
Verwerkingsles na het museumbezoek: Maak een rap 

Duur: 45-60 minuten 

Benodigdheden: papier, pen, internet voor filmpje en een ritme  

 

Rap is uitgevonden in de zeventiger jaren. Het woord ‘rappen’ komt uit het Amerikaanse slang en betekent ‘praten’. Iets vertellen op muziek 

was al een eeuwenoude traditie bij de zwarte Amerikanen. Vroeger had je de griots, reizende zangers en vertellers, die in Afrika van dorp tot 

dorp reisden. De rappers van nu zijn hun ‘moderne broers en zussen’. Het begon met DJ's die plaatjes draaien op de wijkfeesten in de Bronx 

(New York) zij vonden het ‘scratchen’ uit. Door de naald steeds weer in dezelfde groef van een langspeelplaat te zetten, krijg je een ritmisch 

patroon. Bij het wisselen van de platen kwamen er MC’s de ‘masters of ceremony’ die de muziek ‘aan elkaar praatten’: de rap was geboren. 

Bekijk met de klas de volgende filmpjes: 

Youtube filmpje FunXFM, de geschiedenis van Hiphop: https://www.youtube.com/watch?v=aLoBuX6EP7E  

Youtube filmpje meester Michael, de geschiedenis van rap: https://www.youtube.com/watch?v=yqd8FlISOqQ  

 

Soorten rap en onderwerpen 

Rappers zijn moderne dichters, die het hebben over de dingen waar ze mee bezig zijn. Dit leverde de volgende stijlen op:  

- de ‘message rap’: rap-liedjes over historische gebeurtenissen, meestal gezien door de ogen van zwarte Amerikaanse jongeren, 

- de ‘gangsta rap’: rapliedjes over stoer doen, wapens en geweld. 

- de ‘native tongue mouvement’: rapliedjes die gaan over het moederland Afrika, waar veel zwarte jongeren (rappers) van afstammen. 

En natuurlijk hebben rappers het ook over zaken als: verliefdheid, zichzelf, arm en rijk en dagelijkse dingen. 

 

De kenmerken van rap 

Rap heeft de volgende kenmerken:   

- Je praat swingend op muziek   

- Je praat een eind weg en gebruikt veel woorden   

- Je gebruikt rijmwoorden, ook middenin de zin (binnenrijm)   

- Je gebruikt woorden die met dezelfde letter beginnen (alliteratie)   

- Je gebruikt woorden die ongeveer hetzelfde klinken (assonantie)   

- Je praat over wat je bezighoudt: verliefdheid, pesten, sport, TV-programma's, onvoldoendes,  

broers en zussen, de kleren die je aanhebt, enz. 

https://www.youtube.com/watch?v=aLoBuX6EP7E
https://www.youtube.com/watch?v=yqd8FlISOqQ
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Rijm tot Rap, stappenplan 

Rap je rijm, voel je vrij 

wat je denkt, vertel het mij. 

Op de beat, in de bieb 

schreeuw je uit-Ik hoor je niet 

Een rap is een rijmende tekst, die je uitspreekt op het ritme van een stuk muziek. Veel rappers gaan daarbij flink te keer. Ze schreeuwen het uit. 

Niet alleen omdat de muziek vaak hard is, maar ook, omdat ze dingen willen zeggen waarbij je wel moet schreeuwen. Bijvoorbeeld als ze 

ergens boos over zijn.  

Opdracht: maak zelf een rap; volg hierbij het stappenplan 

Stap 1: Schreeuwen doe je niet altijd. Dat past alleen bij een paar gevoelens. Vul in de volgende zinnen een paar van die gevoelens in. 

Voorbeeld: Schreeuwen doe je, als je heel boos bent, of heel.......... of heel..............  

 

Stap 2: Je hebt nu een paar schreeuwgevoelens opgeschreven. Maar wannéér voel je je zo? Geef weer een paar voorbeelden.  

Voorbeeld: Schreeuwen doe je als je heel bang of juist héél boos bent, of als je ................................. of als je ........................................ 

Stap 3: Je hebt nu een paar onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. 

Kies er één uit. Daar gaat je rap over. Je hebt nu nog twee grote problemen. Het begin en het rijm. Eerst het begin. Veel rappers beginnen door 

zichzelf voor te stellen, alsof ze echt tegen je praten. Verder is het leuk om meteen iets te zeggen dat de aandacht trekt. Dat kan door jezelf te 

vergelijken met iets dat lawaai maakt. Vergelijken doe je door te zeggen dat het één lijkt op, of net zo is als het ander. Meestal gebruik je daar 

de woorden net en als voor. 
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Voorbeeld:  

Ik ben Joris, ik ben net een bom 

die bijna ontploft. En weet je waarom? 

Hallo, ik ben Joris, ik brul als een beer 

Weg met die bedtijd, ik wil het niet meer. 

 

Maak nu zelf twee regels waarin je je voorstelt en vergelijkt met iets dat lawaai maakt. Als je de vergelijking te moeilijk vindt, maak dan twee 

regels, waarin je jezelf alleen voorstelt en zegt, dat je lawaai maakt. Ik ben …, ik ga flink te keer, weg met die bedtijd, ik wil het niet meer. 

Twee tips 

Het eerste voorbeeld kan ook zonder het woordje net. Kijk maar: ik ben … en ik voel me een bom.. Of: ‘ik ben … en ik lijk wel een bom...’ 

Sommige dingen die lawaai maken, rijmen niet zo lekker. Bijvoorbeeld vuurpijl. Gebruik zo'n woord dan iets eerder, of zet het in de tweede 

regel: Ik ben …, ik vlieg en ik gil, als een vuurpijl in 't rond, ik doe wat ik wil. 

Stap 4  

Je hebt nu een begin. Je hebt, uit stap 2, ook een onderwerp.  

Nu zit je alleen nog met het rijm. Neem een belangrijk woord uit jouw verhaal en schrijf een heel rijtje woorden op, die daarop rijmen.  

Bijvoorbeeld: bed, pet, smet, get, net, Jet, gered. Je kunt dit, terwijl je straks aan het schrijven bent, ook nog met andere woorden doen. 

 

Stap 5  

Je hebt nu een schreeuwgevoel, met een beeldverhaal erbij, een begin en een aantal rijmwoorden.  

Er kan niks meer misgaan: draai een lekkere beat en rijm je rap! 

Kies één van de acht beats op: http://www.apeldoorn-onderwijs.nl/rap/ 

 

(Bron: http://www.apeldoorn-onderwijs.nl/rap/ deze website is in 2001 opgezet voor basisschoolleerlingen tijdens de Kinderboekenweek met het 

thema Rap & Rijm.)   

 

http://www.apeldoorn-onderwijs.nl/rap/
http://www.apeldoorn-onderwijs.nl/rap/

