
Voor de leerkracht 

 

Omschrijving van de museumles Roots, Rhythm & Rap: 

De leerlingen brengen een bezoek aan de vaste tentoonstellingen Suriname, Ghana en Mali 

en ontdekken tijdens hun bezoek dat veel van de muziek die zij dagelijks horen haar 

oorsprong heeft in muziekstijlen van het Afrikaanse continent.  

De tour leidt de leerlingen langs verschillende objecten (o.a. diorama slavendansfeest, 

Indiaanse ritme instrumenten, voetboeien) en zij beantwoorden in kleine groepjes vragen. De 

leerlingen worden aangesproken op hun luister- en creatieve vaardigheden en zo uitgedaagd 

zelf mee te doen. Ze ervaren dat ritmes, instrumenten en klanken uit de hedendaagse 

muziek (m.u.v. klassieke en Arabische muziek) hun oorsprong hebben in West-Afrika en dat 

deze muziek in de afgelopen 100 jaar vermengd is met andere muziekstijlen. Naast een deel 

op de tentoonstelling waarin vooral naar de geschiedenis en voorwerpen gekeken is, bestaat 

het tweede deel uit een muzikale workshop. De leerlingen leren tijdens een introductie 

djembé een aantal ritmes en verschillende basisslagen: gezamenlijk werken ze toe naar een 

muzikaal eindresultaat. 

Welke vaardigheden worden in de museumles aangeboden: 

Luisteren, discussiëren, interactie, participatie, zelf concluderen, het vergaren van kennis, 

begrip, herkenning, beweging en ontspanning.  

Tijdens het bezoek aan het museum:  

- Ontdekken de leerlingen dat veel van de muziek die zij dagelijks horen haar oorsprong 

heeft in muziekstijlen van het Afrikaanse continent.  

- Krijgen de leerlingen aan de hand van collectie een duidelijker beeld van de 

slavernijgeschiedenis en het koloniale verleden. 

- De leerlingen maken op een interactieve manier kennis met de herkomst van verschillende 

muziekstijlen uit de vaste collectie van het museum en leren deze te koppelen aan de 

muziekstijlen uit hun eigen beleveniswereld.  

- Tijdens de workshop djembé wordt aanspraak gemaakt op de muzikale vaardigheden van 

de leerlingen.  

Dit alles gebeurt aan de hand van de collectie, hands on voorwerpen, beeld- en 

geluidsfragmenten en een workshop. Het programma met vragenblad is vooral gericht op ‘al 

doende leren’. Het werkmateriaal is ‘hands on’ en technisch kwalitatief hoogstaand. De 

groep wordt ontvangen en begeleid door specifiek op het programma getrainde 

museumdocenten. 

Leerdoelen voorbereidende les:  

- De leerlingen weten wat ze tijdens het bezoek aan Museum Volkenkunde gaan doen. 

- De leerlingen kunnen o.a. uitleggen wat ‘roots’ zijn. 

- De leerlingen hebben een globale indruk gekregen van de weg die de muziek van vandaag 

de dag heeft afgelegd. 

- De leerlingen weten dat de slavernij en driehoekshandel van grote invloed hierop is 

geweest.   



Doelgroep:  

groep 8 en brugklas VMBO 

Vakoverstijgend en verdiepend lesprogramma:  

deze les sluit aan bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en muziek  

Tijdvak:  

Tijd van regenten en vorsten/pruiken en revoluties/burgers en stoommachines  

Lesmethodes:  

Argus Clou (Malmberg) Slavernij thema 3, les 3; Een zee van tijd (Zwijsen) Slavernij thema 

4: Columbus,  1492, slavenhandel, WIC, VOC, Nederlands Indië, slavernij, Suriname, 

suikerplantage, contractarbeiders; Speurtocht (ThiemeMeulenhoff), Slavernij 7. 4:Afscheiding 

België, stoommachines Twente, Indië, slavernij; Wijzer door de tijd (Noordhoff Uitgevers), 

Slavernij 7. H5 Gelijke rechten? Les 5-4 de slavenhandel. 

Welke basiskennis wordt er van leerlingen verwacht voordat ze naar het museum gaan:  

Canonvenster: Slavernij ca. 1637-1863 

Begrippen:  

roots (wortels of oorsprong), slavernij/slaven, kolonie, plantage, oorspronkelijke bewoners 

(indianen), rhythm (ritme), blues, hiphop  


