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Proloog
Geef mij een 
gitaar

Kinderen zijn van nature artistiek en ondernemend. Ze staan overal voor open. Geef een 

kind een potlood en het gaat tekenen. Geef een kind wat blokken en het wordt architect. 

Geef het een gitaar en het maakt muziek. Wat een kind zich kan voorstellen, wordt in de 

werkelijkheid uitgevoerd. Ze zijn gelukkig als ze die creativiteit gebruiken. Ze spelen met 

 

een enorme vrijheid van verbeelden. Sommige mensen behouden die onbevangen 

creativiteit en ongebreidelde verbeelding. Anderen niet.

Wat is er aan de hand? Nieuwsgierig ben ik op zoek gegaan en heb gesprekken gevoerd 

met kinderen en volwassenen, met kunstliefhebbers en kunstenaars over hun culturele 

levensloop. De kracht van verbeelding, communicatie en creativiteit is immers hard nodig 

om ons leven inhoud en vervulling te geven. Want in een geïndividualiseerde wereld als de 

onze staat een eigen ontwerp van ons leven centraal. En de samenleving heeft creatieve, 

ondernemende mensen nodig met sociale en culturele vaardigheden om het bestaan sterker 

te maken. Het is de kunst om kinderen op te leiden zonder dat ze hun verbeeldingskracht 

indammen en hun creativiteit verliezen. Dat is opleiden voor goed burgerschap in de 

toekomst. 

Proloog
Geef mij een gitaar
Dit boek levert geen recepten 

voor de invoering van cultuur-

educatie of kunstonderwijs. 

Net als ‘Kijk, ik kan zilver 

maken’ is dit een  

boek dat bedoeld is om te 

inspireren en op ideeën te  

komen die kunnen leiden tot 

de culturele levensloop waar-

in cultuuronderwijs, kunst en 

filosofie hand in hand gaan 

met taal en rekenen.  

Door te investeren in cultuur-

onderwijs vergroten we het 

kapitaal van ieder kind en 

bouwen we aan de samenle-

ving van morgen. Ik begin dit 

boek met kinderen en hun op-

voeders, kijk vervolgens naar 

vrienden en voorbeelden, 

leerkrachten en school en  

de rol van de culturele  

instellingen, en kom uiteinde-

lijk uit bij de rol die de 

cultuurcoach kan spelen in 

het tot stand brengen van de 

culturele levensloop.
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Mijn trompetles is pas helemaal geslaagd als Randell Heije komt. Randell, dat is een meneer 

die na mij les heeft en ook al ben ik pas tien, toch vind ik dat hij ontzettend goed kan spelen. 

Randell is mijn idool, dat je dat weet. Randell vertelde me dat hij met de band waarin hij 

speelde op ging treden op de ‘Uitmarkt’ van Rotterdam op het Schouwburgplein voor De 

Doelen. Daar zijn mijn zusje en ik toen naar toe gegaan. We stonden al heel vroeg vlak voor 

het podium en later stroomde het plein vol. We kwamen voor Kytemans Hiphop Orkest.  

En daar stond Randell tussen. Het nummer ‘Sorry’ dat ze speelden zal ik nooit vergeten.

Linde, haar ouders en ik en dit boek

Het idee om op zoek te gaan naar de culturele levensloop van een verscheidenheid aan personen 

ontstond na een gesprek met Linde dat zich in het voorjaar van 2009 afspeelde.  

niet. Een muziekdocent maakt deel uit van het schoolteam en als naschoolse activiteit is er een 

van de trompet. Een paar jaar daarvoor had ze op straat ook al verbaasd staan luisteren naar 

een fanfare orkest. Natuurlijk mocht zij van haar ouders op trompetles in het Centrum voor de 

Linde (1998) zit nu in de 

derde klas van het vwo en 

speelt trompet.

Randell is mijn idool



1 Kinderen en hun opvoeders

Randell Heye
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Lijntje voorspelen

Als we iets nieuws instuderen, dan speelt Kyteman eerst een lijntje voor en dan spelen 

wij het een voor een na. Daarna spelen we het samen. Sinds een jaar zit ik op het 

conservatorium in Amsterdam. Ik wilde bewust niet te vroeg naar het conservatorium en 

maakte een opleiding voor toerisme af. Als je te jong naar het conservatorium gaat, loop je 

het risico dat je vergeet wie je bent, dan word je gekneed tot wat je niet wilt zijn. Mijn doel: 

‘Muzikant zijn, dicht bij mijzelf!’

Het is allemaal begonnen met mijn vader. Door hem ben ik aangestoken. Hij speelde al 

dertig jaar trompet en altijd pakte ik zijn trompet om te kijken of ik er geluid uit kon krijgen. 

Ik was vijf jaar toen ik mijn eerste G uit zijn trompet hoorde. Een jaar nadat ik die G speelde, 

mocht ik naar de muziekschool. Ik was geen goede lezer. Ik kon niet goed noten lezen, was 

te snel en had dan niet gezien of het een achtste of een zestiende was. Ik oefende iedere dag 

in ieder geval een half uur, kon goed een melodie van de docent naspelen. Eigenlijk wilde  

ik vanaf die tijd muzikant worden, aangemoedigd door mijn vader en mijn moeder. 

Op de basisschool deden ze niet veel aan kunsteducatie, alleen dan knutselen op de 

vrijdagmiddag. Met kerst mocht ik een keer mijn trompet meenemen om te spelen.

Ik leerde wie ik ben

Iedere maandagavond had ik jazzschool in het Wereldmuziek- en Danscentrum en daarna 

was er een soort jam beneden. Daar is mijn carrière begonnen. Er kwamen muzikanten en 

dansers. Ik maakte kennis met mensen die dezelfde ideeën over muziek hadden als ik. Het 

was een goed broeinest, met bijvoorbeeld Sabrine Starke. Er kwam daar een rapper, Gerie 

Mendes. Na een paar maanden vroeg hij of ik wat wilde inspelen op zijn plaat. Later vroeg 

hij mij mee te gaan naar Utrecht. Daar ontmoette ik Colin Benders, die vertelde over zijn 

plannen. Zo ben ik bij Kyteman terecht gekomen. Die maandagen in het Wereldmuziek- en 

Danscentrum hebben mij gevormd. Daar werd ik muzikant, ik leerde wie ik ben, wat ik wil 

en wat mijn echte interesses zijn. Ik speel hiphop, maar ook jazz en veel klassiek. Ik hoor 

de hele dag een melodie in mijn hoofd. Er is altijd muziek. Ik luister veel, dat is een goede 

leerschool, ik haal daar creativiteit uit. 

Ik hoor de hele dag een melodie 
in mijn hoofd
Randell Heye (1990) is 

trompettist bij The Kyteman 

Orchestra. Hij vertelde dat 

hij zich Linde nog goed kon 

herinneren en toonde zich 

verrast dat zij hem haar idool 

noemde. 
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Wiek van Venetië 

Creatieve antwoorden bedenken

De bas of tekenen? Kunst is alles wat je kan ontwerpen of verzinnen. Voor een plannetje 

bedenken moet je altijd creativiteit hebben en hard vooruit kunnen denken. Bij architectuur 

moet dat ook want je moet nadenken over wat mensen zullen gaan doen in een gebouw. Je 

moet heel creatieve antwoorden bedenken. Dan is het belangrijk gewoon te gaan praten met 

elkaar over heel moeilijke onderwerpen waarbij eigenlijk elk antwoord goed is. Dat leer ik 

Op mijn zevende ging ik piano spelen, maar op de piano kan je niet alle tonen bereiken.  

Ik vond dat jammer en toen zei mijn lerares dat ik beter over kon stappen op de contrabas. 

Dat vond ik niet erg want ik moest van haar steeds dezelfde saaie en simpele liedjes spelen. 

De leraar contrabas is veel leuker. Mijn eerste stuk zat al vol tekentjes en dingetjes. Dat zag er 

allemaal meteen heel ingewikkeld uit maar het was net makkelijk genoeg om te spelen. Ik weet 

niet of ik heel muzikaal ben, maar ik ben wel creatief. Ik heb ook altijd van tekenen gehouden.

Een klein leuk nootje

Het liefst wil ik allerlei dingen bedenken en maken. Daarom wil ik later architect worden, 

omdat ik dan zelf kan ontwerpen en dat wil ik erg graag. Muziek kan je ook zelf bedenken, 

net als gebouwen. En je hebt creativiteit nodig om muziek te maken, maar ook voor een 

gebouw. Bij een muziekje maken denk je: daar kan nog wel een klein leuk nootje tussen, 

hoog of juist heel laag. Maak je een groot gebouw dan denk je: hier kan wel een muur rood, 

of daar is geen muur en hier wel. Ik wil een architect zijn die ook de maquette bouwt, want 

ik houd erg van modelbouwen. Kijk maar naar mijn treinbaan.

Trots dat ik het kan

Ik leerde noten lezen op mijn zesde. Ik vind het belangrijk, omdat je naar het ritme kan 

kijken en ziet wat je speelt. Liedjes bedenk ik in mijn hoofd en dan neurie ik ze na. Dat weer 

omzetten in noten kan ik nog niet. Mijn lievelingsmuziek is house. Maar ook jazz, vooral 

swingbas. Als ik dat speel voelt dat stoer. Een mooie melodie vind ik heel belangrijk, want 

dat is het hele liedje behalve de drum. Liedjes zonder ritme kunnen ook heel mooi zijn.  

Bij les speel ik samen, want de docent kan piano spelen. Je kan elkaar dan ondersteunen 

met het ritme. Als de ene het ritme niet snapt heeft hij steun aan de ander. Het kan ook heel 

mooi klinken als je samenspeelt. Als ik samen ga spelen dan hoor ik de piano heel luid maar 

de bas klinkt dan heel zacht. Ik hoor de bas haast niet en denk dan: moet ik wat harder gaan 

spelen? Als ik muziek maak, dan kan ik trots zijn dat ik het kan.

Wiek van Venetië (2001)  

zit in groep acht en speelt  

contrabas.


