
A
fgelopendecennia ismuziek
opschool eencuriositeit ge-
worden.Kregen leerlingen
voorheenminstenseenuur

perweekmuziekles, indeafgelopen
twintig jaar lagde focusvoorname-
lijkop taal enrekenen.
Hetwerdeenbuitenschoolseactivi-

teitdieouders zelfmaarmoestenre-
gelen. Zokreegslechts eenbeperkte
groepkinderendemogelijkheidom
eenmuziekinstrument te lerenbe-
spelen.Muziekwerdeenuitzonde-
ring, een luxediemaarvoor sommi-
genwasweggelegd.
Maarmuziek isgeen luxe.Uit re-

centwetenschappelijkonderzoek
naarde relatie tussenmuziekenons
breinblijktdatonzemuzikale vaar-
digheden,waaronder luisterennaar
enmeezingenmetmuziek,nauwver-
strengeldzijnmeteenscalaaansoci-
ale, emotionele, cognitieveenmoto-
rischevaardigheden.
Deeendenktbijmuziekaandat

ene liedjedat inzijnhoofdblijfthan-
gen, eenander raaktnietuitgepraat
overdecomplexe structuurvaneen
briljante compositie, eenderde raakt
ontroerdals eenzogoedals sprake-
lozedementemanonverwachtmee-
zingtmeteen liedjeuit zijn jeugd.
Muziek raaktons.Muziekontwapent,
verbindt,maakt slimmer,ontroert en
troost.
Het lijktmisschien triviaalomhet

massaal in tranenmeezingenmet

eenspeciaaldaarvoorontworpen
liedjeeenmuzikale vaardigheid te
noemen.Maarvooreengrotemeer-
derheidvandemensen ismuziekeen
stemmingsregulator. Voel je jeblij –
bepaaldemuziekversterkt je stem-
ming.Voel je jedown–datene liedje
maakthetdraagbaar. Iedereendie
weleenseenuitvaartbijwoont, er-
vaartdebetekenis endewerkingvan
muziek.Vooralpubersweteneralles
van. Inde fasewaarinzij verkerenen
waarinzoveel verandert ismuziek
nietweg tedenken.Muziek ismeer
metonsmenszijnverwevendanwe
meestaldenken.
Veelmensenenorganisatiesheb-

benafgelopentien jaar initiatieven
ontplooidommuziek terug tebren-
gen inhetprimaironderwijs.Denk
bijvoorbeeldaan ‘Kinderenmaken
muziek’, ‘Muziek in iederkind’ van
het FondsvoorCultuurparticipatie
endecampagne ‘Muziek telt!’.
Die initiatievenzijnniet alleenbe-

langrijkgeweest voorwatzeont-
plooiden,maarookomdebewust-
wordingdieze teweeghebbenge-
bracht. Ambassadeursenprominen-
tenzijnbelangrijk.Gelukkigheeft

koninginMáximazichdeafgelopen
jarenmetveel enthousiasmevoor
muziekonderwijs ingezet; ikheb
goedehoopdat zedit zalblijven
doen.
Inmiddels zijnweer indit land

meerdanooit vanovertuigddatmu-
zieklessengoedzijnvoordeontwik-
kelingvanallekinderen.Uitpeilin-
genblijktdat zoweldemeestekinde-
renals eenovergrotemeerderheid
vandeoudersmuzieklesopschool
belangrijk vinden.Dat is eenheuse
omwenteling.
AlsdeTweedeKamervandaagak-

koordgaat,horenwebinnenkort
weerkinderensamenzingen inde
klas. Laat zenaasthet zingenookeen
bandjebeginnenenop feestjes,
schoolavondenentalentenjachten
spelen.Geef zeeenud, synthesizerof
drumstel, faciliteer eenblokfluittrio,
ukelelekwartet endj-draaitafel. Laat
kinderenbedenkenwelkemuziekze
leukvindenomtespelen,naar te luis-
terenof op tedansen. Stimuleeren
ondersteunkinderenbijhetmaken
vanmuziek.Dat isgoedvoordeont-
wikkelingvanmuziek, onsonderwijs
enonzecultuur inhetalgemeen.
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Muziekles brugklas op het Montessorilyceum in Zeist. FotoMike Harris

Muziekonderwijs
Minister Bussemaker wil
muziekles op de basis-
schoolmogelijkmaken.De
Kamer beslist vandaag

HenkjanHoning
is hoogleraar
muziekcognitie
UvAen auteur
van Iedereen is
muzikaal.

A
ls JezusvanNazaret
nogopdezeaarde
zourondlopenzou
hijwaarschijnlijk
enormverheugd
zijnoverhetaantal
variantenopdeklas-
siekeBijbelvertalin-

gendiede laatste tijdhet lichtheb-
bengezien, enoverhet succesdat
dezeboekenhebben:DeBijbel inde
GewoneTaal,DeBijbel voorOngelovi-
gen, envolgend jaarmogenwezelfs
eenaparteBijbel voormannenen
voorvrouwenverwachten (uitgeverij
Jongbloed).
Maarhij zouzichookgrotezorgen

maken. Jezus’ grotekrachtwasdathij
soms lastigegoddelijkeboodschap-
pennaardebelevingswereldvande
gewonemankonbrengen.Geen inge-
wikkelde theologischeuiteenzettin-
genuit zijnmond,maaraanspre-
kendeverhalenover zaadjesdieopde
juistegrondmoestenvallen, enbo-
mendiegesnoeidmoestenworden

omvrucht tekunnendragen.Onze
taal isnogsteedsdoorspektmet uit-
drukkingendiehunoorsprongvin-
den inhetNieuweTestament:parels
voordezwijnen,doorhetoogvande
naaldgaan,oudewijn innieuwezak-
ken,hetkaf vanhetkorenscheiden,
et ceteraet cetera.
Maar somsgebruikte Jezuspara-

bels engelijkenissen juistomeen
boodschap teversluieren.Hijhadna-
melijkookhogere spirituele lessen
dieniet iedereenal in staatwasomte
ontvangen.Als zijn leerlingenaan
hemvragen: ‘Waaromgebruiktuge-
lijkenissenalsudemensen toe-
spreekt?’, antwoordthijhun: ‘Omdat
God jullieheeftwillen inwijden inde
geheimenvanhethemelsekonink-

rijk,maarhenniet...Wantzij kijken,
maarzienniets; zijhoren,maarver-
staanenbegrijpenniets.’ (Mattheüs
13: 10-13).Dezegeheime lessengaan
overde innerlijkewegnaarhetKo-
ninkrijk vanGod,dat zichvolgens Je-
zusnietopeenbepaaldeplek –hierof
daar –maar índemensbevond(Lucas
17: 20,21).
Devoor ingewijdenbedoeldebood-

schapzit vaakverborgen ineensub-
tielewoordkeuzeof ingeraffineerde
zinsconstructies. Eeneenvoudig
voorbeeld. Inhetevangelie vanMar-
cus (12:41-44)gooit eendoodarmewe-
duwehaar laatstepenningen indeof-
ferkist vande tempel enoogsthier-
meegrotebewonderingvan Jezus.
Vreemd,wanteenpaar regelsdaar-
voormaakthij zichnogdrukoverde
schriftgeleerdendiezichvolgens
hemverrijken tenkostevanwedu-
wen.
Dearmeweduwe is echtereenme-

tafoorvoordespiritueleaspirantdie
‘arm’ is vangeest; die zichheeftontle-
digd (geofferd) voorGod (de tempel).
Eenweduwe is indebeeldtaal ie-
manddiehet contactmetGod (nog)
niet ervaart.Datwedit zomogen in-
terpreteren, zit verborgen indewoor-
den: ‘…eenarmeweduwe,dieer twee
kleinemunten inwierp,dat is eenkwa-
drant.’ Dit is eenverwijzingnaareen
spiritueelproceswaarbijdeaspirant
groeit van leven indedualiteit (twee)
naareenheidsbesef (een).
Indemodernerevertalingenheeft

echter ‘eenkwadrant’plaatsgemaakt
voorhetmeereigentijdse ‘eenpaar
centen’ (GrootNieuwsBijbel) of ‘Die
warenbijnanietswaard’ (Bijbel inGe-
woneTaal).Dediepere symboliek is
hiermeevolledigverdwenen!
Jezus leefdevanuit eeneenheid

metGod,diehij liefkozendzijnVader
noemde.Wathij onswilde leren –de-
genendieeraan toewaren– ishoe
ookwijdedualiteit kunnenoverstij-
geneneenverenigingmetGodtot
standkunnenbrengen.Nietnade
doodergens ineenanderedimensie,
maarhier ennuopaarde.
Indeboeddhistische terminologie

noemtmendit:hetnirwanarealise-
ren. Enookhethindoeïsme leertover
dezewegvandegeestelijkeverlich-
ting.
Watnudusdreigt te verdwijnen in

alle versimpelingenenvariantenvan
deBijbel, zijnniet alleenzeerwaarde-
volle lessenvoor innerlijkegroei,
maarookeencentraleboodschapdie
religies zoukunnenverbroederen.
DeBijbelbevatprachtigeverhalen

die ineenmoderner jasje eengroter
publiekkunnenbereiken.Debuiten-
kerkelijkeen literairebelangstelling
vande laatste jaren is eenontwikke-
lingdie Jezuszou toejuichen.Maar la-
tenweookblijvenbeseffen, endoor-
gevenaandevolgendegeneraties, dat
deBijbelnogveelmeer inspirerende
lagenbevat, die zichprijsgevennaar-
mate jedichterbijdeoorspronkelijke
tekstblijft.
Danblijftditboekzoalshet isbe-

doeld: eenbronvandiepewijsheden
en lessenvoor iedere levensfaseenbe-
hoefte,met tekstendie steedsweer
nieuwebetekenissenkrijgen.

Anne-Marie
Wegh is auteur
van EcceHomo,
over de beeld-
taal in deBijbel.

Bijbelvertalingen
DeBijbel bevat veel inspi-
rerende lagen, die zich al-
leen prijsgeven als je bij de
oorspronkelijke tekst blijft.

Versimpelde
Bijbelmist
diepere lagen

Jezusbrachtlas-
tigegoddelijke
boodschappen
naarbelevings-
wereldvande
gewoneman


