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Doelen: 
Aan het einde van de les weten de leerlingen: 

- dat er verschillende Nederlandstalige artiesten en stromingen zijn. 
 
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen: 

- een rap schrijven bij een gegeven beat. 
- het lied ‘Parijs’ van Kenny B. zingen. 

 
Benodigdheden:  
- Digitaal schoolbord met internettoegang. 
- De linkjes uit deze lesbrief. 
- Optioneel: minimaal 6 (bij voorkeur verschillende) percussie instrumenten. 
 
Tijdsduur: Circa 35 minuten 
  
De schuingedrukte informatie in deze lesbrief is als instructie aan de leerling 
geschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
– 3 – 

1. INLEIDING  

 

  Muzikale activiteit: Luisteren 

Moeilijkheidsgraad:  

Tijdsduur: 10 minuten  

Voorbereidingstijd: 1 minuut 

 
 
In vergelijking met de rest van de wereld is Nederland best klein. Toch valt er 
op muzikaal gebied van alles te beleven in ons kikkerlandje; van 
levensliederen in de kroeg tot Nederlandse DJ’s die wereldberoemd zijn. 
luisteren jullie wel eens naar de muziek die uit ons land komt? Welke artiesten 
zijn dat? Welke muziekstijlen zijn dat? Aan welke muziekstijlen denk jij bij 
Nederlandstalige muziek? 
 
Ik heb twee filmpjes meegenomen over twee totaal andere stijlen muziek uit 
Nederland. Luister goed en vraag jezelf af: 
- Hoe wordt de muziek gemaakt? 
- Welke mensen zouden hier vooral naar luisteren? 
- Wat zouden mensen fijn (of niet fijn) aan deze muziek kunnen vinden? 
 
Laat (fragmenten van) deze filmpjes (of je eigen keuze, of die van de 
leerlingen) over verschillende Nederlandse artiesten zien: 
 
- Thomas Berge: https://schooltv.nl/video/alles-over-thomas-berge-zanger-
van-het-levenslied/ 
 
- Martin Garrix: https://schooltv.nl/video/wie-is-martin-garrix-de-beste-dj-van-
de-wereld/ 
 
Bespreek de antwoorden en wat de leerlingen van deze artiesten vinden.  

https://schooltv.nl/video/alles-over-thomas-berge-zanger-van-het-levenslied/
https://schooltv.nl/video/alles-over-thomas-berge-zanger-van-het-levenslied/
https://schooltv.nl/video/wie-is-martin-garrix-de-beste-dj-van-de-wereld/
https://schooltv.nl/video/wie-is-martin-garrix-de-beste-dj-van-de-wereld/
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Door gerichte vragen te stellen voorkom je oppervlakkige antwoorden. Geen 
enkele mening is fout!  
 
 

2. QUIZ  
 

Muzikale activiteit: Luisteren 

Moeilijkheidsgraad:  

Tijdsduur: 10 minuten  

Voorbereidingstijd: 1 minuut 

 
 
De leerlingen worden verdeeld in teams van drie tot vijf kinderen. Elk team 
heeft 1 instrument. Laat korte fragmenten van Nederlandse muziek horen. De 
leerlingen geven een signaal om te laten weten dat ze het antwoord weten 
door op hun instrument te spelen. 
 
De quizfragmenten: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRaclwHw57Ejg90YcW1LgI-
lEsHEGt_k1  
 

1. Roxeanne Hazes - Ik was toch je meisje 
2. Martin Garrix - In the name of love 
3. Vader Abraham - Smurfenlied    
4. Ali B - Ik huil alleen bij jou 
5. Maaike Ouboter- Dat ik je mis  
6. André Hazes- Zij gelooft in mij 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRaclwHw57Ejg90YcW1LgI-lEsHEGt_k1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRaclwHw57Ejg90YcW1LgI-lEsHEGt_k1
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3. VERTALEN  

 
Muzikale activiteit: Luisteren 

Moeilijkheidsgraad:  

Tijdsduur: 10 minuten  

Voorbereidingstijd: 1 minuut 

 
Mensen houden vaak van muziek in hun eigen taal. Het is herkenbaar, goed te 
volgen en makkelijk mee te zingen. Maar wat als we bekende liedjes gaan 
vertalen?  
 
Je kunt deze vragen in dezelfde quizvorm spelen, maar je kunt het ook 
klassikaal bespreken. Lees de volgende teksten voor en laat raden om welk 
lied het gaat.  
 
Kortjakje: 
Short jacket is always ill; 
In the middle of the week except on Sundays 
On Sundays she goes to church 
With a book full of silver work 
 
Wilhelmus 
I am William of Nassau of German blood 
I am loyal to my father’s land until I die 
A prince of Orange I am, quite bold 
I have always honored the king of Spain 
 
Ik neem je mee 
I take you with me 
I take you on a journey 
I take you with me 
To Rome or Paris 
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I may appear cool because you know what I’m feeling now 
You sound like music so I’ll show you what I mean 
I take you with me 
 
Je kunt er zelf misschien meer verzinnen, en in bovenbouwklassen kunnen 
leerlingen misschien zelf voorbeelden verzinnen. Andersom kan natuurlijk ook: 
 
Shape of you: 
Ik ben verliefd op de vorm van jou 
We stoten af en trekken aan als magneten 
En ook al valt mijn hart ook voor je 
Ik ben verliefd op je lichaam 
 
We hebben nu bestaande liedjes vertaald maar er is dan nog iets wat niet 
helemaal klopt. Weten jullie wat dat is? Een goede tekst RIJMT natuurlijk, 
daar gaan we het tijdens de volgende les over hebben. 
 
 
 

4. REFLECTIE  

 
 

Muzikale activiteit: n.v.t 

Moeilijkheidsgraad:  

Tijdsduur: 5 minuten  

Voorbereidingstijd: 1 minuut 

 
Wat hebben we deze les gedaan? Wat heb je deze les geleerd? Wat kun je 
vertellen over de muziek uit Nederland? Wat vond je makkelijk of moeilijk? 
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Tijdsduur: Circa 40 minuten 
  
De schuingedrukte informatie in deze lesbrief is als instructie aan de leerling 
geschreven. 
 
 
 

1. INLEIDING  
 

Muzikale activiteit: n. v.t 

Moeilijkheidsgraad:  

Tijdsduur: 5 minuten  

Voorbereidingstijd: 1 minuut 

 
 
Tijdens de vorige les hebben we verschillende soorten Nederlandse muziek 
beluisterd en vertalingen gemaakt van een aantal liedjes. Weten jullie nog 
waar we toen niet aan zijn toegekomen wat wel erg belangrijk is voor een 
goede tekst? 
Antwoord: Een goede tekst rijmt, daar gaan we het vandaag over hebben. 
 
 
 

Lesbrief 2 
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2. NEDERRAP MAKEN  

 
 
Muzikale activiteit: zingen/componeren 

Moeilijkheidsgraad:   

Tijdsduur: 20 minuten  

Voorbereidingstijd: 2 minuten 

 
 
Nederlandstalige rap hoorde je vroeger nooit. Dat kwam doordat rap 
ontstond in Amerika en dus altijd in het Engels was. Zo’n 20 jaar geleden 
begon rapgroep Osdorp Posse in het Nederlands te rappen. Vanaf toen 
rapten steeds meer rappers in Nederland ook in het Nederlands. Zoals De 
Jeugd van Tegenwoordig, Lil’ Kleine, Typhoon en Gers Pardoel. 
 
Laat de leerlingen een stukje meezingen en rappen met het eerste couplet en 
refrein van Ik neem je mee van Gers Pardoel (tekst staat hieronder): 
https://www.youtube.com/watch?v=2ORl8Y87SH8 
 
Leg vervolgens uit dat de leerlingen (in twee- of drietallen) twee rijmende 
regels rap gaan schrijven met als onderwerp muziek. De regels moeten passen 
op de muziek van Ik neem je mee. Het is de bedoeling dat de regels later 
achter elkaar geplakt worden tot één couplet. In het origineel zitten er steeds 
6 keer 2 regels achter elkaar. Zie het voorbeeld hieronder voor het tekstritme 
en de rijmwoorden. 
 
Geef ze ongeveer 10 minuten voor het schrijven en oefenen. Loop in die tijd 
rond en help de groepjes die daar behoefte aan hebben. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2ORl8Y87SH8
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Laat vervolgens de groepjes hun tekst presenteren en bespreek met de klas 
de beste volgorde en of er nog iets aangepast moet worden. Laat een paar 
leerlingen de uiteindelijke tekst uittypen en voer die klassikaal uit.  
Tip! gebruik tijdens de uitvoering de instrumentale versie (zonder zang): 
https://www.youtube.com/watch?v=0-Xgx3b3Fso  
 

 

 

Gers Pardoel - Ik neem je mee 

We waren pas acht, zat in de klas 
Naast thomas en willem, voor mark en bas  
Jij zat voorin, keek achterom  
Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom 
Je stuurde me terug; ik vind je lief,  

Ik zit op een wolk en ik ben verliefd  
10 jaren later waren we samen,  

Ik was een jongetje jij al een dame 
Wist het wel zeker jij bent de ware  
Niemand waar ik nou zo lang naar kon staren  
Soms is het erg maar dit is mijn werk  
Voor jou ben ik Gerwin en Gers is het merk  
 
Ik neem je mee, ik neem je mee op reis 
Ik neem je mee, naar Rome of Parijs 
Ik lijk misschien wel cool doordat je weet wat ik nu voel 
Jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel 
Ik neem je mee ee-eh-eh-eeee 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-Xgx3b3Fso
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3. PARIJS  
 
Muzikale activiteit: zingen 

Moeilijkheidsgraad:   

Tijdsduur: 10 minuten  

Voorbereidingstijd: 3 minuten 

 
Sluit de les af door samen met de leerlingen ‘Parijs’ van Kenny B. te zingen. 
Zie de liedtekst onderaan. 
https://www.youtube.com/watch?v=8U447gRUQP4 
 
Ben je al een gevorderde groepsleerkracht muziek? Speel je al een akkoord 
instrument zoals piano, gitaar of accordeon? Begeleid dan de leerlingen om je 
instrument! in de volgende link staat het nummer met akkoorden 
uitgeschreven: https://tabs.ultimate-
guitar.com/tab/kenny_b/parijs_chords_1735329 
 
 
 

4. REFLECTIE  

 

Muzikale activiteit: n.v.t 

Moeilijkheidsgraad:  

Tijdsduur: 5 minuten  

Voorbereidingstijd: 1 minuut 

 
 
Wat hebben we deze les gedaan? Wat heb je deze les geleerd? Wat kun je 
vertellen over de muziek uit Nederland? Wat vond je makkelijk of moeilijk? 

https://www.youtube.com/watch?v=8U447gRUQP4
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/kenny_b/parijs_chords_1735329
https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/kenny_b/parijs_chords_1735329


 

 
– 11 – 

Kenny B - Parijs 

Frisse morgen in Parijs 
Gewoon mijn business 
Ik zie de meest mooie Française 
op een boel hoge hakken en ik, 
weet niet wat ik zeggen moet 
Ik zeg: Bonjour, mon amour 
Mademoiselle, tu es très belle 
 
En eh, en zij zei 
Je suis néerlandaise 
Oh oh oh 
Je parle un petit peu français 
 
En ik zei 
 
Praat Nederlands met me 
Even Nederlands met me 
Mijn gevoel zegt mij 
Dat wij vanavond samen kijken 
Naar de Champs-Élysées 
En naar de Notre-Dame en naar de Seine 
En daarna samen op la tour Eiffel 
 
M m m m 
M m m 
 
Ah 
 
En ik voelde dat het goed zat 
Ik zag haar zo verlegen lachen 
Kan niet geloven dat het echt was 
Zij de mijne zijn 
Ze leek een mix van Doutzen, Edsilia en Anouk 
Oh oh oh  
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Er gebeurde iets met mij, toen zij zei 
Je suis néerlandaise 
Oh oh oh 
Je parle un petit peu français 
En ik zei 
 
Praat Nederlands met me 
Even Nederlands met me 
Mijn gevoel zegt mij 
Dat wij vanavond samen kijken 
Naar de Champs-Élysées 
En naar de Notre-Dame en naar de Seine 
En daarna samen op la tour Eiffel 
 
Oh oh oh oh oh 
Ah ah ah ah ah ah ah 
Eh oh oh oh m m m  
 
En dan nog een woordje voor ons 
 
Je t’aime 
Je t’aime  
Je t’aime  
 
Je t’aime  
Je t’aime  
Je t’aime 
 
Praat Nederlands met me 
Even Nederlands met me 
Mijn gevoel zegt mij 
Dat wij vanavond samen kijken 
Naar de Champs-Élysées 
En naar de Notre-Dame en naar de Seine 
En daarna samen landen op Schiphol 
Ah ah ah yeah
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Gers Pardoel - Ik neem je mee 

ze denkt dat ik niet bezig ben met haar 
denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar 
terwijl ik nu alleen maar denk aan haar 
want zij is heel m'n wereld  
zeg me wat je wil dan wil dan, wil dan 
staren word ik stil van stil van, stil van 
zeg me wat je wil dan wil dan, wil dan 
staren word ik stil van  
 
we waren pas acht 
zat in de klas 
naast thomas en willem, voor mark en bas  
jij zat voorin, keek achterom  
ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom 
je stuurde me terug 
ik vind je lief, ik zit op een wolk en ik ben verliefd  
10 jaren later waren we samen, ik was een jongetje jij al een dame 
wist het wel zeker jij bent de ware  
niemand waar ik nou zo lang naar kon staren  
soms is het erg maar dit is mijn werk  
voor jou ben ik gerwin en gers is het merk  
 
ik neem je mee, ik neem je mee op reis 
ik neem je mee, naar Rome of Parijs 
ik lijk misschien wel cool doordat je weet wat ik nu voel 
jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel 
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee 
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee 
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee 
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee 
 
ik denk aan haar en zij denkt aan mij 
jij bent te druk is wat ze me zei 
ze wil met me shoppen en samen uit eten  
wil naar de bios en wil met me daten  
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maar ik wil muziek en geld op de bank  
al m'n fans die wachten al lang  
ik wil een toekomst opbouwen met haar  
2 kids een huis met een tuin aan het water  
hond of kater wat jij wil 
maar blijf nou niet staren want dan word ik stil  
doe dit voor ons en werk dus hard  
want ik hou van jou met heel m'n hart 
 
ik neem je mee, ik neem je mee op reis 
ik neem je mee, naar Rome of Parijs 
ik lijk misschien wel cool doordat je weet wat ik nu voel 
jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel 
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee 
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee 
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee 
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee 
 
ze denkt dat ik niet bezig ben met haar 
denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar 
terwijl ik nu alleen maar denk aan haar 
want zij is heel m'n wereld 
zeg me wat je wilt dan wilt dan, wilt dan 
staren word ik stil van stil van, stil van 
zeg me wat je wilt dan wilt dan, wilt dan 
staren word ik stil van  
 
ik neem je mee, ik neem je mee op reis 
ik neem je mee, naar Rome of Parijs 
ik lijk misschien wel cool doordat je weet wat ik nu voel 
jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel 
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee 
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee 
ik neem je mee ee-eh-eh-eeee 
ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee 
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