
De magie van 
het samen 

muziekmaken
Waar de twee uitersten van 
de pyramide elkaar treffen

In een gymzaal, boordevol basisschoolkinderen, 
stapte enkele jaren geleden een befaamde violist 
binnen. Als soliste kwam ze samenspelen met een 
heel bijzonder orkest: Het Leerorkest. Kinderen die 
onder schooltijd een muziekinstrument leren be-
spelen en samen een heus symfonieorkest vormen. 
Dichtbij huis, met de hele klas, op hun eigen school.

De muziekdocenten waren opgewonden en ook 
een beetje zenuwachtig: de enige echte Emmy 
Verhey daalde neer van de Olympus, zó ons nede-
rige onderkomen binnen. Middenin onze culturele 
smeltkroes, de Bijlmer. Ze repeteerde haar solo, 
met zichtbaar plezier, en nam toen plaats tussen 
de kinderen in het orkest. Emmy zou daar mee-
spelen met de rest van het programma. Tweede 
viool. Ze stelde zich nog even voor aan haar mini- 
college: ‘Dag, ik ben Emmy en ik speel viool’. Het 
meisje knikte vriendelijk en zei: ‘Dag, ik ben Aysha 
en ik speel óók viool’. Vanaf de zijlijn in de gym-
zaal genoot ik van deze introductie. De blije ver-
tedering in de blik van Emmy en de ontspannen, 
zelfverzekerde reactie van Aysha maakten mijn 
dag. Niets stond deze collega’s in de weg om de 
wereld te veroveren. Dat de één een fabrieksviool-
tje uit China had en de ander een meesterwerk uit 

Cremona, deed er niet toe. Dat de een net een oc-
taaf beheerste en de ander oneindige technische 
vaardigheden had, was bijzaak. Ze maakten samen 
muziek. Toen zij hun strijkstokken neerlegden, was 
de wereld ineens een beetje mooier geworden.
 In de beginjaren van het Leerorkest hebben we 
veel vooroordelen moeten ontkrachten. In het bij-
zonder allerlei variaties op de uitroep: ‘Wie zit er in 
de Bijlmer nou te wachten op vióólles!’; de wellicht 
goedbedoelde woorden van een collega-directeur 
uit de stad, waar ik een bittere nasmaak aan heb 
overgehouden.
 De synergie tussen deze twee violisten bewijst 
nadrukkelijk het tegendeel. Muziek maakt, net zoals 
lezen, schrijven en rekenen, wezenlijk onderdeel uit 
van het leven van ieder mens. Dus ook van Aysha. 
 Rond die tijd was ik Sour Grapes, van de Noorse 
sociale wetenschapper Jon Elster (1940) aan het 
lezen. De titel refereert aan de fabels van Aesopus 
en La Fontaine over een hongerige vos die hoog 
hangende druiven te pakken wil krijgen maar na 
vergeefse pogingen opgeeft en zich troost met de 
gedachte dat ze toch zeer waarschijnlijk zuur zijn.
Een citaat uit het boek intrigeert me: ‘Why should 
an individual want satisfaction to be the criterion 
of justice and social choice, when individuals want 
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themselves maybe shaped by a process that pre-
empts the choice?’
 Het deed me denken aan die ongefundeerde 
aanname dat er in de zogenaamde migrantenwij-
ken geen kind verlangt naar een instrument als de 
viool of cello, of behoefte heeft aan symfonische 
muziek, omdat dat niet in die cultuur zou passen. 
Wanneer we Elsters gedachtegang volgen is het 
feit dat violisten uit de Bijlmer dun gezaaid zijn in 
de grote orkesten (dat wil zeggen: nu nog wel; maar 
wacht, over een paar jaar…) eerder te wijten aan het 
gebrek aan bereikbaarheid, op de mogelijkheden 
toegesneden aanbod en aan eerlijke kansen.
 Waarom zou iemand iets wensen waarvan 
al tevoren vaststaat dat hij het nooit zal kunnen 
bereiken? Uit zelfbehoud neigen mensen en vos-
sen ernaar om te besluiten dat de vaardigheid of 
de vrucht toch maar minderwaardig of ‘niks voor 
hen’ is.!Het is gebrek aan bereikbaarheid dat de 
verzuchtingen uitlokt: ‘Het is niet voor mij bedoeld’ 
of ‘Ik zou dat toch niet leuk vinden’. In onze multi-
culturele wereld, waar inclusiviteit vanzelfsprekend 
zou moeten zijn wordt er helaas nog al te vaak van 
uitgegaan dat groeperingen beter functioneren 
binnen de eigen ‘oorspronkelijke cultuur’.
Het Leerorkest stáát voor bereikbaarheid en gelijke 
kansen. Wij willen dat ieder kind, ongeacht waar 
zijn of haar ouders vandaan komen, net zo makke-
lijk voor een fagot als voor een darboeka kan kie-
zen. En niet alleen dat: we vinden dat alle kinderen 
toegang moeten kunnen krijgen tot de culturele 
wereld in al zijn facetten. Wij spelen dus met net 
zoveel trots en plezier Antilliaanse kinderliederen 
op het schoolplein, als de Pavane van Fauré op een 
groot concertpodium. We willen onze kinderen en 
hun ouders ook de magie laten ervaren van hoog-
waardige concerten en prachtige concertzalen.
 Bij het Leerorkest selecteren we niet. De hele 
klas doet mee. Als de partij te moeilijk is, passen 
we deze aan, aan wat het kind wél kan. Het enorme 
plezier van samenspelen in een echt symfonieorkest 
is dan al heel snel bereikbaar. Want muziek kan een 
enorme bijdrage leveren aan de algehele ontwikke-
ling van ieder kind. De positieve effecten van muziek 
maken op de cognitieve ontwikkeling van kinderen 
worden alom geprezen door wetenschappers als 
Erik Scherder en Artur Jaschke. Ook de enorme 
boost die het sámen muziek maken, onderdeel zijn 
van een orkest, geeft aan de kinderen is een onver-
wacht en waardevol effect waar we bij het Leeror-
kest dagelijks voorbeelden van zien. In de woorden 
van onze leerlingen: Kareem (viool): ‘…samen een 
stuk spelen waar het publiek van kan genieten, dat 
doe ik het liefste’. Brandon (altviool): ‘Het gevoel dat 
ik deze altviool speel vind ik geweldig’. Dat onder-
deel uitmaken van een orkest kinderen veiligheid en 
vertrouwen geeft, verwoordt de jonge Bryanne zo: 
‘De momenten rond het spelen vind ik het leukste. 
De thee, met de kinderen en de juf praten.’ 
 Onderzoek laat zien dat in het bijzonder het 
muziek maken door het spelen van een muziekin-
strument een positief effect heeft op de ontwikke-

ling van empathie en herkennen van emoties. Dat 
klinkt weer door in de woorden van Kareem: ‘Mijn 
viool kan heel elegant klinken en ook extreem’.
 Twee jaar geleden hebben de Strijkkwartet  
Biënnale en het Leerorkest de handen ineen gesla-
gen. Op het eerste gezicht geen vanzelfsprekende 
combinatie. Waar het strijkkwartet traditioneel be-
kend staat als de compositievorm van oneindige 
technisch en muzikaal hoogstaande mogelijkheden, 
zet het Leerorkest zich al jaren in om alle kinderen 
zo snel mogelijk, al na een paar lessen, de magische 
wereld van samen muziek maken te laten ervaren. 
Zoals leerling Yasmine zei na een Leerorkest-kwar-
tetrepetitie: “Het mooiste vind ik als we tegelijk 
spelen en de harmonie vinden in de liedjes.” 
 Het zijn twee uitersten van een pyramide, waar 
het ‘hoogste muzikale niveau’ en ‘muzikale belevenis 
in de breedste zin’, elkaar treffen. Dat is precies 
wat wij elkaar gunnen. Onze kinderen genieten van  
musici op het allerhoogste niveau en deze musici 
laten zich door de onbevangenheid en eenvoud 
van onze kinderen inspireren. De strijkers verlaten 
de vertrouwde omgeving van hun concertzalen en 
gaan de wijk in waar zij een nieuw publiek ontmoe-
ten dat ze bevestigt in hun overtuiging dat toegang 
tot kunst een fundamenteel mensenrecht is.
 In het kader van die samenwerking is het Dudok 
Quartet gekoppeld aan vijf beginnende Leerorkest- 
strijkkwartetten uit de Bijlmer, Indische Buurt, 
Nieuw West en Noord. Die fantastische muzikanten 
gaan regelmatig de wijk in en de geschiedenis her-
haalt zich. Deze jonge titanen staan zij aan zij met 
de kinderen. Net zoals Emmy Verhey toen, naast 
Aysha. Samen met onze Leerorkest-docenten be-
geleiden ze de kinderen naar hun eerste concert als 
strijkkwartet op een magisch podium: het Muziek-
gebouw aan ‘t IJ. 
 Wekenlang trekken ze met elkaar op. Niet zo-
zeer als leraar en leerling, maar als collega’s die 
samen de wereld mooier maken. Ze inspireren el-
kaar en zijn in zekere zin elkaars rolmodellen. Ook 
verzorgers, broertjes en zusjes genieten en helpen 
mee met het klaarzetten van stoelen of het rond-
delen van limonade.
 Dit project startte met een oproep aan alle strijk-
leerlingen van onze Wijktalentorkesten. Samen 
met hun ouders kwamen ze kijken bij een minicon-
cert van het Dudok Quartet in het Muziekgebouw 
aan ‘t IJ. De zaal zat vol met ouders en kinderen uit 
verschillende stadsdelen voor wie de muziek en het 
speelplezier van deze jonge musici recht in het hart 
te voelen was. Het was veel meer dan een concert: 
het was een feest! Aansluitend zijn er vijf verschil-
lende kwartetten gevormd met kinderen die in de 
daaropvolgende maanden elke week, met extra 
begeleiding van hun eigen Leerorkest-docenten 
heel hard werken aan het instuderen van stukken 
die ze bij het festival zullen laten horen. Een hele 
stap, want spelen in het Leerorkest doe je met een 
heleboel violen, maar nu moet ieder kind een eigen 
partij zelfstandig spelen. Leerling Kareem: ‘In het 
strijkkwartet heb ik geleerd om effectief mijn spe-
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len te verbeteren met mijn houding en ik heb ge-
leerd om mijn noten zuiver te laten klinken.’
 Niet alleen muzikaal is het kwartet een uitda-
ging, ook het zelfvertrouwen wordt beproefd. Zo 
nu en dan kwamen de musici van Dudok langs, en 
gaven hun ‘kwartet-collegaatjes’ extra advies en 
vooral veel support! ‘Kijk: zo doen we dat. Dat kun-
nen jullie ook! En kijk eens hoe knap jullie ouders, 
broertjes en zusjes dat van je vinden!’
 Zo komen verschillende werelden bij elkaar, 
waar ieder een essentiële plaats inneemt. Waar 
samen muziek maken en beleven toegankelijk is 
voor iedereen. Dit project heeft bruggen geslagen, 
werelden verbonden die tot dan gescheiden leken. 
Dat smaakt naar meer. Het Leerorkest en de Strijk-
kwartet Biënnale hebben afgesproken de komende 
vijf jaar dit project te continueren en uit te breiden. 
We willen samen de drempel voor kinderen en ou-
ders om te participeren en genieten van deze vorm 
van hoogstaande kunst, verder verlagen en de aan-
tallen deelnemers minstens verdubbelen.
 Deze muzikale samenwerking maakt eens te 
meer duidelijk: onbevangenheid en hoogstaande 
artistieke inhoud versterken elkaar en maken zoete 
druiven voor iedereen bereikbaar.

Door Marco de Souza, 
oprichter en directeur Leerorkest

Het Leerorkest opent de Strijkkwartet Biënnale 
officieus op zaterdag 25 januari om 19.00 uur 
in de Entreehal. 
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