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GEFELICITEERD
Van 19 tot en met 23 juli vond in de Academie voor Muziek, Woord en Dans te Herntals 
(België) eindelijk weer een Viola level 1 en 2 conversion course plaats, op initiatief van 
de Vlaamse collega’s. Allen zijn de onder de bezielende leiding van Joanne Martin 
gecoached en voor het examen geslaagd. 
Op de foto van links naar rechts: Paloma Ortas Gabarre (Maastricht), Donatella Paiano 
(United Kingdom), Monique Dowgwillo (Amsterdam), Laura Keuzekamp (Den Haag), 
teacher trainster Joanne Martin (Canada), Lieselotte Crols (België), Katrien de Munter 
(België).

Brendan Conroy (Suzuki cello) bereidt zich voor op zijn teacher trainerschap: hij is 
aangenomen als Instructor bij de ESA. Gefeliciteerd, Brendan en succes met de training 
de komende tijd!

Voorpagina: collage met foto's gemaakt tijdens European Suzuki Children's Convention 
in Italië afgelopen zomer.
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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Liesbeth Bloemsaat

Eerst een paar woorden over Cuneo 2022 – wat een fantastisch gebeuren: inspiratie 
voor jong en oud! Het kleine Italiaanse stadje Cuneo barstte deze zomer een week lang 
uit zijn voegen en uit allerlei hoeken en gaten, hoeken van straten, kerken en theaters, 
scholen en gymzalen stroomde muziek, uiteraard Suzuki muziek: tegen de 600 leerlingen 
en rond de 150 docenten uit vele verschillende landen konden eindelijk bijeenkomen 
voor de European Suzuki Children’s Convention. Bijzonder indrukwekkend waren de 
avondconcerten in het sportstadion even buiten de stad. Verschillende Suzukischolen 
en -instrumentgroepen presenteerden zich in enthousiasmerende perfomances. 
Vertegenwoordigd waren violen, altviolen, cello’s, contrabassen, mandolines en gitaren, 
harpen dwarsfluiten, zangers en zangeressen, piano’s en accordeons. 
 Ikzelf had twee van de acht groepen met de jongste deelnemertjes onder 
mijn hoede en verzorgde iedere dag twee lessen Children’s Music Laboratory (CML). 
‘s Middags hadden we de gezamenlijke repetities voor onze mini-opera “Che bella 
storiella” in het prachtige kleine theater van Cuneo. Opera, dat was het thema voor deze 
Children’s Convention, bedacht en georganiseerd door Marco Messina, Suzuki fluit 
docent en bekenderwijs specialist en teacher trainer voor CML. Ik was vereerd dat ik als 
enige buitenlandse CML docent twee groepen onder mijn hoede mocht nemen, maar 
omdat ik uiteraard ‘s ochtends voor mijn lessen aan, voorbereidingen aan het treffen 
was en er na de lessen direct lunch was, bleef tot  de repetities in de namiddag aan het 
andere eind van het stadje geen tijd om zelf nog bij andere lessen te observeren… dat 
is duidelijk wel een minpuntje als je zelf als docent aan zulke workshops deelneemt. 
Gelukkig leer je ook tijdens het lesgeven ontzettend veel bij, dolgelukkig voel je je, als de 
kinderen en ouders je instructies goed oppikken en met steeds meer plezier en zekerheid 
aan de perfomances deelnemen. ‘s Middags in het theater mochten de ouders er steeds 
niet bij zijn in verband met covid regels, maar de kinderen waren helemaal in vorm en 
gedroegen zich opperbest, de ene groep op het toneel, de andere groep in de zaal, kijkend 
naar wat de groep op het toneel deed. Begeleid werden we door de accordeonisten onder 
de bezielende leiding van Elene Enrico, de geniale geest achter het hele Children’s Music 
Laboratory programma én de geniale geest achter het  in ontwikkeling zijnde Suzuki 
accordeon programma. Wat een energie en ideeën heeft die vrouw toch altijd weer, 
een vulkaan noem ik haar altijd, ze blijft maar ideeën spuwen en uit de vruchtbare lava 
ontstaan bloeiende muzikale landschappen. Ik zit weer vol ideeën door haar.
 Overdag speelden er in Cuneo ook op straat overal kinderen muziek, en dat 
terwijl het normale programma al vol was. Heerlijk om overal enthousiaste groepjes 
bezig te zien die ook rijkelijk applaus oogstten. Het afsluitende concert in het grote 
sportstadion even buiten de stad was ook een belevenis, hoewel de kinderen (vooral de 
kleinsten) wel heel geduldig moesten zijn, voordat hun instrumentgroep aan de beurt 
was. Iedere instrumentgroep kwam met soms meerdere stukken aan de beurt en vooraf 
was er vanaf een uurtje of 8 ‘s ochtends al de generale repetitie, waarbij iedereen al 
aanwezig was en dus lange tijd op een plek moest zijn met instrument en zonder ouder 
erbij. Flesjes water werden uitgedeeld en natuurlijk ontstonden er her en der kleine 
overstrominkjes, ik was vliegende keep voor allerlei incidentjes en liep af en aan met 
papier in de hand om plassen water op te vegen, kindjes aan de hand naar de wc te 
begeleiden en weer terug naar hun plek te brengen. De kinderen werden van alle kanten 
uiteraard in muziek gebaad als instrumentgroepen hun perfermances oefenden. 
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 Tijdens het afsluitende concert traden ook een operazangeres en een operazanger 
op, begeleid door alle instrumenten in het stadion, dat was een zeer indrukwekkend 
moment… voor mij een heel speciaal moment met een hoog hilarisch gehalte… ik zat 
namelijk op de grond naast het kleinste accordeondeelnemertje, een meisje van een jaar 
of 5, die het al een tijdje niet meer volhield en moe was… kort voor het moment suprème 
met de operazangers zag ik vanuit de tribune, dat ze dreigde in slaap te vallen met de 
zware accordeon op schoot. Ik ben erheen gerend en ben naast haar gaan zitten, haar 
en haar accordeon steunend vanaf beneden, vlak achter de benen van de zanger, die er 
uit volle borst zijn solo stond te zingen… ik hield het niet meer van het lachen… pas 
bij het volgende stuk kon ik me weer vrij bewegen en het meisje, dat dwars door alles 
heengeslapen had, leunend op haar accordeon, van haar last bevrijden, die zat namelijk 
achter haar rug vastgemaakt. Tja, als je in slaap valt, kun je dat niet zelf losmaken.

   Nu zijn we zijn alweer een aantal weken na de zomervakantie bezig met het nieuw 
schooljaar, ik zit vol nieuwe plannen om naast de ‘normale’ stukken ook weer nieuwe 
dingen samen met de leerlingen te ontdekken: ik heb een paar Halloween ideeën maar 
ook traditionele meerstemmige kerstspeelwensen die ik naast het standaard programma 
wil inpassen. Uiteraard ga ik ook weer kijken of ik speelwensen van leerlingen zelf kan 
vervullen, zoals die van Arthur (8) die bij de eerste les na de vakantie binnen kwam 
stormen en riep dat hij helemaal dol is op het liedje “Blue” van “Eiffel 65”…nooit gehoord, 
nooit van de band gehoord, en eerlijk gezegd vind ik het nadat ik het beluisterd heb een 
beetje een nietszeggend liedje… het laat mij persoonlijk volkomen koud, máár als Arthur 
staat te springen om het te kunnen spelen (hij heeft me al twee keer gevraagd) dan denk 
ik: “laat ik eens kijken, wat er voor ‘teaching points’ in te vinden zijn”. Hij kan al twee 
vingerpatronen op de viool, die met de hoge tweede vinger en die met de lage tweede 
vinger en hij is ook al gewend aan het gebruik van de vierde vinger… met “blue” zou 
hij “gedwongen” zijn ook het patroon met de lage eerste vinger en de lage vierde vinger 
te leren… bij de meeste leerlingen niet het meest favoriete vingerpatroon, dus denk ik 
dat het voordelig zal zijn, dat hij nu zelf dit liedje perse wil spelen en dus ook perse het 
nieuwe patroon zal moeten beheersen. En het allergrootste voordeel van het liedje: het 
bestaat uit een paar korte muzikale zinnen die steeds licht gevarieerd worden en vooral 
heel vaak herhaald worden, dus wat wil ik meer?! Perfect: een klein motief met een nieuw 
element dat om veel herhalingen vraagt, helemaal in de zin van Suzuki. Ik zal zien wat 
het wordt en of hij de nieuwe uitdaging aangaat en volhoudt, in ieder geval een goede 
voorbereiding voor de g-mineur stukken in boek 3! Ik wordt hier heel blij van; leerlingen 
die met eigen ideeën en wensen komen. Soms kun je ze inpassen en er een didactische 
draai aan geven, soms ook moet je realistisch zijn en duidelijk maken, dat degene eerst 
tot stuk x of y gekomen moet zijn, bepaalde technische vaardigheden moet beheersen 
om daaraan te kunnen beginnen omdat anders mislukking voorgeprogrameerd is. Dit 
in passende stappen goed voorbereiden en begeleiden, zodat het voor de leerling een 
succes wordt, dat vind ik een van de mooiste aspecten van het lesgeven volgens de Suzuki 
methode. Ik wens iedereen, leerlingen, ouders en collega’s een goed en mooi lesjaar met 
niet al te veel C…perikelen en mooie nieuwe projecten om naar uit te kijken.

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht, Suzuki (alt)viool en CML docente, Den Haag
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Children’s Music Laboratory Teacher Training 2023
NETHERLAND and BELGIUM

Children’s Music Laboratory program (CML) is designed as pre instrument introduction. 
CML anticipates and helps to develop of some necessary skills. It is born through the 
observation of the children in their approach to the music and to the instrument in 
Suzuki Method, in the light of scientific studies, in Italy, 35 years ago by Elena Enrico. 
Nowadays CML is a "path" that can be used like "preparatory and parallel" in Suzuki 
Method, but also in traditional music schools or even like a full formative musical 
activity in nursery and primary schools. 
Some training courses for nursery and primary school teachers have been officially 
recognized by the Italian Ministry for Education, University and Research and the 
Musical Garden Association is among the subjects accredited by the Italian Ministry 
about research and promotion on the topic of creativity.
Nowadays also thanks to the efforts of teacher trainer Marco Messina, CML is 
widespread not only in Italy but also in other European countries.

Since 2007 Children's Music Laboratory has been widespread and used in The 
Netherland and Belgium with dozens of enthusiastic teachers.
The next teacher training course will presumably start in February 2023. The course 
will include “live” and “online” meetings. Further updates coming soon. 
If you are interested, please do not hesitate to write to m.messina@musicalgarden.it
Info on www.musicalgarden.it and Facebook Children’s Music Laboratory

BIEZENMORTEL: INSPIREREND!

Wat was het fijn om weer bij een Suzuki weekend te zijn. Het was zo inspirerend. 
Enkele hoogtepunten voor mij: Wilfried van Gorp met T.O.N.E. = Tonalization, 
Old piece, New Piece, Every Day. Ga ik zeker toepassen bij mijn eigen leerlingen. Juan 
Carlos Navarro met het Bach dubbelconcert. Hij had een inspeeloefening voor de 
pubers die precies bij hun leeftijd pasten: op liedjes van Taylor Swift deden ze samen 
arm- en handoefeningen, inclusief het meespelen met de toonladder van D. Gelijk een 
tonalization oefening. Johannes Lievaart, wat was het fijn om hem weer te zien. Zo 
energiek met Seitz 2. Gerda Thorn en Monique Dowgwillo: complimenten voor het 
goed georganiseerde weekend. Kortom: graag op naar de volgende Suzuki event!

Heleen De Witte



Deel 1: The Man

Wat in het eerste deel van dit boek over het leven en 
werk van Dr. Suzuki sterk naar voren komt, is zijn 
motivatie om te blijven ontwikkelen. Als je gelooft 
in wat je doet, dan is het een kwestie van tijd en hard 
werken om waar je in gelooft te verspreiden, mensen te 
raken en je doelen te bereiken. Het levensmotto van Dr. 
Suzuki was “Character first, ability second”. Daarbij moet 
je zo veel mogelijk bij jezelf blijven, want erger dan een 
ander te misleiden, is jezelf misleiden. 

De grote kracht achter het bereiken van je doelen is 

de life force. Deze kracht maakt dat wij onszelf willen ontwikkelen door middel van 
ontdekken en ervaren. Omdat wij een goed geheugen hebben, kunnen ervaringen 
worden opgeslagen en later omgezet worden in kennis en vaardigheden. “The human 
heart, feeling, intellect, behaviour and even the activity of the organs and nerves, all are but 
part of the life force. We must not forget that man is the embodiment of the life force and that 
it is the power of the life force that controls human seeking and finding”. 

Het gaat er niet om wat iemand heeft of kan, maar het gaat om het karakter. Om 
bijvoorbeeld een muziekstuk goed te kunnen spelen, is het niet alleen belangrijk om 
de noten te kunnen spelen, maar óók om te weten wie het stuk geschreven heeft en 
wat het verhaal is achter de noten. Ook bij de Talent Education van Dr. Suzuki wordt 
niet geprobeerd om professionele musici te trainen, maar juist om het karakter van elke 
leerling te verfijnen tot het hoogste niveau, zodat hij daar later in welk vakgebied dan 
ook nog profijt van heeft. 

Om dit gedachtengoed zo veel mogelijk over de wereld te verspreiden, kreeg Dr. Suzuki 
hulp van veel mensen en instanties. En als het linksom niet ging, dan probeerde hij het 
rechtsom nog eens. Alles om er voor te zorgen dat door kinderen middels muziek op 
te voeden volgens de stroming van de Talent Education, uiteindelijk de wereld een klein 
beetje beter zou worden. Vooral jonge kinderen hebben het grote vermogen om zich snel 
en gemakkelijk aan te passen aan elke nieuwe omgeving. “A beautiful tone, beautiful heart” 
en “Sound has life and soul without form” zijn twee citaten die goed bij dat idee passen.

Iedereen zou graag willen weten hoe iemand muzikaal wordt. Dr. Suzuki gelooft dat 
muziek rechtstreeks naar ons hart gaat en dat dit het meest effectief is in de eerste jaren 
van het leven van een kind. Docenten en ouders die denken dat zij op een gemakkelijke 
manier dit kunnen bereiken, hebben het mis. Alleen door het leveren van voldoende 
energie, het hebben van een goede dosis fantasie, door te durven experimenteren en door 
te willen veranderen en groeien, kunnen de beste resultaten behaald worden. 

Wat vooral opvalt in het eerste deel van dit boek is dat een goede omgeving en het bouwen 
aan een goede community enorm kan bijdragen aan een betere leeromgeving. Wanneer 
iedereen klaar staat voor elkaar en elkaar kan helpen waar nodig, zowel emotioneel als 
financieel en materieel, kun je veel meer bereiken. Door liefdevol naar anderen te zijn, 
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SHINICHI SUZUKI:  
THE MAN AND HIS PHILOSOPHY
boekbespreking door Laura Keuzekamp
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worden anderen ook liefdevol naar jou en zal dit steeds verder verspreiden en kun je 
ook meer bereiken dan op welke andere manier dan ook; “If love is deep, much can be 
accomplised”. Daarnaast is al meerdere keren gebleken dat de Suzuki methode, of de 
Talent Education, kan zorgen voor wereldwijde vriendschappen en verbondenheid met 
ieder ander die ook deel uitmaakt van deze stroming. “Music is truly international”, dus 
ook al spreek je een andere taal, als je de taal van muziek spreekt, kun je elkaar over de 
hele wereld begrijpen.

Als docent is het de kunst om altijd bezig te zijn manieren te vinden om de kinderen zo 
goed mogelijk op te leiden en een manier te vinden om de ideale omgeving te creëren, 
zowel voor de mensen thuis als in de studio. Ook hier voor geldt: “ability breeds ability”. 
Wanneer de leerlingen profiteren van een fijne omgeving, krijg je als docent ook meer 
motivatie om je nog verder te ontwikkelen. 

Deel 2: His Philosophy

1. The Suzuki Method: a philosophy for life education
In dit artikel is een goede opsomming van de basisprincipes van de Suzuki Methode 
opgenomen (p. 137). Geduld is voor mij de belangrijkste om nog eens bij stil te staan. 
Soms wil je te snel, maar geef je daardoor de leerling geen mogelijkheid om het geleerde 
echt goed te internaliseren en daarmee te werken aan zelfvertrouwen. 

Voor Dr. Suzuki ging vioolspelen in de eerste plaats niet om de noten en techniek, maar 
zag hij vioolspelen als vorm van kunst, interpretatie, schoonheid, connectie met de ziel 
en spiritualiteit. De ultieme vorm was de vreugde van het musiceren met goede vrienden 
als emotionele uitlaatklep. 

De kunt van het veranderen ligt in de harten van de mensen. Er is (zelfs in tijden van 
oorlog) nog veel schoonheid in de wereld en wanneer men daar op gefocust kan zijn, kan 
men dat ook uitdragen en verspreiden. Communicatie met anderen, elkaar voelen en 
dichter bij elkaar komen draagt bij aan respect voor het (menselijk) leven. Door je bezig 
te houden met de Suzuki Methode, betekent dit dat je open staat voor muzikale en 
persoonlijke groei. Elke dag wordt je beetje bij beetje een fijner mens, in vele opzichten. 

Als het gaat over de muziekmethodes, zien we wel dat Bach een grote rol speelt in het 
repertoire. Bach wordt gezien als middel om rust te vinden; precisie is noodzakelijk en 
wanneer ook alle techniek in orde is, opent het deuren naar hoogwaardige muzikale 
ideeën. Zen is innerlijke rust, is focus: dus één ding tegelijk! 

De basisprincipes van de Suzuki Methode zijn universeel en toepasbaar op alles wat je 
zou willen bereiken.

2. “The Law of Ability” and the “Mother Tongue Method” of education
Het is belangrijk om een kind bewust te maken van elke overwinning, hoe klein ook, 
en hem daar ook voor te prijzen. Dit draagt bij aan een groot enthousiasme en plezier 
in het oefenen. Het kind zal hier door ook steeds meer willen oefenen. Het fijne aan de 
Suzuki Methode is dat elk kind zich op zijn eigen tempo mag ontwikkelen, daardoor 
zijn er geen drop-outs en is er ook geen onderlinge competitie. 

Het uitvallen van leerlingen kun je heel makkelijk stimuleren, zoals bijvoorbeeld helaas 
te zien is bij veel onderwijsinstellingen. Zij proberen een vastgelegd curriculum aan 
iedere leerling op te dringen. Wie niet kan meekomen, raakt al snel gedemotiveerd en 
zal al snel afhaken. Dit fenomeen begint ook al wanneer de kinderen nog heel klein 
zijn en de ouders de belangrijkste opvoeders zijn. Ouders zeggen vaak te makkelijk dat 



hun kind niet beter kan of weet. Om dit patroon te doorbreken is het belangrijk héél 
langzaam te beginnen en kleine stapjes te nemen die altijd leiden tot succes. Daarna 
kunnen er beetje bij beetje kleine stapjes worden toegevoegd, waarbij ook het ‘oude’ 
herhaald blijft worden.

3. The law of ability
Ability wordt gestimuleerd door het leven zelf. Iedereen groeit, maar het ‘eindresultaat’ 
is afhankelijk van de omgeving en of die wel of niet stimulerend genoeg is. Iedereen past 
zich aan aan zijn omgeving en zoekt naar passend gedrag. 

Er bestaat daarom niet iets als aangeboren talent. Een genie is iemand die grote 
successen heeft behaald door hard te werken en zich in de juiste stimulerende omgeving 
te bevinden; goed voorbeeld doet goed volgen. 

Rolmodellen hebben een grote verantwoordelijkheid; kinderen nemen alles in zich op 
en maken zich dat razendsnel eigen. Als je je afvraagt hoe een kind ‘zo’ is geworden, kijk 
dan naar de ouders. Door kinderen de zorg en positieve aandacht te geven die zij nodig 
hebben, worden hun kwaliteiten als mens optimaal ontwikkeld en vormen zij een goede 
gemeenschap. 

De meest ideale (maar nog niet ingestelde) vorm om dit in het vroegste stadium van het 
leven van een kind al goed te regelen, is door al vanaf de geboorte uitstekende begeleiding 
bij het opvoeden te verzorgen voor de ouders. Nu is er – in ieder geval in Nederland – 
alleen hulp bij de opvoeding mogelijk wanneer het al mis is gegaan. Een kind opvoeden 
kan op zó veel manieren; het is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van ouders 
en andere opvoeders, zoals leerkrachten. Als zij met elkaar in contact staan, kunnen ze 
elkaar helpen en bijdragen aan een betere wereld. 

4. Early development from birth
Iedere ouder zou al vanaf de geboorte hulp moeten krijgen bij de intellectuele opvoeding 
van hun kind. Helaas zijn er nog steeds veel kinderen die niet de juiste stimulans krijgen 
in de belangrijkste ontwikkelingsfase van de eerste jaren van het leven. Wanneer er meer 
geregeld zou zijn vanuit de overheid, kan de wereld veranderen. Als dit niet zo is, blijven 
er te veel ouders onwetend. Er moet benadrukt blijven dat alle kennis en vaardigheden 
en de ontwikkeling van een goede ziel worden gevormd ná de geboorte. 

5. Any child can be tone-deaf
Je maakt je van nature eigen wat je in je omgeving aangeboden krijgt. Zo kan het gebeuren 
dat kinderen zonder problemen het dialect leren van de streek waar zij opgroeien. Dit haalt 
de gedachte dat talent aangeboren is volledig onderuit. Het is juist zo dat we vaardigheden 
leren door ons vermogen ons aan te passen aan onze omgeving. Je omgeving bepaalt 
welke abilities tot uiting komen en welke niet. Groei en ontwikkeling begint direct bij 
de geboorte en er is alleen ontwikkeling door ervaring. Het is heel gemakkelijk om deze 
kansen voorbij te laten gaan. Echter kunnen we er ook gebruik van maken en onze kinderen 
opvoeden en grootbrengen als blije en gevoelige mensen. Wie weet leven we dan ooit in een 
wereld waar mensen plezier hebben in het leven en genieten van het geluk van anderen.  

6. A revolution in education through a method by which every child can learn
De manier waarop kinderen hun moedertaal leren is heel anders dan de manier van 
leren die in het huidige onderwijssysteem wordt aangeboden. Toen Dr. Suzuki de 
moedertaalmethode presenteerde, waren er veel mensen die hier niet voor open stonden, 
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maar uiteindelijk werd deze methode toch geaccepteerd en zijn er heel erg veel kinderen 
die wereldwijd volgens deze methode een instrument leren bespelen. 

Het fijne aan de moedertaalmethode is dat het gericht is op het verbeteren van wat 
een kind al kan. Op deze manier bouw je aan zelfvertrouwen en wordt het kind blij en 
enthousiast. Als je het aanleren van vaardigheden (bijv. op een instrument) onderdeel 
maakt van je dagelijkse routine is de kans op succes veel groter en de kans op fouten heel 
klein. Helaas leren veel kinderen alléén hun moedertaal op zeer hoog niveau, omdat voor 
het aanleren van andere vaardigheden de moedertaalmethode nog niet wordt gebruikt. 

We staan er vaak niet bij stil dat de kinderen die we ‘dom’ noemen op basis van 
achterblijvende testresultaten, wèl de meest ingewikkelde taal (zoals Japans) hebben 
geleerd. Het zou helpen als leraren de testresultaten niet gebruiken om het vermogen van 
een kind te meten, maar als een graadmeter van onze eigen kwaliteiten in het lesgeven. 
Wanneer het onderwijs zo wordt aangeboden dat de kinderen altijd een perfecte score 
halen, hoeven er ook geen testen meer te zijn. 

Het Japanse Kyoiku betekent teach en nurture; dus niet hup van het ene onderwerp naar 
het volgende, maar echt de tijd nemen om je iets eigen te maken. Daar heb je op lange 
termijn veel meer baat bij. 

Deel 3: Suzuki’s ‘new ideas’ for playing the violin

Door het in acht nemen van de tien punten op p. 176-177 kan er voor gezorgd worden 
dat een leerling uiteindelijk alles zou moeten kunnen. 

Maak het de ouders gemakkelijk, maak de lessen zo makkelijk mogelijk en zorg voor 
motivatie om te oefenen. Samen oefen is het fijnst en ook het meest effectief. Zorg dat 
er thuis naar goede opnames wordt geluisterd, dat bouwt aan de muzikale gevoeligheid 
van de leerling.

Voor mij was het heel fijn nog eens het rijtje door te nemen en nieuwe inspiratie te 
krijgen van de tips voor Classroom Techniques op p. 187. Daarnaast was het ook goed 
om eens te lézen dat concerten, groepslessen en orkestrepetities bijdragen aan meer 
motivatie. Wel merk ik dat dit voor sommige leerlingen niet altijd genoeg is en ik zoek 
nog naar manieren om dit op te vangen. Het is voor mij erg inspirerend en motiverend 
om hier over te lezen, maar ik haal zelf de meeste motivatie uit de lessen tijdens de 
Teacher Training. 

My New Theory
“True education means that any child can be raised to develop the highest ability as a result of 
the influences of the wonderful workings of the life force”. De life force, een innerlijke kracht 
die ieder mens vanaf de geboorte met zich meedraagt, heeft echter wel de juiste stimulans 
nodig van de omgeving. Life force kan zich uiten op twee verschillende manieren: het 
kan het lichaam fysiek laten groeien en het kan de dagelijkse stimulatie van de omgeving 
absorberen en omzetten in vaardigheden. “Ability if created by life force and nothing can 
be developed without nurturing”; kinderen maken zich eigen wat zich elke dag herhaalt, 
goede én slechte dingen. Dit bepaalt uiteindelijk welk pad zij zullen volgen, in goede óf 
slechte zin. 

In het verleden zijn er veel fouten gemaakt door het falen van een methode toe te 
schrijven aan het onvermogen van kinderen. Nu is het tijd voor een nieuwe aanpak met 
een onderwijssysteem dat er voor zorgt dat álle kinderen volledig worden ontwikkeld en 
fine human beings worden. Eerst via de muziek en – wie weet – later ook in algemene zin

Boekbespreking Laura Keuzekamp, Suzuki (alt)viooldocente, Den Haag



11

Premiere sparks curiosity of young string players

If you happened to be walking in the Laage Vuurshe during the Pentecost holiday 
weekend there is a good chance you would have come across a group of 25 young string 
players huddled together enthusiastically admiring a ring snake or playing a game of 
football. 

Their curiosity and collaboration outdoors were a reflection of the exciting discoveries 
taking place inside the Koos Vorrinkhuis where they gathered June 4-6 to attend the 
very first Academy of Improvising Strings, Junior Edition. With sold-out enrolment, 
participants ages 10-17 playfully explored their creativity on their instrument through 
group lessons, individual coaching, campfire jam sessions, and concerts.  

The Academy of Improvising Strings is an already established initiative by renowned, 
genre-bending violinist and educator, Tim Kliphuis, together with members of the North 
Sea Jazz Quartet. They provide workshops where classical performers and teachers can 
learn to integrate improvisation and alternative styles into their playing and classrooms.  

This year’s Junior Edition spin-off, which boasted the same faculty, was co-organised 
by (alt)violiste en docent, Simone Vierstra, who has enjoyed benefits of improvisation 
in her own playing. “I wish I had something like this when I was young.  Of course, we 
all listen to classical music, but pop, rock, and jazz are a part of everyday life too. Why 
not play it as well? Improvising brings out the child in yourself. As we learn skills on 
our instruments, there is so much we have to do. Here we create the space to be and 
participate. Je moest zo veel, nu mag je.”

Interactive play

The tutti workshops, led by Thomas van Geelen (cello), Pablo Rodríguez (violin) and 
Benjamin de Boer (contrabass), included playing hit numbers, such as “Eye of the 
Tiger” “Happy” and “Summertime.” These pieces had been thoughtfully orchestrated 
by Thomas and Pablo with parts to cater to all levels. Each piece featured solo sections 
in which every participant had multiple opportunities to improvise solo. Everyone was 
included. Shy kids were encouraged during their turn by the instructors playing along 
or through call and response.



The children’s eyes lit up as they explored various alternative rhythmic techniques 
including unmetered tremolo, chopping, pizzicato, harmonics, and bowing on the waist 
of the instrument.

At one point, they put all of their instruments down and began a series of rhythmic 
games, including a session of body percussion over a continuous walking bass line. 
Within 10 minutes, the entire group had turned into a finely tuned drummer at a drum 
kit, each section acting as a separate hand or foot.  In this setting, playing precisely 
together was second nature!

The atmosphere was playful and stimulating, striking a balance between giving space 
and guidance so that the children could learn through personal experience.  Apart from 
a few ground rules in the beginning, the rest was play.

Heightened awareness

Verbal instruction, in general, was kept to a minimum, which forced the students to 
engage their senses; listening to others, watching for cues, imitating, and responding to 
what was around them. The result was exceptional collaboration and musical sensitivity.  
For example, without any prior rehearsal or conductor, the transitions between pieces 
during the tutti sessions were seamless. 

Another exercise involved playing a “story” by having players join in one after the other 
to create the idea in sound.  The only instruction; listen carefully to the person next to 
you before joining in and then pass it onto your neighbour when you feel it is time.  The 
story of a day that began with rain, moving to storm, and ending with sunshine was 
beautifully translated into sound, beginning in quiet percussive rain drops, developing 
to loud dissonant rambunctious bowed fury, and ending in calm harmonics and a simple 
sweet major interval between the two last players.  This came entirely from within the 
students themselves.  It is difficult, if not impossible, to put this kind of communication 
into words or into notes on a page.

Practical tips

For advanced participants, technical understanding was fostered through one-on-one 
instruction from Tim Kliphuis. During small jamming sessions, he provided fascinating 
information tid-bits which guided their attention to articulation, stylistic choices, leading 
tones, scale structure and harmony. These sessions brought a philosophical element, 
“why did it work better that time?” leading students to more strategic engagement with 
their instrument in order to execute their solos.  Personal expression remained central, 
“het gaat niet over perfectie, het gaat over een verhaal vertellen.”

12
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Hanna Matthijsse

What’s next?
Several students asked “I want to do this at home and improve my skills for next 
year, where do I begin?” Thanks to Tim’s dedication as an educator there are 
several options;   

The annual Grapelli-Django Camp is a four-day long gypsy jazz summer school 
which draws students from all over the world to the Netherlands.  

Tim’s book “Improvisation for Strings” for classical string players, is a complete 
introduction to different styles of rhythm music which incorporates techniques 
from various genres and features practical exercises with online sound and video.  

The Tim Kliphuis Studio (online) takes jazz violin e-learning to a new level.  It 
features a weekly lesson, monthly challenges and group Zooms, themed to focus 
the learners on one key topic at a time and optimize their learning curve.

Visit https://timkliphuis.com/education

Next edition: www.improvisingstrings.com 
May-early June 2023

Alternative activities

The music classes were complimented by nature walks, soccer, badminton, chess, and 
checkers.  A beautiful yoga class lead by Yanaica Genev-Doesburg (piano, muziek & 
beweging) included art and movement.  The focus was such that you could hear a pin 
drop for 45 minutes.

Inclusion

During one of the sessions the question was raised “What is the main difference 
between classical music and a jam session?” After pinpointing a series of similarities 
amongst the group one main difference was determined; jam sessions allow all levels to 
play together.  This attitude wove through all activities during the weekend. “I make sure 
every participant has a moment to play during the jam sessions around the campfire,” 
said Tim “otherwise they go home and remember…I didn’t join in.” 

Fine musicianship

Keen sensitivity, collaborative skills, willingness to take risks, and the ability to express 
with confidence are at the essence of fine musicianship and some of the most important 
skills we can learn both as musicians and people.  How wonderfully would our students 
grow if their education included improvisation?  The Academy of Improvising Strings is 
an incredible opportunity for string players to nurture these skills under the guidance of 
exceptional teachers in a positive and playful environment.

Reflecting on the day, I am reminded of a great quote by Larry Chester “Tell me and I'll 

forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand.”  For these young 
string players, this wonderful initiative brought to light not only new possibilities on 
their instrument, but the possibilities within themselves.

Book is available for € 28 (SVN member price € 22.95) in the Suzuki shop: www.
suzukiwinkel.nl or bestellen@suzukiwinkel.nl
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THE CLAPPING CLASS
The first group lesson for young Suzuki Students 

Johannes Lievaart

boekbespreking door Jaap Delver

Suzuki-viooldocent en teacher trainer Johannes Lievaart heeft in eigen beheer een 
klein boekje uitgegeven over de speciale groepsles die hij sinds een aantal jaren aan zijn 
allerjongste leerlingen geeft. Het heeft als titel ‘The Clapping Class’ - in het Engels dus 
- en hij richt zich daarmee op een internationaal lezerspubliek van Suzuki-docenten en 
-ouders van alle instrumenten. Lievaart gebruikt overigens geen moeilijk te begrijpen 
zinnen, dus de meeste mensen zullen hier geen moeite mee hebben.

De titel zou de suggestie kunnen wekken dat er alleen maar geklapt wordt in de klaples, 
maar het is eigenlijk een ‘beweegles’, waarbij kinderen met hun hele lijf muziek ervaren 
zonder dat er een instrument aan te pas komt.

De opzet is simpel: kinderen, ouders en docent zitten in een kring en terwijl de CD 
van boek 1 wordt afgespeeld maakt de docent daar bewegingen bij die de maat voelbaar 
maken. De kinderen doen die na en ervaren zo lijfelijk allerlei aspecten van muziek zoals 
maat, ritme, structuur, dynamiek, karakter, tempo en toonhoogte.
Daarnaast leren ze voor het eerst in een groep functioneren en een leider volgen. En, last 
but not least, leren ze al in een vroeg stadium op een speelse manier alle stukken van het 
eerste boek kennen.

Het boekje geeft in een notendop weer waarom dat bewegen zo belangrijk is en wat 
kinderen én de docent ervan leren. Ouders krijgen inzicht in het hoe en waarom van 
de les. In het boekje zit een inlegvel met een link naar een korte video-documentaire op 
YouTube.

In hoofdstuk 3 geeft Lievaart voorbeelden van bewegingen en spelletjes die je als docent 
kan doen en in het hoofdstuk daarna gaat hij specifieker in op een aantal stukken uit 
het eerste vioolboek. 
Dit hoofdstukje is voor docenten van andere instrumenten (zoals ikzelf) helaas wat 
minder te volgen omdat de stukken niet met hun titel worden aangeduid, maar alleen 
met hun nummer in het vioolboek. Hoewel ik de meeste stukken uit vioolboek 1 wel 
eens gehoord heb, ken ik ze niet op nummervolgorde. Met enige moeite kon ik dat via 
internet opzoeken en met het YouTube-filmpje erbij begreep ik uiteindelijk wel wat de 
bedoeling was. Voor een volgende druk zou het goed zijn om de titels te vermelden en 
wellicht te verwijzen naar de plek in de video waar dat stuk voorbijkomt.
Ik kwam één woordje viooljargon tegen: bij 110 (Song of the Wind) wordt over een 
retake gesproken. Ik dacht eerst aan een soort herhaling, maar ook hier gaf internet 
uitkomst, want ik vond een afbeelding van de noten waar het woord retake een paar 
maal in genoteerd stond. Ik begrijp nu dat het om het hernemen van de strijkstok gaat 
tijdens een rust.

Lievaart besteedt daarna nog even speciale aandacht aan de Menuetten aan het eind van 
het vioolboek, vanwege de drietelsmaat die daarbij om de hoek komt kijken. Tot slot 
stipt hij de sociale kant van deze les aan, vanuit het perspectief van kinderen én ouders.
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Ik ben zelf een paar keer wezen kijken bij een klaples en ik heb gezien met hoeveel 
plezier kinderen en ouders eraan meedoen en hoe waardevol deze les is. Het deed mij 
besluiten om het ook te gaan ontwikkelen voor de blokfluitmethode. Er is wel een 
verschil: vioolboek 1 kent zeventien stukken en blokfluitboek 1 drieëndertig. Die zijn 
over het algemeen wat korter, waardoor je sneller van bewegingen zult moeten wisselen. 
Maar het is de moeite van het onderzoeken waard.

Het boekje is te verkrijgen in de Suzuki-winkel voor de prijs van € 5,-.  
SVN-leden betalen € 4,50.

EUROPEAN SUZUKI PARENT FESTIVAL
on 2 October 2022 ONLINE

The Suzuki Community is widely spread in the ESA Region, connecting teachers, 
parents and children throughout Europe, Middle East and Africa.  SUZUKI™  is more 
than a way of teaching children music.  Every school, every teacher and every student 
bring their own unique experience and flavour to the region.

The European Suzuki Parent Festival aims to reach out across the region and offer 
Teachers everywhere the opportunity to invite parents to attend a series of online talks 
given by ESA Teachers and Teacher Trainers from different countries on a diverse range 
of topics, ending with a Q & A session.  

Teachers will be required to be qualified and members of their national Suzuki 
association or direct members of the ESA and are also invited to attend the lectures.

Please Register at the ESA website: 
https://europeansuzuki.org/events/view/2022-10-02-european-suzuki-parent-festival

Registration fee £10.
Registration closes 21 September 2022

EVENT DETAILS
2 October 2022 
9:00am to 2:30pm 
ONLINE

Foto genomen tijdens de cellowokshop in juni... in het volgende Suzuki 
Nieuws meer over dit heerlijke weekend!
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