
 

Podium Witteman in de klas 
De hamer van Mahler 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Floris Kortie heeft misschien wel het 
leukste slagwerk meegenomen in de 
klassieke muziek, namelijk een hamer! 
Een groot instrument dat werd 
ontworpen door componist Gustav Mahler 
om een diepe klonk te kunnen vertolken. 
 
Vakgebied 
CKV (muziek) 
 
Kernbegrippen 
Klassieke muziek, Romantiek, Gustav 
Mahler, slaginstrument.  
 
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 video’s over 
componeren, zoals: ‘Hauschka’s prepared 
piano’. 
 
Antwoorden 
1a C b De Zesde Symfonie. 2a Het toeslaan 
van het noodlot. b Doorgestreept moeten 
zijn: ‘zacht’ en ‘elektrische versterker’. 3a 
Juist b Onjuist c Onjuist 4 Als je goed in 
het midden van de kast slaat, hoef je niet 
na elk gebruik een nieuwe kast te 
bouwen. 5 Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 
1a In welke categorie instrumenten valt 
Mahlers hamer?  
A Toetsinstrument 
B Blaasinstrument 
C Slaginstrument 
D Tokkelinstrument 
b In welk muziekstuk van Gustav Mahler 
wordt Mahlers hamer gebruikt? 
 
2a Het muziekstuk van Gustav Mahler 
vertelt een verhaal. Welke gebeurtenis 
moet Mahlers hamer uitbeelden? 
b Streep door was niet van toepassing is: 
De Mahlers hamer geeft een hard/zacht 
geluid. Het instrument bevat naast een 
hamer een houten kast/elektrische 
versterker.  
 
3 Geef aan of de volgende stellingen juist of 
onjuist zijn.  
a Elk orkest heeft een eigen, unieke 
Mahlerhamer. 
b Er zijn maar twee fabrieken in de wereld 
die dit instrument maken.  
c De Mahlerhamer moet minstens twee kilo 
zwaar zijn. 
 
4 Waarom moet je, volgens Jeroen 
Oosterwijk, op de lijn bovenop de kast 
slaan met de hamer?  
  

 
 
Verdiepingsvraag 
 
5  Gustav Mahler bedacht de hamer zelf, 
omdat hij de beschikbare instrumenten 
niet vond passen bij de emotie die hij zocht. 
Kun jij ook een gebruiksvoorwerp 
bedenken dat goed als instrument kan 
werken? Welke emotie zou daar dan bij 
passen? 
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