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Laatst vond ik een verhaal. Ik vond het in een kistje, dat onder de vloer van een heel oud 

huis was verstopt, ver weg, op een inmiddels onbewoond eiland. Toen ik het kistje, na veel 

avonturen en met gevaar voor eigen leven, te pakken had gekregen, was ik eerst 

teleurgesteld dat er alleen maar een verhaaltje in zat. Over een Uil en een Eekhoorn, nog 

wel. En een Eend. En een Koekoek. Meer niet. Maar nu komt dat verhaaltje mij goed van 

pas. Daar komt-ie. 

 

 
Uil, Eekhoorn, en waarom er eigenlijk muziek bestaat 

 
Op een dag belde Eekhoorn aan bij de boomhut van Uil. Uil vloog naar beneden en 
landde met een zachte plof naast Eekhoorn.  
“Uil”, zei Eekhoorn, “Ik heb een vraag”. 
“Kom maar op”, zei Uil. 
“Waarom bestaat er muziek?”, vroeg Eekhoorn. 
 
Uil dacht diep na. Toen vroeg hij aan Eekhoorn: “Waarom wil je dat weten?” 
Eekhoorn dacht op zijn beurt diep na. Toen zei hij: “Gewoon. Omdat ik er 
nieuwsgierig naar ben.” 
Uil klapte in zijn vleugels. “Dat is de beste reden!”, riep hij. “Gewoon omdat je er 
nieuwsgierig naar bent! En dat is ook het antwoord!” 
 
“Hmm”, zei Eekhoorn. “Het is misschien wel een antwoord. Maar ík snap het niet.” 
“Zal ik het je uitleggen?”, vroeg Uil. 
“Nou nee”, zei Eekhoorn. “Doe maar niet. Uitleggen helpt meestal niet bij mij. En 
het wordt er ook niks leuker van.”  
En hij vertrok. 
 

Eekhoorn liep door het bos. Hij neuriede een wijsje, en liep in de maat van zijn 
wijsje. Het wijsje had hij ooit geleerd van zijn buurman, Koekoek. Het was een nogal 
eentonig wijsje toen hij het pas geleerd had. Of eigenlijk: tweetonig. En er zat nogal 
veel herhaling in.  
 
Maar in de loop van de jaren was het wijsje steeds minder tweetonig geworden.  Er 
waren tonen bijgekomen. Soms moest er een tekst bij het wijsje. Soms moest het snel 
en dan weer langzaam. Soms moest het geneuried worden en soms moest het héél 
hard worden gezongen. 
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In de loop van de jaren was het wijsje zo’n beetje ontstaan. Het was een soort 
vriendje geworden. Een vriendje dat Eekhoorn hielp bij van alles en nog wat. 
Eekhoorn gebruikte het bijvoorbeeld als hij liep; als wandelstok, zeg maar. Hij 
gebruikte het ook wel eens als cadeautje voor iemand. Meestal maakte hij er dan 
nieuwe woorden bij. Soms was het wijsje een kussen waar hij lekker op in slaap viel. 
Soms was het wijsje een foto van vroeger, waarop Koekoek stond. Dan weer was 
het wijsje het begin van een gesprek met een Wildvreemde Eend. Dan 
pommerdepomde Eekhoorn een stukje van het wijsje en dan zei de Wildvreemde 
Eend: “Wat een leuk wijsje”, en dan zei Eekhoorn: “Ja, vindt u niet? Dat is nu mijn 
wijsje.” En voor je het wist had je een heus gesprek. 
 
Eekhoorn liep door het bos en neuriede zijn wijsje. En terwijl hij liep en neuriede, 
begreep hij hoe het zat. Hij wist het antwoord op de vraag waarom er muziek 
bestaat.  
 
“Natuurlijk”, zei hij bij zichzelf. “Muziek bestaat omdat het kan. Muziek bestaat 
omdat het bestaat. Gewoon: om toch. Omdat ik nieuwsgierig ben naar wat ik er 
allemaal mee kan doen. Omdat mijn wijsje een wandelstok kan zijn. Of een 
cadeau. Of een kussen, of een foto, of het begin van een gesprek met een 
Wildvreemde Eend. En omdat het van mij is, hoewel ik het gekregen heb, van 
Koekoek. Het is mijn wijsje. Het is een prachtig wijsje.” 
 
Eekhoorn liep terug naar Uil en belde weer aan. Toen Uil weer naast hem geland 
was zei Eekhoorn: “Ik weet het antwoord. Muziek bestaat om toch.” 
“Precies”, zei Uil. “Om toch.” 

 

 

Dat was het verhaal uit het kistje. We willen meer muziek in de klas, met zijn allen, hierzo. En 

dan gaan anderen zich er mee bemoeien. Ze vragen: waarom? Waar is dat dan goed voor? 

En dan wordt het moeilijk, voor ons, voor de meesters en juffen, voor de dirigenten, en voor 

de directeuren.  

 

We zeggen dat je er slim van wordt. Of creatief. Dat je beter leert samenwerken. Dat je er 

aardig van wordt. Dat je er beter van gaat rekenen. Maar dat is allemaal veel te ingewikkeld. 

Mijn verhaal uit het kistje geeft een veel slimmer antwoord. En simpel. Waarom is er 

muziek? “Om toch”. 

 

Omdat het er nu eenmaal is; altijd, overal, voor iedereen, op duizend-en-een manieren. 

Omdat iedereen zijn eigen muziek heeft. En omdat muziek een wandelstok kan zijn, een 

cadeau, een kussen, het begin van een gesprek. En nog veel meer. 

 

Muziek is zo belangrijk omdat het bestaat. Om toch. Kijk maar om je heen. Muziek is er de 

hele dag. Op ons mobieltje. Op de tv. Op de radio in de auto. Bij de film. Bij FIFA 18, 

Minecraft of Clash Royale. In het voetbalstadion, als we het Wilhelmus mee zingen. Op 

oma’s verjaardag, als we “Lang zal ze leven” zingen. Onder de douche, als we hard en vals 
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een lied zingen. Bij Streetdance. Als er piano gespeeld wordt, of Gamelanofoon. Muziek is 

overal.  

 

Muziek is belangrijk voor iedereen. Iedereen doet aan muziek. Op de ene manier, of op de 

andere. De ene speelt. De ander luistert. De derde zingt. Weer een ander gebruikt het als 

wandelstok, of als begin van een gesprek. 

 

Iedereen is muzikaal. Elke meester of juf. En elk kind. Waarom? Om toch. Maar we zijn het; 

met zijn allen, vol overtuiging, ieder op onze eigen manier. 

 

En waarom moet muziek dan op school? Omdat muziek op school je kan leren hoe je muziek 

als wandelstok gebruikt, of als begin van een gesprek. Omdat je op school anderen 

tegenkomt die je nieuwsgierig kunnen maken. Wat kan ik eigenlijk met muziek? Wat weet ik 

zelf al? Wat kan ik leren van iemand anders? Wat kunnen anderen van mij leren? 

 

Daar gaat het om. Om je eigen antwoord te vinden op de vraag wat jouw muziek is. Wat 

muziek voor jou kan betekenen. 

 

En wie helpen jou daarbij? In deze zaal zitten 300 meesters en juffen. Zij doen dat. Zij 

houden natuurlijk allemaal erg van muziek, en ze zijn er vast heel goed in, op duizend en een 

manieren.  

 

Maar zij hebben misschien collega’s op school die zeggen dat ze niet muzikaal zijn. Dat ze 

niets kunnen. Dat ze helemaal niet goed zijn. En misschien zit er ook wel zo’n juf of meester 

hier. 

 

Die hebben dus ongelijk. Iedereen is muzikaal. Muziek is van iedereen. Voor iedereen. Door 

iedereen. Niemand kan alles. Maar samen kunnen we heel veel. Elke meester of juf, en elk 

kind, kan iemand anders iets leren. Iets over zijn muziek – over zijn eigen wijsje. Muziek op 

school doe je samen. Iedere juf of meester doet gewoon wat hij kan. En wat hij niet kan, dat 

leent hij bij een ander. Bij een andere juf of meester. Bij een kind. Bij een ouder. Bij een 

muziekschool. Bij een orkest. Maar: het begint bij de meester of de juf. En bij de kinderen. 

 

Met elkaar kunnen we dat. Zodat elk kind de kans krijgt te leren wat muziek voor hem of 

haar kan betekenen. 

  

Waarom? 

Om toch. 


