
 

Podium Witteman in de klas 
De vijfde van Beethoven 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Pa-pa-pa-paaam! Het is misschien wel het 
bekendste stukje uit de klassieke muziek. 
Het is het begin van de vijfde symfonie 
van Beethoven. Het klinkt zo simpel, maar 
is het dat ook? En wat zit erachter? 
Dirigent Jules van Hessen legt het uit. 
 
Vakgebied 
CKV (muziek) 
 
Kernbegrippen 
Kunst, muziek, boodschap 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
VWO: Bovenbouw: CKV Domein B: Kennis 
van kunst en cultuur. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Podium Witteman in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer uit deze serie, 
zoals: ‘Openingskoor van de Matthäus 
Passion’. 
 
Antwoorden 
1 Mozart schreef alles in een keer goed 
op, terwijl Beethoven bleef krassen en 
verbeteren. 2 Hij zei: ‘Het noodlot klopt op 
de deur’. 3a De letter ‘V’. b De V staat voor 
‘victory’, overwinning. Het V-teken werd 
in de Tweede Wereldoorlog door de 
geallieerden gebruikt. c Morse-code was 
toen nog niet uitgevonden. 4 Omdat het  
(op verschillende manieren) constant 
herhaald wordt. 5 Eigen antwoord. 
 

Kijkvragen 
 
1 Dirigent Jules van Hessen laat zien hoe 
Mozart en Beethoven hun muziek 
noteerden. Wat is het belangrijkste 
verschil tussen de twee? 
 

 
Portret van Beethoven uit 1804 door J.W. Mähler 

 
2 Wat vertelde Beethoven over wat hij 
bedoelde met zijn vijfde symfonie? 
 
3 Er werden later andere betekenissen 
achter Beethovens vijfde gezocht. 
a Welke letter wordt in Morsecode 
uitgedrukt in pa-pa-pa-paaam? 
b Hoe werd dit in verband gebracht met 
oorlog? 
c Waarom is het niet mogelijk dat 
Beethoven deze letter wilde uitbeelden? 
 
4 Wat is de belangrijkste reden dat het 
thema van de vijfde van Beethoven in je 
hoofd blijft zitten? 
 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Paul Witteman lijkt niet zo’n fan te zijn 
van de vijfde van Beethoven. Vind jij het 
wel mooi? Leg uit. 
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