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Bijna vierhonderd jaar geleden woonde in één van de 
huizen naast de kerk een jongen die Thomas heette. Zijn 
moeder had elke dag een jurk aan tot op haar voeten, want 
dat droegen de vrouwen in die tijd. Zijn vader had elke dag  
een broek aan tot net onder zijn knieën, want dat droegen 
de mannen in die tijd. Toen Thomas nog heel klein was 
droeg hij een rok. Dat was heel gewoon voor kleine jon-
gens. Pas later kreeg hij net zo’n broek als zijn vader, alleen 
kleiner natuurlijk, anders zou die afzakken.

De vader van Thomas was beeldhouwer. Hij maakte beel-
den van steen. Hij maakte gordijnen van steen die niet 
open of dicht konden. Hij maakte vogels en leeuwen en 
schapen van steen. Hij maakte trompetten en harpen en 
violen van steen. En hij maakte vooral veel engelen van 
steen. Grote engelen, maar ook kleine die eruitzagen als 
kindjes met vleugels op hun rug. Op een dag zei hij: ‘Ik ga 
weer een beeld van een engeltje maken, maar nu wil ik dat 
het eruitziet zoals onze Thomas. Onze Thomas heeft na-
tuurlijk geen vleugels, maar die verzin ik er wel bij. Ik heb 
goed naar de vogels gekeken.’ Thomas was aan het spelen 
in de grote tuin achter de kerk en de huizen.  Daar vond zijn 
moeder hem. ‘Je moet meekomen,’ zei ze, ‘papa gaat van 
jou een engel maken.’ ‘Dat wil ik niet,’  zei Thomas, ‘ik wil 
een jongen blijven.’ ‘Natuurlijk blijf je een jongen. Papa 
gaat je alleen namaken. En de vleugels maakt hij erbij.’  

Thomas vond het niet makkelijk om te worden nagemaakt in 
steen. Hij moest lang stil blijven zitten, in zijn blootje, ter-
wijl zijn vader heel goed naar hem keek. Naar zijn haren, zijn 
gezicht, zijn lijfje, zijn benen, zijn armen, zijn handen. ‘Wat 
heb je daar in je ene hand?’ vroeg hij. ‘Een slak,’ zei Thomas, 
‘die heb ik gevonden. Hij mag weer terug naar de tuin, maar 
eerst moet hij worden nagemaakt, net als ik.’ ‘Dit beeld is 
bedoeld voor in de kerk,’ zei zijn vader, ‘slakken horen niet 
in de kerk.’ ‘Waaróm eigenlijk niet?’ zei zijn moeder. ‘Er zijn 
veel beelden van dieren in de kerk. Bijvoorbeeld van een os 
en een ezel, want in de Bijbel staat dat er een os en een ezel 
bij waren toen het kindje Jezus werd geboren. In dat verhaal 
staat niet dat er ook een slak bij was, maar misschien was 
die er toch en had niemand hem zien zitten, omdat slakken 
zo klein zijn. Ik denk dat een slak van steen heus wel in 
de kerk mag.’ ‘Goed dan,’ zei zijn vader. En hij maakte een 
beeld van Thomas met vleugels op zijn rug en een slak in 
zijn hand. Het beeld kwam hoog te hangen. Zo hoog dat de 
mensen beneden wel zagen dat er daarboven een engel van 
steen hing, maar niet wat die in zijn ene hand hield. Thomas 
vertelde het aan niemand. Hij had de echte slak allang weer 
naar de tuin gebracht, maar de slak van steen, die mocht 
blijven zolang het beeld in de kerk hing.

De paters die toen in het klooster woonden dat bij de 
kerk hoorde, noemden zich augustijnen, omdat er ooit een 
beroemde man had geleefd die Augustinus heette. Au-
gustinus had dingen opgeschreven die de paters nog niet 
vergeten waren. Hij had bijvoorbeeld gezegd dat het heel 
goed was om veel te bidden, maar dat het nog beter was 
om veel te zingen. 

Toen Thomas groter werd, ging hij in het klooster naar 
school. Hij leerde er lezen en schrijven. Hij schreef de u 
als een v en dat was in die tijd niet fout. Hij leerde ook 
liederen zingen, omdat zingen belangrijk was voor de au-
gustijnen. Hij zag hoe de muzieknoten onder, op en boven 
de notenbalk waren getekend. De noten die onderaan 
bungelden gaven aan dat hij lage tonen moest zingen. De 
noten die hoger waren getekend gaven aan dat hij hogere 
tonen moest zingen. Zijn stem ging trapje op, trapje af. Die 
muzieknoten zagen er toen anders uit dan nu. Ze waren 
hoekig en hun stokjes en vlaggetjes wezen vanuit het mid-
den naar boven of naar beneden. Ze leken een beetje op 
lolly’s. Nu zijn de noten rond en wijzen de stokjes en vlag-
getjes vanaf de zijkant naar boven of beneden. Maar een 
notenbalk ziet er nog net zo uit als vroeger. Het zijn nog 
steeds vijf liggende strepen onder elkaar.

De leerlingen zongen zonder muziekinstrumenten erbij. 
Hun stém was hun muziekinstrument. Meestal zongen ze 
allemaal dezelfde melodie, maar soms zongen ze meer-
stemmig, dan zongen ze wel drie melodieën door elkaar, 
lage en hoge. Samen klonken die prachtig.

Thomas begon in de Bijbel te lezen. Hij vond één zin die 
over een slak ging en twee zinnen waar een vlo in voor 
kwam. Er stonden veel meer zinnen in die over een leeuw 
gingen of over een schaap of een beer of  een bok of een 
kameel of een haan. Thomas had al gezien dat er bovenop 
de toren van de kerk een blinkende haan stond. Waarom 
stond daar een háán? Waarom niet een leeuw of een beer 
of een vlo of een slak? Hij vroeg het aan een van de pa-
ters. ‘Elk dier kan iets vertellen zonder woorden,’ zei de 
pater. ‘De leeuw en de beer laten zien dat ze sterk zijn. 
Het schaap vertelt dat het meeloopt met de kudde.  De vlo 
laat zien dat hij nietig is. De slak doet, als hij zich in zijn 
huisje verstopt, net of hij niet bestaat. En de haan is altijd 
het vroegst wakker en dat laat hij horen. Het is de haan die 
als eerste weet dat het donker weggejaagd wordt door het 
licht. De leeuw en het schaap slapen dan nog en de slak let 
niet op. Daarom hoort er een haan op de toren, een gouden 
haan, die blinkt in de eerste zonnestralen.’

Toen Thomas groot was, werd hij pater. Hij ging vlakbij het 
huis van zijn ouders in het klooster wonen en was veel 
aan het bidden en nog vaker aan het zingen, samen met 
de andere paters. Hun stemmen waren niet meer de enige 
muziekinstrumenten, want soms speelde iemand op een 
klein houten orgel of waren er violen en blokfluiten en 
schalmeien bij. Blokfluiten kennen we nu nog steeds, maar 
schalmeien zie je niet veel meer. 

Thomas gaf les aan de kinderen die er naar school gin-
gen. Op een dag, toen hij met zijn leerlingen in de kerk 
stond, wees hij naar die ene engel van steen hoog boven 
hun hoofden. ‘Die heeft mijn vader gemaakt,’ zei hij. ‘Hij 
heeft mij nagemaakt. Ik was nog klein. Mijn vleugels heeft 
hij afgekeken van de vogels, want ik heb in het echt na-
tuurlijk geen vleugels. Ik hield iets in mijn ene hand.  Ook 

dat heeft hij nagemaakt in steen. Wat denken jullie dat ik 
daar in mijn ene hand heb?’ ‘Een steentje,’ zei een van zijn 
leerlingen, ‘omdat een stevige kerk gebouwd is van steen.’ 
‘Nee,’ zei Thomas, ‘een steentje is het niet.’ ‘Geld!’, riep 
een jongen die achteraan stond, ‘want er is veel geld nodig 
om een kerk te kunnen bouwen.’ ‘Nee,’ zei Thomas, ‘geld is 
het ook niet.’ ‘Een stukje brood,’ zei een ander, ‘want brood 
is elke dag nodig om te leven.’ Niemand van de leerlingen 
kon het raden. ‘Ik zal het verklappen, ‘zei Thomas, ‘ ik had 
een slakje in mijn hand. Dat had ik gevonden in de tuin en 
nu hoort het bij dat beeld. Er bestaan veel beelden van 
leeuwen of paarden, maar niet van slakken. De mensen 
vinden slakken vaak lastig en vies. De echte slak heb ik 
teruggebracht naar de tuin, waar hij misschien nog een 
poosje heeft geleefd, maar niet zo lang, want slakken wor-
den niet oud. En nu gaan we zingen.’

Thomas werd wel oud. Hij werd tachtig jaar. Toen stierf 
hij. Het engeltje dat op hem leek bleef eeuwenlang hoog 
in de kerk hangen. Als het echte ogen had gehad, dan had 
het kunnen zien hoe er telkens weer nieuwe leerlingen 
kwamen en nieuwe paters, totdat de paters moesten ver-
trekken, omdat ze geen pater meer mochten zijn. Het had 
kunnen zien hoe de kerk na een poosje toch weer open 
ging en er mensen uit de buurt binnenkwamen om te bid-
den en te zingen. Het had kunnen zien dat de kerk na lange 
tijd opnieuw dichtging. Niemand kwam er meer, niemand 
zorgde dat het er mooi bleef. Het dak begon te lekken. De 
schilderingen op de muren werden vaag. Overal lag een 
dikke laag stof. Dat had het engeltje kunnen zien, als het 
had kunnen kijken. Maar het kon niet echt kijken. En het 
kon ook niet roepen toen het op een kwade dag zomaar van 
de stang af gleed waaraan het eeuwenlang had gehangen, 
en op de grond viel. 

Gelukkig werd de kerk niet afgebroken. Die werd juist 
weer opgeknapt. Het dak lekt niet meer, in de vloer is 
verwarming aangelegd, de gaten in de muren zijn dicht-
gemaakt, de kapotte beelden zijn weer heel en het stof is 
weggeveegd. Over een poosje zal ook het grote orgel gere-
pareerd worden en zullen de schilderingen worden bijge-
verfd. En de mensen komen weer binnen, door een nieuwe 
ingang. Niet om zelf te bidden of te 
zingen, maar om naar muziek 
te luisteren. De muziek die 
hier gespeeld wordt, is 
vaak al eeuwen geleden 
in hoekige muzieknoten 
opgeschreven, maar je 
kunt er nog steeds van 
genieten, hier in dit 
gebouw, dat nu AMuZ 
heet.
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In deze canons valt een nieuwe stem in bij 

01.  antonio martín y Coll († na 1733): Las Folias
 uitgevoerd door Thomas Baeté (viola da gamba),  

Hannelore De vaere (harp) & Daniel Zuluaga (gitaar)
02.  traditioneel: Bressarello
 uitgevoerd door Zefiro Torna
03.  Johann Christoph pez (1664-1716):  

Chaconne uit Concert simphonia in G, r. 11
 uitgevoerd door les Muffatti o.l.v. Peter van Heyghen

04.  Johann Christoph pez (1664-1716):  
Bourrée (presto) uit Concert simphonia in G, r. 11

 uitgevoerd door les Muffatti o.l.v. Peter van Heyghen
05.  Luigi Boccherini (1743-1805):  

allegro assai uit strijkkwintet in c, opus 45 nr. 1, G. 355
 uitgevoerd door Ensemble Explorations (live opname)
06.  Luigi Boccherini (1743-1805): tempo di minuetto uit 

strijkkwintet in c, opus 45 nr. 1, G. 355

 uitgevoerd door Ensemble Explorations (live opname)
07.  Camille saint-saëns (1835-1921):  

Danse macabre, opus 40
 uitgevoerd door claire chevallier & Jos van Immerseel 

(piano)
08.  Girolamo Kapsberger (ca. 1580-1651) &  

thomas smetryns (°1977): arpeggiata
 uitgevoerd door HErMESensemble

U volgde met uw klas of groep de interactieve rondleiding in AMUZ. AMUZ en kunsteducatieve partner De Veerman ontwikkelden deze rondleiding om het culturele 
erfgoed van AMUZ tastbaar te maken voor kinderen van het lager onderwijs. Auteur Joke van Leeuwen schreef hiervoor het verhaal van Thomas. Tijdens de rondlei-
ding werden de gebouwen en activiteiten van AMUZ geïntroduceerd door middel van de kunstdisciplines drama, muziek, beeld, dans en beweging. Hieronder vindt 
u een aantal tips om in de klas verder te bouwen op de activiteiten die in AMUZ plaatsvonden.

Beeld

1. Fresco ‘s maken  
(cf. de fresco’s in de foyer van AMUZ)

- knip een A4 in een spitsboog, ronde boog, cirkel ...
- Teken of schilder een familieportret: je herkent elke 

persoon aan een specifiek voorwerp dat hij vast heeft 
(bv. de voetbal van je broer, de schop van je papa ...).

- Techniek: tekenen met potlood, inschilderen met 
waterverf of moeilijker: tekenen met houtskool en 
schilderen met bister.
Tip: bekijk eerst samen de afbeeldingen van fresco’s of 
nieuwe en oude familieportretten.

2. Relief in een kleitablet
- Elke leerling krijgt een rechthoekig of vierkant plaatje 

van klei (1 tot 2 cm dik, niet te klein).
- Ze kunnen krassen, tekenen met stokjes, materialen 

indrukken, kleine stukjes klei erop bevestigen.
Tip: je kan klassikaal een werk maken (bv. presenteer 
de plaatjes op een lijn).

3. Architectuur
- Beleef klassikaal opnieuw de rondleiding in AMuZ en 

alle bezochte ruimtes.
- Je kan dit vorm geven door met klasmateriaal elk 

lokaal te benoemen en ze ten opzichte van elkaar een 
plaats te geven.

- laat na de klassikale bespreking elke leerling 
individueel de plattegrond van AMuZ tekenen. Het 
feitelijk grondplan vind je op de pagina hiernaast.

- Geef aandacht aan de grootte en de vorm van elke 
ruimte (een grote kerk, een smalle trap ...).

- Net als een architect werken de kinderen op hele grote 
bladen.
Tip: neem een echt plan van een huis mee of 
plattegronden van gebouwen als documentatie.

4. Tekenen bij muziek
- laat verschillende genres muziek horen (je vindt 

meerdere voorbeelden op bijgevoegde cd).
- De kinderen tekenen wat ze associëren bij de muziek.
- Welk gevoel of welke gebeurtenis roept deze muziek 

bij hen op? Stimuleer hen om te fantaseren.
- Bespreek de verschillende ervaringen.
- Techniek: gebruik enkel een potlood, later kunnen 

de tekeningen afgewerkt worden met pandakrijt of 
verf, maar tijdens het luisteren is het vertalen van de 
muziek naar beeld het belangrijkste.

5. Een nieuw dier
- In de kerk zijn er heel wat dieren afgebeeld, bespreek ze.
- Zorg ervoor dat je veel kopieën hebt van verschillende 

dieren.
- laat de leerlingen zelf een nieuw dier samenstellen 

door de kopieën te verknippen en er zelf verzonnen 
delen bij te tekenen.

- De kinderen geven de nieuwe dieren ook namen.
- Techniek: collage, hierover kunnen de kinderen 

schilderen met ecoline of waterverf en bijtekenen met 
oliepastels.

- Documentatie: Griekse mythologische figuren.
Tip: eventueel kunnen de frottages van de AMUZ-
wandeling gebruikt worden.

Beweging

1. Bewegingspartituur
- laat de kinderen met symbolen een grafische 

bewegingspartituur tekenen zoals tijdens de 
rondleiding gebeurde, gebruik volgende symbolen 
en voeg er eventueel nieuwe aan toe:  springen, 

 draaien,  stappen.
- Beperk het aantal tekens dat ze mogen gebruiken, 

ze kunnen hun korte bewegingspartituur herhalen en 
eventueel in verschillende richtingen uitvoeren.

Drama

1. Improvisatie of miniscènes
- De leerkracht leest een stukje uit het verhaal voor.
- De kinderen vertellen hoe het verder gaat. Ze kunnen 

ook variaties bedenken van wat er nog allemaal kan 
gebeuren.

- Ze spelen de scènes die ze bedenken.
- Gebruik verschillende kledingstukken als uitgangspunt 

voor improvisaties of miniscènes uit het leven van 
Thomas (lesgeven, zingen, spelen in de tuin, stil zitten, 
bidden ...)

2. Uitbeelden
- Denk aan een plaats in AMuZ. Denk na wat je daar 

zou kunnen doen. 
- Beeld het uit en laat andere kinderen raden waar je 

bent en wat je aan het doen bent.

amUZ stelde bijgevoegde cd samen met muziek uitgevoerd door de amIsd’amUZ en ensembles in residence. De diversiteit van de muziek kan u inspireren 
voor doe- en luisteropdrachten in de klas.

De samenstelling van deze cd werd mogelijk gemaakt dankzij (01) Hannelore De vaere (www.hanneloredevaere.be) | (02) Zefiro Torna | (03, 04) ramée, deze tracks zijn afkomstig van cd rAM 0705 
(www.ramee.org) | (05,06) Ensemble Explorations | (07) Zig-Zag Territoires, deze track is afkomstig van cd ZZT 030903 (www.zigzag-territoires.com) | HErMESensemble & Thomas Smetryns
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