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Hoe het begon… 

Het zaadje voor dit essay is geplant toen een collega uit het Residentie Orkest 
gefrustreerd terugkwam van een educatieactiviteit voor groepen 8. “Volgend jaar mag 
iemand anders de groep met een 3/4 maat doen, ze kunnen het niet, ze horen het niet, 
we krijgen het niet voor elkaar!” Deze leerlingen kregen in 3 workshops componeerles 
aan de hand van een bestaand orkestprogramma. Dit jaar was dat de opera ‘Carmen’ en 
elke groep kreeg een stukje opera om mee te werken. Mijn collega heeft uiteindelijk het 
bewuste fragment omgezet naar een 2/4 maat… Ik hoorde hem enigszins verrast aan en 
borg het ergens op. Driedelige maatsoorten, of liever gezegd, alles wat anders is dan een 
tweedelig metrum, horen leerlingen die inderdaad nooit meer? Hoe zit dat eigenlijk? En 
als dat zo is, is daar iets mis mee? 

Er is een belangrijk verschil tussen de leerling die we nu in het lokaal krijgen en die van 
pakweg 10 of 15 jaar geleden. De ontwikkelingen gaan snel. Was het eerst de Walkman, 
daarna de Discman, toen de MP3 speler, vandaag de dag kan het gewoon via je telefoon: 
de hele dag, of in ieder geval een zo groot mogelijk deel ervan, muziek ‘op je hoofd’. Onze 
leerlingen luisteren veel naar muziek. En dan natuurlijk alleen ‘hun’ muziek. 

De vraag die ik in dit essay wil bespreken en beantwoorden is:  

Op welke manieren kan de muziekdocent in het Voortgezet Onderwijs de 
beleving van ritme en klank bij pubers laten ontwikkelen, en waarom 
zouden we dat willen doen? 

Laten we bij het laatste deel van de vraag beginnen. 

 

De 21e eeuw: het Binaire Tijdperk 

Een klein stukje geschiedenis.  
Pas sinds de algemene invoering van de (stoom)machine, die de industriële revolutie in 
gang zette, is de mens blootgesteld aan machinale, regelmatige, en repeterende geluiden. 
Wat voor ons heel gewoon is, het zoemen van de TV, het ratelen van de wasmachine, de 
ronkende motor van de auto, is in feite nieuw in de evolutie van de mens. Tienduizenden 
jaren lang waren de geluiden die onze oren bereikten pluriform en door de natuur 
geproduceerd. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat het altijd aangename sensaties 
waren, een krassende kraai is niet echt fijn en een waterval of flinke donderbui zijn 
behoorlijk oorverdovend. De omgeving waarin je geboren werd en opgroeide was ook de 
omgeving waar je in het algemeen je hele leven bleef. Die omgeving met bijbehorende 
leefstijl bepaalde wat je oren aan ‘input’ kregen. In een bos krijgen de zintuigen andere 
informatie te verwerken dan in een dorp of stad, aan zee of op het platteland. 

Mechanische geluiden hebben een aantal eigenschappen. Ze zijn voor het overgrote deel 
‘binair’, ofwel tweedelig. Denk maar aan tjoeke-tjoeke-tjoeke-tjoeke, takke-takke, of 
dumdumdumdum. En ze bestrijken in het algemeen een laag frequentiebereik. Zo zijn we 
24 uur per dag blootgesteld aan de 50 Hz (lage G) van ons elektriciteitsnetwerk 
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(“Wisselspanning,” 2013). Dat merk je bij een storing, het is even net wat stiller dan we 
gewend zijn en dat is niet alleen de koelkast die niet meer zoemt. De meest in het oog 
(oor?) springende geluiden komen voornamelijk van het verkeer, er zijn nog maar heel 
weinig plekken in Nederland waar je niet het geraas van de snelweg, de spoorwegen of 
overvliegende vliegtuigen hoort.  

Wat hebben deze mechanisatie, en de bijbehorende maatschappelijke ontwikkelingen, 
met muziek te maken? Alles! We kunnen gaan terugzoeken vanaf het moment dat muziek 
opgeschreven werd: componisten gebruiken naar hartelust geluiden uit hun omgeving, 
imiteren dieren, zelfs mensen (denk aan de Enigma Variaties van Edward Elgar). Er zijn 
talloze voorbeelden bekend waarin componisten een klok, stoommachine of weefgetouw 
imiteren (De Vriend, 2014). Dat wat in de omgeving te horen is, vind je vaak terug in de 
muziek! En dan hebben we het hier alleen nog over bewust gekozen elementen, omgezet 
in muzikale vormen. Wat te denken van muziek sinds het bestaan van de metronoom?  

Sinds de mechanisatie en industrialisatie is muziek steeds regelmatiger geworden. Zelfs 
Beethoven die als één van de eersten metronoomaanduidingen bij zijn muziek zette, vond 
het niet gepast om een heel deel datzelfde metronoomcijfer aan te houden (De Vriend, 
persoonlijke communicatie, 2014). De huidige tijd spant echter de kroon. Denk eens aan 
de huidige computerprogramma’s waarmee je je eigen muziek kunt maken, met digitale 
instrumenten. Die spelen, bit-gestuurd, precies wat je hen laat doen, met vele 
voorgeprogrammeerde ritmes, akkoorden en melodieën. Wel eens geprobeerd om op 
een aan de computer verbonden keyboard iets te spelen, met aan het programma de 
opdracht te noteren wat je invoert? Tenzij de je de instellingsmarge heel ruim zet, komen 
er notaties uit waarvan je niet wist dat je die kon spelen. Zo ‘onregelmatig’ is menselijk 
muziek maken. Onderzoek heeft aangetoond dat zelfs professionele slagwerkers, die zo 
strak mogelijk een ritme spelen, altijd een kleine marge houden in hun spel (Honing, 
2009). En dan is de bewuste, muzikale timing nog niet eens meegenomen.  

Dezelfde mechanisatie heeft zeer grote invloed gehad op de mogelijkheid om naar muziek 
te luisteren, en op de kwaliteit van de geluidsweergave. Het is al (of pas?) anderhalve 
eeuw mogelijk om geluid op te nemen en te reproduceren en sinds die tijd hebben de 
ontwikkelingen bepaald niet stil gestaan. We leven nu in het digitale tijdperk: waar in 
analoog verwerkte informatie een onbeperkt aantal variabelen mogelijk is, vertaalt het 
digitale systeem alles in nullen en enen. Geen speld tussen te krijgen. In tegenstelling tot 
de klok-met-gewichten die, net als een ouderwetse metronoom die scheef neergezet is, 
niet altijd even regelmatig tikt, zijn de machines en apparaten om ons heen zeer exact in 
hun ‘timing’. 

Ook in de muziek komt dit terug. Sinds we dat kunnen ‘meten’ (heel lang is muziek niet 
genoteerd, laat staan opgenomen) is de Westerse muziek steeds strakker in het metrum 
komen te zitten. Door mensen gespeelde dans- of rituele muziek is er waarschijnlijk altijd 
al geweest. De timing, tempo en functie van de dans bepaalde het metrum en het ritme. 
Gregoriaans is ‘maatloos’, de Ars Antiqua kent een metrum gebaseerd op versvoeten, via 
de Ars Nova springen we naar de Renaissance en Barokmuziek, waarbij het metrum 
bepaald werd door de functie van de muziek. In de wereldlijke muziek was en is die 
functie vaak de dans. Zo was het natuurlijk logisch een Menuet in een driedelige 



 

3 
 

maatsoort te schrijven en een Gavotte in een vlotte tweedelige. Geestelijke muziek kent 
een nog specifiekere indeling: de driedeligheid was gereserveerd voor het Goddelijke.  

Overigens gold deze bewuste keuze ook voor de toonsoorten. Elke toonsoort had haar 
eigen klank, aard en betekenis (Ishiguro, 2010). Door het spelen zonder, of met heel 
weinig vibrato, klonk een orkest of ensemble door de resonerende snaren per toonsoort 
ook echt anders (De Vriend, persoonlijke communicatie, 2014). Bovendien waren er vele 
variaties in het stemmen van de instrumenten. Per stad of stemmer klonk het weer 
anders, ook hierin was de uniformiteit lang ver te zoeken. Anders dan veelal wordt 
gedacht wordt de gelijkzwevende stemming pas sinds 1917 daadwerkelijk algemeen 
toegepast. De stemtoon A=440 is pas internationaal gestandaardiseerd rond 1950 (Duffin, 
2007).  

Elke streek had zijn eigen muziek. Vaak gevoed door de taal of het dialect dat ter plaatse 
gesproken werd. Zo is bijvoorbeeld aan de muziek van Janaçek goed het gebruik van 
accenten in de Tsjechische taal terug te horen. Muziek uit het oosten van Europa heeft 
opvallend vaak de 5/4 maat in zich (Ball, 2010). Met het dichterbij komen van andere 
culturen werd ook de muziek beïnvloed: zo liet Debussy zich inspireren door 
Gamelanmuziek uit Indonesië. Het moet een sensatie geweest zijn om vreemde muziek te 
horen die getuigde van een ander stukje wereld, met andere ritmes, andere tonaliteit, 
misschien andere instrumenten, een andere taal…. 

En tot slot, heel logisch maar we staan er niet vaak bij stil: natuurlijk was muziek heel lang 
altijd ‘live’. Dat betekent twee dingen:  
1. Het volume stond vast en werd bepaald door de muziek en de gebruikte 
muziekinstrumenten, je kon er hooguit met je neus wel of niet bovenop staan; 
2. Er kon veel minder vaak naar muziek geluisterd worden.  
Radio is een recente vinding, in de Middeleeuwen werden de nieuwtjes van plaats naar 
plaats gebracht en van muziek voorzien door minstrelen. Mozart en Beethoven maakten 
transcripties van hun opera’s voor blazers, zodat hun muziek ook gehoord en gespeeld 
kon worden op andere plekken en voor ander publiek. Buiten het operagebouw was het 
tenslotte anders niet te horen. Later deden de symfonische componisten iets dergelijks: 
zij zorgden voor een uitgave van hun muziek omgezet naar piano, voor in de huiskamer. 
Als er muziek was om naar te luisteren dan was dat dus een uitzondering, iets speciaals. 
Tegelijkertijd was muziek verweven met het leven: muziek maakte je zelf, een lied om het 
(collectieve) werktempo te reguleren was niet zomaar vermaak maar noodzakelijk. We 
kunnen dat terugzien in een aantal niet-Westerse culturen, waar zingen en spelen nog 
steeds een meer organisch deel is van het leven. 

 

Levende muziek  

Muziek is tegenwoordig voornamelijk beschikbaar via opnames. Daarmee bedoel ik niet 
dat er niet vaak ‘live’ gespeeld wordt, maar het percentage ‘live’ muziek op ons totale 
aantal luisteruren is in het algemeen klein tot zeer klein. Luisteren kan wanneer we maar 
willen en de hele dag door. We kunnen hetzelfde muziekstuk of onze favoriete afspeellijst 
keer op keer weer afspelen. Ook in winkels wordt dankbaar van deze mogelijkheid 
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gebruik gemaakt: rustige, easy-listening muziek doet de klant langzamer lopen, waardoor 
die langer de tijd heeft om het karretje te vullen. Om van stimulerende Kerst- en 
Sinterklaasliedjes maar te zwijgen…. 

Wat betekent luisteren via een luidspreker of hoofdtelefoon? Tenzij de kwaliteit van de 
geluidsdrager superieur is, is er al snel een frequentieverlies. Vervorming treedt altijd op, 
en dan met name in de hoogste en laagste frequentiegebieden. Belangrijker nog is dat 
door de gangbare compressietechniek elk muziekstuk, en zeker de popmuziek, op een zo 
constant mogelijk niveau wordt afgespeeld. Afvlakking van pieken is daarbij gebruikelijk 
(“Loudness War,” 2014). Bovendien wordt in alle digitaal verwerkte muziek de sample-
rate en bit-depth aangepast: er wordt op grote schaal hapjes uit de geluidsgolven 
weggenomen om  een kleiner bestand te krijgen. Zo wordt het formaat van muziek 
gecomprimeerd. Bij het downloaden van muziek via het internet -  wie koopt er nog CD’s 
tegenwoordig? -  is het gelukkig mogelijk om de bestandssoort te kiezen. Alleen bij een 
WAV of Lossless bestand blijft alle informatie die de opnametechnicus heeft toegelaten 
daadwerkelijk behouden. Afplatting, het gladstrijken van een nummer is heel gebruikelijk. 
Het verlies ligt ook hier in het frequentiebereik. 

Dezelfde afplatting en simplificering vinden we terug in grote delen van de maatschappij. 
Onlangs luisterde ik in de auto via de radio naar een commercial die mensen boven de 50 
moet stimuleren om hun ontlasting regelmatig te controleren. De website: 
http://www.jepoep.nl. Anders snappen mensen het niet? Zoveel mogelijk hapklare 
brokken, snel klaar en goedkoop. De tendens is snel, nog sneller, gemakkelijk en meteen 
resultaat. Complexiteit mag niet want moeilijk. Consumeren is enorm belangrijk 
geworden en dat begint al vroeg.  

Daniel Pennac zegt het in zijn boek ‘Schoolpijn’ (2007) zo: 
… het is grootmoeder Marketing die de kleintjes en de groten aankleedt. Ze kleedt 
ze aan, geeft ze te eten, lest hun dorst, geeft ze schoenen en kapsels, en voorziet 
ze van allerhande spullen, ze behangt iedere leerling met elektronica, zet hem op 
skates, een fiets, een scooter, een motor of een step, en zorgt dat hij zich 
vermaakt, dat hij zijn informatie krijgt, ze sluit hem aan, geeft hem een 
muziekinfuus, en laat hem alle uithoeken van het consumptie-universum zien. (p. 
107) 

De globalisering heeft ertoe geleid dat het mogelijk is om over de hele wereld naar 
dezelfde muziek te luisteren, gespeeld op dezelfde muziekinstrumenten. Niet alleen de 
stemming is gestandaardiseerd! Het metrum is, net als de machinale geluiden die onze 
oren de hele dag bereiken, geheel in de tijdgeest voornamelijk binair geworden. Vooral 
sinds de disco muziek (‘Four on the Floor’) van eind jaren ‘70 is de 4/4 maat standaard. 
Gelukkig zijn nog lang niet overal alle muzikale tradities overboord gezet en wordt de 
waarde van muzikaal ‘cultureel erfgoed’ op een groot aantal plaatsen in de wereld 
ingezien.  

Ik ben zelf klassiek geschoold en onderdeel van mijn Docent Muziek opleiding was het 
leren begeleiden van (pop)liedjes. Toen ik bij het voorbereiden van dit essay de inmiddels 
goed gevulde map met liedjes eens doorbladerde, zag ik een inhoud met uitsluitend 2/4 

http://www.jepoep.nl/
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en 4/4 maat. Dat had ik helemaal niet gemerkt, ik vond juist dat het een leuke 
verzameling met afwisselende liedjes was geworden.  

Samenvattend: de puber van nu komt de hele dag in aanraking met uniforme 
ritmes en frequenties, verreweg de meeste muziek die ze horen komt uit 
luidsprekers en oortjes, bestaat uit steeds dezelfde, gelijkzwevend gestemde 
instrumenten, en heeft dezelfde (tweedelige) maatsoort. 

 

Luistergedrag van pubers 

Bijlage 2 (p. 23) bevat een vragenlijst die ik voorlegde aan 116 leerlingen tussen de 12 en 
15 jaar, waarin hun luistergedrag en luistervoorkeuren terug te vinden zijn. Het is een 
gegeven dat de meesten van hen veel naar muziek luisteren. Heeft dit ook voordelen? 
Jazeker. Door het luisteren creëren ze hun eigen, veilige omgeving, die ze op deze manier 
kunnen controleren. Ook kunnen ze muziek (leren) gebruiken om hun welbevinden te 
vergroten. Leerlingen geven aan zich met hun ‘vaste’ muziek beter te kunnen 
concentreren op hun huiswerk (Williams, 2007). Of dat daadwerkelijk zo werkt is de 
vraag, uit de enquête blijkt dat veel leerlingen het doen. Tenslotte biedt het individueel 
luisteren en opslaan van muziek interessante didactische mogelijkheden in de klas. Het is 
motiverend voor leerlingen om hun eigen muziek als uitgangspunt te kunnen nemen bij 
het maken van een creatieve opdracht, van dit gegeven heb ik ook gebruik gemaakt in 
één van de keuze-opdrachten die deel uitmaken van de Leereenheid in Bijlage 1. 

Wat gebeurt er als pubers naar muziek luisteren? Dit is een onderwerp op zich, maar hier 
toch belangrijk om even bij stil te staan. Het kiezen van muziek, en het ontdekken van wat 
zij mooi vinden, is een belangrijk element in de ontwikkeling van een eigen identiteit. 
Muziek is een belangrijk element in de sociale cohesie en brengt groepen bij elkaar 
(Bjørkvold, 1992; Ball, 2010). Bij een groep horen, zich sociaal veilig voelen, weegt zwaar 
voor pubers (Nelis  & Van Sark, 2009; Crone, 2012).  Tijdens de puberteit wordt de 
amygdala, het emotionele centrum in de hersenen, geprint. Muziek waar je tussen je 12e 
en 14e jaar veel naar geluisterd hebt, zal je je hele leven blijven aanspreken (Levitin, 
2006). Deze ligt als het ware in het brein opgeslagen. En de muziek die nu voor ze 
beschikbaar is, waar ze uit kunnen kiezen, is vrijwel altijd in hetzelfde metrum, namelijk 
tweedelig. 

 

Wat is het effect van de geringe bandbreedte aan frequentie en ritme? 

Pubers komen dus inderdaad niet of nauwelijks meer met onregelmatige, daarmee 
bedoel ik anders dan tweedelige, maatsoorten in aanraking. Bovendien hebben we gezien 
dat ze door het luisteren via (kwalitatief niet altijd de beste) luidsprekers en oortjes een 
nogal afgeplatte versie van de muzikale werkelijkheid voorgeschoteld krijgen. We gaan 
weer even terug naar het begin: is dit erg? Wat gebeurt er, als pubers in dit opzicht met 
minder genoegen moeten nemen? Heeft dat effect op hun ontwikkeling en hoe ziet dat 
effect er dan uit? 
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De hersenen 

Hiervoor maken we allereerst een uitstapje naar de ontwikkeling van de hersenen. Als wij 
de leerlingen in de 1e of 2e klas van het voortgezet onderwijs krijgen, zijn die hersenen 
nog volop in ontwikkeling. 

Hersenen werken door overdracht van elektrische signalen tussen de uiteinden van lange 
zenuwcellen, de axonen en dendrieten. Deze overdracht wordt gestimuleerd en mogelijk 
gemaakt door chemische stoffen, de neurotransmitters. Gedurende ons leven bouwen 
we vele connecties op, zo ontstaan paden in de hersenen. Een belangrijk principe hierbij 
is dat een eenmaal ‘gelopen’ pad van hersencel naar hersencel meteen bij een volgende 
stimulatie favoriet is. Zo ontstaat een netwerk van paden, waarlangs de signalen verlopen 
(Arden, 2010).  

Paden die niet (meer) gebruikt worden, verdwijnen. Het principe use it or loose it is bij 
ons brein van toepassing. Regelmatig gebruik versterkt juist de verbindingen. In de 
kindertijd worden zo veel mogelijk paden aangelegd, vanaf de puberteit begint de 
zogenaamde ‘pruning’: de niet-gebruikte verbindingspaden in het brein verdwijnen (Nelis 
& Van Sark, 2009; Arden, 2010; Gruhn & Rauscher, 2012).  

Thinking en linking: een nieuwe gedachte (“thinking”)  creëert een nieuw, daarvoor nog 
niet bestaand pad in de hersenen. Een ouder gedachtenpatroon zet een bestaand circuit 
in werking en maakt gebruik van gebaande wegen. Als dat aan geswitcht wordt “link” je 
dus terug. Hetzelfde gebeurt bij motorische patronen. Dat is maar goed ook, anders 
moesten we elke dag weer leren tandenpoetsen. Dit heet automatiseren. Alles wat 
automatisch gaat is dus al eerder aangeleerd en komt uit het verleden, hoe dichtbij dat 
ook is. Helaas voor ons denken zijn de geautomatiseerde “linken” in onze hersenen het 
eerste beschikbaar: voor nieuwe gedachtes, nieuwe paden moet je extra moeite doen. 
Nieuwe gedachtes, gevoelens en handelingen zijn juist niet automatisch, want ze bestaan 
nog niet. Dit is de reden dat iets nieuws leren energie kan geven, je hebt zojuist nieuw 
paden gemaakt, nieuwe mogelijkheden geopend en je bent even op de toekomst gericht. 

 

Leren 

Zoals bekend leren kleine kinderen door stimulatie. Hoe meer stimulatie en hoe diverser 
die is, hoe meer de hersenen zich kunnen ontwikkelen (Doidge, 2007, Thaut, 2008). Dit 
geldt niet alleen voor kleine kinderen, het kan ons hele leven doorgaan. Hoewel de 
plasticiteit van de hersenen het grootste is tot ongeveer ons 12e jaar, is het vermogen van 
het brein tot het maken van nieuwe verbindingen ons hele leven actief (Doidge, 2007; 
Arden, 2010). De nieuwste onderzoeken op het gebied van neuro-plasticiteit laten 
duidelijk zien dat we op geen enkel moment bij de pakken neer hoeven te zitten.  

Een voorbeeld: Barbara is een jonge vrouw met aangeboren hersenletsel waardoor ze in 
sommige gebieden (visueel en auditief geheugen) zeer intelligent is, maar in andere 
(ruimtelijk inzicht, verbanden tussen symbolen) als achterlijk werd bestempeld. Op haar 
28e begon ze zichzelf trainen, niet door te ‘compenseren’, dat in feite rondom het 
probleem werkt maar niets oplost, maar door oefeningen te ontwerpen juist voor haar 
meest problematische functies. Op deze manier stimuleerde ze de neuronen in de zwak 
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functionerende hersendelen. Na veel zwoegen slaagde ze erin al haar defecten te 
herstellen. Daarna richtte ze een succesvolle school op voor kinderen met ernstige leer- 
en gedragsproblemen (Doidge, 2007). 

Neuroplasticiteit begin met aandacht (Arden, 2010). Door veel dezelfde muziek te horen 
en te leren dat als achtergrond te gebruiken (denk aan het ‘muzikaal infuus’ van Pennac 
op blz. 4 van dit Essay) worden de hersenen getraind om niet te luisteren (Levitin, 2006). 
Zeker als de muziek eenvormig is. Muziek die met overwegend dezelfde 
muziekinstrumenten gespeeld wordt, als het al echte muziekinstrumenten zijn en geen 
samples of elektronisch gegenereerde geluiden, biedt weinig stimuli. Voor een metrum 
en ritme dat min of meer uniform is en weinig variatie kent geldt hetzelfde. Muziek wordt 
een soort prettige, constante auditieve omgeving en de mogelijkheid om stimulatie, 
nieuwe input en energie uit muziek te halen wordt steeds kleiner. Het is zelfs zo dat 
steeds naar ongeveer hetzelfde luisteren, bij aanleg hiervoor, in het ergste geval een 
soort apathie of inertie kan geven. En inertie kan mogelijk tot depressie leiden (Tomatis, 
1990, Sacks, 2007).  

Een van de kenmerken van een regelmatige maatsoort is dan je bij het dansen in principe 
op het sterke maatdeel steeds met dezelfde voet de vloer raakt. Net als bij marcheren. Op 
een 3/4, 5/4 of andere onregelmatige maatsoort gaat dat niet lukken. De 2/4 en 4/4 
maatsoort zijn het gemakkelijkst om op te lopen of dansen. Zij geven als het ware de 
minste weerstand. Laat een beetje weerstand nu juist een kritische factor zijn in stimulatie 
en leren. Wat je al kunt, kent en weet biedt geen ruimte meer voor nieuwe verbindingen. 

 

De ideale omgeving om iets te leren, om energiek te zijn en een gevoel van geluk te 
hebben wordt geschapen door de juiste balans tussen spanning en ontspanning, tussen 
uitdaging en iets kunnen, tussen stress en relaxed 
achterover leunen (Csikszentmihalyi, 1997; Arden, 2010). 
Te veel stress of een uitdaging die je niet aankunt 
versterkt de link dat je het toch niet kunt, of dat het niets 
voor je is. Alleen maar doen wat je al goed kunt biedt 
geen enkele stimulans en versterkt in feite de link dat je 
iets nieuws niet kunt of hoeft te beginnen. Figuur 1 laat 
zien dat ‘onverschilligheid’ de tegenhanger is van het 
ideaal ‘Flow’. Onverschilligheid die helaas in de hand 
gewerkt kan worden door monotonie, verveling en 
eenzijdige input.  

Figuur 1: relatie tussen vaardigheden, uitdagingen en flow, aangepast van FInding Flow (p. 31), door M. 
Csikszentmihalyi, 1997, New York: Basic Books. Copyright 1997 Mihaly Csikszentmihalyi. 

Wat doet muziek nog meer in de hersenen en het lichaam? Een paar feiten.  

- De Bulgaarse onderzoeker Lozanov heeft vastgesteld dat de beste muziek voor leren rijk 
is aan boventonen en een tempo van ongeveer 64 bpm heeft (Campbell, 2001). Dat is nu 
niet bepaald wat de populaire radiozenders laten horen… 
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- De hartslag en de bloeddruk in het lichaam reageren direct op het tempo van de muziek. 
Een langzaam c.q. snel tempo zal bijdragen aan een langzame c.q. snelle hartslag 
(Campbell, 2001; Lewis, 2013).  

- Muziek kan specifieke hersengolven in het brein stimuleren en zo zorgen voor een 
betere focus, emotionele balans en minder impulsief gedrag. Dat lijken me hele prettige 
zaken voor een puber (Thaut, 2008). 

- Het spelen of beluisteren van rustige muziek brengt de geest tot kalmte en kan ook zo 
de slaap bevorderen. Dat kunnen we in de Bijbel al teruglezen, toen David koning Saul 
kalmeerde met zijn harpmuziek. 

- Muziek die enige mate van complexiteit bevat en bovendien aansluit bij de 
belevingswereld van kinderen, heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van het IQ 
(Mieras, 2010). 

Muziek heeft dus effect op ons, zij beïnvloedt ons denken en ons handelen, kan 
stimuleren, de hersengolven reguleren, onze intelligentie vergroten en onze emoties 
kalmeren. Muziek kan echter ook opjutten, ons nerveus maken en onze hartslag 
versnellen: muziek heeft de potentie om te helen, maar kan ook schaden. Weer een 
voorbeeld uit de Bijbelse geschiedenis: de muren van Jericho werden vernietigd door het 
spelen op ramshoorns. In de meeste Martial Arts worden zogenaamde ‘kiai’ gebruikt, een 
korte, zeer intense schreeuw die als het ware vanuit het lichaamscentrum komt. Deze is 
bedoeld om te tegenstander uit zijn mentale balans te halen. Ik kan uit ervaring vertellen 
dat dat inderdaad bijzonder effectief is. Er gaan ook stemmen op die aangeven dat de 
extreme beschikbaarheid van muziek leidt tot irritante ‘breinwurmen’. En dat dit een 
relatie zou kunnen hebben met het ontstaan van autistische symptomen (Tomatis, 1990; 
Sacks, 2007). Van steeds hetzelfde horen, naar steeds hetzelfde denken, een soort 
mentale breinwurm. 

 

Aandacht 

Laten we nog even terugkomen op een belangrijk punt, nl. aandacht. Zonder aandacht 
geen leren, geen ontwikkeling, geen concentratie, geen welbevinden. Een groot deel van 
de dag gelijksoortige muziek horen draagt niet bij aan het leren muziek bewust waar te 
nemen. Pubers horen wel muziek, maar luisteren ze er ook echt naar? Voor luisteren is 
actief waarnemen vereist. En actief waarnemen is een vaardigheid die we moeten 
ontwikkelen, dat gaat niet vanzelf. Als de meeste muziek ook nog ongeveer even luid 
wordt afgespeeld, en er binnen een nummer weinig variatie in volume is hoef je niet 
meer de oren te spitsen. Alles wordt in hapklare brokken voorgeschoteld. 

Aandacht genereren gaat dus niet vanzelf. Hiervoor heb je een klein beetje spanning of 
stress nodig. Dat kan simpelweg de ‘stress’ zijn van iets leren kennen waarvan je nog niet 
weet of je het mooi of aangenaam gaat vinden. Te weinig van deze stress en je bent 
verveeld en niet in staat ergens aandacht aan te besteden. Te veel en je focus versmalt en 
je kunt niet meer leren of opnemen.  
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Een voorbeeld: een aantal jaren geleden trainde ik bij de aikido-meester Morito 
Suganuma Sensei. Aan het einde van een training wordt vaak een techniek gedaan, 
waarbij twee aikidoka’s tegenover elkaar op de knieën zitten en elkaar via de handen uit 
balans brengen (‘Suwari waza kokyu ho’). Als iemand fysiek sterker of zwaarder is en echt 
niet wil, gaat dit niet lukken. Suganuma Sensei hield een lang betoog, waarbij hij aangaf 
dat als iemand in staat is om op een denkbeeldig niveau 3 te trainen, je die persoon 
weerstand moet geven op dat niveau of iets hoger, niveau 3 of 4 dus. Zit je op niveau 8 en 
geeft iemand je niveau 2 om mee te werken, dan leer je niets en wordt het vervelend en 
saai. Als je energie geeft op niveau 7 terwijl je partner zich op niveau 4 bevindt, dan gaat 
hij of zij kracht gebruiken, knokken, om toch nog iets voor elkaar te krijgen. Wat je dan 
leert is contraproductief: één van de principes van aikido is juist dat je de energie, 
beweging, het momentum van de ander overneemt en deze je eigen richting geeft zonder 
het conflict aan te gaan. Dit kun je alleen oefenen als je trainingspartner je de juiste 
snelheid en weerstand geeft.  

 

Ritme en het spel van de verwachting 

Het is juist muziek dat in de ontwikkeling van de hersenen een grote rol kan spelen 
(Mieras, 2010). Zoals Figuur 2 laat zien zijn bij het verwerken van muziek grote delen van 
het brein actief. Philip Ball (2010, blz. 2) zegt het zo: 
“When we listen to music, even casually, our brains are working awfully hard, performing 
clever feats of filtering, ordering and prediction.” 

 

Figuur 2: de gebieden in de hersenen betrokken bij het verwerken van muziek, overgenomen van This is your 
brain on music: Understanding a human obsession (pp. 270, 271) door D. Levitin, 2006, London: Atlantic 
Books. Copyright 2006 Daniel Levitin. 

 

Meer variatie in ritme en metrum, een groter frequentiebereik, meer soorten 
muziekinstrumenten, dat zou allemaal bijdragen aan de variatie in het muzikale menu. 
Van deze drie is ritme een belangrijke component. De representatie van ritme in de 
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hersenen is wijd verspreid: voornamelijk in de linkerhersenhelft, in de basale ganglia, en 
in het cerebellum (Levitin, 2006). Het cerebellum en de amygdala, die we al eerder 
tegenkwamen (hierin zetelen de emoties) hebben een sterke verbinding. Dit geldt ook 
voor het cerebellum en de frontale kwab. De frontale kwab is bij pubers nog volop in 
ontwikkeling, deze maakt onder meer het kunnen plannen mogelijk (Nelis & Van Sark, 
2009). Al deze gebieden zijn dus betrokken bij het verwerken van ritme en al deze 
gebieden worden wel of juist niet erg gestimuleerd door de uren muziek die 
‘binnenkomen’. 

Het lijkt zelfs zo te zijn dat elke maatsoort zijn eigen representatie in de hersenen heeft 
(Levitin, 2006). Dat betekent dat bij een kleine hoeveelheid maatsoorten maar een klein 
gedeelte van de hersenen aangeboord wordt. En andersom.  

Een afwisselend muziekstuk speelt met onze verwachtingen (Ball, 2010) . Een akkoord dat 
je voelt aankomen net even uitstellen (of helemaal vermijden), een puls op een andere 
plek leggen, een nieuw instrument introduceren, het zijn allemaal middelen die muziek in 
zich heeft om te boeien, ons te verleiden, te interesseren en mee te nemen. Het brein 
speelt op dezelfde manier met verwachtingen. En vindt het het interessantst als die niet 
uitkomen. Onze hersenen zijn continu aan het ‘berekenen’, aanvullen, wat er komt, wat 
het meest logisch is en maakt steeds updates op basis van wat er al geweest is en wat er 
dus kan volgen. Hierbij leveren onverwachte wendingen plezier op (productie van 
dopamine) en genereren energie (Levitin, 2006; Hagendoorn, 2012). 

Eén van de vruchten van muziek luisteren is het vermogen om een geluid uit de omgeving 
te kunnen filteren. Dit vermogen is aantoonbaar sterk bij musici (Campbell, 2001; Mieras, 
2010) en kan door training en muzikale activiteiten worden aangeleerd. Een belangrijke 
toepassing hiervan: in staat zijn in een klas met veel auditieve prikkels op je eigen werk 
kunnen focussen. Geluiden (weg)filteren is dan een belangrijke vaardigheid. Maar als je 
als 14-jarige al hebt geleerd om niet te luisteren, zul je met het filteren moeite hebben.  

 

De oren 

Dat veel naar muziek luisteren via hoofdtelefoons gehoorschade kan opleveren, net als de 
extreme geluidswaarden tijdens popconcerten, is een inkoppertje. Wat minder voor het 
voetlicht komt is het effect van de overmacht aan lage frequenties.  

Het menselijk oor kan frequenties van 16 tot ongeveer 20.000 Herz horen. Hierbij is twee-
derde van de trilhaartjes ontworpen om alleen te resoneren bij frequenties van 3.000 tot 
20.000 Herz (Campbell, 2001). Dat is nogal wat. Ter vergelijking: de laagste toon van een 
piano is 27,5 Hz, de hoogste 4186 (Campbell, 2001). Gelukkig resoneren bij een ‘echte’ 
piano de snaren met elkaar, zodat er heel wat boventonen geproduceerd worden die in 
het hogere frequentiegebied liggen. Bij een keyboard is dat al heel anders en mis je dus 
een stukje voeding. 

Voeding? Inderdaad. Het oor is niet alleen ontworpen om te horen. Natuurlijk zit ook ons 
evenwichtsorgaan in de gehoorgang. En via onze oren gaan de elektrische signalen de 
hersenen in, die hier energie uit halen. Het gehoor is een soort dynamo, het levert stroom 
voor ons brein (Tomatis, 1997). Hierbij werken lage tonen op het lichaam in zonder het op 
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te laden, terwijl de hoge tonen juist energie geven (Steinbach, 1994). Op deze manier 
veroorzaakt een te lange, te intensieve blootstelling aan lage frequenties de al eerder 
genoemde apathie of inertie.  

Je zou zelfs kunnen spreken van ‘akoestische drugs’: langdurige inname van extreem 
harde en snelle muziek, die de ‘luisteraars’ in een al dan niet gezonde trance brengen.   

De oren hebben een hele directe relatie met de hersenen: als een electrode in de 
hersenen geplaats wordt, zal die dezelfde toon produceren die in de oren gespeeld wordt 
(Levitin, 2006). Hoe rijker de auditieve input is, hoe meer energie er naar de hersenen 
gaat.  

 

Leeftijd 

Tot nu toe zijn voornamelijk de pubers aan de orde geweest. Geldt dit verhaal dan niet 
voor jongere kinderen? Is het brein dan niet juist extra plooibaar? Moeten we niet eerder 
beginnen? Jazeker.  

Kinderen die op jonge leeftijd actief met muziek in aanraking komen, hebben een 
voorsprong en zullen dingen gemakkelijker leren. De verbindingen in de hersenen zijn dan 
al eerder gelegd, de interesse is al gewekt. Waarom dan toch dit pleidooi gericht op 
pubers? Een aantal redenen. 

Rond het 14e levensjaar zijn de muzikale hersenen volgroeid, dat wil zeggen het ‘prunen’ 
van de paden in de delen van de hersenen die muziek verwerken heeft een niveau bereikt 
dat vergelijkbaar is met volwassenen. Rond het 11e jaar wordt de muzikale interesse 
serieus gewekt (Levitin, 2006). De periode van 11 tot 14 jaar is dus erg belangrijk bij het 
maken van verbindingen in de hersenen. We hebben bovendien gezien dat muziek die nu 
binnenkomt het hele leven favoriet blijft.  

Precies in deze tijd beginnen kinderen aan hun reis naar volwassenheid, gaan hun 
muzikale smaak leren ontwikkelen en willen erbij horen. De mobiele telefoon doet zijn 
intrede, en het grote luisteren (…) gaat beginnen.  

Juist op deze leeftijd zijn ze open en vatbaar voor impulsen, wordt de amygdala geprint 
en zijn ze op zoek naar nieuwe energiebronnen. 

In dit momentum kunnen wij instappen. Of niet. 

 

We hebben het volgende gezien: 

- Muziek is in onze cultuur steeds mechanischer geworden, het metrum steeds 
regelmatiger en minder afwisselend en het aantal gebruikte muziekinstrumenten kleiner. 
Eenvormigheid is troef. 

- Muziek is bijna de hele dag voor ons beschikbaar, met name via opnames, die zorgen 
dat onze oren een beperkt aantal frequenties binnen krijgen. 

- Juist in de puberteit zijn kinderen extra ontvankelijk voor muziek en beginnen zij 
meerdere uren per dag muziek te horen.  
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- Het gebrek aan stimulatie van de hersenen heeft gevolgen voor de energiehuishouding, 
leermogelijkheden, waaronder het leren aandacht geven, leren plannen en kan zelfs 
leermoeilijkheden in de hand werken 

Onze leerlingen zijn muzikaal ondervoed. 

 

Belang-rijk 

Wellicht ten overvloede, maar laat ik hier toch vermelden dat muziek met een tweedelig 
metrum niet ‘fout’ is. Iets dat plezier en welbevinden genereert, en dat doet veel muziek, 
is natuurlijk prima voor ons, hoe kan het ook anders. Het punt is dat het horen en 
verwerken van bijna alleen muziek die niet uitdaagt, die eenvormig is, die onze hersenen 
en ons lichaam onvoldoende voedt en stimuleert, een effect heeft dat onderschat wordt. 
Juist nu er overal en altijd muziek beschikbaar is wordt het belangrijk om plaatsen en 
momenten te creëren waarin de complexe rijkdom die muziek in zich kan dragen ook tot 
uiting kan komen. 

 

In de klas 

De vraag die ik aan het begin stelde was:  
Op welke manieren kan de muziekdocent in het Voortgezet Onderwijs de beleving van 
ritme en klank bij pubers laten ontwikkelen, en waarom zouden we dat doen? 
Tot nu toe ging het om het laatste stukje van deze vraag. Rest het eerste deel. Want er is 
een wat oncomfortabele situatie: òf wij als muziekdocenten hebben een stimulerende, 
activerende, gezonde invloed op onze pubers, òf we hebben dat niet. ‘You are either part 
of the problem, or part of the solution’. Toch hoeft dat laatste niet heel ingewikkeld te 
zijn. 

Om een deel van de oplossing te zijn, en ik neem aan dat elke muziekdocent dat graag 
wil, is allereerst meer of ander bewustzijn nodig. Bewustzijn van het gebrek aan variatie 
in het muzikale menu van onze leerlingen en van de gevolgen daarvan. Is dat bewustzijn 
er dan niet? Een kijkje binnen de gangbare methoden (zie Bijlage 3 op p. 24) levert helaas 
inderdaad dit beeld op. De variatie in liedjes en speelstukken is qua metrum niet of 
nauwelijks aanwezig. Tenzij de docent zich bijzonder inzet bij het vinden van metrisch en 
ritmisch variabele liedjes en speelstukken, gaan de leerlingen in dat opzicht in de klas 
geen nieuwe ervaringen opdoen. Zoals ik eerder aangaf had ik zelf bij het aanleggen van 
een liedjesmap niets gemist. En toch zat ook die helemaal vol met metrisch eenvormig 
materiaal.  

Hierbij wil ik een voorzichtige kanttekening maken. Er zou een kans kunnen zijn dat jonge 
docenten die nu worden opgeleid of die net voor de klas staan zelf slachtoffer zijn van de 
hier besproken verarming en vervlakking en dus muzikaal enigszins ondervoed. Ik zeg hier 
‘enigszins’ omdat deze docenten natuurlijk bijzondere muzikale belangstelling hebben, 
veel meer muzikale training hebben gehad en zelf een instrument bespelen. Echter, als 
die training voornamelijk heeft plaatsgevonden na hun 14e jaar is het mogelijk dat ze een 
belangrijk moment in hun ontwikkeling gemist hebben. Als ook de methodes (en de 
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opleidingen) niet heel bewust voorzien in het hiaat, bestaat de mogelijkheid dat docenten 
- net als ik - met alle goede bedoelingen niets missen. De leerlingen wel…  

 

Luisteren en spelen 

Als luistermethode in de klas wordt de computer en Youtube graag gebruikt (dat doe ik 
ook, het is bijzonder handig) en dat betekent het eerder genoemde frequentieverlies en 
afgeplatte opnames. Maar wordt dat ook gecompenseerd met ‘levende’ instrumenten?  

De meest gebruikte instrumenten in het klaslokaal zijn keyboard en gitaar. Het keyboard 
heb ik al even genoemd, weer zo’n heel handig ding: het is niet duur en je kunt er veel 
leerlingen tegelijk mee laten spelen. Vaak hebben ze dan ook nog een hoofdtelefoon op 
om het geluidsniveau in de klas te beperken en om zich op hun eigen werk te kunnen 
concentreren. Ook heel handig. Dat betekent wel een instrument met een ‘arm’ 
frequentiebereik, waar ook nog eens op ingeleverd wordt door de geluidsdrager. 

Gitaar is natuurlijk wel akoestisch. Het nadeel is dat ook dit instrument gelijkzwevend 
gestemd is. Een fretloze gitaar zou mooi zijn, maar niet erg praktisch.  

Wat wel rijk aan frequenties de oren ingaat is zingen. De menselijke stem heeft zeer veel 
frequenties in zich die juist met samen zingen, ook al is het niet helemaal zuiver, onze 
oren goed kunnen bereiken. Gelukkig gebeurt zingen veel in de muziekles. Dat moet 
vooral zo blijven en dan het liefst met begeleiding op niet-elektronische 
muziekinstrumenten of a capella.  

Frappant vind ik dat in mijn lokaal waar naast alle keyboards ook een vleugel staat, 
leerlingen het liefst daaraan spelen. Hoewel dat toch nadelen heeft. Het klinkt harder, de 
hele klas hoort hun geworstel, ze zitten weg van hun vriendjes in een hoek van het lokaal, 
kunnen niet meer aan allerlei zeer verleidelijke knopjes zitten: ze gaan voor het geluid 
(“mevrouw, het klinkt zo mooi”), en de ervaring van het echte instrument. 

Gelukkig, de muzikale honger is dus nog wel degelijk levend. En niet alleen naar 
muziekinstrumenten, ook naar andere muzieksoorten en stijlen. Leerlingen zitten in het 
algemeen gefascineerd te luisteren naar muziek die voor hen vreemd is, mits goed 
gedidactiseerd aangeboden. Misschien is de honger door het vlakke aanbod-van-elke-dag 
zelfs extra aanwezig? Wie zal het zeggen. Het is heel goed mogelijk dat leerlingen juist 
veel behoefte hebben aan nieuwe input op muziekgebied. 

Tot nu toe zijn alleen de termen ‘onregelmatige maatsoort’ en ‘tweedelige maatsoort’ 
gebruikt. Sommige maatsoorten lijken van twee walletjes te eten, met name de 6/8 maat 
en de 12/8 maat. Beiden zijn ondubbelzinnig tweedelig. Toch vind ik met name de 6/8 
maat goed te gebruiken als variatie en differentiatie - mits het niet daarbij blijft - met 
name in een wat langzamer tempo. Bij een rustig tempo is het voor de luisteraar niet 
eens altijd waarneembaar of de maatsoort 3/4 is of 6/8. Zo maken leerlingen kennis met 
de onderverdeling in drieën. Het metrum is weliswaar tweedelig maar er is enige 
complexiteit toegevoegd door de interne onderverdeling van het metrum. Om dezelfde 
redenen ervaar je een snelle Wals in 3/4 maat, waarbij je periodes van 4 maten als 
eenheid ervaart, vaak juist als een regelmatig metrum. 



 

14 
 

Hersenonderzoek heeft aangetoond dat ons brein bij het verwerken van muziek het 
hardst aan het werk is als er motorische handelingen plaatsvinden, als er gemusiceerd 
wordt (Gruhn & Rauscher, 2012; Scherder, 2013). Dat betekent zingen en spelen. Door 
het aanbieden van juist deze activiteiten in de klas met zoveel mogelijk verschillende 
klankkleuren en zoveel mogelijk variatie in metrum en ritme, kunnen we de leerlingen 
adequaat ‘bijvoeden’. 

 

Leereenheid 

Hoe los ik het zelf op? Als voorbeeld heb ik een leereenheid toegevoegd, helemaal gericht 
op het werken met een onregelmatig metrum (Bijlage 1 op p. 18). Deze leereenheid heb 
ik uitgeprobeerd in twee klassen, ik was toch nog verrast door het gemak en de 
flexibiliteit waarmee de leerlingen kunnen absorberen en de vanzelfsprekendheid 
waarmee ze hun nieuw verworven kennis toe kunnen passen. Natuurlijk komen ze bij het 
verzinnen van een ritme eerst met een tweedelig metrum aanzetten. Als je dan aangeeft 
om er één tel per maat achteraan te plakken, hebben ze het meteen te pakken. Een 
rasechte vijfkwartsmaat, helemaal geen probleem. En die blijken ze, ook zonder opvolging 
van mijn goed bedoelde tip om het even op te nemen, de week erna nog steeds te 
kunnen spelen.  

 

Variëren en differentiëren 

Dat is het motto. Ingewikkelder hoeft het niet te zijn… Gebruik zoveel mogelijk 
verschillende, liefst akoestische muziekinstrumenten. Zorg dat de geluidsinstallatie van 
een goed niveau is, zodat de minste frequenties verloren gaan. Zing veel, en ga op zoek 
naar liedjes met een afwijkende ritmische structuur. Gebruik speelstukken die 
verschillende maatsoorten bevatten, niet alleen de tweedelige. Besteed eens een les aan 
klank alleen, open de oren (en de hersenen). Laat ze zelf ontdekken wat verschillende 
metrums en klanken met ze doen.  

Mijn ervaring is dat leerlingen, ook de ogenschijnlijk ongemotiveerde, graag spelen, graag 
ontdekken en graag gestimuleerd worden. Zij weten niet dat de eenvormige muziek die 
ze beluisteren niet onverdeeld goed voor ze is, maar reageren wel open op dat wat ze 
energie geeft. De keus is aan ons! 
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Bijlage 1: Leereenheid Onregelmatig Metrum 
 
 
 
Verantwoording: 
 
Deze leereenheid is gemaakt voor 2e klassen HAVO/VWO 
 
Doelstellingen:  

 De leerling kan het verschil tussen regelmatige (2-delige) en onregelmatige maatsoorten 
benoemen.  

 De leerling kan benoemen wat het verschil in effect is tussen verschillende metrums. 

 De leerling kan in een onregelmatige maatsoort zingen, spelen of klappen.  

 De leerling kan een melodie in een onregelmatige maatsoort componeren/herschrijven en 
uitvoeren. 

 De leerling reflecteert op eigen werk en dat van anderen.  
 
Opbouw:  
De leereenheid bestaat uit 3 delen: luistervragen om klassikaal te bespreken, individuele 
luistervragen en een creatieve opdracht.  
De volgende luisterstukken worden gebruikt: 

 Vraag 1 t/m 4  I like to be in America, versie in 6/8 en 3/4 maat 
 Vraag 5  I like to be in America, versie van Trini Lopez in 4/4 maat 
 Vraag 6 t/m 11 Boléro (Ravel)in 3/4 maat 

 Vraag a t/m c  Birds (Anouk) in 6/8 maat 
 Vraag d t/m h  Money (Pink Floyd) in 7/4 en 4/4 maat 
 Vraag i en j  Everything is allright (Jesus Christ Superstar) in 5/4 maat 
 
Nodig: 

 Klaslokaal met YouTube en geluidsinstallatie, of de muziek branden op CD. 

 Voldoende instrumenten voor leerlingen om hun compositie mee te maken en uit te 
proberen, zo divers mogelijk, in ieder geval slagwerk (Orff). 

 Ruimtes om te oefenen, bij voorkeur aparte studio’s of een extra klaslokaal. 
 
Begrippen die bekend worden verondersteld: 

Maatsoort, tempo,  ritme, melodie,  motief, vraag- en antwoord. 
Begrip dat bij de klassikale luistervragen geïntroduceerd wordt: 

Puls. 
 
 
Het didactiseren van deze Leereenheid wordt bewust overgelaten aan de docent, die ook kan 
bepalen hoe het Stappenplan in gedeeltes kan worden opgesplitst, zodat leerlingen helder 
hebben wat er wanneer klaar dient te zijn. 
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Luistervragen klassikaal: 
 
 
1. Je luistert naar een lied uit de musical West Side Story. Aan welk land of werelddeel doet deze 

muziek je denken? 
 
 
2. Leg uit waarom? 
 
 
3. Waar zou deze muziek voor bedoeld zijn? 
 
 
4. Klap of tik zachtjes mee met de puls die je in de muziek hoort. Kun je regelmatig doorklappen 

of zit er iets onregelmatigs in?  
 
 
5. Nu een andere versie van hetzelfde stuk, met dezelfde opdracht. Klap of tik dus weer mee, wat 

ervaar je nu als puls? Is die hetzelfde? Wat is veranderd in het effect dat de muziek nu heeft? 
 
 
6. Dit is een bekend stuk, dat nogal eens gebruikt wordt in films of bij het kunstschaatsen, 

gemaakt door de componist Maurice Ravel. Probeer eens te omschrijven wat de muziek met je 
doet? 

 
 
7. Je hoort 2 verschillende, lange melodieën die elkaar afwisselen, als een soort vraag en 

antwoord. Dit blijft zich het hele stuk door herhalen. Wat is het effect hiervan? 
 
 
8. Klap of tik de puls weer mee, wat voor maatsoort zou dit stuk kunnen hebben? 
 
 
9. Hoeveel maten duurt het ritmische motief?  
 
 
10. En hoeveel maten duurt een melodie? 
 
 
11. Welke instrumenten herken je? 
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Luistervragen individueel.  
 

"Birds" 
 
 a. Kijk de eerste minuut van de originele videoclip, hoe wordt bij tellerstand 0.39' de muziek 

in de film gebruikt? 
 
 

 b. De maatsoort en het tempo is zo gekozen dat het thema (zo vrij als een vogel) ondersteund 
wordt, in dit geval dus niet strak en vlot in 4-en. Probeer eens mee te tellen, wat zou de 
maatsoort kunnen zijn? 

 
 
 c. In het begin zit er nog geen drum bij. Wanneer komt die erbij (geef de tellerstand aan)? 

 
 

"Money"  
https://www.youtube.com/watch?v=wy04c-6DEgE&app=desktop 

 
 d. De eerste 12 seconden wordt een ritme gemaakt met geluiden die met de tekst te maken 

hebben. Welke geluiden zijn dat? 
 
 

 e. Welk instrument zet op 0.12' het ritme in? 
 
 

 f. De maatsoort is ook hier niet regelmatig en strak. Wat zou de maatsoort kunnen zijn? 
 
 

 g. Dit is een vrij lang nummer, met een grote instrumentale solo. Wanneer begint die (geef de 
tellerstand aan), en welk instrument hoor je dan spelen? 
 
 

 h. Op 3.09' verandert de maatsoort. Tel mee, wat is de nieuwe maatsoort? 
 
 

 

"Everything's Alright" 
https://www.youtube.com/watch?v=jkje4FiH9Qc 

 
 i. Dit lied komt uit de film 'Jesus Christ Superstar'. Op 1.12' verandert er iets in de clip. 

Omschrijf welke veranderingen je ziet en hoort. 
 
 
 

  
 j. Deze maatsoort is een optelling van 2 en 3 tellen die elkaar steeds afwisselen. Hoe zou je 

deze maatsoort noemen? 
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a Maak zelf een melodie met 

een ritme in een 

onregelmatige maatsoort, 

presenteer dit in de klas. Je 

mag kiezen uit een 3-delige of 

5 delige maatsoort. 

 

Stappenplan:  

 

1. Maak een groepje van 

minimaal 2 en maximaal 4 

leerlingen. 

2. Spreek in je groepje af welke 

maatsoort je wilt gebruiken. 

Begin met het samen klappen 

van elke maatsoort, maak 

daarna je keuze.  

3. Bedenk in deze maatsoort 

een ritme. Speel dit ritme op 

een percussie instrument of 

zorg dat je het kunt klappen. 

Gebruik in ieder geval 

kwartnoten, halve noten en 

achtste noten. Tip: neem het 

ritme op op je telefoon zodat 

je het niet vergeet. 

4. Eén leerling speelt het 

ritme, de andere(n) verzinnen 

er een melodie bij. Dit mag 

met je stem of je instrument. 

De melodie duurt minimaal 8 

maten. Denk bijvoorbeeld aan 

een vraag- antwoord van elk 

vier maten. De één kan de 

vraag verzinnen, de ander 

geeft het muzikale antwoord. 

Neem dit ook weer op! 

5.Oefen dit met je groepje, en 

presenteer het voor de klas. 

b Neem een stuk muziek of 

lied dat je goed kent. Zet het 

om in een andere maatsoort. 

Voer het uit. 

 

Stappenplan: 

 

1. Vorm een groepje van 2 tot 

4 leerlingen. 

2.Kies een lied of stuk muziek 

dat jullie aanspreekt en dat je 

zo kunt (mee) zingen. 

3. Bepaal in welke maatsoort 

dit staat.  

4.Kies nu een nieuwe 

maatsoort. 

5. Eén van jullie speelt de 

gekozen maatsoort (met een 

duidelijke puls op de eerste 

tel). De anderen proberen nu 

zachtjes het lied in een nieuw 

ritme te zingen, dat in de 

gekozen maatsoort past. Als je 

iets hebt gevonden dat werkt, 

neem het op op je telefoon, 

zodat je het niet kwijtraakt. 

6. Oefen het nieuwe lied, je 

mag ook meerdere (percussie) 

instrumenten gebruiken. 

7. Voer het uit voor de klas. 

 

c Studeer het ritme van de 

Bolero van Ravel in. Maak hier 

een nieuwe melodie bij. Voer 

het uit. 

 

Stappenplan: 

 

1. Maak een groepje van 2 tot 

4 leerlingen. Zet de Bolero op 

je telefoon zodat je die altijd 

bij je hebt. 

2. Luister nog eens heel goed 

naar (het begin van) de Bolero. 

3. Oefen met elkaar dit ritme, 

begin bij de eerste maat en ga 

pas verder als je die allemaal 

kunt. Je mag het sneller of 

langzamer doen. 

4. Eén of twee leerlingen 

spelen het ritme. De andere(n) 

gaan hier een nieuwe melodie 

op verzinnen. Dat mag op je 

instrument, of zingend. Neem 

leuke ideeën op met je 

telefoon. Het ritme van de 

melodie hoeft, net als bij de 

originele Bolero, niet hetzelfde 

te zijn als de ritmische 

begeleiding. 

5. Maak een melodie van 8 

maten. Je kunt hierbij denken 

aan 2 keer een kortere 

melodie, bijvoorbeeld een 

vraag en een antwoord. Neem 

ook dit weer op. 

6. Oefen het met elkaar en 

voer het uit voor de klas. 
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Verslag Leereenheid. 

De verbeterpunten zijn cursief gedrukt. 

 

De leereenheid is in april en mei uitgeprobeerd in klas B2d en B2e van het Lorentz Lyceum te 
Arnhem. Het zijn tweede klassen met gemengd HAVO/VWO niveau (verlengde brugklas). B2d telt 
31 leerlingen, B2e 30. Ze hebben 1x in de week muziekles, de lessen duren 45 minuten. In beide 
klassen zitten hooguit een paar leerlingen die een instrument bespelen, wel zijn ze graag met de 
muziekinstrumenten bezig. Ze hebben behalve de opdrachten die ik ze dit jaar gegeven heb 
nauwelijks ervaring met het zelf componeren. Per les heb ik steeds ongeveer 30 minuten aan deze 
opdracht besteed, in totaal 6 lessen, inclusief de presentatie. Het lokaal is vrij klein en er zijn geen 
studio’s aanwezig. Wel zijn er voldoende gitaren, percussie, keyboards en een vleugel. 

De klassikale luistervragen hebben we in de 1e les behandeld. Met name het leren waarnemen en 
het ervaren van een puls in muziek was in die les mijn doel. Dit was voor alle leerlingen behalve 
degenen die al een instrument bespelen, nieuw. Veel fragmenten heb ik een paar maal gespeeld, 
om iedereen de kans te geven het leerproces door te maken en de klas heeft samen 
getikt/geklapt. Dat werkte goed. 

De individuele luistervragen hebben we op hun verzoek ook in de les gedaan (ze hadden veel 
huiswerk): ze mochten in tweetallen werken, ik speelde de muziek af dus de leerlingen waren op 
hetzelfde moment met dezelfde vragen bezig. Het viel me op dat ze bij de vragen over ‘Birds’ nog 
hulp nodig hadden bij het bepalen van de maatsoort, de vragen bij ‘Money’ en bij ‘Jesus Christ 
Superstar’ konden ze zelfstandig maken. Ik heb daarna de antwoordbladen ingenomen om te 
kijken naar de antwoorden, die waren prima. 

Bij de keuze opdrachten koos in beide klassen 2/3 voor opdracht a. 1/3 koos voor opdracht b. 
Hoewel uit elke klas 1 groepje opdracht c heeft geprobeerd haakten ze toch af, vooral omdat er 
geen aparte oefenruimte is. Iedereen speelt tegelijk in hetzelfde lokaal en zo konden ze het ritme 
van de Boléro niet instuderen. Deze omstandigheid maakte alle praktische opdrachten heel 
moeilijk voor deze leerlingen. Ik heb het opgelost door de leerlingen die met een liedje bezig 
waren buiten het lokaal op de gang te laten oefenen. Halverwege het creatieve proces brak de 
meivakantie uit, gevolgd door ‘5 mei’ en vervolgens een proefwerkweek zonder reguliere lessen. 
Daarna was de helft van de leerlingen wat ze precies gemaakt hadden vergeten, maar ze wisten 
nog wel de strekking en ze hadden de opdracht begrepen: de groepjes die min of meer opnieuw 
begonnen gingen meteen op zoek naar een onregelmatig patroon in hun metrum.  

Een paar leerlingen gaven aan de term ‘onregelmatige maatsoort’ verwarrend te vinden, 1-2-3-4-
5 is toch ook een regelmaat… vervolgens gaven hun klasgenoten een eigen antwoord, namelijk 
dat het te vergelijken was met onregelmatige werkwoorden die net anders vervoegen dan je zou 
verwachten. 

De meeste gecomponeerde speelstukken zijn gelijk verdeeld over 3/4 en 5/4 maten, 1 groepje 
heeft zelfs een 7/4 maat, een ander een 6/4 maat. Sommige leerlingen kwamen vragen of het zo 
‘goed’ was omdat ze het aantal tonen en het aantal tellen per maat door elkaar haalden. Dat had 
in een centrale uitleg of oefening meegenomen kunnen worden. 

De liedjes die geproduceerd werden zijn ‘Rolling in the deep’ in 3/4 maat, een beatbox 
improvisatie in 3/4 maat en in beide klassen ‘All of you’ in 5/4 maat. De maatsoorten zijn steeds 
door de leerlingen zelf gekozen en uitgeprobeerd. Bij de liedjes is niet gezongen, dat lukte qua tijd 
niet. Bovendien zou je dan de tekst moeten aanpassen en dat vond ik buiten het kader van de 
opdracht vallen. De leerlingen hebben dus een eenvoudige instrumentale cover gemaakt. 
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Bijlage 2: Enquête gehouden onder 116 leerlingen uit de 1e en 2e klassen VMBO-T, Havo en 

VWO van het Lorentz Lyceum te Arnhem, april 2014 

1.  Hoe lang per dag luister je meestal naar muziek? (1 antwoord mogelijk) 

Minder dan 1 uur  19,8% (23) 
Tussen de 1 een 3 uur  43,1% (50) 
Tussen de 3 en 5 uur  20,7% (24) 
Meer dan 5 uur  16,4% (19) 
2.  Op welke manier luister je het meeste naar muziek? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Telefoon, met een oortje  87,1% (101) 
Thuis via de radio  31,0% (36)  
Via de TV  27,6% (32) 
Via computer  52,6% (61) 
Ik ga veel naar live concerten    3,4% (4) 
Anders, namelijk (1):    8,6% (10) 
3.  Op welke momenten luister je naar muziek? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Op de fiets  45,6% (53) 
In de pauze op school  18,1% (21) 
Tijdens het huiswerk maken  62,9% (73) 
In bed  32,8% (38) 
Thuis, om te relaxen  81,0% (94) 
Anders, namelijk (2):  17,2% (20) 
4.  Wat vind je het belangrijkste aan de muziek die je luistert? (1 antwoord) 

Lekker hard volume  12,9% (15) 
De bas  15,5% (18) 
Drums, slagwerk    9,5% (11) 
De zang  23,3% (27) 
De tekst  21,6% (25) 
Anders, namelijk (3):  17,2% (20) 
5.  Hoe zou je de muziek waar je het liefst naar luistert omschrijven? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Rustig, mooie melodie  17,2% (20) 
Snel, vlot, lekker tempo  49,1% (57) 
Veel tekst  7,6% (9) 
Veel gitaren en akkoorden  9,5% (11) 
Liefst van alles een beetje  42,2% (49) 
Anders, namelijk (4):  19,8% (23) 
 

(1) Via tablet, in de auto 

(2) tijdens het krantenvouwen, in de auto, bij het sporten, tijdens klusjes, bij vrienden, in de trein, 
voor de lol, bij het zingen, tijdens het ontbijt, als ik verdrietig ben, de hele dag door, tijdens het 
gamen 

(3) Beat, tekst, melodie en zang, leuke melodie, aansprekende artiest, beat, volume, mee kunnen 
zingen, hangt af van mijn stemming, melodie en tekst samen, instrumenten moeten erbij passen 

(4) muziek waar gevoel in zit, leuke toon, One Direction, ligt eraan in welke stemming ik ben, vaak 
rustige liedjes. sowieso liedjes waarin gezongen wordt, hard en een goed opgebouwd ritme, veel 
beats, liedjes die je kent, goede bas, hardstyle, rustgevend, electro house, gevoelige liedjes, remix 
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Bijlage 3: Methodenonderzoek 

 

Methode Liedjes: 
aantal onregelmatige maatsoort 
t.o.v. totaal aantal 

Speelstukken: 
(idem) 

1. MoM H/V 1 0/14 1/11 

 MoM H/V 2 0/12 1/11 

 MoM H/V 3 0/11 1/16 

 MoM M 1 0/13 0/13 

2. Intro H/V 1 0/16 3/9 

 Intro H/V 2 0/16 2/11 

 Intro H/V 3 0/16 0/16 

 Intro M 1 1/14 3/15 

 Intro M 2 0/16 1/12 

3. BNb H/V 1 1/26 0/13 

 BNb H/V 2 1/26 0/12 

 BNb H/V 3 1/21 0/18 

 BNb M 1 1/26 0/10 

 BNb M 2 1/26 0/10 

4. Podium H/V 1 0/10  0/10 

 Podium H/V 2 0/10 2/11 

 Podium H/V 3 0/8 1/13 

 Podium M 1 1/13 0/10 

 Podium M 2 0/8 2/13 

 

1. Bellaard, F., Flobbe, M., Giesberts, M., Van der Heijden, E., Hereijgers, G., Kuijsters, P., . 
. . , Woudenberg, A. (2010). Muziek op Maat. Houten: Noordhoff. 

Van deze methode was deel 2 VMBO niet te controleren vanwege een groot aantal 
verwijzingen naar de site. 

2. Overmars, J., Van de Putte, R., Tempelaar, W., Timmer, M., De Vriend, H., Zweers, M. 
(2011). Intro. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. 

3. BeatsNbits, internetmuziekmethode. Laatst geraadpleegd op 30 april, 2014 op 
http://www.beatsnbits.nl 

4. Bolling, R., Cox-van den Brink, C., Eikelenboom, R., Himmelreich, L., Jording, S., Wienke, 
S. (2009). Podium. Den Bosch: Malmberg. 

 

NB Ik heb bij de liedjes en speelstukken een 6/8 maat als onregelmatig gerekend. Zie voor 
een toelichting de tekst op pagina 13.  

 

http://www.beatsnbits.nl/
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