vo Caroline Grasmeijer

‘Punk’s Not Dead!’
Om negen uur ’s ochtends scheurde de gitaar door de zaal waar de workshops werden
gehouden. Na een rondje door de school, om te luisteren of de hele school al kon
meegenieten, bleek een wiskundedocent wel te genieten van de achtergrondmuziek en vond
een collega klassieke talen het geluidsniveau nog te doen. Leerlingen stonden tegen het
raam gedrukt om niets te missen van de geluidsinvasie van de punkers.
Een voorstelling of workshop, georganiseerd door maX Music, betekent gasten ontvangen
die een klas op een enthousiaste manier meekrijgen in een actief lesuur. Leerlingen worden
direct aangesproken en workshopleiders hebben vaardigheden om al improviserend de
leerlingen mee te krijgen in black gospel koortjes, danschoreografieën en andere
kunstzinnige workshops.

Nelleke (h4): “De workshop was leuk! Ze
waren vet grappig, maar vooral ook heel
duidelijk en simpel in hun uitleg, echt
fijn!”
Anne (t2): “Ik vind het wel cool dat het
op onze school mag!”

De band stond klaar toen de leerlingen binnenkwamen. Ondersteund door een beamerpresentatie, leerden ze over de geschiedenis van punkrock. Het meest leerzame was dat de
band iedere ontwikkeling in het genre liet horen. De jongens en meiden moesten aangeven
wat ze hoorden, en wat het verschil was met de periode die net behandeld was. Op de
stoelen werd bijna niet gezeten; de band moedigde ze aan om vooraan te komen staan
wanneer ze speelden en mee te dansen.
Punk staat bekend om zijn controversiële teksten en algehele protestkarakter. Binnen de
popgeschiedenis heeft hij daardoor een grote betekenis verworven. Deze uiting van een
jongerencultuur die zich uitspreekt tegen actuele zaken in de maatschappij, spreekt
leerlingen aan.
Jaap (t2): “Wat ik heb onthouden ging over het geweld, wat weer afnam door die
gozers die weer normale punkers wouden zijn.”

1

Wanneer je als docent een punkvoorstelling regelt voor leerlingen, is deze voorstelling voor
veel leerlingen grensverleggend. Het merendeel van de leerlingen luistert naar de Top40, en
is daardoor bekend met toegankelijke popmuziek. Leerlingen bekend maken met rauwe
muziek als punk verrast ze, en opent een nieuwe wereld. Een wereld die ze anders laat
kijken naar het genre, en anders naar de mogelijkheden die muziek biedt om jezelf te uiten
en een mening te verwoorden over de samenleving. Leerlingen vinden het interessant om
andere ideeën te horen en proberen uit zichzelf en met elkaar tot conclusies te komen.
Muziek staat dicht bij hun belevingswereld en helpt in het vormen van een eigen identiteit.
Iedereen is uniek, dus iedereen heeft ook een eigen muzieksmaak. En uiteraard is dit niet
altijd punk of rock.
Denise (v1) “Ik vond het eerlijk gezegd niet echt mijn ding, maar ze legden tussen de
nummers door, wel goed dingen uit over Punk!”
Wanneer de leerlingen aan het einde van de educatieve voorstelling zelf hun frustraties
mogen screamen, gaan ze met gepaste trots de zaal uit.
In mijn functie als coördinator van kunst & cultuur in de onderbouw, wil ik mijn leerlingen
laten kennis maken met de volle breedte van de kunstvakken. Leerlingen moeten leren om
naar kunst te kijken en kunst te ervaren. Door middel van workshops en excursies
ontmoeten leerlingen de kunstenaar in de klas of op locatie. En in klassenverband is er dan
de mogelijkheid om dieper op de stof in te gaan. Kunst zwijgt tenslotte nooit, zij kan zelfs in
stilte veel zeggen.

Na drie voorstellingen aan de vmbo2 klassen,
waar zich overigens veel leerlingen uit andere
klassen bij aansloten, was er een lunchconcert
waarbij de hele school welkom was. En de
leerlingen kwamen massaal op het geluid af.
Tijdens het concert ontstond er een moshpit
vooraan bij het podium en regisseerde de band
een circlepit waaraan de bovenbouwleerlingen
enthousiast meededen.

Wat vond je van het lunchconcert? Matthijs en Marcel (v1): “HEEL LEUK!!”, Arina (h4):
“Op zich wel leuk om een keertje mee te maken maar het was toch niet helemaal mijn
muziek en dat maakte het wel iets minder”, Anne (t2): “Dat was wel cool! Met dat
meisje, we hebben heel even staan luisteren, maar de muziek was zoooo super hard,
mijn oren deden nog pijn, grapje!”, Christa (t2): “Hoewel ik het goed snap dat de
punkers op school het leuk vonden, vond ik het maar niks. Een keer werd ik bijna
omver geduwd”, Tjerk (t2): “Stoer”.
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Een geluidsdichte ruimte binnen de school is een voorwaarde voor deze punkact. En het is
aan te bevelen om leerlingen, en collega’s, voor te bereiden op stevige muziek.
Een punkband in school halen vereist enig lef van de muziekdocent. Maar dat is ook de
bedoeling van het genre, want tenslotte is ‘punk not dead’!
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