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VOORWOORD 
Popprikkels is geschikt voor groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Het 
doel van het Popprikkelsconcert, de workshop en/of lessen is leerlingen 
kennis te laten maken met geschiedenis, stijlen en instrumenten in de 
popmuziek. De leerlingen gaan op reis door de tijd: van blues, rock-'n-roll, 
soul, beat, metal, reggae en hiphop, tot dance. Met behulp van de liedjes 
op YouTube en dit werkboek kan er met de leerlingen gezongen worden in 
de klas!  
 
Het lesmateriaal is geen volledige methode, maar een aanvulling op een 
presentatie, workshop en/of de les in de klas. In dit werkboek staat een 
korte geschiedenis van de popmuziek, een uitleg van de meest gebruikte 
instrumenten en een uitleg over het gebruik van het filmpje op YouTube. 
Ook is er een lijst met vragen opgenomen om met de klas te oefenen. Veel 
plezier gewenst en tot ziens bij de ToBe Popschool!  
 



DE GESCHIEDENIS VAN 

DE POPMUZIEK  
Popmuziek is een afkorting van 'populaire muziek'. Het is de ver-
zamelnaam voor verschillende stijlen in de muziek na de Tweede 
Wereldoorlog. Door middel van radio, televisie en geluidsdragers 
werd muziek makkelijker bereikbaar voor iedereen. Er werden 
nieuwe instrumenten uitgevonden zoals de elektrische gitaar, de 
basgitaar en de synthesizer. Hieronder volgt een kort overzicht van 
de diverse stijlen in de popgeschiedenis.  

ROck ’n rOll (jaren ’50)  
In het begin van de 20ste 
eeuw waren er al vele populai-
re muziekstijlen zoals blues en 
country in de Verenigde Staten 
van Amerika. De blues is een 
langzame muzieksoort waarin 
vooral Afro-Amerikaanse muzi-
kanten zongen over het leven.  

In het begin van de jaren 50 onstond er een snellere, vrolijke versie 
Rhythm ‘n Blues. De country was een opzwepende muzieksoort 
waarin muzikanten over het leven zongen.  

In de jaren 50 werden de blues en country gecombineerd en zo 
ontstond de rock-’n-roll muziek. Bekende artiesten zijn Little Ri-
chard, Chuck Berry, Bo Didley, Elvis Presley, Buddy Holly en Jerry 
Lee Lewis.  



Vooral Elvis Presley was zeer populair door zijn televisieoptredens. 
Zijn bekendheid en populariteit namen voor die tijd ongekende 
vormen aan. Het begrip ‘popidool’ was geboren. Vanaf nu had de 
jeugd de popmuzikant om zich aan te spiegelen. Elvis was niet al-
leen bekend omdat hij goed kon zingen, maar ook omdat hij uit-
dagend danste en zich uitbundig kleedde. Hij wordt ook wel ‘The 
King of Rock-’n-Roll' genoemd. Later werd hij ook een filmster. 

SOUL (jaren 50- 60)  

Eind jaren 50 ontstond er ook een andere muziekstijl die men 
‘soul’ is gaan noemen. Artiesten als Ray Charles, Aretha Franklin 
en James Brown combineerden Rhythm ‘n Blues met de muziek 
uit de kerk (Gospel). Deze muziekstijl was vooral populair bij de 
zwarte bevolking. In de stad Detroit werd de beroemde platen-
maatschappij Motown opgericht. Zij was verantwoordelijk voor 
grote hits van artiesten als Marvin Gaye, Stevie Wonder en The 
Supremes.  



BEAT (jaren 60)  

De Britten kregen ook interesse in de muziek uit de Verenigde Sta-
ten. Er werden veel bands opgericht die een mengvorm gingen 
spelen van rock-’n-roll en soulmuziek. Het resultaat was de zoge-
naamde beatmuziek, met als pionieren The Beatles, The Rolling 
Stones en The Kinks.  

Deze Beatmuziek werd ook erg populair in de Verenigde Staten, 
waardoor er daar werd gesproken van ‘een Britse invasie’. Toch wa-
ren er in Amerika ook populaire bands zoals The Beach Boys. Tus-
sen deze band en The Beatles ontstond vanaf 1965 een creatieve 
concurrentiestrijd waarbij The Beatles het album ‘Rubber Soul’ uit-
brachten en The Beach Boys reageerden met hun album ‘Pet 
Sounds’. Met deze albums werd er een nieuwe richting in de pop-
muziek ingeslagen: popmuziek werd een kunstvorm waarin de mo-
gelijkheden van de muziekstudio steeds meer werden benut en 
waarin albums in het vervolg meer waren dan een verzameling van 
liedjes.  

Ook teksten werden in de popmuziek steeds belangrijker. Dit ge-
beurde vooral onder invloed van artiesten als Jim Morrison van The 
Doors en Bob Dylan.  



REGGAE (jaren ’70) 

Vanaf de jaren 60 waren er op het eiland Jamaica dansfeesten 
waarbij platen werden gedraaid die speciaal waren gemaakt voor 
het dansen. Muzikanten maakten een combinatie van Amerikaanse 
soulmuziek en van hun eigen traditionele Caribische muziek (een 
vrolijke dansmuziek). Deze stijl noemde men ‘ska’ en ‘rocksteady’ . 
De langzame vorm die later ontstond, noemde men ‘reggae’.  
De belangrijkste instrumenten in deze muziekstijl zijn de drums, de 
bas en de gitaar.  

Er werden ook platen zonder zang gemixt die gebruikt werden om 
live overheen te toasten. Dit was de voorloper van het rappen.  
Reggae werd in de jaren 70 over de hele wereld erg populair. De 
belangrijkste reggaezanger was Bob Marley. Ook rockartiesten 
raakten beïnvloed door deze muziekstijl zoals de bands The Rolling 
Stones, The Police en 10CC.  

 



ROck (jaren 70) 

Eind jaren ’60 ontstond de rock of zoals we het tegenwoordig 
noemen Classic Rock. In deze stijl staat de overstuurde (vervormd, 
hard geluid) elektrische gitaar centraal. Jimi Hendrix was een van 
de eerste gitaristen die virtuoos gitaarspel combineerde met een 
harder geluid.  

Belangrijke bands waren The Cream, Led Zeppelin en Deep Purple. 
De show werd steeds belangrijker. Je kon rockartiesten heel mak-
kelijk herkennen: ze hadden lang haar, droegen showkleding en 
gebruikten make-up. Dit werd ook wel ‘glamrock’ genoemd. De 
grondleggers van dit genre waren David Bowie en later de hard-
rockband Kiss.  

Andere rockbands als Queen, Pink Floyd en Genesis experimen-
teerden met andere muziekstijlen zoals bijvoorbeeld jazz of klassie-
ke muziek. Deze stijl wordt ook symfonische rock genoemd. Black 
Sabbath, AC-DC en Iron Maiden waren hardrockbands die populair 
werden door hun nog hardere gitaargeluid.  



DISCO (jaren ’70) 

In de jaren 70 ontstond er vanuit de soulmuziek een andere mu-
ziekstijl waar mensen heel graag op dansten. Deze muziekstijl 
wordt disco genoemd en het werd als eerste gedraaid in clubs 
(discotheken). Discomuziek heeft een ritme dat steeds herhaald 
wordt en waar goed op gedanst kan worden. Bekende disco arties-
ten zijn Chic, The BeeGees en Donna Summer.  

Michael Jackson was al een bekende zanger die in deze stijl begon 
te zingen. In de jaren 80 werd hij het grootste popidool van de we-
reld. Hij wordt ook wel ‘The King of Pop’ genoemd.  

 



Punk (jaren ’70) 

Veel jonge mensen vonden de maatschappij, maar ook de muziek 
te ingewikkeld in de jaren 70. Er ontstond een beweging die zich 
hiertegen verzette. Zij brachten een eenvoudige muziekstijl die 
snel is en waar je niet veel voor hoeft te kunnen op je instrument. 
Deze muziek noemt men Punk. Ook de kleding en haardracht was 
belangrijk. Belangrijke bands zijn The Clash uit Engeland en The 
Ramones uit Amerika.  

Alle stijlen die tot in de jaren 60 en 70 zijn ontstaan zijn blijvend en 
komen tot op de dag van vandaag terug in andere muziekgenres.  

 



HIPHOP (jaren ’80) 

De muziek van de hiphopcultuur is eind jaren ’70 in de Afro-Ameri-
kaanse wijken van New York ontstaan. De manier van zingen die 
hierbij hoort, is de rap. Voor de muziek gebruikte deejays twee 
draaitafels waarmee ze wisselden tussen twee dezelfde platen. Op 
deze manier verlengden ze bepaalde gedeelten van een plaat con-
stant en ontstond er een nieuw ritme (breakbeat). Hierdoor ont-
stond er voldoende ruimte voor de rapper om te rijmen.  

Bij “scratchen” (dat is het Engelse woord voor ‘krassen’) wordt een 
plaat tegen de normale draairichting in gedraaid waardoor je een 
‘krassend’ geluid hoort.  
Het eerste hiphopsucces kwam in 1979 op naam te staan van de 
Sugarhill Gang. Het nummer ‘Rapper's Delight’ werd een internati-
onale hit. In het nummer gebruikten ze een baslijn van het beken-
de discoliedje ‘Good Times’ van Chic.  

De kledingstijl die bij hiphop hoort, is voor een groot deel te dan-
ken aan de groep Run DMC. Deze band kleedde zich als eerste 
met ‘sportsgear’, gouden kettingen en Adidas sneakers. Zij waren 
ook de eersten die rockmuziek met hiphop combineerden.  



MEtal (jaren 80) 

De (hard)rockmuziek uit de jaren 70 werd nog harder en sneller. Er 
ontstonden stijlen zoals heavy metal, speedmetal, thrashmetal, 
blackmetal. Bekende metalbands zijn Metallica en Slayer. Deze mu-
ziek blijft zich ontwikkelen tot op heden. Tegenwoordig is de stijl 
Gothic populair zoals de Nederlandse band Within Temptation.  



HOUSE EN DANCE (jaren 90) 

In de jaren 80 ontstaat er in de Verenigde Staten vanuit de disco 
een nieuwe muziekstijl: de house. De naam ‘house’ komt van een 
beroemde club in Chicago die Warehouse heette. Warehouse was 
een van de eerste clubs die housemuziek draaide. Deze muziekstijl 
slaat in de zomer van 1987 tijdens de ‘Summer of Love’ over naar 
Europa. Het begint op het eiland Ibiza, daarna wordt het ook veel 
in Engeland gedraaid en al heel snel luistert heel Europa naar hou-
semuziek.  

Ook in Nederland werden er veel housefeesten gegeven. De term 
‘dance’ werd een term voor alle stijlen van elektronische dansmu-
ziek.  

Dance wordt gemaakt op elektronische apparaten. Meestal is dit 
een computer gecombineerd met een synthesizer, een drumcom-
puter of een sampler. De maker van de muziek noem je de produ-
cer en de persoon die het liedje afspeelt is de DJ (Diskjockey). Op 
feesten draaien zij urenlang platen die ze live achter elkaar mixen.  



VRAGEN OVER DE GE-
SCHIEDENIS VAN DE 

POPMUZIEK  
 • Uit welke twee stijlen is de rock-’n-roll ontstaan?  

 • Welke rock-’n-roll-ster wordt ook wel ‘The King of Rock-’n-
Roll’ genoemd?  

 • Wanneer is de soul ontstaan?  

 • Wat wordt verstaan onder ‘de Britse invasie’?  

 • Noem een bekende band uit de jaren 60.  

 • Wat voor muziekstijl speelde Bob Marley?  

 • Wat speelde Jimi Hendrix voor instrument?  

 • Noem een beroemde rockband uit de jaren 70.  

 • Wie is ‘The King of Pop’?  

 • Voor welke muziekstijl hoef je niet veel te kunnen op je in-
strument?  

 • In welke stad is de hiphop ontstaan?  

 • Wat is scratchen?  

 • Hoe heet de stijl die Within Temptation speelt?  

 • Hoe wordt elektronische dansmuziek ook wel genoemd?  

 • Wat doet een DJ?  



DE INSTRUMENTEN IN DE 
POPMUZIEK 

Eigenlijk zijn alle soorten instrumenten wel eens gebruikt in de 
popmuziek. De meest voorkomende instrumenten zijn gitaar, 
bas, drumstel en toetsen. 

Hier een overzicht.  

 

 

 

Het drumstel bestaat ongeveer honderd jaar 
en is tegelijk met de jazzmuziek ontstaan in de 



Verenigde Staten. Het wordt al vanaf het begin van de popmuziek 
gebruikt en is dus in iedere stijl hoorbaar.  

Het drumstel bestaat uit een verzameling van verschillende trom-
mels en bekkens. Een basisset bestaat altijd uit vijf trommels en 
drie verschillende soorten bekkens. Een drumstel wordt meestal 
bespeeld met trommelstokken, maar soms ook met soort vegertjes 
(brushes) of stokken met zachte bolletjes aan het uiteinde.  

In muziekstijlen als soul en metal heeft het drumstel een meer vir-
tuoze rol. De drummer in een band zorgt ervoor dat het ritme en 
het tempo duidelijk zijn. De drummer wordt ook wel de ‘motor van 
de band’ genoemd. Ze moeten kunnen swingen en grooven. 
Daarmee wordt bedoeld dat de muziek dansbaar moet zijn.  

Bij rockmuziek moet er gewoon heel hard gerockt worden. Dat be-
tekent dat de muziek stoer moet klinken.  

Drums



De elektrische basgitaar is in de jaren ’50 ontstaan, eigenlijk bijna 
gelijktijdig met de popmuziek. Voor die tijd speelde men op een 
contrabas, een soort grote staande viool.  

Vooral in muziekstijlen als funk en reggae heeft de basgitaar een 
belangrijke rol.  

Een basgitaar bestaat uit een stuk hout dat van zichzelf geen hard 
geluid maakt. Daarom heeft een basgitaar een element, een soort 
microfoon, die er via de versterker voor zorgt dat het hard kan klin-
ken. Een basgitaar heeft meestal vier dikke snaren. Deze snaren 
zorgen voor de lage tonen in de muziek.  

Een bassist moet de basisnoten van de akkoorden spelen die de 
gitaar en keyboards ook spelen. Verder zorgt de bassist er samen 
met de drummer voor dat de muziek gaat swingen, grooven of 
juist rocken. (zie uitleg bij de drums)  

Basgitaar 



De synthesizer is pas eind jaren ’60 uitgevonden en heeft zich 
vooral in de jaren ’80 sterk ontwikkeld.  

Eerst gebruikte men een echte piano in de popmuziek. Later werd 
er in de soulmuziek het elektronische orgel gebruikt; een instru-
ment dat van oorsprong in de kerk werd bespeeld. Maar deze in-
strumenten waren te zwaar en te groot om mee naar optredens te 
nemen. Daarom heeft men de elektrische piano uitgevonden. Deze 
piano was een stuk lichter en kon ook harder uitversterkt worden, 
net als een elektrische gitaar.  

De eerste synthesizers konden alleen maar vreemde elektronische 
geluiden maken. Het zijn geluiden die nog steeds veel gebruikt 
worden in de hiphop- en housemuziek. Met een synthesizer kan 
men tegenwoordig alle soorten instrumenten imiteren zoals bij-
voorbeeld een piano, een orgel, een viool of een trompet.  

Toetsen 



In alle stijlen in de popmuziek wordt gezongen; of het nu metal is 
of soulmuziek. Iedere stijl heeft zijn eigen manier van zingen. In 
metal zingen ze vaak met een soort stoere, soms schorre stem. In 
soulmuziek zingen ze vaak met heel veel kracht en met grote 
sprongen in de melodie. Ook wordt er vaak door meerdere men-
sen tegelijk gezongen. Vaak ook meerstemmig, dus de ene zingt 
iets hoger dan de ander.  

De elektrische gitaar bestond al iets eerder dan de basgitaar. De 
elektrische gitaar heeft altijd zes snaren en een basgitaar heeft er 

Zingen



maar vier. Verder zijn de snaren van een bas heel dik en klinken 
dus laag. Een gitaar heeft dunnere snaren. Hiermee kunnen ak-
koorden (meerdere tonen door elkaar), maar ook losse noten ge-
speeld worden.  

Gitaristen houden erg van effecten op hun gitaar. Effecten zijn 
elektrische apparaten waarmee je het geluid van de gitaar op ver-
schillende manieren kan veranderen. Zo heb je apparaten die het 
gitaargeluid helemaal kunnen laten vervormen zoals dat in de me-
talmuziek klinkt. Ook kan je een heel dromerig geluid maken of 
heel veel echo op je gitaar zetten.  

Er worden ook regelmatig akoestische gitaren gebruikt. Dit zijn 
vaak gitaren met een grote klankkast en stalen snaren. De klank is 
vaak wat rustiger.  

Gitaar



In de popmuziek worden nog andere soorten instrumenten ge-
bruikt. Zo gebruiken ze bijvoorbeeld in de soulmuziek ook wel 
blaasinstrumenten zoals de saxofoon, de trompet en de trombo-
ne. In de hiphopmuziek wordt gebruik gemaakt van een DJ met 
een platenspeler die over de platen ‘krast’, dat geluid noemen ze 
scratchen. In wat rustigere popmuziek worden ook regelmatig 
klassieke instrumenten gebruikt zoals de viool en de cello.  

ANDERE IN-
STRUMENTEN



VRAGEN OVER DE IN-
STRUMENTEN IN DE 

POPMUZIEK  
 • Welk instrument wordt ook wel de ‘motor van een band’ ge-

noemd?  

 • Wat is grooven?  

 • Hoeveel snaren heeft een basgitaar meestal?  

 • Wat is een element op een basgitaar?  

 • In welke muziekstijl worden veel oude synthesizergeluiden 
gebruikt?  

 • Wat voor geluiden kunnen er tegenwoordig met een synthesi-
zer  
geïmiteerd worden?  

 • Hoe wordt er gezongen in metalmuziek?  

 • Hoeveel snaren heeft een elektrische gitaar?  

 • Waarmee wordt het geluid van een elektrische gitaar harder 
gemaakt?  

 • Welke instrumenten worden ook vaak in de soulmuziek ge-
bruikt?  



AAN DE SLAG MET DE POP-
PRIKKELS LIEDJES 

Het is ons doel om kinderen popmuziek te laten beleven, te 
begrijpen en om ze samen te laten zingen en spelen. De liedjes 
op youtube zijn bedoeld om in de groep te luisteren en vooral 
te zingen. De onderwerpen van de liedjes gaan over de mu-
ziekstijl waarin de liedjes ook gespeeld worden. Hieronder ge-
ven we een aantal tips om de liedjes door te nemen met de 
klas.  

Studeer de liedjes één voor één in. Draai het liedje eerst af en lees de 
tekst door met de kinderen; Probeer het eerste couplet te zingen zon-
der de muziek (eventueel met instrumentbegeleiding);  

Probeer vervolgens het eerste gedeelte van het lied met de cd mee te 
zingen (nog niet de karaoke-versie); Zodra het lied helemaal doorge-
nomen is, probeer je met de karaoke-versie van het lied mee te zingen;  

Probeer de kinderen ook in meerdere groepjes in te delen. Bijvoor-
beeld: een bepaalde groep zingt het eerste gedeelte van een couplet, 
een tweede gedeelte doet een andere groep. Je zou ook een verdeling 
kunnen maken tussen jongens en meisjes. Of iemand een gedeelte solo 
kunnen laten zingen;  

Probeer de kinderen uiteindelijk ook het liedje uit hun hoofd te laten 
zingen.  

De liedjes zijn geschikt om een leuke presentatie mee te geven. Ver-
schillende groepen kiezen een lied en studeren het lied in. 
De leerlingen bedenken een podiumpresentatie in de stijl van de mu-
ziek. Naast het zingen werken de leerlingen danspasjes en de aankle-
ding.  



de Blues (R. Derkhof/T.van der Holst) 

Ik ben geboren in het zuiden  
Ik heb geen rooie cent  
Er wordt op mij gescholden  
Ik krijg nooit een compliment  
Ik heb de blues  
Oh ik heb de blues  
Ik heb de blues  
Ja dat is wat ik voel  

Ik zit hier maar te tobben 
Ik zit hier maar alleen  
Ik zou willen ontsnappen  
Maar ik kan nergens heen  
Ik heb de blues  
Oh Ik heb de blues  
Ik heb de blues  
Ja dat is wat ik voel  

Ik voel me zo ellendig  
Gelukkig heb ik mijn gitaar  
En als ik erbij zing  
Dan voelt het leven niet zo zwaar  
Ik heb de blues  
Oh ik heb de blues  
Ik heb de blues  
Ja dat is wat ik voel  



 

de Blues        (R. Derkhof/T.van der Holst)



Rock ’n Roll (R. Derkhof / T. van der Holst) 
In de jaren 50  
Ontstond de rocknroll  
Men mixte blues met country  
Elvis werd een popidool  
Hij was niet meer te stoppen  
Iedereen noemt hem de king 
Hij kreeg de wereld aan het dansen  
Rock n roll is mijn ding  

Met mijn haren in het vet  
Dans ik als een gek  
Op mijn blauwe suede schoenen  
Sta ik hier de vloer te boenen  
O ik kan echt niet meer stilstaan  
De muziek die blijft maar doorgaan  
Met het ritme van een trein  
zoals Rock ’n roll moet zijn  
Ik kan niet stoppen met het dansen  
Rock n roll is van mij  

solo 
   
Ik kan niet stoppen met het dansen  
Rock n roll is van mij  
Ik kan niet stoppen met het dansen  
Rock n roll is van mij  



Rock “n Roll  (R. Derkhof/T.van der Holst)



Prachtige Refreinen  
(O. van Gemert) 

Oude liedjes vind je stom  
En ik vraag me af waarom  
Vroeger is niet altijd suf  
Oude bands die zijn niet duf  
Luister naar wat oude muziek dan zal je vooroordeel verdwijnen  
Luister naar die mooie muziek en een glimlach zal verschijnen  
In de jaren zestig ja toen maakten ze nog prachtige muziek  
En al die honderden hits hadden prachtige refreinen  
Prachtige refreinen  

Popmuziek was toen nog fris  
Luister maar je hebt het mis  
Denk aan Beatles of de Stones  
Geweldig was iets heel gewoons  
Luister naar wat oude muziek dan zal je vooroordeel verdwijnen  
Luister naar die mooie muziek en een glimlach zal verschijnen  
In de jaren zestig ja toen maakten ze nog prachtige muziek  
En al die honderden hits hadden prachtige refreinen  
Prachtige refreinen  

Enthousiast en energiek  
Of juist sfeervolle muziek  
Luister maar naar wat ik draai  
Oude platen zijn niet saai  
Luister naar wat oude muziek dan zal je vooroordeel verdwijnen  
Luister naar die mooie muziek en een glimlach zal verschijnen  
In de jaren zestig ja toen maakten ze nog prachtige muziek  
En al die honderden hits hadden prachtige refreinen  
Prachtige refreinen  



 

Prachtige refreinen  (O. van Gemert)



Reggae Muziek (R.Derkhof, T. van der holst, P. de Jong) 

Op het eiland Jamaica  
Dacht ik opeens eureka  
Deze sound is je van het  
Deze groove is supervet  
Een slome bas en een chille gitaar  
Gave dreadlocks in m’n haar  
Tot leven kom ik pas  
Bij de riddim van de drum en bas  

Als de zon hoog aan de hemel staat  
Als ik relaxed ben en tevree  
Als de zon hoog aan de hemel staat  
Ben ik in de mood voor deze muziek  
Geef mij nou  
Reggae muziek , Reggae Muziek Ik ben in de mood voor 
Reggae muziek , Reggae Muziek  

Rastafari is het woord  
Dat bij hun overtuiging hoort  
Rood, geel en groen is hun vlag  
Je hoort die reggae de hele dag  
Bij het mengen van rocksteady en ska Riep heel Jamaica ja 
Bob Marley, Peter Tosh, en Eek A Mouse Jah man, ze zijn in da house  

Als de zon hoog aan de hemel staat  
Als ik relaxed ben en tevree  
Als de zon hoog aan de hemel staat  
Ben ik in de mood voor deze muziek  
Reggae muziek , Reggae Muziek Reggae muziek , Reggae Muziek Ik 
ben in de mood voor 
Reggae muziek , Reggae Muziek Reggae muziek , Reggae Muziek  



 

reggae muziek(T.van der Holst, R. Derkhof, P. de Jong))



Ik wil scheuren in mijn kleren  
Ik wil buttons op mijn jas 
Lekker nooit mijn troep opruimen  
En mijn haar zo groen als gras  
Alles wat je nodig hebt, dat is een grote mond  
Vergeet toch al die regeltje, spring maar lekker in het rond  
Ik heb altijd geweten  
Dat ik een echte punk wou zijn Whohohohooooooo 
Naar mijn eer en geweten  
Deze punker krijgen ze niet klein  
En dat is fijn Ja dat is fijn  

Het is dus niet sinds gisteren  
Het bestaat al echt een hele tijd  
Dat de eerste punker kwamen  
Tegen de gesapigheid  
Je hoeft niet goed te kunnen spelen  
Alleen maar een akkoord of drie  
Om je ouders te vervelen  
O die stomme generatie  
Alles wat je nodig hebt, dat is een grote mond  
Vergeet toch al die regeltjes, spring maar lekker in het rond  
Ik heb altijd geweten  
Dat ik een echte punk wou zijn Whohohohooooooo 
Naar mijn eer en geweten  
Deze punker krijgen ze niet klein  
En dat is fijn Ja dat is fijn  

Ik heb altijd geweten  
Dat ik een echte punk wou zijn Whohohohooooooo 
Naar mijn eer en geweten  
Deze punker krijgen ze niet klein En dat is jn Ja dat is jn  
Deze punker krijgen ze niet klein! (4x)  

Deze Punker (C. Braber)



 



Het draait om hiphop (T. van der Holst) 

hiphop 
is de muziek van de straat 
met twee draaitafels  
blijft de beat in de maat 
en ik pak de microfoon 
ik rap mijn woorden snel  
ja luister nou maar goed  
wat ik je nu vertel 

Waar je dj ook draait 
het draait om hiphop 
Want Yo je ziet het gelijk 
het draait om hiphop 
Al die Rappers met de mic 
het draait om hiphop 
Ik Laat zien wat me drijft 

4 elementen,  
graffiti, rap en dans 
de kleding en de DJ 
iedereen krijgt zijn kans 
teksten over het leven 
de liefde en de pijn 
het maak mij echt gelukkig 
om een hiphopper te zijn 

Waar je dj ook draait 
het draait om hiphop 
Want Yo je ziet het gelijk 
het draait om hiphop 
Al die Rappers met de mic 
het draait om hiphop 
Ik Laat zien wat me drijft 



Gothic (P. de Jong) 

Sagen, legendes, mythen, verhalen  
Levende dromen, een prins, een prinses  
Mooie gewaden, verlaten kastelen  
Oude gewoontes, een wijze les  
Gothic is voor wie bewust wil leven  
Gedachten omhuld met zacht fluweel  
Dwalen en dromen, schemer en schaduw  
Gothic is broos en spiritueel  
Stammen verzameld op heilige plaatsen  
Stralendesterren, liefde is goed  
Respect voor de wereld, het echte leven  
Dat is toch alles wat er toe doet  
Gothic is voor wie bewust wil leven  
Gedachten omhuld met zacht fluweel  
Dwalen en dromen, schemer en schaduw  
Gothic is broos en spiritueel  



 

 
Gothic (P. de Jong)



Dance Dance Dance (T. van der Holst / P. de Jong) 



Van uit de clubs in Amerika  
Kwam er een rage op ons af  
Nieuwe beats werden overal gehoord  
Hip, strak, stoer en soms een beetje maf  
Deze coole sound word Dance genoemd  
Niemand blijft hier stil bij staan  
Want bij het ritme van de bassdrum  
Moet je jezelf laten gaan  
Dance, Dance, Dance, Da-a-a-ance  
Zweven op de groove, dansen is een must  
Dance, Dance, Dance, Da-a-a-ance 
Doe je beste moves, cool en zelfbewust  

Dj,dj,voer het tempo maar wat op  
Zolang jij draait, blijven wij maar gaan  
Techno, Trance, Ambient en House  
Wij blijven op de dansvloer staan  
Vier beats in de maat,recht toe recht aan  
Computers, Toetsen, Elektronica  
En als de party op z’n einde loopt  
Dan schillen we nog even na  
Dance, Dance, Dance, Da-a-a-ance 
Zweven op de groove, dansen is een must  
Geef mij Dance, Dance, Dance, Da-a-a-ance  
Doe je beste moves, cool en zelfbewust  
 
Ik wil dansen de hele avond door  
Dansen terwijl het langzaam later wordt  
We gaan maar door en staan ervoor  
Laat je horen en maak je lol  
Het is wat iedereen ziet, dus doe het en geniet En vier het feest als het wordt 
gevierd 
Beweeg met je voeten op het ritme van de beat Een met het gevoel ,een met de 
muziek (2x)  

dance dance dance 
(T. van der HolstP. de Jong)
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