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SUMMARYSUMMARY IN DUTCH 

Nederlandsee samenvatting 
"W ee hebben van het verleden een manier  van denken over  muziek geërfd die onmogelijk recht kan doen 

aann de verscheidenheid aan praktijke n en ervaringen waar  dat kleine woord 'muziek' tegenwoordig naar 

verwijst,""  zegt Cook in Music - A very short introduction (1998, p. 15). De uitdagingen die dit oproept 

beperkenn zich niet tot het referentiekader  van muzikaal geluid; het concept van muziek als "degelijk 

verankerdd in een specifiek corpus van muzikale werken, en daarmee in een specifieke tij d en plaats"  (ibid.) 

iss niet langer  houdbaar  in het licht van een dynamiek teweeggebracht door  ontwikkelingen op het gebied 

vann migratie, reizen en media van de laatste decennia. Deze hebben geleid tot een rijk  geschakeerde, 

cultureell  diverse praktijk . De herijkin g van uitgangspunten die dat vereist heeft consequenties voor  het 

denkenn over  de manier  waarop muzikale vaardigheden worden overgedragen, inclusief de formele 

organisatiee daarvan. 

Hoewell  het onderwijs in verschillende tradities van 'wereldmuziek' toeneemt in omvang en belang, zijn de 

dieperee implicaties van muziek leren buiten de oorspronkelijke context tot op heden grotendeels 

onderbelichtt  gebleven. Zowel succesvolle als onsuccesvolle initiatieven ontberen een referentiekader  dat 

crucialee keuzen - expliciet en impliciet - in benaderingen en organisatie van muziek leren in cultureel 

diversee omstandigheden zichtbaar  maakt. De twee belangrijkste bronnen van achtergrondliteratuur  bieden 

relatieff  weinig houvast. Etnomusicologische verhandelingen over  muziek uit andere culturen beperken zich 

grotendeelss tot zijdelingse referenties aan leerprocessen; waar  leren meer  centraal staat, is het vrijwel altij d 

inn een traditionele context. In publicaties over  muziekeducatie zijn de uitgangspunten van culturele 

diversiteitt  in muziekonderwijs in scholen relatief goed gedocumenteerd, maar  daar  ontbreekt dikwijl s de 

bandd met de praktijk . 

Opp basis van een analyse van een groeiende praktij k in Nederland over  een periode van twinti g jaar 

ontwikkeltt  deze studie bouwstenen voor  een model dat de expliciete en impliciete keuzen in kaart brengt 

diee worden gemaakt bij  het realiseren van muziekoverdracht in cultureel diverse settings. De uit dit 

fenomeenn voortgekomen nieuwe praktijke n roepen vragen op over  veel begrippen die wel prominent te 

vindenn zijn in de literatuur  en discussies van de afgelopen twinti g jaar, maar  vaak onzorgvuldig gebruikt of 

gedefinieerd.. Wat wordt werkelijk verstaan onder  begrippen als culturele diversiteit, wereldmuziek, 

traditie ,, authenticiteit, en context, en op het gebied van methodiek de vermeende tegenstelling tussen leren 

mett  of zonder  notatie, tussen analytisch en holistisch leren, en tussen nadruk op grijpbar e of ongrijpbare 

aspectenn van muziek? En kunnen implicaties en samenhang van deze begrippen in kaart gebracht worden? 

Eenn zorgvuldige beschouwing van elk van deze aspecten leidt tot een totaalbeeld waarin achter  schijnbaar 

eenduidigee begrippen een spectrum aan betekenissen blijk t te schuilen, en waarin schijnbare tegenstellingen 

uiterstenn op continua blijken te zijn. Het beschrijvende model dat hiervan kan worden afgeleid vormt een 

instrumentt  waarmee muziek leren en onderwijzen in cultureel diverse settings beter  begrepen kan worden, 

enn daardoor  wellicht ook gepland en uitgevoerd met meer  begrip en inzicht. 
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