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Overzicht werkbladen Met de muziek mee 

De werkbladen zijn genummerd in de volgorde waarop ze in het schema staan van het 

werkbladenoverzicht dat bij het thema hoort. 

1. Taalspel  Speel het spel; 1a Oplossing 

2. Taalspel  Liedjes van toen; 2a Oplossing 

3. Taalspel Muziektaal Klassiek; 3a Antwoorden 

4. Introductie  Woordveld 

5. Lees- en schrijftafel  Muziek in de krant 

6. Lees- en schrijftafel  Voorbeeld Leesmap 100 jarig lied 

7. Lees- en schrijftafel  Voorbeeld Hart&Ziellijst Muziek 

8. Lees- en schrijftafel  Herinneringen 

9. Lees- en schrijftafel  Muziek is…. 

10. Spreek- en luistertafel  Interview 

11. Spreek- en luistertafel  Lied Mens durf te leven 

12. Digitafel zoekopdrachten Dans, Zing en Luister 

13. Digitafel zoekopdrachten Muziek  

14. Zin in Actie Tafelbalspel, Limerick, Stoeldans 
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Speel het spel 

 Knip langs de  - - - - -lijn   

 

   TaalSpel 1 

 

Bedenk uitdrukkingen waarin het woord  

Muziek  voorkomt 

 

TaalSpel 2 

 

   Bedenk uitdrukkingen  waarin het woord 

Toon voorkomt 

 

TaalSpel 3 

 

Bedenk uitdrukkingen waarin het werkwoord   

Zingen voorkomt                        

 

TaalSpel 4 

 

Bedenk uitdrukkingen waarin het werkwoord  

Dansen voorkomt 
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Speel het spel 

 

 

1. Vorm vier groepjes………………….. 

2. Elk groepje krijgt een opdrachtkaart en een schrijfblad. 

3. U heeft een paar minuten tijd om de opdracht op de kaart uit te voeren  

4. Noteer wat u samen bedacht hebt op het blad dat u gekregen hebt. 

5. Geef (na het tijdsein) de kaart en het blad door aan een volgend groepje. 

6. Lees de volgende kaart en bekijk het schrijfblad dat u gekregen hebt,  

bedenk nog meer uitdrukkingen en noteer ook deze op het schrijfblad. 

7. Wissel tot elk groepje vier kaarten en vier schrijfbladen gekregen heeft. 

8. Breng verslag uit over de laatste (vierde) kaart plus schrijfblad.  

9. Vergelijk de uitkomsten en vul elkaar aan 
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Liedjes van toen: Hoe gaat de zin verder? 

Luister naar het eerste deel van de zin, 

Weet u hoe de zin verder gaat? 

Bedenk zelf ook de eerst woorden van een liedje…………… 

Vraag iemand anders hoe de zin verder gaat! 

 

1. Op de grote stille heide ……………………… dwaalt een herder eenzaam rond 

2. ’t Zonnetje gaat van ons scheiden…………... ’t avondrood kleurt weer het veld 

3. Knaapje zag een roosje staan………………... roosje op de heide 

4. In het groene dal……………………………… in het stille dal 

5. Holland, ze zeggen je grond is zo dras……... maar mals zijn je weiden 

6. Heel veel jaren geleden op de diligence……. reed trots en fier een knappe postiljon 

7. Een blond gelokte jonge jager……………….  kwam ’s ochtends van de jacht terug  

8. Klein vogelijn op groene tak………………...  wat zingt ge uw lustig lied 

9. Een karretje dat op de zandweg reed………. de maan scheen helder, de weg was breed 

10. Waar de blanke top der duinen……………... schittert in de zonne gloed 

11. In een blauw geruite kiel…………………….. draaide hij aan ’t grote wiel 

12. De paden op, de lanen in…………………….  vooruit met flinke pas 

13. Kom mee naar buiten allemaal……………… dan zoeken wij de wielewaal 

14. Als in de stille avondstond…………………... de zon ten onder ging 

15. ‘k Heb mijn wagen volgeladen……………… vol met oude wijven 

16. Komt vrienden in den ronde………………… minnaars van enen stiel 

17. Roodborstje tikt tegen het raam…………….. tik tik tik, laat mij erin, laat mij erin 

18. En dat gaat naar den Bosch toe……………... zoete lieve Gerritje 

19. Ik ben met mijn Catootje…………………….. naar de botermarkt geweest 

20. De olieman heeft een Fordje opgedaan daar..rijdt ie mee als een vorst door de  Jordaan 

21. Ik heb twee motten…………………………… in mijn ouwe jas 

22. Heel alleen aan het strand…………………… lekker lui in het zand, zo heerlijk rustig 

23. Aan de Amsterdamse grachten……………... heb ik heel mijn hart voor altijd verpand 

24. 14 appelbomen in de zomerzon…………….. 7 dikke tranen op een bruidsjapon 

25. Zit m’n dasje goed, zit m’n jasje goed……… vader gaat op stap 

26. De kat van ome Willem …………………….. is op reis geweest 

27. De koningin van Lombardije……………….. ging in haar rijtuig uit rije 

28. …………………………………………………………………………………………………… 

29. …………………………………………………………………………………………………… 

30. …………………………………………………………………………………………………… 
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Muziektaal  Klassiek    Wat betekenen de volgende woorden? 

 

     1.  A Capella  

     2.  Adagio 

     3.  Allegro                       

4. Andante                     

5. Allegretto                 

6. Vivace                       

7. Cantabile                   

8. Capriccioso               

9. Con amore                

10. Doloroso                   

11. Energico                    

12. Fine                            

13. Al Capo                    

14. Forte                          

15. Fortissimo                

16. Intermezzo               

17. Lacrimoso                

18. Largo                        

19. Pastorale                  

20. Piano                        

21. Pianissimo              

22. Presto                      

23. Solo                         

24. Moderato               

25. Cantate                  

26. Ouverture 

27. Weet u ook nog 

muziekwoorden? 

 

 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

5. …………………… 

6. …………………… 

7. …………………… 

8. …………………… 

9. …………………… 

10.  …………………... 

11.  …………………... 

12.  …………………... 

13.  …………………... 

14.  …………………... 

15.  …………………... 

16.  …………………... 

17.  …………………... 

18.  …………………... 

19.  …………………... 

20.  …………………... 

21.  …………………... 

22.  …………………... 

23.  …………………... 

24.  …………………... 

25.  …………………... 

26.  …………………... 

27.  …………………... 

 …………………... 
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Wat betekenen de volgende  klassieke “muziekwoorden”? 

   

 

1. A Capella  

2. Adagio                       

3. Allegro                       

4. Andante                     

5. Allegretto                 

6. Vivace                       

7. Cantabile                   

8. Capriccioso               

9. Con amore                

10. Doloroso                   

11. Energico                    

12. Fine                            

13. Al Capo                    

14. Forte                          

15. Fortissimo                

16. Intermezzo               

17. Lacrimoso                

18. Largo                        

19. Pastorale                  

20. Piano                        

21. Pianissimo              

22. Presto                      

23. Solo                         

24. Moderato               

25. Cantate                  

26. Ouverture 

27. Weet u ook nog 

muziekwoorden? 

 

 

 

1. Zonder begeleiding 

2. Langzaam 

3. Vrolijk 

4. Rustig gaande 

5. Opgewekt 

6. Levendig 

7. Zangerig 

8. Grillig 

9. Met liefde 

10. Smartelijk 

11. Energiek 

12. Einde 

13. Vanaf het begin 

14. Luid 

15. Zeer luid 

16. Tussenspel 

17. Vol tranen 

18. Zeer langzaam 

19. Landelijk 

20. Zacht 

21. Heel zacht 

22. Snel tempo 

23. Alleen 

24. Gematigd 

25. (Ge)zang 

26. Opening van een 

muziekstuk 
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Muziek in de krant 

Breng de krant van uw keuze mee en zoek een artikel over muziek 

Lees het artikel en schrijf een recensie  
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Voorbeeld leesmap  

Het lied dat al 100 jaar niet verslijt: Mens, durf te leven!  

 
CULTUUR  Rinske Wels– 19:48, 28 november 2017 
© Trouw 

Jarig lied 'Mens, durf te leven!', het 

krachtige kleinkunstlied van Dirk 

Witte, is een eeuw oud en heeft nog 

niets aan urgentie ingeboet. Hoe kan 

dat? 'Elke tijd geeft het zijn eigen 

parfum.' 

De schrijver 

'Met kracht declameren.' Dirk Witte zette dat boven zijn lied 'Mens, durf te leven!'. Hij schreef het 

waarschijnlijk in oktober, november 1917. De zakenman en liedjesschrijver verkocht zijn werk aan 

Jean-Louis Pisuisse, destijds een bekende zanger en cabaretier. Het lied is eind november 1917, 

honderd jaar geleden, voor het eerst op het podium gezongen door Pisuisse. Hij had er direct 

groot succes mee.                                                                                                              

In die tijd - de Eerste Wereldoorlog woedde nog aan onze grenzen - was er een 

standenmaatschappij, mensen leefden 'verzuild' en individualisme was nog niet zo normaal. 

Dirk Witte kwam uit een nette onderwijsfamilie, zijn vader was een dominante hoofdonderwijzer. 

Zijn ouders waren ernstig en zeer standsbewust. Toen Dirk verliefd werd op de dochter van een 

smid bijvoorbeeld, mocht hij van hen niet met haar trouwen. Uiteindelijk trouwde hij pas op zijn 

32ste met Jet Looman, dochter van een schatrijke commissionair-in-ruste. Hij maakte carrière in de 

houthandel, maar zijn hart lag bij het schrijven van liedjes. 

Juist in de tijd dat hij 'Mens, durf te leven!' schreef, zat Witte in een lastige tijd. Pisuisse, voor wie 

hij liedjes schreef, oefende druk uit op Witte om bij hem in dienst te komen en zijn zaken te 

behartigen. 

"Het is aannemelijk dat hij het ook voor zichzelf schreef", vertelt Dick Witte (geen familie). Hij 

schreef 'Kop in de hoogte, neus in de wind', een ode aan het een eeuw oude lied. "Tegelijkertijd zat 

zijn zus op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Zij vertelde later in een interview dat 

Witte het lied voor haar had geschreven, omdat ze niet meer verder wilde leven. Toen kwam hij 

met de beginregels van het lied. Maar zeker weten doen we het niet." 

Het is een pleidooi om zelf na te denken, om in verzet te komen 

"Het blijft gissen", beaamt Co Rol, de biograaf van Dirk Witte. "Ik denk dat Pisuisse erg op Witte 

heeft moeten inpraten om de stap van het zakenleven naar het artistieke bestaan te maken. Met 

andere woorden: hij zou Dirk de woorden in de mond gelegd kunnen hebben: Mens, durf eens 

wat. Ik denk ook dat Pisuisse, in zijn tijd een krachtige zanger en een enorme persoonlijkheid, 

behoefte had aan een overtuigend lied. En dat hij gevraagd heeft of Witte dat voor hem wilde 

schrijven. Het staat nog steeds als een huis, de kreet 'Mens, durf te leven!' is van alle tijden! 
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Hart & Ziel Lijst Muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elk jaar in oktober gaan de programmamakers van Radio 4 op zoek naar  

de 300 muziekstukken die de luisteraars het meest raken, inspireren, ontroeren,  

energie geven,troosten of herinneringen tot leven brengen. 

Al deze 300 stukken vormen samen de Hart & Ziel Lijst. Een week lang worden deze 

muziekstukken uitgezonden tussen 7.00 -20.00 uur op NPO Radio 4. 

 

Welk muziekstuk zou u op de Hart & Ziel Lijst  zetten?   

 

Mijn muziekstuk voor de Hart & Ziel Lijst 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Waarom kiest u dit muziekstuk? 

 
............................................................................................................................................................................ 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Griesmeel pudding 

met een velletje 

erop, heerlijk! 

 

Elke week naar het badhuis 

op de fiets. Als je terug reed 

bevroren je haren. 

 

 

We speelden met 

wasknijpers en stukjes 

hout. Ander speelgoed 

hadden we niet. 

 

De kolen voor de kachel 

werden in de herfst 

gebracht. Ze werden 4 hoog 

gebracht in jute zakken. 

 

 

Elke dag een lepel 

levertraan op je eigen 

lepel, daarna smaakte 

Je eten vies. 

  

De oude broeken van het 
uniform van mijn vader 
werden vermaakt. We 
liepen allemaal in 
legergroene broeken. 

 

Ik mis nog steeds de 

geur van rooge en stro 

als dat van het land 

werd gehaald. 

 

De voorkamer alleen op 

zondag gebruikt. Door de 

week zaten we in de keuken. 

 

Mijn vader maakte 

balkenbrij, dat kregen 

we als ontbijt. Daar 

konden we de hele dag 

op teren. 

 

Echt iets dat mooier is dan 

nu? Dat kan ik niet verzinnen! 

 

 

Landkapertje spelen met 

een aardappelmesje. 

 

 

Als kind mocht je helpen om 

met de wringer de was droog 

te krijgen. 

Bron: Tijdschrift Landleven 
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‘Ik was een kind, hoe kon ik weten, dat dat 
voorgoed voorbij zou gaan’ 

Wim Sonneveld bezong in zijn lied ‘het Dorp’ het dorpsleven uit 

zijn jeugd. Het leven van toen is ingrijpend verandert. 

Lees de herinneringen van de lezers van het tijdschrift Landleven. 

Welke herinnering spreekt u aan? 

Schrijf een eigen herinnering! 

 

 

en schrijf uw eigen herinnering 
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Wat betekent MUZIEK voor u? Vul de zin aan zo vaak u wilt. Schrijf in de cirkel. 

 

Muziek  …………………………………………………………………… 
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Interview                                

Met de muziek mee  

  

Interview iemand  

van de groep, 

of bespreek de vragen 

samen in een groepje  

 

Vragen   

 

1. Welke rol speelde muziek in uw familie? Werd er veel gezongen?  

2. Bespeelde iemand een instrument? 

3. Werd er in uw familie naar muziek geluisterd? Naar welke muziek? 

4. Luisterde of luistert u vaak naar muziek (op de radio)? Of draaide u grammafoonplaten? 

5. Welke muziekprogramma’s herinnert u zich nog? 

6. Bij welke gelgenheden speelde muziek een grote rol? 

7. Heeft u zelf een instrument bespeeld? Welk instument? Waar heeft u dat geleerd? 

8. Zingt u graag? Wat zingt u graag? Waar zingt u graag? 

9. Kent u veel liedjes? Wat betekent zingen voor u? 

10. Heeft u in een koor gezongen? Kunt u daar iets meer over vertellen? 

11. Ging u naar muziekuitvoeringen of concerten? Van wie of wat? Met wie? Waar? 

12. Welk muziek vindt u niet om aan te horen? 

13. Aan welke mensen heeft u muzikale herinneringen? 

14. Heeft u speciale muziekherinneringen die verbonden zijn  

met een belangrijk moment in uw leven? 

15. Welke muziek is uw hele leven met u meegereisd? 

16. Welke muziek is daar in de loop der jaren bijgekomen? 

17. Welke muziek is in de loop van de jaren naar de achtergrond verdwenen? 

18. Welke vraag die u graag wilt beantwoorden  heeft u gemist in dit interview? 

19. Hoe belangrijk is muziek voor u als u een cijfer mag geven van 1 tot 10? 

20. Eigen vraag van de interviewer? 
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Mens durf te leven 

Luister  naar het lied  

op YouTube  en vul steeds 

het laatste woord aan 

 

 

 

Je leeft maar heel ………..., 

Maar een enkele …………, 

En als je straks anders wilt kun je niet …….. 

Mens, durf te ……......... 

Vraag niet elke ………….,  

van je korte ………………….. 

Hoe hebben m'n pa en mijn grootpa ‘t ……… 

Hoe doet ‘t m'n neef of hoe doet t m'n ……… 

En wie weet hoe of dat dan de buurman ……  

En wat heeft het fatsoen voor ………………..! 

Mens, durf te leven! 

De mensen bepalen de kleur van je ……….., 

De vorm van je ……………, 

En de snit van je …………... 

En van je …………………….. 

Ze wijzen de paadjes waar langs je mag ……..  

En ze roepen o foei als je even blijft …………. 

Ze kiezen je toekomst, ze kiezen je ………….. 

En ze zoeken een kroeg voor je uit en een ….., 

En wat je aan de armen moet ……………….... 

Mens, is dat leven ?     

 

 

 

De mensen ze schrijven je leefregels …….., 

Ze geven je raad en ze roepen in ………… : 

Zo, moet je ………………... 

Met die mag je ……………, 

Maar die mag je om gaan maar die is te ……… 

En die moet je trouwen al heb je geen ……….. 

En daar moet je wonen dat eist je …………….. 

En je wordt genegeerd als je ‘t anders zou …….. 

Alsof je iets ergs had …………………...  

Mens, is dat leven ? 

 Het leven is ……………..,  

Het leven is ………………. 

Maar vlieg uit in de ……………….., 

En kruip niet in een ……………. 

Mens, durf te leven! 

 

Met je kop in de ……………..,  

En neus in de ………………... 

En lap aan je …………………. 

hoe een ander het ……………. 

Houd een hart vol van ……………,  

En van liefde in je …………………. 

Maar wees op je vierkante meter een …………. 

Wat je zoekt kan geen ander je ……………….. 

Mens, durf te leven!     
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Dansplezier met het danspaleis 

1. Ga op het internet 

2. Type in: www.danspaleis.nl 

3. Lees alles op de site over het 

danspaleis 

4. Lees de artikelen uit de krant, over 

de radio onder het kopje:  

In de media   

 

Liedjes van toen 

1. Ga op het internet 

2. Type in Seniorenplein.nl 

3. Tik of klik links op Hobby’s 

4. Tik of klik rechtsboven op 

Nostalgie 

5. Tik of klik op liedjes van toen 

6. Kies uw favoriete zanger 

7. Luister naar de liedjes  

 

Liedjes  compleet maken 

1. Ga op internet 

2. Type in Nedles.nl 

3. Tik of klik op Nederlandse liedjes 

4. Kies een liedje 

5. Luister en type de ontbrekende 

Woorden in 
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      Muziekdoosjesmaker 

1. Ga op het internet 

2. Tik in: het tweede leven van een plataan 

die in de gracht viel-YouTube 

3. Bekijk het filmpje 

4. Bekijk, als u het leuk vindt, ook 

Tania Kross met muziekdoosjes en 

Haarlems Mannenkoor 

 foto www.robinwood.nl 

                                                     

Muziek luisteren op iPad of computer 

1. Ga op het internet 

2. Tik in: Luister Hart &ZielLijst- NPORadio 4.nl 

3. Kies waarnaar u wilt luisteren 

Lees de verhalen op iPad of computer 

1. Volg stap 1 en 2 

2. Tik aan in de balk: verhalen 

3. Lees de verhalen van luisteraars 

    

                                                                                

                                                                                          

Biografieën Componisten 

1. Ga op internet en tik in: 

Historiek.net 

2. Tik in: biografieën componisten, 

kies een componist en lees de 

biografie 

                                                                                                                                                                                        

           

 

Alsare ontwikkeling en advies Met de muziek mee 13 Zilveren TaalCompetenties 

http://www.robinwood.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihlJ2VkNTWAhXFaFAKHQhbD1cQjRwIBw&url=https://www.nporadio4.nl/&psig=AOvVaw0Ogi8Z-uI0TlxAaSigbWOX&ust=1507107564640270
https://pixabay.com/nl/standbeeld-strauss-vienna-componist-3203346/
https://pixabay.com/nl/muziek-treble-clef-muzikale-39881/
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                               Zin in actie Zilver 

Tafelbalspel Muziekinstrumenten     

De deelnemers zitten in een kring rond een lege tafel.Terwijl er 

muziek klinkt rollen de deelnemers de bal naar hun buurvrouw 

of buurman de kring rond. Als de muziek stopt noemt degene  

die de bal heeft een muziekinstrument. 

Het spel wordt in snel tempo gespeeld. 
 

Zin in actie Goud  

Limerick maken           

Een limerick is een kort versje met het 

rijmschema  A-A, B-B, A.  

Het einde van de 1e zin rijmt op het einde 

van de 2e zin. Het einde van de 4e zin, 

rijmt op het einde van de 3e zin.  

En het einde van de vijfde zin rijmt weer  

op het einde van zin 1 en 2. 
 

Luister samen naar YouTube Limerick deuntje. Maak een limerick over bv. zilveren 

taal op de wijs van de Limerickmuziek en zing  samen het lied.  

Van het lied kan een collage gemaakt worden met foto’s en knipsels.   
 

 

Zin in actie diamant 

Stoeldans 

 

Bekijk samen op YouTube 

het filmpje Ouderenbeweegzorg-zitdansen 

 ’t Ingse Hof 

Doe een stoeldans van 2 minuten  

op muziek van YouTube the Clap Clap Song  

of zoek een ander muziekje 
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