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Schoolproject harmonie Wilhelmina Posterholt 

'Alle klokken luiden' spatgelijk dankzij meester Jan 

POSTERHOLT - Muziek maken kan iedereen en 

dus komen de staafinstrumenten en het drumstel  

nu de zomervakantie voorbij is weer uit de kast 

op basisschool De Draaiende Wieken in 

Posterholt. Meester Jan zet elke maandagochtend 

zijn hele arsenaal aan staafinstrumenten in drie 

rijen van twee naast elkaar in het Wiekennest.  

Ook komend schooljaar krijgen alle kinderen uit 

groep 6, 7 en 8 elke week een speciale les door 

muziekpedagoog en allround muzikant Jan 

Vossen van de plaatselijke harmonie Wilhelmina. 

Vlak voor de vakantie nam de redactie een kijkje 

in de klas. 

Wie voorbij de school loopt, wordt inderdaad elke 

maandag getrakteerd op een gratis concert. Alle 

kinderen in de klassen spelen op een klokkenspel. En dan niet een eenvoudig do-re-mi, maar 

complete toonladers, drieklanken en in verschillende ritmes en dynamiek. Docent Vossen, door de 

harmonie aangetrokken om de lessen op school te verzorgen, vertelt dat hij bewust werkt met 

staafinstrumenten en niet met bijvoorbeeld een blaasinstrument: "Zo klinkt het direct zuiver en 

kun je meteen liedjes spelen uit het boek." 

De methode die hij hanteert heet Try this Way. 

Ze gaat uit van de negen elementen in de 

muziek en leidt tot inzicht en vaardigheid in het 

hanteren van de begrippen maat, akkoord, 

melodie, dynamiek, tempo, stijl, vorm, ritme en 

timbre. Steeds uitgaande van de melodie en 

van het niveau waarop de leerlingen zich 

bevinden. 

Deze methode functioneert alleen goed, als elke 

leerling thuis kan beschikken over een 

chromatisch toets- of staafinstrument. Daarom 

kan er jaarlijks voor een kleine vergoeding een 

werkklokkenspel gehuurd worden om thuis te 

oefenen. Elk kind krijgt tevens twee boekjes 

met 116 melodieën mee naar huis.  

 

Het devies van meester Jan is: muziek is een 

wezenlijk deel van de opvoeding! "Koningin Maxima zei toch enkele jaren geleden 'voor elk kind 

een muziekinstrument '!" aldus Vossen. 

Ondertussen klingelt een prachtig Vader Jacob door het lokaal. "Max", zegt Vossen, "vertel eens 

waarom Vader Jacob langzaam begint?" Max Willems (10): "Anders kom je in de knoei bij 'alle 

klokken luiden', want dat moet snel.” Vossen lacht: "Dan help me eens de boel tegen te houden, 

want je gaat steeds sneller en jaagt de boel in de soep." De klas giebelt. Nieuwe poging en dan 

klinkt het lied spatgelijk.  

Samenspel op de staafinstrumenten 

Individuele beurten aan drumstel (naast 

schriftelijk werk ter herhaling van de 
gegeven lessen) 



De lessen staan overigens niet alleen in het teken van muziek spelen, maar de kinderen leren ook 

allerlei muziekinstrumenten kennen. Van drumstel tot doedelzak en van klarinet tot trombone 

worden door meester Jan gedemonstreerd.  

Volgens Eef Bustin-Voesten, coördinator jeugd 

van harmonie Wilhelmina, zijn de lessen op 

school een ideale manier om kinderen op een 

professionele manier kennis te laten maken met 

muziek en instrumenten. Ze wijst erop dat de 

leerlingen door het samenspelen bovendien ook 

goed naar elkaar leren luisteren en muziek 

beter begrijpen en waarderen. "En natuurlijk", 

geeft ze toe, "we hopen ook dat de kinderen het 

zó leuk vinden dat ze een instrument willen 

gaan bespelen bij de harmonie. Als vereniging 

doen we bijvoorbeeld ook elk jaar mee aan de 

afsluiting van het muziekproject van de lagere 

klassen. Dan mogen de kinderen meespelen met 

het grote harmonieorkest, dat is één groot 

feest."  

Deze moderne manier van leden werven juicht 

adjunct-directeur René Smeets toe: er worden 

immers twee vliegen in één klap geslagen. De 

Draaiende Wieken heeft óók meteen aansprekende 

muzieklessen op hoog niveau. De gemeente 

Roerdalen, die muziekonderwijs hoog in het vaandel 

heeft staan, subsidieert de lessen door de harmonie.  

Meer informatie over het muziekproject van 

harmonie Wilhelmina of interesse in de 

jeugdopleiding? Neem gerust contact op met Eef 

Bustin-Voesten (opleiding@harmonieposterholt.nl en 

0475 85 0645) en/of neem een kijkje op 

www.harmonieposterholt.nl  

  

 

Demonstratie en uitproberen van koperen 
blaasinstrumenten 

Schoolorkest tijdens kerstviering 
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