceed. But in reality it is not so easy.
You must have a will, a strong desire to overcome adversity; once you begin, it is not so difficult.
From a distance, you think the road must be blocked, but when you approach that point, you can
find a way. To accomplish something worthwhile, you must always have a strong will and a strong
body. After you have proceeded to a certain point, you will be encouraged to go further. In fact, you
can develop some motivation which will enable you to go still further.” (p. 49)
“You can never put your feelings into your speech unless you have it all well-memorized without
a single mistake. […] The important thing is to memorize so well that you will not fail under any
conditions. […] I found that if you memorized well you could then brush up on your pronunciation
and could concentrate on your feelings. To memorize is important but to memorize well is more
important and this can develop real ability.” (p. 50)
“Though I am aware that without love, there cannot be a happy home, still I admit that there
must be more than love to make a happy home. Each home has its traditions, customs, and way
of living. Preserving the good in this tradition and absorbing the advantages of another home
will develop a new life to higher standards. If we were so meek as to follow blindly our parents’
instruction, we would live 90 percent of the time as our parents did. And if this were so, culture
would simply decline by generations.” (p. 65)
“If the physical constitution can change like this, there is a great possibility that the brain can also
change. If the brain could be developed so as to absorb good and not tolerate evil, then we must
find the way to stimulate the brain towards this end.” (p. 80)
“Mr. Suzuki always stresses that children must master each piece before proceeding to the next
one. With this approach, the pupil will develop sufficient technique to master the new, more
difficult piece. Otherwise, it is like constructing a building on a loose foundation. The further
you go, the more difficult it will be, and both mother and child will feel as though they are facing
insurmountable obstacles.” (p. 94)
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“One of the most important ways to motivate people is to have them accomplish something. A
feeling of success is apt to lead to increased motivation, and from this motivation further success
will follow.” (p. 96)
“While the child’s progress for the first year may not be phenomenal, he picks up speed during the
following years, and his good foundation, plus the repetition factor, cause very rapid growth. […]
There are no contests, no vying for honours or ‘first class’. Instead, there is a wonderful spirit of
cooperation, of mutual respect, and of sympathetic enjoyment along with the serious study of the
violin.” (p. 117-118)
“The students chose subjects according to their interests. Naturally, they enjoy this and as a result
achieve mastery in this line. Once they master a subject, […] they develop confidence in themselves
and gradually conquer subjects which they dislike. Once they begin liking the subject they will succeed.”
(p. 121)
“The word preparation is stressed in lessons. The motto is: First fingers; second, bow; third, start.
Instructors always say this to the children. Needless to say, to play the violin, the left hand must be
in the correct position and fingers must press the correct point on the string, and that point only.
Fingers must always be trained to press this correct point and not shift up and down, seeking to
find it. Unless fingers press the correct point, good tone will not be produced. This, however, does
not eliminate the need to adjust the fingers to the correct pitch. This technique is fundamental and
should be mastered at an early stage. The tendency of human nature is to start before preparations
are well made. Preparation must be made in attitude and mind before bowing.” (p. 125)
“I thought it was good for the students to have a view outside. Music is not composed of notes only.
It is important in music not only to read notes faithfully or touch keys skilfully but also to have a
serene feeling which can be developed by appreciating the beaty of nature.” (p. 169)
“Ability or talent will be developed by a good environment. It is difficult, however, to define what
a good or bad environment is.” (p. 169)
“What is environment?” (p. 169-171)
“All human beings have faults. If we find fault with the people we associate with, we will never
make friends. I think it is the same with nations. We alle have faults but we also have good points
and we should always think of the good points first.” (p. 181)
“These children had never seen these pictures but something seemed to attract them and I learned
that when children develop good abilities, they can understand other arts.” (p. 201)
“Often we make prophecies from our own viewpoint, thinking others might not like this or that,
especially if they are children. We must acknowledge that children possess much higher potentiality
than we think; thus it is important to give them what is good. And it isn’t necessary to consider if
they like it or not from our standpoint.” (p. 216)
“By learning violin or piano children will not only learn music but also many other good qualities.
In short, it is education by music, not education in music.” (p. 222)
“The success of a programm depends on many factors, but the key role is that of the teacher. More
teachers need to look at their own beliefs about teaching and the goals they set for students. Very
often instructors involved in performance music activities become so preoccupied with the end
result they forget about the process and the individual students.” (p. 226)
“What we have witnessed is a matter of great importance. Many American children have travelled
far to join the concert. There children are descendants of different nationalities. They have played
with the Japanese children side by side. It is not the matter of difference in skill but the important
thing is to play together with no prejudice or discrimination. I hope that all children in the world
will play like this in the future.” (p. 236)
“You see this is a very simple flower that grew by the road unnoticed and even trampled. But if
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you observe it carefully you will see the beauty of the shape and colour. We are apt to be attracted
to something more colourful and glamourous, but you should know that beauty exists even in these
unknown flowers.” (p. 248)
“[…] it behoves us to find out together what is the best in each of the cultures of the world, what is
good and beautiful and dignified and stimulating from each culture, and to pass these things on to
all children in the world.” (p. 266)
“It is the children of the world who will solve the future problems, because we don’t know how. So
somehow we must give children the opportunity to be better people.” (p. 289)
Samenvatting geschreven door Laura Keuzekamp, Suzuki viool docente, Den Haag

info@vio
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GITAARKAMP - 2022
Drieëtte Reesinck

Mooie herinneringen…
Ons eerste gitaarkamp in 2018 was met 17 kinderen een groot succes. Mooie herinneringen… Dat iedereen dit nog wel een keer wilde was duidelijk, hooguit misschien
ietsje dichter bij huis. Dus gingen wij op zoek naar een mooie locatie, nu in de buurt
van Amersfoort. Dat vonden we in Baarn, midden in het bos! We hadden er zin in,
maar april 2020 werd gecanceld… En 2021 ook… Eindelijk, van 22-24 april 2022 kon
het echt doorgaan!
Met het inmiddels verdubbelde aantal van 34 kinderen, waarvan 8 uit België en Duitsland, hadden we een vol programma en kregen we vanaf vrijdagavond lessen van: Gillian Omalyev (D), Willemijn Vermeir (B), Carolina Folmer (D) en ondergetekende
(NL). Daarnaast leerde Silvina Masa ons met veel enthousiasme authentieke Argentijnse dansen. Annemarie Timmer deed een experimentele improvisatieles en Silvan
Liklikuwata kwam spontaan langs om Music Mind Games te doen met de jongste kinderen. Iedereen zette zich volledig in en dat was te merken. Dank nogmaals aan alle
docenten en aan alle hulpvaardige ouders!
Kleine pechgevallen zijn natuurlijk altijd vervelend, zoals een kapotte knie of een vergeten thermosfles, maar dat Pelle, in al zijn enthousiasme, zijn pink brak, was een domper, die pas zondagavond tot ons doordrong. We hopen met elkaar op een voorspoedig
herstel, zodat hij op termijn zelfs weer volop gitaarspelen kan!
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Voor de rest hadden we een fantastische tijd en inspireerden we elkaar met muziek,
dans, sport en spel, plezier, natuur, samen eten, knutselen met ‘meester Paul’, tekenen,
broodjes bakken, vuurtje stoken, gezellig babbelen, enz. Kortom, alles wat hoort bij een
gitaarkamp.
Omdat foto’s soms meer zeggen dan woorden, hierbij een selectie van het beeldmateriaal (dat is gemaakt door Pelle Bruning, toen hij nog niet bij de EHBO zat en 2 andere
ouders). Dank daarvoor!
En tja, nu is ook dit tweede gitaarkamp ineens alweer verleden tijd. Wat overblijft zijn
hoofdzakelijk…
Mooie herinneringen!
Drieëtte Reesinck, Suzuki Gitaardocent Amersfoort.

JOURNEY DOWN THE KREISLER-HIGHWAY
CRAIG TIMMERMAN

Samenvatting: Laura Keuzekamp

Introductie
Net als “Suzuki Changed my Life” van M. Honda is dit boek ook
geschreven door iemand die voor langere tijd dicht bij Suzuki stond,
dit keer als student om te leren lesgeven volgens de Suzuki Methode.
Waar het boek van Honda voornamelijk beschreef hoe Dr. Suzuki
in het leven stond en welke normen en waarden hij nastreefde, is
het boek van Craig Timmerman meer een beschrijving van situaties
waaruit je kunt opmaken welke normen en waarden Dr. Suzuki had
als vioolpedagoog. Een aantal zaken die ik erg waardeerde tijdens
het lezen, zal ik hier onder samenvatten.
Omgeving
Eigenlijk weet iedereen het; de omgeving waar je in opgroeit, bepaalt hoe je bent als
mens. Als ouder van een Suzuki-leerling geef je het meest waardevolle cadeau aan je kind:
muziek. Door muziek als een nieuwe taal te beschouwen, zie je direct wat er moet gebeuren
om je kind daarin te laten excelleren. Woorden die vaak terugkomen om te beschrijven op
welke manier de docent en ouder het kind moeten stimuleren, zijn: joy, pleasure, sparkle, etc.
Wat helaas vaak te zien is, is dat zelfs gerenommeerde docenten een sfeer creëren
van oordeel en kritiek. Op die manier is het erg gemakkelijk om iemand het plezier in
het musiceren te ontnemen. Het is beter als de leerling op een positieve manier wordt
gestimuleerd naar antwoorden en oplossingen te zoeken, daar heeft hij op de lange termijn
veel meer plezier van. Ook bij het lesgeven is het zo dat elke actie een gelijkwaardige réactie
geeft. Wanneer de leerling onder grote druk wordt gezet om te presteren en het altijd maar
beter te doen, zal die uiteindelijk zich gaan verzetten. Een leerling zal juist meer groeien
en leren wanneer hij voelt dat hij geaccepteerd wordt zoals hij is en de vrijheid krijgt om
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zich te ontwikkelen. Uiteindelijk proberen we via de muziek mooie en nobele mensen
te maken die samen een betere wereld maken, één voor één.
Een heel jong kind is van nature niet oordelend en wantrouwend, dat wordt vaak pas op
latere leeftijd “aangeleerd”. Het is altijd zo dat dit onder invloed is van hoe de ouders
laten zien hoe zij hun leven leven. Sommigen leven hun leven vanuit liefde, anderen
leven oordelend en wantrouwend. Kinderen zijn erg sensitief en pikken dit op, zonder
dat we het woordelijk moeten uitleggen. Het zou geweldig zijn als meer volwassenen de
voordelen zouden zien van het omgaan met heel jonge kinderen, want we kunnen zo
veel van ze leren. We zouden door te leren van deze kinderen veel meer vreugde, liefde,
spontaniteit, wijsheid, etc. kunnen ervaren.
Ook is er natuurlijk de praktische kant van het creëren van de juiste omgeving: zorgen
dat muziek verweven raakt met het dagelijks leven. Wanneer Dr. Suzuki zei dat je de
opname 10.000 keer moest luisteren, dan meende hij dat echt. Door iemand de kans te
geven zo veel herhalingen te doen – ook met oefeningen en speelstukken op de viool – geef
je de leerling de kans om het iedere keer beter te doen en uiteindelijk iets tot het hoogste
niveau te brengen.
Liefde voor de natuur
Wat in dit boek erg vaak wordt beschreven, is hoe Dr. Suzuki zijn studenten liet
kennismaken met de schoonheid van de natuur. Meer dan eens wordt aangehaald dat het
niet mogelijk is een goede musicus te zijn zonder de natuur te waarderen en dat dit ook
terug te zien is in andere aspecten in het leven. Waar Timmerman vaak naar verwijst is de
quote: “The only constant is change”. Hij stelt dat we eigenlijk vaak bezig zijn ons te verzetten
tegen veranderingen, maar dat deze tegelijk onvermijdelijk zijn. In het dagelijks leven
worden we veelal overspoeld met sociale media en worden we van alle kanten afgeleid van
puurheid. Het zou goed zijn de tijd te nemen om goed om je heen te kijken naar ongewone
en opmerkelijke dingen. Overal is schoonheid te vinden, als je er maar naar zoekt.
Luisteren
De meeste problemen die je ondervindt in de muziek kunnen worden verholpen door
goed te luisteren. Dr. Suzuki schrijft voor om de opnames van de te leren stukken meerdere
keren per dag af te spelen, zodat ze goed in het gehoor komen. Wanneer je uit het hoofd
studeert, heb je meer ruimte om de tips van een les te verwerken en kun je zeer effectief
werken. Door veel te luisteren, zul je ook snel merken dat het memoriseren eenvoudiger
wordt.
Het eerste grote voordeel van het luisteren naar de opnames is dat het aanleren van
muzikaal gevoel veel gemakkelijker gaat. Zonder muzikaal gevoel horen we alleen kale
noten. Na verloop van tijd zal de leerling verschil merken en na een lange tijd wordt
het iets dat is geïnternaliseerd. Voorwaarde is wel dat een stuk zo goed gekend is, dat
men boven de noten kan uitstijgen en op zoek kan gaan naar beweging en leven in de
muziek.
Een tweede voordeel van de opnames is dat de opname, in tegenstelling tot een levende
pianist, de leerling niet zal volgen. Als musicus heb je een bepaalde musical sense nodig
die aangeleerd dient te worden. Door een leerling in een ongedisciplineerd tempo te laten
spelen, wordt dit niet ontwikkeld; een leerling zal moeten leren de muzikale lijn te volgen
no matter what en niet de muzikale lijn om te buigen omwille van een lastige passage.
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Ten slotte is natuurlijk algemeen bekend dat de opnames ook helpen om de leerling
een performance-gevoel te geven. Wanneer de leerling op een mooie muzikale manier met
de opname kan meespelen, is hij er écht klaar voor om met het volgende stuk aan de slag te
gaan.
De perfecte docent?
In het boek wordt ook veel geschreven over hoe je kunt of wil zijn als docent en hoe je er
voor kunt zorgen dat je leerlingen zo veel mogelijk open staan voor hun eigen ontwikkeling
die via de viool veel breder uitpakt dan alleen het goed leren vioolspelen.
Naast het creëren van een zo rijk mogelijke omgeving, is het ook belangrijk om je als
docent bewust te zijn van je woordkeuze. Zo is het belangrijk altijd te zeggen wat je van
een kind verwacht, in plaats van wat je juist niet verwacht, bijvoorbeeld: “Wat fijn dat je
even stil kunt staan”, in plaats van “Sta niet zo te wiebelen”. Ook moet je eerlijk zijn in je
lichaamstaal; kinderen voelen het aan als je gevoel en je daden niet overeenkomen en zullen
daar altijd op reageren. Ook in het hier-en-nu zijn is erg belangrijk en geeft de leerling het
gevoel belangrijk te zijn voor de docent op dat moment.
Het lesgeven aan tieners kan erg lastig zijn. Timmerman beschrijft aan de hand van een
anekdote (zie p. 82) over het kano varen hoe je als docent flexibel kunt zijn. Belangrijk
is om altijd goed te blijven observeren en vooruit te kijken, weten welke obstakels
er komen. Op die manier kun je op een bepaalde snelheid blijven bewegen en met
minimale inspanning kleine aanpassingen maken waardoor je niet in de problemen
komt. Op deze manier houdt je de juiste controle en blijft de weg plezierig voor alle
partijen.
Dr. Suzuki, zo beschreef Timmerman, maakte er een gewoonte van om eigenlijk geen
antwoorden te geven. In het normale dagelijks leven zijn we al erg gewend dat alles voor ons
wordt uitgespeld, maar uiteindelijk leren we meer van de zoektocht naar een oplossing voor
een probleem en hebben we meer plezier van het traject waarin men steeds enthousiaster
wordt naarmate het doel duidelijker wordt. En daarnaast geldt natuurlijk de vuistregel:
“Understanding is not ability. It is knowledge. Practicing 10.000 times with understanding – this
makes ability”. En ook de uitspraak “Make every move count. Then, slow down, don’t hurry,
and it works”, geeft een goed beeld van hoe men de weg naar de oplossingen het best zou
bewandelen.
Ten slotte is het belangrijk om te weten wie jij wilt zijn als docent en je geen zorgen
maken over of je genoeg weet. Zolang je lesgeeft vanuit liefde – voor wie of wat dan ook –
heb je al de juiste basis. Zo kan bijvoorbeeld een knuffel vaak meer doen voor de leerling
dan welke ingewikkelde oefening dan ook. Iedere docent is op een bepaald moment de
belangrijkste docent voor een leerling, belangrijk is om je te realiseren dat iedereen dingen
anders ziet en we veel van elkaar kunnen leren. Het is belangrijk om verder te kijken dan
je eerste oordeel, te kijken naar wie en wat er achter bepaald werk zit en hoe je dat kunt
waarderen.
Samenvatting geschreven door Laura Keuzekamp, Suzuki viool docente, Den Haag
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