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Muziek... verbindt
Lessons learned uit een grenzeloze verkenningstocht
Met het initiatief Music Connects heeft het Koningin Mathildefonds in drie jaar tijd vleugels gegeven aan
een vijftigtal projecten in België die zich richten tot jongeren van 0 tot 25 jaar, meer bepaald tot een jeugdig
publiek voor wie het leven niet altijd even makkelijk verloopt. Allemaal zetten ze in op de emancipatorische
en verbindende kracht van muziek. Muziek spreekt een universele taal die kloven overbrugt en verschillen
uitvlakt – of het nu gaat om afkomst, taal of financiële middelen. Muziek werkt bevrijdend.
De projecten die sinds 2017 werden ondersteund zijn opmerkelijk divers. Toch hebben ze één
gemeenschappelijk kenmerk: allemaal zijn ze ‘door en voor jongeren’. Het gaat van workshops met
een gemengd publiek van Belgen en nieuwkomers tot initiatieven waar kinderen met een beperking
aan meedoen of kinderen/jongeren die verblijven in een gemeenschapsinstelling (in het kader van de
jeugdbescherming). Er zijn projecten bij die een cd maken, een show of een festival opzetten, werken met
een mobiele studio of instrumenten maken met recuperatiemateriaal (*).
De diverse evaluaties die werden uitgevoerd bij de vzw’s die deze initiatieven opzetten, ook bij de
deelnemers, toonden aan dat de projecten stuk voor stuk tot meer ontmoetingen hebben geleid, dat
er banden zijn gesmeed, dat jongeren zijn ‘gegroeid’ en dat door het ontwikkelen van hun artistieke
expressievaardigheden hun welzijn erop is vooruitgegaan.
Het Koningin Mathildefonds toont zich erg tevreden met deze positieve effecten. Het Fonds kan alleen
maar hopen dat de ondersteunde experimenten navolging zullen krijgen en anderen zullen inspireren.
Laat duizend varianten bloeien!
Om dat aan te moedigen heeft het Fonds een grenzeloze verkenningstocht ondernomen. Uit de
geselecteerde projecten van Music Connects blijkt dat het beoefenen van muziek tot een voldaan
gevoel leidt. Is dat bestudeerd? Vinden we in de wetenschap een bevestiging van de voordelen die
(*) De 53 projecten die Music Connects heeft ondersteund worden opgesomd op
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Themes/Poverty/99649/Queen%20Mathilde%20Fund%202
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muziek biedt voor lichaam en geest? Zijn er grootschalige experimenten die objectieve gegevens
aanleveren over de verbindende kracht van muziek? Die aantonen dat muziek inderdaad beperkingen
kan wegwissen en mensen hun plaats in de samenleving kan laten innemen, al leven ze in een omgeving
die sociaal-cultureel en/of financieel is achtergesteld? Het antwoord op deze vragen lijkt positief te zijn.
In wat volgt geven we aan wat volgens de neurowetenschappen de positieve effecten zijn van het aanleren
en beoefenen van muziek op het menselijk brein en op ons gedrag in de samenleving.
We brengen verslag uit van de bevindingen van een team van Franse onderzoekers die de impact hebben
gemeten van een muzikaal opleidingsprogramma op de cognitieve ontwikkeling van kinderen die sociaal
zijn achtergesteld.
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Wat muzikale opvoeding en musiceren doen...
Kinderen op muzikaal vlak vormen blijkt een ‘instrument’ te zijn voor andere leerprocessen. De jeugdige
muzikanten kunnen hierdoor hun intellectuele potentieel volop waarmaken, wat alleen maar bevorderlijk kan
zijn voor hun prestaties op school. Muziek is bovendien een bron van plezier en een instrument voor sociale
cohesie. Muziek kneedt de hersenen en biedt op cognitief vlak een meerwaarde. Daarenboven versterkt het in
groep zingen of musiceren de solidariteit.
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1 Cognitieve winst en kansen voor andere leerprocessen
De jongste decennia hebben diverse wetenschappelijke studies (zie pagina 18 voor de belangrijkste
referenties) zich gebogen over de invloed van het aanleren van muziek op het intellect (in brede zin) van
kinderen en jongeren. Bij de voordelen die naar boven kwamen als je gaat vergelijken met jongeren die
geen muziekles kregen (of die, naargelang van de betrokken studie, bijvoorbeeld toneelles volgden, of
les in beeldende kunsten) horen: enkele punten meer op een standaardschaal bij IQ-metingen en een
snellere ontwikkeling van het spreek- en leesvermogen.
Verder blijkt ook nog dat de zogenaamde ‘uitvoerende functies’ worden versterkt (vaardigheden en
cognitieve processen die noodzakelijk zijn om aan nieuwe situaties het hoofd te kunnen bieden, zoals
mentale flexibiliteit, een rem zetten op ongepaste reacties, werkgeheugen, planningsvermogen…).
Jonge muzikanten hebben een grotere aandachtsspanne en een groter vermogen om zich voor langere
periodes te concentreren. Dat laatste facet wordt met name naar voren geschoven in het onderzoek dat
Franse specialisten in de cognitieve neurowetenschappen uitvoerden bij scholieren in Marseille
(zie pagina 20).
De conclusies van het onderzoek ondersteunen dus het idee dat het aanleren en beoefenen van muziek
jonge muzikanten uiteindelijk een intellectuele voorsprong geeft.

2 Wat zegt de neurologische beeldvorming?
Recent hebben technologieën als functionele MRI (beeldvorming die de activiteit in hersengebieden
meet door lokale veranderingen in de bloedbaan op te sporen) en elektro-encefalografie (meting van de
elektrische activiteit in de hersenen) het mogelijk gemaakt om beter te begrijpen wat er precies gebeurt
‘in het hoofd’ als je een instrument bespeelt of als je zingt.
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Musiceren blijkt een rijke stimulans te zijn die belangrijke en duurzame veranderingen kan
teweegbrengen in de hersenen. De organisatie, de onderlinge verbindingen en het functioneren van de
hersenen blijken te verbeteren dankzij wat heet ‘neuroplasticiteit’, een mechanisme waardoor de hersenen
veranderen door ervaringen, dingen die men meemaakt enz. Kortom, door het verhaal van je leven.
Deze plasticiteit van de hersenen wordt door sommigen beschouwd als de meest spectaculaire
ontdekking van de neurowetenschap van de muziek uit de jongste twintig jaar. Dankzij beeldvorming
weten we dat het intens bespelen van een instrument de hersenen ‘kneedt’.
Het blijkt bijvoorbeeld dat de kwantiteit van de neuronen toeneemt (dat zijn de zenuwcellen die onze
‘grijze massa’ uitmaken en die een bepalende rol spelen in hoe we informatie verwerken) in de auditieve
regionen van de temporale kwabben. Dat geldt ook voor de kwantiteit van de axonen (zenuwvezels die
gebundeld zijn en die de ‘witte materie’ vormen; ze dienen om
de diverse onderdelen van de hersenen te verbinden en
informatie over te dragen) tussen de auditieve en de
motorische gebieden.
Duurzaam musiceren heeft ook een impact op de
motorische cortex (het gebied in de hersenen dat
een rol speelt bij het uitvoeren en controleren
van bewuste spierbewegingen). Wie musiceert,
verfijnt zijn motoriek.

Duurzaam en blijvend musiceren verandert de hersenen
en verfijnt hun activiteit, onder meer door de toename
van het aantal nieuwe neuronen en de versterking van de
verbindingsvezels met de naburige neuronen.
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3 Eerst perceptie, dan expressie
Recent onderzoek (zie pagina 18 voor de belangrijkste bronnen) geeft aan dat elk kind wordt geboren
met hersenen die met een onderscheidingsvermogen kunnen reageren op muziek – ook al betekent
dit nog niet dat elk individu later hetzelfde muzikale leervermogen heeft. We kunnen hier de term
hernemen die Isabelle Peretz, professor in de neurocognitie van de muziek aan de universiteit van
Montréal, in haar recente werk Apprendre la musique – Nouvelles des neurosciences lanceert: hersenen
van een pasgeborene zijn ‘voorbedraad’. Al heel vroeg manifesteert zich duidelijk een gevoeligheid voor
de structuur van muziek die de baby omgeeft. Deze specialiste van ‘de muzikale hersenen’ haalt het
werk van onderzoekers uit Milaan aan waaruit blijkt dat de auditieve cortex van baby’s van één tot drie
dagen, die worden blootgesteld aan klassieke muziek waarin niet-harmonieuze of dissonante variaties
worden aangebracht, op een verbazingwekkende manier reageert.
Reeds omstreeks hun zesde levensjaar hebben kinderen een muzikale intuïtie ontwikkeld voor de
hiërarchische organisatie van hoogtes en lengtes. Onbewust ‘weet’ een kind wanneer een noot vals is of
iets uit de maat valt. Met andere woorden: eerst beheerst een kind de muzikale perceptie, nog vóór de
muzikale expressie. De synchronisatie van een peuter met de ‘hartslag’ van de muziek (de vaardigheid
om op het ritme te bewegen) en de onmisbare motorische coördinatie om een instrument te bespelen
worden in de loop van de jaren preciezer. Correct zingen krijgt rond het tiende levensjaar vorm.
De auditieve menselijke cortex heeft een langere periode van plasticiteit dan de andere sensoriële
systemen. Veranderingen in de organisatie van de neuronen en hun verbindingen blijven zich tot
het 18e levensjaar voordoen. Dat geldt voor de myelinisatie van de verbindingen (synoniem voor het
sneller verspreiden van signalen) met de frontale cortex, die een rol speelt in de uitvoerende functies
(zie hierboven), zoals gerichte aandacht. Dat geldt ook voor andere domeinen: als het meest gunstige
leermoment voorbij is, kan men nog altijd bijleren, maar dat gaat minder vloeiend gaan omdat de neurale
netwerken al ‘gestabiliseerd’ zijn. Het lijkt erop dat bij muzikanten met hetzelfde aantal ‘praktijkjaren’,
maar die vroeg zijn begonnen (wat hier betekent: vóór hun zevende), de sensorieel-motorische integratie
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beter is verlopen dan bij wie later is begonnen. Wat niet betekent dat je je als volwassene – en zelfs als
oudere – niet meer aan muziek kunt zetten!

4 Openheid voor de ander
Een ander pluspunt dat voortvloeit uit een muzikale opvoeding en dat aanvankelijk misschien verbazend
lijkt: kinderen krijgen er empathie door. Muziek leren veronderstelt namelijk dat je echt luistert, niet
met een half oor. Dat het niet anders kan, betekent een boost voor de vaardigheid van kinderen om
subtiele veranderingen te onderscheiden in de menselijke stem die humeuren en emoties verraden. Om
dus goed te ‘vatten’ wat andere mensen ervaren en wat ze echt willen zeggen…
Diverse studies (zie pagina 18 voor de belangrijkste referenties) geven ook aan dat samen muziek
spelen of meezingen in een koor niet alleen plezier verschaft, maar ook een positieve invloed heeft
op het sociaal gedrag van mensen en op de ontwikkeling van altruïstische reflexen. Men is ‘afgestemd’
op zijn buur, op het ritme van de muziek. Het vertrouwen in de ander neemt toe, en samenwerken wordt
belangrijker dan welke vorm van competitie ook. Vandaar dat je musiceren kunt zien als een instrument
voor toenadering. Tot 80% van de leerkrachten die zijn betrokken bij het participatieve zangproject
Cantania, waarover we het op pagina 33 hebben, spreekt van een positieve invloed op het werkklimaat
in de klas en op de samenhang in de groep.
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De mythe Het Mozarteffect verwijst naar het geloof in een bijna magisch effect op het
van intellect van het luisteren naar een stuk van de wereldbefaamde componist. Dat geloof vloeit
voort uit studies die begin jaren 1990 zijn gedaan door een groep
het Mozarteffect? Amerikaanse onderzoekers (zie pagina 18 voor de belangrijkste
referenties). Zij hadden drie groepen vrijwilligers voorbereid op intelligentietests: met tien minuten stilte,
met relaxatieoefeningen of door te luisteren naar een sonate van Mozart. Het bleek dat in de laatste groep
de uitvoering van taken in verband met ruimtelijk-temporeel redeneren (tijdelijk) beter was. Hun conclusies
werden ruim overgenomen door de media en raakten geleidelijk aan vervormd, waardoor de exacte context
van het experiment uit beeld verdween. Hierdoor drong in de publieke opinie de overtuiging door dat het
eenvoudigweg blootstellen van mensen aan klassieke muziek hen automatisch intelligent maakt. Behalve
dat het staal van deze studie beperkt was (in totaal slechts een dertigtal vrijwilligers), bleek ook dat de
initiële resultaten nooit op een valabele manier hernomen konden worden door andere wetenschappers.
Vandaar dat men vandaag de dag de neiging heeft om het Mozarteffect te klasseren bij de ‘neuromythen’.
Er wordt ook onderstreept dat wie wil genieten van de voordelen van muziek, zich niet mag beperken tot
alleen maar luisteren. Je moet op een volgehouden manier zelf actief aan het werk gaan (zie ook het Démos
wetenschappelijk doorgelicht, op pagina 20).

Muziek, ‘biochemisch’ plezier?
Waarom beluisteren (en spelen) mensen graag muziek? Waarom vinden mensen muziek ontroerend of
enthousiasmerend, waardoor ze er soms kippenvel van krijgen? Een tiental jaar geleden toonden Canadese
onderzoekers aan dat muziek zorgt voor het vrijkomen van dopamine in de hersenen. Dat is een
neurotransmitter – zeg maar: een ‘chemische boodschapper’ – die bijdraagt aan het versterken van
bepaalde gedragingen die noodzakelijk zijn om te overleven of gemotiveerd te blijven. Het was al
bekend dat een hoger dopamineniveau – soms wordt het de ‘euforiemolecule’ of ‘gelukshormoon’
genoemd – ook getriggerd kan worden door een gezellige maaltijd of seksuele relaties. De
onderzoekers hebben vastgesteld dat dopamine zowel vrijkwam bij het vooraf denken aan het
luisterplezier als bij de emotionele muzikale pieken. De afscheiding gebeurt onder meer in de
nucleus accumbens, een belangrijke plek als het gaat om beloning en plezier in onze hersenen.

5 Hefboom voor sociale cohesie
Overal in de wereld zetten programma’s in op muziek bij het helpen van jongeren uit zeer diverse
culturen en met uiteenlopende achtergronden om ondanks alles hun plaats in de samenleving te
veroveren, ze komen soms uit een achtergesteld milieu, groeien op in een verscheurde omgeving,
hebben een migratieparcours achter de rug…

Concrete voorbeelden
Belgische en buitenlandse initiatieven die tijdens deze
verkenning werden onderzocht, hebben voorname en
terugkerende doelstellingen als richtsnoer. Zo zijn er veel
die werken aan:
de integratie van kinderen van buitenlandse origine en
‘andere’ kinderen, en het afvlakken van sociale verschillen;
de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en de reflexen om elkaar te helpen;
het in contact brengen van een minder geprivilegieerd publiek met het cultuurleven in de eigen buurt.
Deze facetten zijn ook aanwezig in de projecten die werden ondersteund tijdens de drie edities van Music Connects. Hier
volgen enkele illustraties (*).

(*) Een voorstelling van de 53 ondersteunde projecten vindt u online op
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Themes/Poverty/99649/Queen%20Mathilde%20Fund%202
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Op pagina 28 maken we kennis met een project in Los Angeles, waar The Harmony Project, in een klimaat
van onzekerheid dat wordt veroorzaakt door de gangs, aan de hand van een mix van muzikale vorming
en sociale ondersteuning de slaagkansen van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen verhoogt.
Voor 2018 hebben de initiatiefnemers het over een slaagpercentage van 100% bij de jongeren die zij
ondersteunen in het behalen van hun diploma secundair onderwijs.

Integratie
Het project ‘Beats, Words & Moves’ van de Brugse

‘Achbal Al Musica’ (‘Jongeren van de muziek’)

vzw Crea Thera International biedt creatieve muziek-

organiseert een initiatie in traditionele Arabische

therapeutische workshops aan voor een gemengd

muziekinstrumenten en richt zich daarbij niet alleen

publiek van jonge nieuwkomers en jongeren met een

tot jongeren met een migratieachtergrond maar ook

Belgische achtergrond, onder meer in samenwerking

tot Belgische kinderen. Het project is een initiatief van

met twee opvangcentra voor vluchtelingen. Muziek

het Centre Culturel Arabe en pays de Liège. Samen

wordt hier gebruikt als een hefboom voor integratie en

westerse en oosterse muziek brengen staat hier

om mensen meer autonoom te maken.

centraal.

Zelfvertrouwen
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De Equinox-koren van Elsene zetten in op de verbindende kracht van

De projecten Muzass (*) en ReMuA (zie

het samen zingen. Zij richten zich tot een publiek dat geen toegang

pagina 24) proberen enerzijds jongeren

heeft tot een kwaliteitsvolle muzikale omkadering, zoals jongeren

met een beperking bij muziekworkshops te

die in gespecialiseerde of psychiatrische instellingen opgroeien. Zij

betrekken en anderzijds buurtorkesten op

krijgen hier de kans om zich te ontplooien in een project waar ze

te richten die ‘voor meer kansengelijkheid

trots op zijn en ze vinden voldoening in het opnemen van een cd.

zorgen’.

(*) Muzass is de laureaat van de Koningin Mathildeprijs 2019

Vervolgens zetten we koers naar Kinshasa, met de doctoraatsthesis van onze landgenoot Lukas Pairon
van het onderzoeksplatform SIMM, Social Impact of Making Music (zie pagina 33). Hij bestudeerde
daar de impact van muziekprogramma’s op kinderen die door de samenleving werden uitgestoten
omdat ze van hekserij werden verdacht. De aanpak is efficiënt, besluit hij, als je enkele bijkomende
voorwaarden in acht neemt. Het gaat dan meer bepaald over de kwaliteit van het leerproces voor
wie een instrument leert bespelen, en over de psychologische ondersteuning van de deelnemers.
Dichter bij huis ontwikkelt de vzw ReMuA een Belgische variant van het Venezolaanse concept El
Sistema. Het programma concentreert zich op Brussel en Luik. Leerlingen uit buurtscholen die een
gedifferentieerde omkadering krijgen (in de Federatie Brussel-Wallonië: écoles à encadrement
differencié) leren een instrument bespelen en ontdekken tegelijk het cultuurleven in hun buurt (zie
pagina 27). De initiatiefnemers evalueren geregeld de pluspunten van het project, door kinderen en
leerkrachten te bevragen. Volgens hen is het meest opmerkelijke effect dat het zelfvertrouwen van de
jonge deelnemers toeneemt.

Elkaar helpen
De vzw Graffiti uit Gent heeft het project De

Het koor Family for Life omschrijft zichzelf als een

Zwerfkeet opgezet; dat is ook de naam van een

educatief vredes- en burgerschapsproject dat werkt

mobiele muziekstudio die in Vlaanderen van

met zang. De vzw Maison des Arts du Spectacle uit

stad tot stad trekt. De bestemming? Plekken

Yvoir-Godinne heeft dit project opgezet. Kinderen

waar de jongeren komen. Het idee hierachter

die zijn geplaatst in jeugdinstellingen en jongeren uit

is de talenten te ontwikkelen van jongeren die

een kwetsbaar milieu of zonder vaste verblijfplaats

willen rappen of aan slam poetry doen, en wel

maken hier hun eigen repertoire en voeren dat

onder leiding van andere jongeren die al meer

ook uit, samen met kinderen ‘die geen problemen

ervaring hebben.

hebben’.
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Het koor Singing Molenbeek is dan weer ontstaan in 2016, in het zog van de aanslagen (zie pagina 37).
Kinderen uit verschillende culturen en met diverse sociale achtergronden leren er samen zingen – en zo
ook samen leven: dat is het expliciete doel.

Contact met
het cultuurleven
The Sound of Home is een initiatief van het Festival

Op initiatief van het Antwerp Symphony Orchestra geeft

van Vlaanderen Brussel, in samenwerking met

het project ‘opMaatorkest – Iedereen speelt!’ aan kinderen

diverse socio-culturele partners. Niet-begeleide

met een migratieachtergrond uit concentratiescholen

minderjarige vreemdelingen (NBMV) leren een

(basisonderwijs) de kans om kennis te maken met de

instrument bespelen in een muziekacademie in

wereld van de klassieke muziek, een instrument te leren

de buurt van hun opvangcentrum. Zo leggen zij

bespelen en hun talent te laten horen.

contacten met jonge Belgische leeftijdgenoten.

De Luikse vzw Le Courant d’air laat kinderen die in

De vzw Unik uit Mont-Saint-Guibert ging de uitdaging

grote kansarmoede leven jazz ontdekken dankzij

aan om een muziekfestival te organiseren dat 100%

het initiatief ‘Quand l’enfant rencontre le jazz, la

toegankelijk is voor festivalgangers met een fysieke of

créativité s’impose’. Ze experimenteren er met

mentale beperking: Unisound BW Festival, zo heet het

instrumenten, melodieën, improvisaties… Het

gebeuren, draagt bij aan meer inclusie voor mensen met

project zet in op zelfwaardering en -vertrouwen,

een beperking in de samenleving en in de ‘muziektijd van

en gaat de strijd aan tegen uitsluiting.

tegenwoordig’. Dat doet het met een zeer eigentijdse
programmering.

14

6 Het wegwerken van andere vormen van kwetsbaarheid
Een precaire sociaal-economische afkomst is niet de enige vorm van kwetsbaarheid bij kinderen
en jongeren. Muzikale opvoeding en het samen muziek spelen waar de ongelijkheid plaatsmaakt
voor solidariteit, komt ook andere doelgroepen ten goede.
Zo kunnen ook jongeren met een mentale beperking, die een autismespectrumstoornis hebben
of kampen met psychische problemen voordeel halen uit een aangepaste manier van aan muziek
doen, al dan niet samen met kinderen ‘zonder problemen’ (zie ook hieronder ‘Muziek als medicijn?’).
De kracht van muziek om verschillen weg te werken en de deelnemers dichter tot elkaar te
brengen, met respect voor ieders capaciteiten en leertempo, wordt onder meer aangewend door
verenigingen als de vzw Muzass, actief in Lint/Kontich en Schiplaken. Muzass biedt een inclusieve
muziekworkshop aan waarbij minstens een derde van de deelnemers een beperking heeft. Het
initiatief wordt ondersteund door Music Connects en ontving in 2019 de Koningin Mathildeprijs.

7 Muziek als medicijn?
Het is in deze verkenningstocht geen prioritair aandachtspunt, maar toch staan we hier
even stil bij de bijdrage van muziek bij de medische behandeling van diverse ziektebeelden.
De neurowetenschappen brachten inderdaad aan het licht dat muziek psychoaffectieve en
psychofysiologische effecten ressorteert. In het zog van die bevindingen gaan er vandaag de dag
tal van stemmen op die het belang onderstrepen van muzikale interventies die aansluiten bij de
curatieve aanpak, zowel passief (met de patiënt als ontvanger) als actief (met de patiënt als actor).
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Muziek blijkt te kunnen worden toegepast bij het bestrijden van angstgevoelens en het verlichten van pijn.
Zo wordt het angstwerende effect van muziek gebruikt door Unicef, onder meer in kampen voor
Syrische vluchtelingen in Jordanië. Deze VN-organisatie heeft er centra opgericht (de Makani), waar
kinderen die door de oorlog en het geweld zijn getraumatiseerd onder meer muziekcursussen kunnen
volgen in het kader van het programma ‘Musiqati’, onder begeleiding van psychologen. De kinderen
kunnen er hun emoties op een creatieve manier uiten en delen. Volgens de organisatie verbeteren
hierdoor hun gedrag en emotioneel welzijn, en gaat ook hun concentratie erop vooruit (wat aansluit bij
de bevindingen die we op pagina 7 beschreven).
Over het algemeen zorgt ontspannende muziek fysiologisch gesproken voor een verlaging van het
cortisolniveau (een stresshormoon) en maakt het endorfines vrij, die mensen zowel tot rust brengen
als opvrolijken. Vandaar het gebruik van muziek bijvoorbeeld vóór chirurgische ingrepen, tijdens
bevallingen, in de kankerbestrijding en ook in de palliatieve zorg.
De therapeutische doelen die men door het gebruik van muziek nastreeft, blijven niet beperkt tot het
psychische welzijn. Tal van onderzoeken documenteerden de beheersing (of minstens de vermindering)
van de pijn die met diverse ziektes gepaard gaat, dankzij muziektherapie. Een verklaring hiervoor
is onder meer te vinden in het stimuleren van de aanmaak van endorfines, die als een natuurlijk
pijnbestrijdingsmiddel dienstdoen. Het resultaat: een vermindering van de consumptie van pijnstillers.
Het onderzoek naar de efficiënte werking van therapeutische muziektoepassingen botst steevast
op een probleem: hoe kom je op het spoor van de effecten die je ondubbelzinnig aan het gebruik
van muziek kunt toewijzen? Het onderzoek moet bovendien een onderscheid maken naargelang de
bevolkingsgroep, de pathologie of de leeftijd.
Wat de pediatrie en zelfs de neonatologie betreft, wijst recent Zwitsers onderzoek erop dat
het blootstellen van vroeggeboren baby’s aan muziek die speciaal met dit doel is gecomponeerd,
de ontwikkeling van de hersenen bevordert en een vertraagde neuro-ontwikkeling tegengaat.
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Canadese onderzoekers hebben dan weer positieve veranderingen gezien bij jongeren met een
autismespectrumstoornis die deelnemen aan muzikale activiteiten, zoals een toename in hun sociale
communicatie. Dat komt het gezinsleven ten goede.
Aan de andere kant van de leeftijdswaaier bevordert muziektherapie de slaap van oudere mensen en
zou muziek ook depressieve gevoelens en gedragsproblemen bij mensen met dementie verminderen.

Besluit

Een juiste aanpak met tal van mooie neveneffecten
Sinds 2016 heeft Music Connects projecten ondersteund waarin muziek leidt tot echte
ontmoetingen van de deelnemers en bijdraagt aan hun ontwikkeling.
Voor de meer dan vijftig projecten kunnen we spreken van een dubbele diversiteit: inhoudelijk en wat
doelgroepen betreft. Maar allemaal zetten ze in op de emancipatorische en verbindende kracht van
muziek.
De verkenningstocht die we in deze paper maken, steunt zowel op wetenschappelijke kennis ‘uit het labo’ als
op getuigenissen ‘uit het veld’. Het gaat zowel om academisch onderzoek als om praktische toepassingen. (*)
Wat we ontdekten, bevestigt dat de aanpak van Music Connects juist zit. De idee dat leren zingen of
een instrument leren bespelen ‘cognitieve winst’ met zich meebrengt, klopt. Het samen beoefenen
van muziek is behalve een bron van geluk, ook een factor van integratie en van solidariteit die sterker
is dan competitie. En ook het welzijn en het zelfvertrouwen winnen erbij.
Dit zijn stuk voor stuk verrijkende ‘neveneffecten’, die gepaard gaan met het verwerven van muzikale
competenties in de strikte zin van het woord. Ze dragen ertoe bij dat musicerende jongeren uitgroeien
tot volwassenen die zich goed voelen in hun vel – en in de samenleving.
(*) die worden in het vervolg van dit document uitgebreider voorgesteld
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Meer weten?
In wat volgt, stellen we artikels en interviews voor van Belgische en buitenlandse projecten en
initiatieven die gebaseerd zijn op de hypothese :

‘kinderen + muziek = een winnende combinatie’
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Démos wetenschappelijk doorgelicht

Opsteker voor een muziekproject
Démos is sinds 2010 een project van de Parijse Philharmonie met als doel
muziek ‘cultureel democratisch’ te maken. Het richt zich tot kinderen uit
verpauperde stedelijke buurten of die in een plattelandsgebied wonen, waar cultuurinstellingen
dungezaaid zijn. Het project bevordert de toegang tot klassieke muziek door de kinderen een
instrument te leren bespelen in een orkest. Inmiddels is het uitgezwermd over het hele Franse
grondgebied. Al meer dan 4.500 kinderen konden ervan genieten. De helft van hen leerde inmiddels
al een instrument te bespelen.

Meer weten ... https://demos.philharmoniedeparis.fr
We zoomen eerst in op het recente onderzoek van Franse experts in de cognitieve neurowetenschappen. Met
een reeks tests van het type ‘voor en na’ gingen ze de impact na van een muzikaal vormingsprogramma op
de cognitieve ontwikkeling van jonge Marseillanen uit een bescheiden sociaal-cultureel milieu. In lijn met
vroegere resultaten besloot het team dat er sprake is van een ‘dopingeffect’ op het intellect in het algemeen, op
de leesvaardigheden en vooral op het concentratievermogen. Dat laatste is de moeder van al de successen in
leerprocessen op school…
‘Er bestaan wereldwijd tal van initiatieven die kinderen in contact brengen met zang of instrumenten. Er zijn
daarentegen maar zeer weinig wetenschappelijke evaluaties van die programma’s’ zo schetst Mireille Besson, de
context. Zij is onderzoeksdirecteur inzake cognitieve neurowetenschappen bij het CNRS (Centre national
français de la recherche scientifique), in het gespecialiseerde labo van de universiteit van Aix-Marseille.
Mireille Besson en haar collega’s werden gecontacteerd door de Philharmonie van Parijs, de
initiatiefnemer van het project Démos, ‘een programma voor muzikale en orkestrale opvoeding met een
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sociale doelstelling’ (zie hierboven). ‘Die sociale dimensie is de hoeksteen van hoe ze werken. Zij richten zich
in de eerste plaats tot kinderen uit een bescheiden milieu, waar het aanleren van muziek vaak niet aan de
orde is vanwege de kosten,’ aldus de wetenschapster. ‘Een ander essentieel kenmerk: het gaat om het actief
aanleren van muziek, niet alleen maar om luisteren.’ De Philharmonie wilde een objectieve evaluatie
van de impact van haar Démos-project, in twee basisscholen in Marseille waar kinderen uit bescheiden
milieus schoollopen.
Het team heeft bij 35 kinderen van 7 tot 12 jaar die bij het lokale Démos-project betrokken waren (op
een totaal van vijftig deelnemers) tests afgenomen, vóór het begin van het project en na anderhalf jaar
bespelen van een instrument. Doel was de mogelijke invloed te meten op diverse facetten van de cognitieve
ontwikkeling bij de deelnemers. ‘Het gaat om genormaliseerde tests: dat zijn tests die al bij duizenden kinderen
uit uiteenlopende sociaal-economische milieus zijn afgenomen en die per leeftijd gemiddelde resultaten opleveren.
We kennen dus de te verwachten score bij een kind van leeftijd X op aspect Y, bijvoorbeeld het niveau van de
fonologische vaardigheden (het waarnemen, onderscheiden en manipuleren van geluidseenheden in taal).’
Wat levert de vergelijking ‘vóór en na’ op? Wat zijn de belangrijkste bevindingen? ‘Muziek leren spelen
heeft de vaardigheid van kinderen om zich te concentreren sterk ontwikkeld’, steekt Mireille Besson van
wal. ‘We stellen op dat vlak inderdaad een zeer betekenisvol effect vast. Bij kinderen die aan Démos hebben
deelgenomen zien we een duidelijke verbetering in hun prestaties voor een standaardtest die een beroep doet op
hun aandachtsvaardigheden gedurende een beperkte tijd.’
Volgens de onderzoekster is dit een van de interessantste resultaten van de studie. Het effect is dat
van een steentje dat over het water stuitert: ‘Je kunnen concentreren en je aandacht kunnen focussen is
fundamenteel voor alle leerprocessen. Als je dat vermogen dankzij muziek kunt aanscherpen, dan reik je een
kind ‘wapens’ aan om ook andere activiteiten aan te kunnen.’

‘Het blijft speels, maar muziek brengt kinderen discipline bij, een manier van werken, goesting
om zich in te spannen... Dat kunnen ze vervolgens in andere domeinen toepassen.’
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‘Onze studie wijst ook op een verbetering van de intelligentie in het algemeen (het IQ, intelligentiequotiënt)’, zo
gaat Mireille Besson voort. ‘Ik weet wel, er is geen consensus over de definitie daarvan. Maar ook hier hebben
we een beroep gedaan op gevalideerde en genormaliseerde standaardtests. De literatuur geeft aan dat kinderen uit
bescheiden milieus over het algemeen minder performant zijn dan kinderen die opgroeien in een meer welgestelde
omgeving. Die kloof op het vlak van wat heet ‘algemene intelligentie’ wordt tijdens de schoolloopbaan jammer genoeg
alleen maar dieper. De resultaten die wij verkregen, gaan ook in die richting. Maar ze zijn ook erg bemoedigend,
omdat ze laten zien dat het muzikale leerproces in het kader van het Démos-project het mogelijk maakt om de kloof
te verkleinen. Dat is nog duidelijker het geval wanneer de beginscores van de kinderen op de tests laag waren.’
Wat kunnen in het licht van deze bevindingen aanbevelingen zijn die we moeten laten doordringen in het
beleid, het onderwijs, de sector van de maatschappelijke integratie…? Mireille Besson twijfelt er niet aan
dat beleidsmakers ontvankelijk zijn voor de idee ‘muzikale opvoeding en de voordelen die ze oplevert’. Het
moeilijkste moet echter nog gebeuren: je moet stevige programma’s opzetten, die uitgevoerd worden door
gekwalificeerde mensen, op een ernstige manier, in schoolverband voor de jongeren die dat wensen: ‘Muziek
is tegelijk speels en veeleisend. Het vergt doorzetting, persoonlijke discipline en motivatie, zowel bij de leraren als bij
de kinderen. Ik vrees dat bij gebrek aan duurzame middelen de initiatieven te oppervlakkig of te kortdurend zullen zijn.’
Als je ervoor wil zorgen dat zo’n programma zijn volledige potentieel waarmaakt op persoonlijk vlak
(zelfontplooiing, cognitieve winst), dan ‘denken wij dat de activiteiten regelmatig moeten plaatsvinden en
worden volgehouden.’ De huidige tendens gaat meer in de richting van zappen…

Nog meer weten?
Behalve voor het concentratievermogen en de intelligentie in het algemeen had het wetenschappelijk
team ook bijzondere belangstelling voor het fonologisch bewustzijn, of de vaardigheid om met taalklanken
aan de slag te gaan. Het team focuste ook op andere cognitieve vaardigheden die door een muziektraining
kunnen worden beïnvloed, zoals het werk- en het kortetermijngeheugen, en de visuomotorische
nauwkeurigheid. Meer details vind je in: M. Barbaroux, M. Besson, E. Dittinger Music Training with Démos
Program positively influences cognitive functions in children form low socio-economic backgrounds, 16 mei 2019,
PLoS ONE 14(5): e0216874 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216874
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Een zeer complete kunst

‘100% zeker dat muziek de enige ‘verantwoordelijke’ is voor de positieve effecten die onze studies naar
boven hebben gebracht, zijn we niet. Men zou ons voor de voeten kunnen werpen dat we niet hebben
nagegaan wat er gebeurt bij kinderen die een andere culturele activiteit beoefenen die bevorderlijk is
voor hun ontwikkeling, zoals schilderen bijvoorbeeld. Het klopt dat we dat niet hebben gedaan, om
logistieke en financiële redenen.’ Maar tegelijk blijft Mireille Besson er naar eigen zeggen van
overtuigd dat muziek in zo’n vergelijking echt wel haar mannetje zou staan, omdat het om zo’n
omvattende bezigheid gaat.
‘Een instrument bespelen, bevordert de fijne motoriek. Je werkt op handigheid (tweehandig!), de
coördinatie van bewegingen… Noten op een partituur ontcijferen en er een bepaald geluid aan
toekennen, veronderstelt een visueel-auditieve transcodering die je goed kunt vergelijken met wat er
gebeurt als je leest. Er zijn gelijkenissen tussen muziek en taal. Muziek is overigens ook goed inzetbaar
in de zorg voor kinderen met bepaalde dysfuncties: dyslexie, dysfasie enz., zeker als je bedenkt dat zij
weinig op hebben met sessies bij de orthofonist. Muziek spelen kan gelijkaardige resultaten bereiken,
maar op een meer speelse manier. Je kunt daar nog aan toevoegen dat een instrument bespelen een
beroep doet op het korte- en langetermijngeheugen – veel muzikanten spelen stukken na een tijd uit
het hoofd – en dat je, om te kunnen samenspelen, aandacht moet hebben voor je medespelers en voor
de dirigent.’
‘Concluderend: muziek is een bijzonder omvattende kunstvorm, waarbij kinderen motorische, zintuiglijke
en cognitieve functies inzetten, samen met emotionele functies natuurlijk: muziek spelen, dat is fun. In
plaats van de muzieklessen in de scholen onder tafel te schuiven, zou men ze moeten versterken.’
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El Sistema Belgium

Dankzij muziek naar meer sociale cohesie
ReMuA (Réseau de Musiciens-Intervenants en Atelier) is een vzw die
in Elsene is gevestigd. Haar missie is: werken aan meer kansengelijkheid
dankzij het intensief doen beoefenen van muziek door kinderen uit achtergestelde buurten. Een
belangrijk project van ReMuA is El Sistema Belgium, de variant van het gelijknamige Venezolaanse
project dat wordt beschouwd als een referentie als het gaat over het aanwenden van het aanleren van
muziek als hefboom voor sociale integratie.

Meer weten...

ReMuA gaat verder dan het leren bespelen van muziekinstrumenten. Je

krijgt een idee van de andere activiteiten op www.remua.be. Onderliggend bij alle activiteiten is de
intentie om het recht op cultuur voor iedereen waar te maken.

Venezuela : een ticket om uit de bidonvilles te geraken
El Sistema is in 1975 ontstaan in Venezuela, onder impuls van
de pianist José Abreu. Om te voorkomen dat straatkinderen
aangetrokken werden door gangs en verzeilden in
drugsgebruik en misdaad deed de muzikant, die ook
econoom is, hen een voorstel: de voormiddag zouden
ze op school doorbrengen, en in de namiddag zouden ze
leren vioolspelen, op een geleende viool. Een netwerk van enkele honderden
buurtorkesten en -koren was het resultaat. Met publieke middelen en dankzij
de erkenning van Unesco heeft El Sistema zich vervolgens over tientallen
landen verspreid.
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Bron van welbevinden
bij jonge Schotten
Ook Schotland heeft het concept
van El Sistema overgenomen en aangepast: Big Noise Programme
heet het daar. Sinds bijna tien jaar zijn ze het voorwerp van
onafhankelijke evaluaties, die hoofdzakelijk worden uitgevoerd
door het Glasgow Centre for Population Health. Het laatste rapport
vat vijf jaar onderzoek werd in maart 2019 gepubliceerd (zie pagina 27).
In lijn met eerdere vaststellingen wijzen de onderzoekers op een
gunstige impact van het programma op de kinderen en jongeren.
Het ondersteunt positieve gedragingen en levenskeuzes.
Ze merkten bij de deelnemers – nog los van de muzikale vaardigheden die ze
ontwikkelen – een toegenomen zelfvertrouwen en zin voor discipline, beter samenwerken in groep,
betere relaties met anderen, betere prestaties op school (ook wat betreft luistergedrag, concentratie
en creativiteit), een gevoel van geluk en een toegenomen gevoel dat ze ergens bij horen en van
zelfontplooiing.
‘Het mentale en emotionele welzijn van de deelnemers is een impact die in de loop van de jaren het meest
constant is gebleven’, aldus de auteurs.

Nu ook in België: een collectief leerproces richting meer zelfvertrouwen
ReMuA is de Belgische ‘uitvalsbasis’ van het project El Sistema. Sarah Goldfarb, ex-artistiek directeur,
stelt het hier in grote lijnen voor. Het programma concentreert zich op Brussel en Luik. Kwetsbare
leerlingen leren er een instrument bespelen, en zo ontstaan er buurtorkesten. In het initiatief worden
de school- en naschooltijd gecombineerd. Het meest tastbare effect op de deelnemers volgens
Goldfarb: meer zelfvertrouwen.
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‘Wij bieden ons project alleen aan aan scholen waar er positieve acties zijn (nvdr: in de Federatie BrusselWallonië heet dat à encadrement différencié). Wij werken met twee scholen die zich in één buurt bevinden
en met een cultuurplek in de omgeving, omdat de kinderen zich te voet verplaatsen. De lokale verankering is
een beslissende factor’, zo beschrijft Sarah Goldfarb het project. ‘Er zijn workshopmomenten in de klassen.
Hierdoor zien de leerlingen ons als een onderdeel van de school, en de school zelf ziet ons als pedagogen, niet
als workshopbegeleiders. Daar ent zich dan een nachoolse praktijk op: op een weekdag na 15.30u. en op
woensdagnamiddag. Eén keer per maand spelen de kinderen allemaal samen, op de cultuurplek in de buurt, die
de overgrote meerderheid van hen op zo’n moment voor het eerst ontdekt. Op het eind van het jaar organiseren
we dan een groot concert, op een plek met renommee, zoals Flagey. Het is belangrijk dat ook de gezinnen samen
met de kinderen naar zalen komen die ze niet kennen en waar ze niet eerder kwamen. Zo reik je ze een ingang
aan tot cultuur.’
De kinderen kunnen kiezen uit een reeks instrumenten die ze kosteloos kunnen lenen: viool, cello,
altviool, fluit, klarinet, saxofoon trombone enz. ‘We werken met z’n tweeën per school, in groepjes van 8 tot
12 leerlingen. Het gaat dus om 16 tot 24 leerlingen uit de eerste school en evenveel uit de tweede school die
mekaar op woensdag ontmoeten. Zo vormen zij een orkest van 40 kinderen. Eén keer per maand komen twee
van die ‘kernen’ samen om zo een compleet orkest te vormen, met 80 kinderen.’
Voor het concept is er een eigen en flexibele pedagogie nodig: ‘Gewoonlijk leer je een instrument in je eentje
of met z’n tweeën aan bij een leraar. Hier gebeurt dat in groep. Onze stukken zijn dan ook speciaal geschreven
om te worden gespeeld door verschillende kinderen die elk op een ander niveau zitten. Wij beschikken dan ook
over een componist die zich alleen maar bezighoudt met het aanpassen van partituren’.

ReMuA werkt in de niche die muziek en maatschappelijke integratie combineert. Gelijkheid van
kansen bevorderen door het samen beoefenen van muziek: daar gaat het over.
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In dit programma ‘spelen de leerlingen tot vijf uur per week samen muziek. Zo gaat hun niveau omhoog. De
maximale duurtijd om te kunnen blijven deelnemen – dat wordt niet opgelegd – is tot nu vijf jaar’. ReMuA
probeert muziekbegaafde leerlingen naar de academie te oriënteren.
Wat bij voorbaat geen gewonnen spel is, overigens. Volgens Sarah Goldfarb zien de ouders daar soms
meer dwang in dan belangstelling en krijgen kinderen die adolescent worden andere prioriteiten.
Kortom, ‘Zo’n bekering is een complexe zaak. En het afhaken is frustrerend voor ReMuA…’.
Deze ‘valse noot’ mag niet doen vergeten hoe positief de invloed van dit project is. Zonder enige
aarzeling antwoordt Sarah Goldfarb als we haar vragen welke veranderingen ze bij de deelnemers
ziet: ‘Het meest opvallende is het toegenomen zelfvertrouwen, dat is duidelijk. Wij beschikken niet over een
wetenschappelijke studie, zoals in Schotland (zie hierboven). Maar we evalueren wel, zowel aan het begin als
op het einde van het jaar, en we bevragen de leraren over wat zij hebben geobserveerd. Alle jonge deelnemers
krijgen meer zelfvertrouwen. En ook de blik van de ouders op hun kinderen verandert’.
‘Je ziet dat daarom nog niet allemaal verschijnen op ons rapport’, grapt de ex-artistiek directeur. ‘Maar dit
avontuur zorgt ervoor dat deelnemers hun persoonlijkheid ontwikkelen en echt openbloeien… Wij gebruiken
daarvoor een ‘socialiserende’ methode, bijna zoals op toneel: we vragen de kinderen om het woord te nemen en
zelf hun stukken voor te stellen tijdens het concert. Dit zijn gelukkige kinderen, vol zelfvertrouwen, die hebben
geleerd elkaar te respecteren, samen te werken en hun verantwoordelijkheid te nemen…’.

Bron (van de Schotse gegevens)
C. Harkins, K. Moore, People change lives - Consolidating five years of evaluation learning from Sistema Scotland’s
Big Noise Centres in Stirling, Glasgow & Aberdeen, Glasgow Centre for Population Health, maart 2019
https://makeabignoise.org.uk/files/3415/5231/4056/People_change_lives_March_2019_FINAL.pdf
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The Harmony Project

Instrumenten om te slagen
Sinds bijna 20 jaar biedt The Harmony Project aan kinderen uit Los Angeles
die niet het geluk hadden onder een goed sociaal-economisch gesternte te zijn
geboren, de kans om gezond(er) op te groeien en zich te ontplooien, en wel door de studie van
muziek en door muziek te beoefenen. De statistieken en de wetenschap bevestigen het belang van
wat hier gebeurt: de jongeren komen in contact met een kunstvorm waarvan ze dachten dat ze er
‘door geboorte’ geen toegang toe hadden.

Meer weten...

https://www.harmony-project.org/

De vzw The Harmony Project probeert sinds 2017 ook naar andere Amerikaanse staten uit te zwermen.
Ze richt zich uitsluitend op jongeren uit gezinnen met een laag inkomen en uit gemeenschappen
met weinig middelen. In een klimaat vol onveiligheid – dat te maken heeft met de activiteiten van
straatbendes – wil het project de gemiste kansen van jongeren om muziek te spelen, remediëren en
probeert men in bredere zin eerst jongeren te laten slagen in hun studies.
In het project gaan muziekonderwijs en sociale ondersteuning hand in hand. We hebben het over
een vijftiental gemeenschapscentra in Los Angeles en het zuiden van Californië, een team van een
dertigtal vaste medewerkers en een netwerk van 120 gekwalificeerde lesgevers. Er zijn al meer dan
vijftig partnerschappen afgesloten met scholen of lokale verenigingen. In 2018 kregen reeds 3.500
deelnemers duurzame ondersteuning bij hun persoonlijke ontwikkeling, van de kleuterklas tot in het
secundair onderwijs. Zij kregen elk wekelijks vier tot acht uur gratis muziekles. 72% van de leerlingen is
latino, 18% Afro-Amerikaan en 7% is van Aziatische afkomst. Zij kunnen kiezen tussen 19 instrumenten,
die ze ook mogen meenemen naar huis. Zij volgen gemiddeld 7,6 jaar het onderwijs van The Harmony
Project en kunnen hun talenten laten horen bij 48 ensembles, orkesten of muziekgroepen.
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The Harmony Project is volgens de initiatiefnemers erkend als ‘een van de meest doeltreffende
ontwikkelingsprogramma’s voor jongeren die zich op de kunsten richten’. Wat de positieve impact van hun
onderneming betreft, zijn ze bijzonder assertief: ‘Wij weten dat muzikale opvoeding wérkt’. Jarenlang
onderzoek heeft bevestigd dat kinderen die zich toeleggen op muziek creatief en kritisch leren denken.
Daardoor hebben ze ook betere slaagkansen op school, zullen ze vaker naar de universiteit gaan en
ook slagen in hun volwassen leven. De cijfers die de projectverantwoordelijken naar voren schuiven,
bevestigen die stelligheid: in 2018 behaalde 100% van hun ‘pupillen’ een diploma secundair onderwijs,
en werd vervolgens 98% toegelaten aan een universiteit in de VS.

Opvolging door de NorthWestern University
Wat wetenschappelijk onderzoek betreft, voegen ze er dit nog aan toe: studies hebben vastgesteld dat het
aanleren van muziek een gunstige impact heeft op de hersenen en de cognitieve vaardigheden van kinderen.
Professor Nina Kraus, die aan het hoofd staat van het Auditory Neuroscience Laboratory van de NorthWestern
University (Illinois), heeft twee jaar lang kinderen gevolgd die deelnamen aan The Harmony Project. Ze
maakte een vergelijking tussen degenen die maar oppervlakkig deelnamen en zij die het programma zeer
intensief volgden. De tweede groep ontwikkelde meer vaardigheden wat taal, lezen en concentratie betreft.
De onderzoekster leidt hieruit af dat gemeenschappelijke muziekprogramma’s van deze omvang ‘een
vorm van auditieve verrijking aanreiken waardoor je bepaalde inherente problemen die verbonden zijn met het
opgroeien in een kansarm milieu, tegengaat’: een verarmde omgeving wat auditieve prikkels betreft, meer
blootstelling aan omgevingslawaai, minder kansen om deel te nemen aan vormen van complexe talige
interactie tijdens de ontwikkeling…

Bronnen
•

https://www.harmony-project.org/

•

Nina Kraus, Auditory learning through active engagement with sound: Biological impact of community
music lessons in at-risk children, 2014, Frontiers in Auditory Cognitive Neuroscience
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Klassieke muziek:
niet alleen voor rijke mensen…
‘Ik dacht altijd dat klassieke muziek alleen voor de rijken
was. Maar toen ik bij het team van The Harmony Project
kwam, begreep ik dat er heel veel kinderen waren, met
alle denkbare huidskleuren en uit alle buurten van Los
Angeles, die houden van klassieke muziek en die hard
werken om de kansen die ze krijgen ook waar te maken,
zoals ikzelf.’
Synthia F., cello, zes jaar opgeleid in het programma,
in Hollywood
Fragment uit het jaarrapport voor 2018 van The Harmony Project

Dragers van wederzijds begrip
The Harmony Project bewijst, mocht dat nog nodig
zijn, dat muziek een universele taal is die kloven kan
dichten. Het project wil van de jonge deelnemers
‘muzikale ambassadeurs maken van vrede, hoop en
verstandhouding tussen mensen met verschillende
culturen, afkomsten en geloofsovertuigingen’.
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Straatkinderen in Kinshasa

Reddende muziek, letterlijk

Na een onderdompeling in Kinshasa analyseert de Belg
Lukas Pairon, stichter van SIMM, in zijn proefschrift de effecten van muzikale vorming en van
muziekpraktijk die zich richten op de sociale opvoeding (of heropvoeding) van jongeren die een
parcours vol geweld achter de rug hebben. Muziek heeft zeker een effect, maar tegelijk lijken
ondersteunende factoren, zoals bijvoorbeeld psychologische begeleiding, onmisbaar.

Lukas Pairon is zowel filosoof als pedagoog. In zijn beroepsloopbaan knoopte hij al snel weer aan met
wat zijn jeugdliefde was: opera, theater, muziek. Hij is de stichter van het gespecialiseerde productiehuis
Walpurgis, het ensemble voor eigentijdse muziek Ictus en de organisatie Music Fund. Die laatste
ondersteunt muziekscholen in conflictzones en ontwikkelingsgebieden (in het Midden-Oosten, Afrika
en de Caraïben). Dat doet ze door aan de scholen instrumenten te bezorgen en hen te leren hoe ze die
moeten onderhouden.
In 2017 richtte Pairon SIMM op, Social
Impact of Making Music, een internationaal
onderzoeksplatform dat zich concentreert op de
rol die muzikale opvoeding en de muziekpraktijk
kunnen spelen in het sociaal werk.
Geheel in lijn hiermee verdedigde Lukas
Pairon in juni 2019 aan de UGent zijn
doctoraatsthesis over de mogelijke impact van
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muziekprogramma’s op jongeren die in een gewelddadige omgeving leven. Zijn werk met de titel ‘Music
saved them, they say’ steunt op het vier jaar lang observeren van en spreken met straatkinderen – vaak
worden deze witch-kinderen beschuldigd van hekserij – en oud-bendeleden in Kinshasa (Democratische
Republiek Congo) die deelnamen aan lange termijn muziekprojecten.
Meespelen in fanfares of in traditionele percussie-ensembles, helpt dat deze jongeren om afstand te
nemen van hun pijnlijke verleden en voor zichzelf een nieuwe identiteit te vormen? Pairon besluit dat
er wel degelijk sprake is van een sociale transformatie, maar dat muziek dat niet in haar eentje kan
bewerkstelligen.
Er zijn bepaalde voorwaarden die moeten worden vervuld om tot een effectieve en stabiele evolutie te
komen, nuanceert hij. Zo moet de opleiding voor het leren bespelen van een instrument kwaliteitsvol zijn
en moet de artistieke omkadering gepaard gaan met psychologische ondersteuning van de deelnemers.
De onderzoeker onderstreept ook het belang van een democratische werking van de projecten, waarin
de muzikanten op voet van gelijkheid worden behandeld.

Bron
Lukas Pairon, ‘Music saved them, they say’, 2019, UGent, Department of conflict and development studies ,
http://lukas-pairon.eu/phd/
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Cantania

Brussels vreugdekoor
Cantania is een participatief zangproject dat sinds 2014-2015 plaatsvindt in
Brussel. Er nemen leerlingen uit het basisonderwijs aan deel, samen met hun
leraren. Die laatsten krijgen voorafgaandelijk een muzikale basisvorming en
tools mee. Vervolgens werken ze met hun leerlingen een jaar lang aan een eigentijdse cantate, die
speciaal voor dit project wordt geschreven. Orgelpunt: een slotconcert waarbij deze hele ‘kleine’
wereld verzamelt in BOZAR, samen met muzikanten en solisten van hoog niveau.

Meer weten...

https://www.bozar.be/nl/news/154289-oproep-aan-leerkrachten-krijg-je
leerlingen-aan-het-zingen-in-de-klas-met-cantania

‘Het concept is ontstaan in Spanje, bijna dertig jaar geleden. De Belgische variant is het schoolluik van het
initiatief Singing Brussels’, preciseert Laurence Ejzyn. Zij draagt sinds enkele jaren haar steentje bij, in
samenwerking met haar collega Wenke Minne. Laurence onderhoudt de contacten met de Franstalige
scholen.
‘We mikken op een grote culturele en sociale mix. We ‘panacheren’ de selectie, met scholen die zich bevinden
in buurten met een lagere en hogere sociaal-economische index’. En ook deze realiteit moet je in je
achterhoofd houden: in een derde van de klassen spreekt de helft van de kinderen thuis geen Frans
of Nederlands. Het project behelst dan ook expliciet een dimensie rond het aanleren van een taal:
het werk dat de deelnemers uitvoeren is tweetalig.
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De opleiders opleiden
We beginnen bij het begin. De leraren die meedoen aan het jaarlijkse avontuur dat ‘Cantania’ heet, zijn
niet allemaal virtuozen. Om eerlijk te zijn geeft bijna 30% toe dat ze in de privésfeer nooit gezongen
hebben (*). ‘Een origineel facet van het Belgische project bestaat erin dat er geen muziekleraar naar de
klassen wordt gestuurd, maar dat de titularissen zelf een muzikale basis krijgen. Zij krijgen vanaf oktober
een vierdaagse vorming in BOZAR. Zo leren ze bijvoorbeeld hoe je je stem klaarmaakt door de stembanden
op te warmen. Ze krijgen ook een blog aangereikt met daarin pedagogische fiches, video’s van de componist
en dirigent, audio-ondersteuning bij wat de kinderen zullen zingen, in een instrumentale versie en met koor…
Het hele Cantania-team staat tot hun beschikking. Voor ons is duurzaamheid belangrijk. De leraren verwerven
nieuwe competenties en voelen zich zelfverzekerder in de materie. Als ze ook de jaren nadien blijven zingen in
de klas: des te beter!’

Een apotheose op professioneel niveau
Cantania werkt met de tweede en derde graad van het basisonderwijs. Jaarlijks beginnen zowat 600
kinderen van 8 tot 12 jaar aan een onuitgegeven zangavontuur, waarbij de te zingen cantate elk jaar een
andere is. Aan het eind van het schooljaar volgt de apotheose van het project: twee concerten met elk
300 deelnemers, Frans- en Nederlandtaligen door elkaar. Die vinden plaats in het Paleis voor Schone
Kunsten (BOZAR).
‘Voor ons is de kwaliteit van het eindresultaat erg belangrijk. De kinderen worden begeleid door de muzikanten
van het Nationaal Orkest van België. Ze worden gedirigeerd door een ‘echte’ dirigent en op het podium begeleid
door ‘echte’ solisten. Het spektakel wordt ook uitgewerkt met een regisseur en het vindt plaats in de prestigieuze
zaal Henri Le Bœuf. Voor de kinderen is dit een kennismaking met de professionele wereld van de muziek.’ En
met de wereld van cultuur in het algemeen. Ook het gezin en de familieleden die op die dag de zaal doen
vollopen, doen er hun voordeel mee: ‘De meesten van hen hebben voordien nooit een voet gezet in BOZAR’.

(*) cijfers voor 2017-2018
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Het project Cantania wil de toegankelijkheid van het (samen) zingen voor alle kinderen makkelijker
maken, wat ook hun sociale klasse is. Door het project gaan 8- tot 12-jarigen ook in gesprek over
een maatschappelijk thema.

Een jaarthema
Cantania draagt er uiteraard in de eerste plaats toe bij dat kinderen meer kennis opdoen van muziek
en van zangtechnieken. Maar het thema van de cantate – een actueel maatschappelijk onderwerp,
dat aansluit bij de leefomgeving en de bezorgdheden van jonge Brusselaars (*) – reikt de leraren ook
een rode draad aan waar ze het hele schooljaar door op diverse manieren mee aan de slag kunnen,.
Burgerschap is een voorbeeld.
Zingen kan ook worden aangewend als een hefboom voor het taalonderwijs, onderstreept Laurence
Ejzyn: ‘Nog een kenmerk van Cantania op z’n Belgisch is dat de cantate teksten bevat die zowel in het Frans
als in het Nederlands zijn’, vertelt ze. ‘Dat is aanvankelijk een uitdaging die soms schrik inboezemt, ook bij de
leraren. Sommigen stellen zich terughoudend op. Maar uiteindelijk raakt iedereen er wel mee weg. Ons doel is
dat we de band met de context behouden. En in de hoofdstad is die context tweetalig’.

Luisteren en solidariteit
Vorig jaar heeft Cantania een impactrapport besteld. Hoe beleefden de leerkrachten en de kinderen het
‘seizoen’ 2017-2018? Ziet de eerste groep veranderingen in hun klas? En welk effect heeft de ervaring op de
leerlingen?
De jaargang die werd onderzocht betrok 600 scholieren uit 21 Brusselse scholen en 30 titularissen
bij het project. Aan de hand van vragenlijsten bij het begin en aan het eind van het project, die
(*) ‘Een wereld tussen twee continenten’, in 2014-2015, ging over migratie. ‘Het verdriet van Mimi’, het jaar daarop, ging over wetenschap
en liefde. In 2017-2018, ‘Schoollopen op straat’, over economie, rechtvaardigheid en de stad. ‘Quartier Liberté’, de vrijheid.
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werden aangevuld met individuele telefonische gesprekken, heeft het gespecialiseerde studiebureau
Meaningful Impact statistieken gemaakt ‘die klinken als een bevestiging van wat wij al voelden’, aldus
Laurence Ejzyn.
Zo is tussen 80% en 90% van de leraren het eens over het feit dat Cantania het welzijn van de
kinderen bevordert, net als hun zelfvertrouwen. Twee derde is van mening dat het project ook het
concentratievermogen aanscherpt. Meer dan 80% ziet een positieve invloed op het werkklimaat in
de klas en de groepscohesie. ‘Dit is een ervaring waarbij je elkaar leert respecteren en je naar elkaar leert
luisteren. Leerlingen leggen ook meer solidariteit aan de dag’.

Vrolijk, ontspannen, trots...
Ook bij de jonge deelnemers is het algemene
aanvoelen positief. Bijna twee derde van wie
antwoordde, stelde dat ze zich ‘vrolijk’ voelen als
ze zingen, bijna de helft ‘ontspannen’ en een derde
‘trots’. ‘Slechts 13% heeft het over een negatief
gevoel, zoals ongerustheid of droefheid.’ Dankzij
Cantania zijn er ook enkele muzikale talenten
opengebloeid, met soms een impact op hun gevoel
van eigenwaarde: ‘Ik denk dan aan de leerling met minder goede schoolresultaten die een goede zanger
bleek te zijn en die de blik van zijn medeleerlingen heeft zien veranderen’.
Het Cantania-recept wordt dus duidelijk op prijs gesteld door degenen die er al van proefden. Het
trekt ook nieuwe liefhebbers aan. ‘Elk jaar hebben we te veel kandidaten. We zijn gedwongen om scholen
te weigeren.’ Bij die gedwongen selectie kijkt BOZAR verder dan degenen die al zijn overtuigd en al een
vorming kregen. ‘We mikken op duurzaamheid. Daarom brengen we nieuwe schjolen in contact met het
project, om er de draagwijdte van te versterken.’
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Singing Molenbeek

Zingen als cement van het dagelijkse leven
In het zog van de aanslagen van 2016, waardoor Molenbeek in de
schijnwerpers van de media stond, ontstond het koor Singing Molenbeek.
In september 2019 namen ongeveer 160 leerlingen uit zeven gemeentelijke scholen deel.

Koordirigent Zeno Popescu is een van de belangrijkste initiatiefnemers van dit avontuur. Hij stelt dat
als je kinderen uit diverse culturen en met uiteenlopende sociale achtergronden samen leert zingen,
je hen ook leert samenleven. Singing Molenbeek geeft regelmatig concerten, ook op prestigieuze
culturele plekken.
‘Je in groep inzetten in een koor is een activiteit die voor de kinderen zeer
structurerend werkt: het kan van onschatbare waarde zijn in de vorming
van een persoonlijkheid’, aldus de website van de vzw. ‘Het opent
perspectieven’, voegt die er nog aan toe, ‘voor kinderen die daarvan
verstoken leken’.

Bron
http://www.singingmolenbeek.be/
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Zwitserland

Muziekonderwijs op school en in de vrije tijd,
in de Grondwet
In 2012 heeft bij een referendum 72% van de Zwitsers zich uitgesproken
voor het opnemen van muzikale vorming in de Grondwet, als een
basisrecht van elk kind.

Dit betekent onder meer dat muziekonderwijs op de schoolbanken wordt gepromoot, met als logisch
gevolg dat er meer gelijkheid zal zijn in de toegang tot de muziekpraktijk.
Dit betekent onder meer dat muziekonderwijs op de
schoolbanken wordt gepromoot, met als logisch gevolg
dat er meer gelijkheid zal zijn in de toegang tot de
muziekpraktijk. In het zog van de nieuwe grondwettelijke
bepaling werd onder meer het programma ‘J+M
(Jeunesse et Musique)’ opgesteld. Volgens sommige
waarnemers werd dat nogal traag geconcretiseerdt,
maar het programma dient zich aan als aanvullend
bij het verplichte schoolaanbod wat muziek betreft. Dit is
de officiële ambitie: bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 6 tot 20 jaar, ‘op
pedagogisch, sociaal en cultureel vlak’. Er maken muziekkampen en cursussen deel van uit. Ze worden
begeleid door erkende monitoren, die ook met dat doel zijn opgeleid. Er gaat jaarlijks een budget naartoe
van ongeveer 2 miljoen Zwitserse frank.
Volgens nogal wat lokale commentatoren heeft het referendum van 2012 te kennen gegeven dat de burgers
wensen dat muziek aanleren niet langer een privilege mag zijn voor kinderen uit bevoorrechte milieus.
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