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Muziek 
 
Dit gaat niet over vormen, maar zijn algemene tips bij het zingen. 
 
Doel: Ga voor de “ziel” (sfeer, intentie) van de muziek. Nooit voor tekst, zuiverheid, originaliteit of 
mooi zingen. 
 
Opmerking 
Bij alle theatersporters die zegt dat ze niet kunnen zingen, (minstens 70%), is mijn ervaring dat het 
grootste probleem is dat ze denken dat ze niet kunnen zingen. Dat houdt ze tegen. Ze klappen dicht, en 
daardoor maken ze geen contact met de muziek. Ze zijn vervolgens muzikaal genoeg om te horen dat 
er iets niet klopt, en dan voelen ze zich slecht en staan er ellendig bij waardoor ze zichzelf (en soms 
het publiek ook) weer hebben overtuigd: kijk eens wat een hoopje ellende, ik ben niet muzikaal. Maar 
mensen die echt niet kunnen zingen, die dus toondoof zijn, zijn een ongelofelijke zeldzaamheid, een 
unicum. Het zit in 99.,9% van de gevallen gewoon allemaal tussen de oren, vaak omdat ze als kind 
bestraffend zijn toegesproken: “jij kunt niet zingen, dus zing maar niet mee”. 
 
Tips:  
� JIJ DOET HET GOED. Als er iets misgaat, ligt het nooit aan jou. Het ligt alleen aan jou als jij zelf 

vindt dat het aan jou ligt. Als jij de mensen vol overtuiging durft aan te kijken en lekker zingt, hoe 
vals of onritmisch ook, dan is het overtuigend en leuk, en gaat het publiek voor 100% met je mee 
– zelfs al zijn dat conservatoriumstudenten. Wees overtuigd en doe je ding. Misplaatst overtuigd, 
desnoods. Des te leuker. De pianist corrigeert wel, het publiek reageert wel. Maar als jij er bijstaat: 
“help dit is eng!”, “ik zing vals!” en de mensen niet durft aan te kijken, dan kan het pas pijnlijk 
worden. Als er iemand het vreselijk vindt, terwijl jij overtuigd zingt, dan ligt dat aan diegene, want 
de rest van het publiek vindt het wel leuk. Het ligt nooit aan jou. Tenzij jij dat zelf vindt. Dus vind 
dat niet. 

� Wil je een Marco Borsato of een Luciano Pavarotti zijn? Waarom? Ben je ook een Pierre Bokma 
of Al Pacino als je op toneel staat? Theatersport is doen alsof we kunnen acteren. En dat is heel 
leuk om naar te kijken. En doen alsof we kunnen zingen. Dat is ook heel erg leuk om naar te 
kijken. Niemand verwacht dat je Pavarotti bent. Alleen heel veel spelers verwachten dat wel van 
zichzelf, tenminste, ze vinden wat ze doen maar niets tenzij ze net zo goed zingen. 

� Je HOEFT niet te zingen. Als je voor de ziel van de muziek gaat, kun je ook goed ‘parlando’ 
zingen, kortom, pratend. Rap is daarvan het meest extreme voorbeeld, maar in Rock & Roll 
(zware stem die zegt “Baby, you hurt me so bad”), opera, jazz, blues, bijna elke muziekstijl is het 
mogelijk (en niet ongewoon) muzikaal te praten i.p.v. zingen. 

� Vind wat de ‘ziel’ van de muziek is. Is het sereen? Scheurende passie? Muzikale virtuositeit? 
Melodrama (opera)? Verstild? Rouw? Luister, voel. Ga daar mee aan de slag en ga er voor. Als je 
dat echt doet, maakt hoe en wat je zingt niet meer uit. Zing hartverscheurend ‘wawawawawa’ en 
het publiek ligt aan je voeten. In een virtuose opera gooi je allemaal (valse, niet kloppende) snelle 
nootjes achter elkaar die je veel herhaalt. Het publiek geniet en/of lacht – als je het tenminste met 
overtuiging doet en zelf ook geniet. 

� Niet-zingen is een uiterst belangrijk onderdeel van een lied. Rust. Roep desnoods: “Solo van de 
pianist!” Kijk naar een ballade op een popconcert en zie het gepijnigde gezicht van de zanger die 
in de muziek opgaat – als hij NIET zingt. Rust hoort bij muziek, en het geeft jou ook nog eens rust 
en tijd. Komt er even geen tekst bij je op? Gewoon niet zingen. Hoort zo. Klopt zo. (En herhaal 
dan iets wat je eerder zong. Dat is pas helemaal muzikaal!) 

� Wanneer kan ik inzetten? Altijd. De pianist corrigeert wel. Jij kan het niet fout doen. 
� Begin alleen liever niet direct met zingen zodra de pianist inzet. In bijna geen enkel lied wordt 

direct gezongen. Het is een teken van onrust, niet van muzikaliteit. Luister voor je begint te zingen 
naar de sfeer van de muziek, en ga erin op. Je kunt best lang alleen, zwijgend op het podium staan, 
opgaand in de muziek, en heel interessant en ontroerend om naar te kijken. Ik heb mensen dit tot 
meer dan twee minuten zien volhouden. Dát is pas muzikaliteit! 
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� Eén van de belangrijkste trucs om je eigen muzikaliteit in één keer te verdriedubbelen: MAAK 
CONTACT. Kies iemand uit (in het publiek, een medespeler, de pianist, of God, desnoods) om 
aan te kijken, en kijk die echt aan. Als je vervolgens ergens anders naar wilt kijken, prima! Maar 
neem echt het besluit om dat te doen en doe het echt. Plotseling verdwijnt de helft van de onrust, 
want jij hebt zo controle over het publiek en jezelf! Ik heb heel veel mensen op deze manier van 
geen maat en toonhoogte kunnende houden zien veranderen in uitstekende zangers. Hoe meer je 
met contact bezig bent, hoe minder je nadenkt, en hoe beter de muziek binnen kan komen zonder 
dat je hoeft te forceren. Muziek is een in hoge mate onbewust proces, en moet vloeien, Onrust, 
gedachten en jezelf opsluiten in je eigen ‘o jee’-wereldje zetten dat vast. Door contact te maken, 
zet je jezelf open en kan het gaan stromen. 

� Ga niet op tekst zitten. Rijm alleen als het toevallig zo uitkomt!!! ‘Text-drive’ brengt je in het 
hoofd en levert bovendien vaak slechte liedjes op. Verreweg de meeste liedjes (behalve 
smartlappen) vertellen namelijk geen verhaal, maar verhalen over gevoelens. Zing over wat je 
voelt. En dat maak je meer duidelijk met de manier waaróp je zingt, dan met tekst. Een goede, 
klagende “aaaaaaaaaah” is veel indrukwekkender dan een briljant gevonden “je hebt me verlaten 
ik ga je nu haten het doet zo’n pijn dat is niet fijn”. Het is MUZIEK. Geen literatuur. Luister nog 
eens naar “Hey Jude” van The Beatles (of willekeurig welk andere grote hit) en typ de tekst eens 
uit. En zie: verdomd. Het is bepaald geen literatuur. Na, nana-nanananaaa, nanananaaaa, Hey Jude. 
(30x) 

� Een briljant simpele en zeer muzikale manier om rust te bewaren en 
indrukwekkende/prachtige/droogkomische effecten te bereiken is door geen hele zinnen te zingen, 
maar een zin telkens op te bouwen. Begin met één woord. “Iiiiiiiihiiihiiiiiiiiik…” en dan twee 
“Iiiihihihihihihihik bèèèèèèèèèèèèèèèèn”, dan nog een of twee er bij, “Iiiiik ben 
zooooooooohohohohohohoho blijjjjj”, “Ik beeeeeeen zo blij want jijjjjjjjjjjjj”, “Ik ben zoooooooo 
blij want jij bent”, “Ihik behehen zo blijjjj want jijjjj bent bijjj mijjj!!!!” (Op papier ziet het er vrij 
dom uit, in het echt werkt het.) Je bent in één keer bevrijd van elke druk om teksten te maken en 
het resultaat is vaak meer ‘song’ dan als je hele lappen tekst eruit ratelt. 

� Jij doet het goed. Klinkt een noot raar of vals? HERHAAL de noot of HOUD hem AAN! Net 
zolang tot het vanzelf weer klopt (niet helemaal vanzelf, de pianist helpt namelijk). Als je dat vol 
overtuiging doet is de noot plotseling niet meer raar of vals, maar juist een ontzettend muzikale, 
wringende noot die vanzelf “oplost”. In de jazz, blues en pop heet dat de “blue note”, een 
opvallende, verrassende noot. Als je hem wegmoffelt, klinkt het wél als een foute noot. (Maar ja, 
wegmoffelen is bij impro sowieso nooit een goed idee. Uit fouten komen de mooiste en 
verrassendste dingen juist.) Ook rare, ‘mislukte’ zinnen kun je herhalen. Daar komt vaak nieuwe 
inspiratie en ideeën uit voort die je anders niet had kunnen bedenken. Professionele 
jazzmuzikanten doen dit ook! Fout is ook in de muziek goud. 

� Herhaal. Herhaal. Herhaal. Herhaal. Herhaal. Herhaal. Herhaal. Niet één of twee keer, maar 
herhaal. Dwing jezelf tot het herhalen van een zin, of een woord, en je dwingt jezelf zo vanzelf om 
die herhaling interessanter – heftiger, verstilder, gepassioneerder, muzikaal gevarieerd – te maken. 
(Geldt in gewoon spel ook. Babbeldebabbeldebabbel kan worden voorkomen door gewoon één 
woord, van de ander of van jezelf, te herhalen. Door herhaling gaat dat woord pas echt 
binnenkomen, krijgt betekenis, en wordt dus echt interessant.) Herhaling geeft rust, nieuwe 
impulsen, nieuwe ideeën, het geeft muzikaliteit, ritme. En door de rust die dat geeft ontstaat vaak 
vanzelf rijm. “Ik ben zo mooi, ik ben zo mooi, zo mooi zo mooi zo interessant; ik ben zo mooi, ik 
ben zo mooi, zo mooi ik ben een diamant!” Herhaal desnoods met kleine variaties. “Ik ben mooi, 
ik ben knap, ik ben schoon, ik ben sjiek, ik ben hip, ik ben stijlvol, ik ben slim, ik ben…” etc 
Luister ook eens naar een willekeurige wereldhit en merk op dat herhaling een enorm belangrijk 
onderdeel van muziek is. 

� Zing meer onder de douche en op de fiets. (En dan niet inhouden als je iemand anders moet 
inhalen. Jij vindt het toch ook leuk als iemand anders op de fiets heel vrolijk zit te zingen? Wat is 
dat dan toch dat we ons wel voor onszelf schamen?) Zing met de radio mee. Voel weer hoe leuk 
zingen is. 


