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Boodschap met ritme & rijm
Het milieu moet gered worden! Je moet geen afval op straat gooien. Rijke mensen
moeten arme mensen helpen! Stem op ...!
Als zender van een boodschap wil je dat de ontvanger jouw boodschap heel goed in zijn
oren knoopt. Wat is dan een goed communicatiemiddel? Welnee, geen internet, tv of
billboards dit keer. Denk eens aan een gedicht of een lied.
Door de hele geschiedenis heen, en ook nu nog, worden gedichten en
liederen gebruikt om een boodschap of een mening aan anderen
duidelijk te maken.

Belangrijke boodschappen
Vroeger, in de middeleeuwen, kon bijna niemand lezen of schrijven.
Toch kreeg het volk toen ook belangrijke boodschappen te horen.
Reizigers vertelden onderweg verhalen aan het volk. Om die beter te
kunnen onthouden, zetten de vertellers hun teksten op rijm. Vaak
maakten ze er ook een melodie bij. De eerste belangrijke
communicatiemiddelen waren dus liederen.

Het Wilhelmus
Ook ons volkslied brengt een belangrijke boodschap over. Het lied werd meer dan
vierhonderd jaar geleden geschreven toen Spanje Nederland had bezet. Wilhelmus is de
edelman Willem van Oranje, die toen werkte voor de Spaanse koning. De dichter maakte
er een strijdlied van. Het was een lied om Willem aan te sporen. Hij moest niet langer
gaan voor Spanje, maar voor Nederland. Sterker nog, hij moest Nederland bevrijden van
de Spanjaarden. De dichter rijmde de tekst op een melodie die toen bekend was. Zo kon
iedereen het gemakkelijk
meezingen.

Rap
Ook nu geven zangers hun
boodschap of mening via liedjes
door. Een goed voorbeeld is de rap,
die is ontstaan in de jaren zeventig
van de vorige eeuw. Het woord
‘rappen’ komt uit de taal van arme,
Amerikaanse jongeren van
Afrikaanse afkomst. ‘Rappen’
betekent: snel praten. Rappen is een
eind weg kletsen op muziek met veel
ritme en rijm. De eerste rappers uit
Amerika rapten hoe oneerlijk het
was dat zij het zo slecht hadden. Nu
geven rappers, zoals Ali B., ook kritiek
op het milieu, de politiek of kindsoldaten. Raps kunnen ook gaan over
bijvoorbeeld pesten of verliefd zijn.
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Rappers zijn dichters van de straat,
net als de rondreizende dichters in
de middeleeuwen.
Communiceren is het overbrengen van
een boodschap (een tekst bijvoorbeeld).
Er is altijd een zender, degene die de
boodschap verstuurt of uitspreekt.
En er is altijd een ontvanger van de
boodschap: degene die de
boodschap leest of hoort.
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