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Om Muziek-op-Schootlessen te kunnen geven aan ouders en
kinderen die in een asielzoekerscentrum (azc) wonen, is het

belangrijk dat je oog hebt voor culturele verschillen. Ben je Ílexibel
en heb je organisatie- en improvisatietalent, dan kun je een heel

waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge
kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien.

Margré van Gestel

fikse dosis lichaamstaal. Tien minuten later stapt een
hoogzwangere jonge moeder uit Mongolië binnen met
haar dochtertle van twee. Ze draagt een oude trui, ver-
wassen en met gaten. Een trui die haar negen maanden
zwangere buik eigenlijk niet meer kan omvatten. Weer
vijÍ minuten later komt er een stroom koude lucht mee
naar binnen wanneer een Afghaanse vader met zijn
dochter de lesruimte binnenstapt.
Wij spreken elkaars taal niet en gaan toch aan de mu-
ziekles beginnen. De stoelen staan in een cirkel en alle
ouders zoeken een plek. lk zing voor alle kinderen, een
voor een, het begroetingsliedje. Een moeder is meteen
in tranen; de spanning, de onveiligheid en onzekerheid
maken emoties los op het momen!: dat het begroetíngs-
liedle speciaal voor haar zes maanden oude dochtertje
gezongen wordt. "- F= 
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Muziek met asielzoekerskinderen

ln verbond met pilvocy von ouders
en kinderen zijn er geen Íoto's
gemookt van Muziek-op- Schoot-
lessen op ozc's.
De foto's bij dit ortikel zijn von
U kke pu kco n certen oÍ o n d ere
M uzi e k-o p- Sch o oto ctiviteite n.

Alle bestonden bij dit ortikel zijn
dírect te openen of te downlooden
vio www.geh relsonl ine.nl/a-640

"DurÍ je de uitdaging aan?" was de tekst in de eerste
mailvan Stichting de Vroli jkheid in 2010. Stichting de
Vrolijkheid is een multicultureel netwerk, van kun-
stenaars, theatermakers en musici die investeren in
kinderen in asielzoekerscentra door via creatieve
projecten vrolijkheid, veiligheid, vertrouwen, verhalen
en veerkracht te bieden. Dat sluit mooi aan bij miln visie
dat alle jonge kinderen recht hebben op muziekeducatie
met kwaliteit én bij mijn ervaring dat muziek kan bijdra-
gen aan het welbevinden van jonge kinderen en aan de
relatie tussen ouder en kind. In ianuari 20ll startten de
eerste Muziek-op-Schootlessen in het azc in Katwijk.

Katwiik, ianuari 20ll
Aarzelend komen twee jonge moeders in traditionele
Somalische klederdracht en met blote voeten in hun slip-
pers, met hun jonge kinderen binnen. We lopen elkaar
tegemoet en maken kennis, met gebruikmaking van een

Morgré von Gestel tijdens een Ukepukconcert in Zevenhuizen. Foto: lon von Woeden
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Wanneer ik even later de gele. groene, blauwe en oranje
strandballen te voorschijn haal, komt er spelender-
wijs meer contact tussen de verschil lende culturen en
de heel verschil lende ouder-kindparen. Glimlachjes
verschijnen, er wordt veelvuldig geknikt, mensen maken
nogmaals kennis met elkaar, rollen de ballen naar elkaar
toe en spelen samen. Af en toe hoor le de kinderen (en
de moeders) woorden meezingen of -zeggen.

Vervolgens bewegen we met doorzichtige doekjes op
een Arabisch klinkend muziekje en ouders en kinderen
laten in hun beweging een stukje zien van hun eigen
cultuur, wat nieuwsgierigheid naar de ander oproept.
Dan sluiten we de les af. lk zing alle kinderen weer een
voor een toe. Ze zwaaien en de handpop krijgt een
handje of zelfs een dikke knuÍfel. Ze hebben genoten
en even later vertrekken deze met handen en voeten
communicerende en misschien wel 'nieuwe Nederlan-
ders'samen uit de lesruimte. Wat een intens gevoel van
vroli jkheid, ruimte en vri jheid levert dit op.

Inmiddels zijn we een paar iaar jaar verder en zijn er op
(bijna) alle azc-gezinslocaties lessen Muziek op Schoot.
Regelmatig komen de muziekdocenten - meestal
mensen die de Muziek-op-Schootopleiding hebben
aÍgerond - bij elkaar op studiedagen georganiseerd
door de Vroli jkheid, om ervaringen uit te wisselen.

Doelen
De fi losofie van de Vroli jkheid is om kinderen in asiel-
zoekerscentra via creatieve proiecten vroli lkheid, veil ig-
heid, vertrouwen, verhalen en veerkracht te bieden. Bil
dat doel moet iedere muziekles aansluiten. Elke cursus
Muziek-op-Schoot heeft daarnaast doelen die de ontwik-
keling van de kinderen stimuleren. Mijn cursusdoelen
voor de proefcursus in 201 l:
- Veil igheid bieden.'t ik-besef vergroten en zelfredzaam-

heid bevorderen. Aandacht voor de relatie ouderkind.
- Taal/spraak stimuleren met een focus op het uit-

breiden van de Nederlandse woordenschat.
Les- en activiteitdoelen sluiten aan op deze cursus-
doelen. Er is wel een verschil met reguliere Muziek-

op-Schootlessen: muziek is in de cursussen op azc's
vaak meer middel dan doel, alhoewel stemvorming en
zelfstandig zingen wel aandachtspunten zijn. Ook is er
extra aandacht nodig voor groot-motorische activiteiten.
Jonge kinderen hebben heel veel beweging nodig maar
gezinnen op de azc-locaties wonen in kleine caravans oÍ
in vertrekken met onvoldoende beweegruimte voor de
kinderen.

Probleem oÍ uitdaging?
Heel wat kinderen en jonge ouders bezoeken de lessen
op een azc. In miln laatste cursus in het azc in Gilze
had ik l5 verschil lende nationaliteiten in een groep. Dat
betekent niet alleen dat ze allemaal een andere taal
spreken maar ook dat de manier van met elkaar omgaan
heel verschil lend kan ziln. Cezinnen uit China hebben
een heel andere cultuur dan gezinnen uit Afghanistan
oÍ lvoorkust. Omdat cultuur en communicatie onlosma-
keli ik met elkaar zijn verbonden, is het voor een docent
laveren tussen het op gepaste afstand blilven, respectvol
ziin, en toch duideli ik aangeven wat je van ze verwacht.
(Zie hierover: Van Nispen [2009]) Het is, voor iedere
docent, van belang om sti l te staan bij de culturele ver-
schil len die zich manifesteren. Het zit hem in zoveel ver-
schil lende dingen: het gebruik van symbolen - woorden,
gebaren, afbeeldingen of voorwerpen met een betekenis
die alleen leden van die cultuur kunnen begrijpen - of
rituelen zoals manieren om elkaar te begroeten, respect
te betuigen of sociale en religieuze ceremoniën.

Gedrag van ouders is bepaald door hun cultuur. Wan-
neer een moeder bij het bewegen met de slaaltjes de
gordijnen dicht doet, kan dit als reden hebben dat het,
voor haar, niet gepast is om 'in het openbaar'te dansen.
Wij op onze beurt gebruiken symbolen of rituelen die
voor gezinnen uit een andere cultuur nieuw zijn, of die
soms voor hen een heel andere betekenis oÍ waarde
hebben. (Zie bijvoorbeeld Hofstede [2002], blz 20)
Tijdens de muzieklessen was er een mogeli jkheid om
een soort gezamenlijke cultuur te creëren. Dat was de
echte uitdaging!

I

Morgré in octie tijdens een von de Ukkepukconcerten. Foto: Jon von Woerden
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Azc Katwiik (docent D. de Liever)
lk heb regelmatig een (dappere) papa met zijn doch-
tertje in de groep. De eerste keer stuurde hij het meisje
alléen, omdat hij zich duideli jk opgelaten voelde tussen
al die moeders, maar nu komen ze regelmatig samen
(en zegt hij tegen z'n dochtertje als ik even opsta om
iets nieuws te gaan doen: "Dat was leuk, hè?").

Op tijd voor de les
Wil Nederlanders letten alti jd 'op de klok'. In andere
culturen wordt aanwezigheid vaak bepaald door'wat
anderen om hen heen doen'. Dus echt om tien uur
beginnen, dat komt weinig voor. In de prakti jk betekent
dit: gewoon beginnen met de les; wie later binnen komt
is nog steeds van harte welkom.
Ook ideeën over de juiste manier van opvoeden kunnen
in een andere cultuur erg verschil len van de onze. Hoe
mensen hun kinderen opvoeden, reflecteert vaak hun
waarden en normen ten aanzien van persoonli jke en
sociale ontwikkeling van die kinderen.
Zo is in de Nederlandse cultuur het maken van oogcon-
tact, het geven van een handje of zelfs het kind aan-
raken bij het begroetingsliedje vanzelÍsprekend. Maar
vanuit een door de cultuur bepaalde andere rol van het
kind is dat misschien ongewenst. Zo kan oogcontact
maken een niet-respectvolle handeling van het kind zijn.
(Huijbregts [2009], blz l2a). Als docent moet je je hier
wel bewust van zijn.

Keuze van liedies
Bij het ingroeien in een nieuwe cultuur speelt de
taalverwerving een grote rol. Spraak is zeer belangrijk
als menseli jk expressiemiddel, en taal is een onmisbaar
cultureel middel om kennis, vaardigheden en begrip te
delen, en om je identiteit te ontwikkelen als kind. (Zie
Brooker [2010], blz l0). In Nederland leggen wij in ons
taalgebruik veel nadruk op de inhoud van de bood-
schap. ln andere culturen is de vorm veel belangrijker
en wil men eer- of gezichtsverlies aan beide kanten
voorkomen.
Een belangrijk aspect aan de keuze van liedjes is de
mogeli jkheid om impliciet culturele waarden en normen
door te geven. Je leert delinderen spelenderwijs 'hoe

wij dat hier doen'.

Azc Katwijk (docent D. de Liever)
lk twilÍelde of ik aandacht zou besteden aan Sinterklaas
(toch zo'n super-Hollands Íeest). Volgens de vri jwil l igster
was dat juist wel goed, en inderdaad, het had succes.
Toen ik met de belletjes de melodie van Srrurrnrrnns
Knpoerunr speelde, was er zelfs een meisje dat meteen
begon mee te zingen: dat l iedje kende ze dus al.

En wanneer je zingt gebruik je taal, en geeÍ je ouders en
kinderen de kans om hun woordenschat uit te breiden.
Daar houd je in je l iedkeuze rekening mee. Ceen on-
zinliedles bijvoorbeeld. Dus geen Ozewrezrwozr oÍ Pursr
pLETsE ILATER. Dat is niet uit te leggen aan deze oudert
de beheersing van de Nederlandse taal is daarvoor nog
veel te beperkt. Het moet dus l ieÍst lekker concreet zijn.

Azc's-Gravendeel (docent M. van Gestel)
Tijdens het zwaaien maken we ook bewegingen boven
je hoofd, hoog in de lucht. Begint A. uit Tsjetsjenië
ineens met een helder stemmetje te zingen "Helíkopter,
helikopter".

Materiaalgebruik
Materiaal is voor jonge kinderen alti jd aantrekkeli jk. In
een azc zorgt materiaal voor een koppeling van nieuwe
woorden en betekenis aan speelgoed, instrument of
plaatje. Het zelf aan de slag gaan met materíaal geeft
betrokkenheid, concentratíe en nieuwe ervaringen.
Het is in een azc nog belangrijker dan in reguliere
muzieklessen om de kinderen de ti jd te geven om het
materiaal te leren kennen en de ruimte om het zelf :=
onderzoeken en er wat mee te doen.

Azc 's-Gravendeel (docent M. van Gestel r
AIs we zwaaien met de sjaaltjes (muzieil= . '  -

P i ramide-cd nr  l6)  z ie ik  d i rect  herken.  - ;  =-
de k inderen,  ook de jonget jes,  meteï-  r : , , , : i :
pretoogjes van de k inderen!  ln  eer  , : -  : .  tssen *as S.
aanwezig met  haar  oma. En ooL - - .  g<-oo:  z i j  l ie t  aan
haar k le indochter  z ien hoe z i i  re :  be, , ,egingen u i t  haar
eigen cul tuur ,  de s jaal t jes kon laten dansen.
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ïrauma's
Mensen die hun land ontvlucht zijn. om wat voor reden
dan ook, hebben het niet gemakkeli jk: nieuwe taal,
nieuwe gewoontes, iedere dag/week melden, niet mo-
gen werken en weinig hulp om opgedane ervaringen te
verwerken. Sommige zijn al jaren in Nederland en heb-
ben geen idee oÍ ze mogen bli jven. Spanningen volop.
Als ze jonge kinderen hebben, kunnen ze nauwelijks een
gewoon gezinsleven opbouwen. Ook op de kinderen
heeft dat zijn uitwerking. Zij hebben soms trauma's
opgelopen, ziln door de ouders genegeerd oÍ emotionele
verwaarloosd, waardoor hun hersenontwikkeling is ach-
tergebleven. (Zie hierover bijvoorbeeld Teicher [2000]).
Dit uit zich (nog meer dan bij andere jonge kinderen) in
het niet onder controle hebben van impulsen, een korte
concentratieboog en het niet doorzien van de gevolgen
van acties.

Azc's-Gravendeel (docent M. van Gestel)
Een van de jongetjes heeft sinds kort een broertje. Het
is niet gemakkelíjk om hem in de groep te hebben: hij is
inventief, onderzoekend, ondeugend, intelligent, heeft
een zeer korte concentratieboog, wil alles uitproberen
en heeft nog niet begrepen dat'nee'ook echt nee
is. Maar nadat we in les 2 het l iedje Krrrteoe hebben

gezongen met de sjaaltles, rukt hij me in les 3 zowat
m'n (zwarte jongens-)babypop uit mijn handen. Hij
legt de pop op de bank en gaat zeer lieÍdevol en rustig
kiekeboe met de pop spelen. Wat een ander kind zie je

dan ineens... en hoe goed zie je aan zijn gedrag hoe er
in dit gezin voor het babybroertje gezorgd wordt!

En verder
Als muziekdocent moet le dus behoorli jk stevig in je

schoenen staan om in een azc de ' ju is te toon' te kunnen
treffen. Kennis en ervaring in het geven van muziekedu-
catie aan jonge kinderen met hun ouders is de basis.
Het openstellen voor anderen en het respect hebben
voor verschil len en voor de ander zijn belangrijke
elementen om te kunnen werken in een azc. Flexibil i teit,
organisatie- en improvisatietalent ziln noodzakeli ik. Heb
je dat, dan wordt het genieten van al die enthousiaste,
vroli jke, veerkrachtige kinderen die hun verhalen kun-
nen delen in een veil ige situatie. Vol vertrouwen met
muziek op weg naar de toekomst.

Azc Den Helder (docent A. TeD
Mijn handpop bli j ft leven bij de kinderen, zelfs al is er
geen les! Na de laatste les vertelde een van de leidsters
dat N., een Íl inke jongen van 3 en een van de oudste
kindjes in de groep, in de loop van de week langs de
dichte ruimte l iep, zijn vinger op zijn mond legde en zei:
"Siijj, Woffie slaapt."

Margré van Gestel is muziekpedagoge, en bestuurslid van de

InteÍnational Society foÍ Music Education (ISME) en van Gehrels

Muziekeducatie.

Meer weten?

Stichtin g de Vrolijkheid : www.vroliikheid.nl
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