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Neuropsycholoog Erik Scherder:

Muziek geeft een beter leven
Bron: Het Parool / Bob Bronshoff / Erik Voermans

Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU Erik Scherder

pathie dus. Bij musici zie je het volume van dit soort baansys-

heeft zich verdiept in het effect van muziek op de hersenen.

temen sterk toenemen.” Muziekmaken is dus op alle denkbare fronten levensbevorderend. Hoe rijmen we dit met de
teloorgang van het muziekonderwijs? “Dat is niet te rijmen.
Het is idioot. Ik laat geen gelegenheid onbenut om dit te
benadrukken.” Hij wijst op projecten waar kansarme kinderen met muziek in aanraking worden gebracht, wat op
den duur allerlei economisch meetbare voordelen voor de
maatschappij oplevert, om nog maar te zwijgen over de
persoonlijke ontwikkeling van de kinderen zelf. Waarom stelt

Prof. Erik Scherder in “De Wereld Draait Door” op 10 febr. 2016
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/353214

Den Haag daar dan niet veel meer geld voor beschikbaar,
zou een vraag kunnen zijn.
Scherder: “Met de politiek aan tafel komen is lastiger dan

Scherder: “Gottfried Schlaug heeft aangetoond dat bij kin-

je denkt. We hadden ooit vijf afspraken met de Tweede Ka-

deren die musiceren de verbindingsbalk tussen de beide

mercommissie van de PvdA en die zijn alle vijf afgezegd.

hersenhelften groter wordt. Die hersenhelften gaan daar-

En niet door mij. Ik zou zeggen: laat me net zoals die Franse

door beter met elkaar communiceren. En dat is ongelooflijk

econoom Piketty in de Tweede Kamer even een power-

belangrijk. Vooral de overbrugging van de voorkant naar

pointpresentatie houden om te tonen waar de centen

achteren is enorm belangrijk voor de sociale cognitie. Em-

heen moeten. Kost ze een half uurtje.”

Prietpraatjes
in de klas!
Tijdens de
Op de Prins
Willem-Alexanderschool
hebben de leerlingen van groep
5 goed opgelet tijdens de lessen van
meester Maarten. Hoe groter en/of langer
het instrument, des te lager de klank. En
zo laag... dat noem je dan bas. Tijdens de
presentatie van de koperblaasinstrumenten
werd na het voorstellen van de trompet de
trombone tevoorschijn gehaald. Wat is dat
dan voor een instrument?
Simpel toch...
een trombas natuurlijk!

slagwerkpresentatie vraagt
meester Jan: “Hoe heet dit instrument
(een pauk)?” Een kind antwoordt:
“toffifee”!

ELKE LES IS ANDERS
“Dát is waar ik het voor doe”
Charles Steffann, muziekconsulent op verschillende basisscholen, wil

levenis voor

graag vertellen over het hoe en waarom van muzieklessen, over

de kinderen.

het onderwijsprogramma KP (Klinkend Perspectief), waarom
het zo belangrijk is voor het opgroeiende kind van de
basisschool.
recht heeft op muziekonderwijs en muziekoriëntatie. Wekelijks wordt daarom KP op vele basisscholen in de groepen 5 met veel enthousiasme
verzorgd door mij en mijn collega-muziekconsulenten
van Stichting SMK: de muziek- en dansschool van Kerkrade, Landgraaf en Brunssum. Dit project houdt in, dat
instrumenten. Veel instrumenten hebben ze in de
klas van dichtbij mogen bekijken, dit in samenwerking met een lokale harmonie of
fanfare die graag hun steentje wil
bijdragen aan dit project. Het is

elke keer een feest
wanneer ik de klas

“Koningin Maxima zei het reeds eerder dat elk kind

de kinderen op velerlei manieren kennismaken met

Voor mij is het

binnenkom. De kinderen
weten dat ze lekker ontspannen gaan zingen, gaan

musiceren en ze zijn nieuwsgierig
wat ze vandaag weer zullen leren.
De liedjes die ik met hen zing gaan al-

lemaal over het instrument dat op dat moment aan de beurt is. Soms is het mogelijk om
in een groep als klap op de vuurpijl nog instru-

menten door hen zelf te laten bouwen! Mijn KP-les
is pas geslaagd als de kinderen stralen en
van de les genieten! Ik probeer ze allen
in een “good-feeling” te krijgen.

een plezier om de leerlingen
Mede omdat er in elke les

Elke les is anders; demonstraties

een

Zoals ik al vertelde is aan elke KP-

bezig te zien!
ander

instrument

ter sprake komt is het
steeds

weer

op-

nieuw een be-

groep een vereniging gekoppeld.
Deze vereniging verzorgt gedurende
het schooljaar 3 demonstraties betreffende

de houtblazers, koperblazers

gedurende dit proces foto’s maken

op deze kinderen. Voor iedereen was

en slagwerkinstrumenten. Dat

van hetgeen er gebeurt.

er nog een kazoo (muziekinstrumentje

is voor de kids uiteraard steeds

Tenslotte krijgen ze dan van mij de op-

waarmee men al zingend geluid pro-

een groot feest. De leerlingen

dracht om in groepjes de komende

duceert, red.).

bekijken, beluisteren èn bespelen de

week dit keyboard weer volledig in

Samen werd er genoten van muziek;

door de muzikanten meegebrachte

elkaar te zetten, uiteraard zónder een

niet alleen door de kinderen maar ook

instrumenten. Je kunt je voorstellen dat

schroefje over te houden!

door hun familieleden en de muzikan-

dat dan een kakofonie van geluiden

Het is dan ook een overwinning voor

ten van de harmonie. Ja, zelfs Sint en

is! Ze genieten er van begin tot einde

hen, wanneer ik een week later de

Piet waren vol lof over deze geweldige

met volle teugen van. Soms sta je er

stroomkabel weer in het keyboard

muzikale activiteit. Het was werkelijk

versteld van hoeveel geluid ze al snel

steek, om te ervaren of het keyboard

onvergetelijk!

uit de instrumenten weten te halen!

het nog doet... Leuk meegenomen
is het gegeven dat ze de afgelopen

Elk concert is anders

Elke les is anders; schroefjes los!

week in kleine groepjes hebben sa-

Bij het KP-concert, dat tegen het einde

Wanneer we het in de klas over de

mengewerkt en spelenderwijs allerlei

van het schooljaar door de leerlingen

toetsinstrumenten hebben, hoort daar

technische woordjes geleerd hebben.

samen met de vereniging (meestal

ook het keyboard bij. Dan neem ik een

het jeugdorkest) verzorgd wordt, zijn

(gebruikt) keyboard mee naar school

Speculaasconcert

en behandel ik gedurende die les de

Een van de allermooiste situaties is het,

techniek van een elektronisch instru-

wanneer de muziekvereniging, ba-

ment. Aangezien ik ook in het middel-

sisschool en SMK heel nauw kunnen

de ouders, broertjes zusjes, opa’s en

samenwerken. Het verenigingslokaal
ligt dan vrijwel naast de basisschool,
en in een handomdraai kun je met
de kinderen naar de repetitieruimte
gaan om daar écht contact te maken met de verenigingsruimte. Dit heb
ik in Landgraaf mogen ervaren met

oma’s van harte uitgenodigd om sa-

Basisschool Harlekijn en de daaraan

men te genieten van al hetgeen de

baar onderwijs techniekdocent ben,

gekoppelde harmonie St. Michaël.

leerlingen van groep 5 hebben ge-

ben ik niet bang om dit keyboard sa-

Vlak voor 5 december organiseerde

leerd tijdens de KP-lessen. De kinderen

men met de kinderen uit elkaar te ha-

de harmonie een speculaasconcert,

zingen en spelen samen.

len in de klas. De kinderen volgen met

waarbij de leerlingen van de KP-klas

Ook kinderen die al een instrument

grote ogen van verbazing het verloop

mochten meedoen. Voor hen hun

bespelen, mogen dan hun solo la-

van dit proces. Voor de meeste kinde-

eerste concert ooit, samen met de

ten horen. En dit alles in samenwer-

ren is het de eerste keer in hun leven

harmonie. Ze mochten gedurende dit

king met de harmonie/fanfare. Een

dat ze een apparaat open maken. Ze

speculaasconcert alle slagwerkinstru-

concert om nooit meer te vergeten!

staan er dan ook versteld van, dat er

menten van de harmonie gebruiken.

maar zo weinig in het apparaat zit. Het

Het leek wel alsof deze instrumenten

Als u mijn verhaal gelezen hebt snapt u

meeste is lucht… De kinderen mogen

in de kast hadden lagen te wachten

dat dát is waar ik het voor doe!“

HOE KLINKT HET BIJ: FANFARE ST. BARBARA LANGEBERG-BRUNSSUM?
Interview met Mathijs Kleinjans, voorzitter van fanfare St. Barbara
Fanfare St. Barbara is van meet af aan betrokken geweest bij

laten zien hoe leuk muziek kan zijn en dat het niet eens zo ingewik-

Klinkend Perspectief. Wat heeft de fanfare ertoe bewogen om

keld hoeft te zijn. Het initiatief van het Concertgebouworkest (de

aan het programma deel te nemen? Fanfare St. Barbara heeft

campagne ‘Tijd voor muziek’: http://educatie.concertgebouw.

de maatschappelijke betrokkenheid met de wijk ‘Langeberg’ al

nl/tijd-voor-muziek, red.) is een geweldig voorbeeld hiervan. Be-

sinds de oprichting van de fanfare hoog in het vaandel staan.

kende artiesten zoals DJ Hardwell, Chantal Janzen en Paul de

Daarnaast vinden wij het van groot belang dat kinderen op een

Leeuw steunen dit initiatief om muziekles weer terug te krijgen in

speelse wijze kennis kunnen maken met muziek. Dankzij deze in-

het basisonderwijs. Dat is een enorm goede ontwikkeling voor de

stelling bij de vereniging hebben wij ons aangesloten bij het initi-

muziekwereld!

atief ‘Klinkend Perspectief’. De goede samenwerking tussen RK
Basisschool Langeberg, de muziekschool SMK en de fanfare zijn
het bewijs dat deze maatschappelijke betrokkenheid wordt gerealiseerd.
Hoe worden de demonstraties en uitvoeringen van de KP-con-

De Blaas- en trommelcarrousel (BTC) is een

certen bij de leden van de vereniging ervaren? Voor de leden

verlengstuk van het KP en bestaat uit “snuffellessen”

van onze vereniging zijn de demonstraties een ideaal moment

op instrumenten uit de diverse instrumentgroepen. De

om hun passie met muziek te delen met anderen. Dit wordt dan
ook met veel enthousiasme gedaan.
Voegt de Blaas- en Trommelcarrousel naar uw mening iets toe
aan KP? Absoluut. Het geeft de kinderen een mooie gelegenheid
om een instrument te proberen wat ze leuk lijkt. Misschien is het

lessen worden verzorgd door drie vakdocenten van
de muziekschool en vinden plaats onder schooltijd.
Zo worden alle kinderen van groep 5 bereikt. De
deelnemende verenigingen stellen het benodigde

helemaal niet wat zij ervan verwachten en willen ze juist een an-

instrumentarium ter beschikking.

der instrument. De Blaas- en Trommelcarrousel geeft ze de kans

In les 1 snuffelen de leerlingen aan twee van de drie

om dit zelf te ontdekken!

instrumentgroepen. Er vindt halverwege de les een
wissel plaats. Tijdens les 2 wordt er gesnuffeld aan de

Ziet u als vereniging ook nog andere alternatieven om bij kinde-

derde instrumentgroep, gevolgd door een presentatie

ren het actief musiceren te bevorderen? Het mooiste én beste

(miniconcertje) van alle groepen samen in het tweede

zou zijn om muziekles weer standaard op te nemen in het ba-

gedeelte van die les.

sisonderwijs. Er ontstaan steeds meer initiatieven om jongeren te

Muziek maakt slim: Weet jij onderstaande muziekrebus op te lossen?

Prietpraat
In de les bij juf Ankie moeten

Rebus over muziek

de kinderen de akkoorden g, d en c spelen
op Boomwhackers en metallofoons/ xylofoons. Ze weten welke tonen er in het
groepje zitten, komt Roel en vraagt (bij
het D-akkoord: d-fis-a) “juf, is het deze
boomwhacker, F Hashtag?”

KP-CONCERTEN 2016
BRUNSSUM

Dinsdag 12 april

Bs. Meander

Harmonie Orkest Concordia Treebeek

Dinsdag 19 april

RK Bs. Langeberg

Fanfare St. Barbara Langeberg

Donderdag 21 aprl

Bs. de Opstap

Harmonie Orkest Brunssum 1907

Maandag 23 mei

Bs. Koningin Beatrix

Harmonie Orkest Concordia Treebeek

Woensdag 25 mei

Bs. St. Fransicus

Harmonie De Bazuin

volgt

SBO de Boemerang

volgt

Bs. de Spoorzoeker

Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide

KERKRADE
Donderdag 7 april

		

Harmonie Ste. Marie Gracht

Donderdag 14 april

Bs. de Veldhof

Harmonie St. Caecilia Eygelshoven

Vrijdag 15 april

Bs. St. Ursula

Kon. Harmonieorkest Kerkrade

Donderdag 21 april

Bs. de Steltloper

Harmonie St. Philomena Chevremont

Donderdag 19 mei

Obs. de Schatkist

Harmonie St. Caecilia Eygelshoven

Maandag 30 mei

Bs. Bleijerheide

Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide

Donderdag 9 juni

Bs. de Blokkenberg

Harmonie St. Philomena Chevremont

volgt

SBO Arcadia

volgt

Woensdag 13 april

OBS de Carrousel

Fanfare St. Barbara “Glück Auf”

Donderdag 14 april

Bs. An d’r Put

Fanfare Abdissenbosch

LANDGRAAF

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van de
samenwerkende partners van
Klinkend Perspectief:
basisonderwijs,
muziekverenigingen &
Stichting SMK.
Kijk voor de volledige lijst
op de website.
Contactadres:
Stichting SMK
Postbus 13
6460 AA Kerkrade
T: 045 711 62 86

		

Fanfare Eendracht Waubach

		

Fanfare St. Elisabeth Groenstraat

		

Fanfare Victoria Rimburg

		

Harmonie Laura

Woensdag 20 april

Bs. Prins W.Alexander

Fanfare St. Barbara “Glück Auf”

Donderdag 21 april

OBS Harlekijn

Harmonie St. Michaël ‘t Eikske

Donderdag 21 april

Bs. de Schatgraver

Fluit- en Tambourcorps St. Paulus

Vrijdag 13 mei

Bs. Op Gen Hei

Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide

Vrijdag 20 mei

Bs. ‘t Valder

Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen

Donderdag 9 juni

Bs. de Speurneus

Fanfare Abdissenbosch

		

Fanfare Eendracht Waubach

		

Fanfare St. Elisabeth Groenstraat

		

Fanfare Victoria Rimburg Harmonie Laura

HULSBERG - SIMPELVELD – KLIMMEN - BOCHOLTZ
Datum zie website!

Bs. Hulsberg

Drumband St. Rochus

		

Fanfare St Caecilia Hulsberg

		

Fanfare St. Clemens Arensgenhout

Dinsdag 10 mei

Bs. Ummer Clumme

Harmonie De Berggalm

Donderdag 19 mei

Brede School Bocholtz Kon. Erkende Fanfare St. Cecilia Bocholtz

Dinsdag 7 juni

Br. Sch. De Meridiaan

		

Fanfare Eendracht Huls
Harmonie St. Caecilia Simpelveld

E : hmennens@smkparkstad.nl
W: www.smkparkstad.nl

Kijk op de website www.smkparkstad.nl en klik in het menu van Klinkend Perspectief op ‘Agenda KP’
voor exacte tijden, locaties, aanvullingen en wijzigingen

