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Inleiding 

Een zaal vol mensen, de lichten die langzaam dimmen en dan… De eerste bombastische noten van 

een ouverture. Zowel als speler, maker, maar ook als publiek kan ik niet uitdrukken in woorden, wat 

voor gevoel me dat geeft. Dat gevoel en die magie is zo groot, ik kan het slechts uitdrukken in muziek. 

Ik kan er enkel over zingen. 

Hoe mooi is het wel niet is als je een inkijkje krijgt in de ziel van een personage. Niet alleen in tekst, 

maar óók in muziek. Dat is wat voor mij dit genre zo magisch maakt. En dan vooral die momenten dat 

die twee: de tekst en de muziek, samen komen! Kippenvel van top tot teen! Maar naast dat een 

musical goed geschreven moet zijn, moet er natuurlijk ook goed geacteerd worden. Want spel, kan 

soms wat ondergewaardeerd zijn in dit spetterende genre. Ik wil hier als jonge ambitieuze maker 

verandering in brengen. Ik wil namelijk in de musicals die ik ga maken dat het acteren de meest 

vooraanstaande discipline is. Daarom dat ik in dit artikel ga onderzoeken hoe je een musical lied 

speelt. Ik zal dit onderzoeken aan de hand van literatuur bronnen en interviews. Ook zal ik mijn 

waarnemingen proberen toe te lichten aan de hand van een voorbeeld. Het lied: “Astonishing” (Little 

Women original Broadway Cast, 2005, track 12). Om het onderzoek te kaderen zal ik alleen inzoomen 

op een solo nummer. “The soliloguy song,” wordt dit genoemd (Paul Harvard 2013). Duetten en 

ensemble nummers laat ik buiten beschouwing. 

Waarom moet dat gezongen? 

Maar voor we beginnen met het beantwoorden hoe je moet acteren in een musicallied, wil ik eerst 

nog even kijken wat de functie is van het zingen in een musical. Er zijn namelijk een hoop mensen die 

denken dat de liedjes in een musical zomaar gezongen worden wanneer ze worden gezongen. 

Volgens Julian Woolford (2012) is dit alles behalve waar. Door het analyseren van musicals en zijn 

liederen aan de hand van een analyse theorie de ‘monomyth’ zijn er verschillende functies op 

specifieke momenten te herkennen in het vertellen van een verhaal. De monomyth stelt dat er twaalf 

stadia zijn die de basis van een verhaalstructuur vormen. Als je met die theorie naar musicals kijkt, 

lijken er een aantal stadia bijna altijd verteld te worden in een gezongen vorm. Een voorbeeld 

hiervan is dat de held aan het begin van een verhaal bijna altijd een ‘I wish’ lied heeft. Hier worden 

de motieven of wensen van de held voor het eerst kenbaar gemaakt aan het publiek.  In het boek 

‘Acting in Musical Theatre’ schrijven Joe Deer en Rocco del Vera (2008)  dat de factor die alle 

musicalnummers met elkaar verbind het feit is dat ze gezongen worden op de hoogtepunten van het 

leven van een personage. De gebeurtenis of emotie is zo groot, dat er alleen nog maar over gezongen 

kan worden. 

Een goed voorbeeld werd gegeven toen ik sprak met Celinde Schoenmaker (persoonlijke 

communicatie, 11 juli 2017). Zij speelde Fantine in Les Miserables (2013) Op West-End. Een van de 

nummers die dat personage zingt is ‘I dreamed a dream.’  In de stage versie zit dat nummer op een 

andere plek dan in de film (vanwege de haalbaarheid van een pruikwissel). In de stage versie zit 

Fantine redelijk in de put omdat ze net ontslagen is. (musicalbekijker Fan, 2014) In de film 

daarentegen zingt ze het nummer als ze haar haar heeft verkocht, gedwongen als prostituee werkt 

en weet dat ze dood gaat. (sbdjks, 2013) Het drama voor het karakter is vele malen groter en dit 

maakt het zingen van dit nummer veel logischer.  
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Dit geeft weer dat er een daadwerkelijk een grote link is tussen de reis die een personage maakt in 

het verhaal en de reden om dit uit te drukken in een lied. Om dit goed te kunnen vertolken zullen we 

dus eerst het verhaal en het personage verder onder de loep moeten nemen.  

Analyseren 

Aan Daniël Hazel (eerste jaars student Guildhall school of music and drama) stelde ik de vraag waar 

hij begint als hij een nieuw nummer moet instuderen. Hij vertelde dat hij zou beginnen met het 

analyseren van het gehele verhaal. Vervolgens kijkt hij naar de tekst van het nummer en de “reis” die 

het karakter daarin maakt. (persoonlijke communicatie 27 juli 2017) James Michalos (Guildhall 

docent zang en muziek) stelt zelfs dat als je om op de tekst van een nummer te komen het eerst 

moet zingen (en dus de melodie nodig hebt) je het nummer verkeerd hebt ingestudeerd. Je hebt dan 

geen idee wat je zingt. En met precies begrijpen waar je over zingt, daar begint het spelen van een 

nummer mee. (persoonlijke communicatie 4 augustus 2017). 

Joe Deer en Rocco del Vera (2008) geven oneindig veel voorbeelden en tips om het verhaal van een 

personage te analyseren. Een tip die ze geven is dat je altijd zo specifiek mogelijk moet zijn. Alles 

begint bij het lezen van het script. Veel aanwijzingen over een karakter worden weggegeven in de 

woorden die hem zijn toebedeeld. Hoe hij praat, hoe andere karakters tot of over hem praten, maar 

ook de acties die ze doen verklaren veel over de psyche van een personage. Het nummer wat ik 

gekozen heb om te analyseren (Asthonising) komt uit de musical Little Women. Naar het 

gelijknamige boek van Louisa May Alcott uit 1868. Little Women verteld het verhaal van de March 

zusjes. Het hoofpersonage is Jo March. Een jonge vrouw van 19 jaar die ervan droomt om 

thrillerschrijfster te worden. Ze woont in Concord (Massauchusetts) 1868. Ze heeft een hele hechte 

band met haar drie zussen en moeder. Haar familie was ooit van rijke komaf, maar is nu armer. Haar 

vader dient in het Amerikaanse leger. Ze is intelligent, moedig en ambitieus. Ze zou het liefste ook 

studeren net als haar buurjongen Laurie. In de aanloop naar het nummer hebben er zich een paar 

belangrijke gebeurtenissen voorgedaan. Jo’s moeder is weg van huis om Jo’s vader in het ziekenhuis 

op te zoeken. (Hij is gewond geraakt in een gevecht). Om deze reis te kunnen betalen heeft Jo haar 

haar af laten afknippen. Haar ene zus is verliefd en gaat trouwen en haar andere zus wordt klaar 

gestoomd om als gezelschapsdame mee te gaan naar op reis met hun tante. En als kers op de taart 

probeert Laurie Jo te zoenen én ten huwelijk te vragen. Jo wijst hem af. Alles waar Jo ooit zeker van 

was stort in één klap in elkaar. Dan start de muziek… 

Asthonising is in Little Women de finale van de eerste akte. Een belangrijk moment in een musical die 

vaak eindigt in een spektakel groot genoeg om het publiek na de pauze weer terug te krijgen in de 

stoelen. Volgens de monomyth valt dit moment vaak samen met fase 9 “The supreme Ordeal.” Dit is 

het centrale dramatische moment in een verhaal waar de protagonist een metamorfose door gaat en 

vervolgens “herboren” is. Julian Woolford (2008) pagina 160 t/m 166. 

Astonishing 

Nu we wat achtergrond informatie hebben over het verhaal en het personage, kunnen we naar 

nummer zelf gaan kijken. 

Joe Deer en Rocco del Vera (2008) kijken naar een lied alsof het een reis is die een karakter moet 

maken. Dit wordt een objective genoemd. In het geval van Asthonising wil Jo zichzelf overtuigen dat 

ze de moed heeft haar eigen weg te gaan. Paul Harvard (2013) licht deze objectives verder toe in zijn 
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boek Acting Through song. Een handige tool om de mogelijkheden voor acties te vinden in een lied is  

door het op te delen in units. Een zijn verschillende manieren om een tekst te verdelen in units. Eén 

manier is om een nieuwe unit te onderscheiden als de objective van een karakter veranderd. (Bijlage 

A). Iedere objective heeft over het algemeen ook een obstacle. Dit is iets wat een de reis van een 

karakter kan vermoeilijken. Als acteur moet je hier blij mee zijn, volgens regisseur Declan Donnelan. 

“Bad news for a character is good news for een actor.” Een obstakel geeft een acteur namelijk iets te 

spelen. In het geval van Jo zou dit de angst voor verandering kunnen zijn . 

Een andere praktische aanpak om alle verschillende gedachtes in een tekst/lied helder te krijgen is: 

“de tekst te lopen.” Dit is iets wat ik in de cursus Acting through musical aan Guildhall School of 

music and drama veel gedaan heb. Hier zeg je de tekst hardop en loop je door de ruimte. Aan het 

eind van iedere gedachte sta je stil en haal je adem. Bij de nieuwe gedachten begin je weer met 

lopen in een nieuwe richting. Dit maakt de beats in de tekst heel helder en zo voel je het ook in je lijf. 

Muzikaal 

De analyses die we tot nu toe hebben gemaakt zijn tekstueel. Dit had net zo goed van een 

toneeltekst kunnen zijn. De benadering is om en nabij hetzelfde. Maar wat musical natuurlijk musical 

maakt is de muziek. Wat valt daar over te zeggen? Valt dit te analyseren? Ook zonder al te veel 

muziekkennis? Aan Annemette Verspeak (Guildhall hoofdocent stem) vroeg ik hoe zij met haar 

studenten aan een nieuw nummer werkt. Ook zij is van mening dat het analyseren heel belangrijk is. 

Maar de muziek is net zo belangrijks als de tekst. Wat ik een interessante benadering vond is dat zij 

voorstelt om als muzikant te beginnen bij de tekst en als speler bij de muziek. Zo begin je bij datgene 

waar je het minst in onderlegd bent en waarschijnlijk ook het minst comfortabel. Zo staan je 

zintuigen het meeste open. (persoonlijke communicatie 10 augustus 2017) 

Wat in alle drie de literatuurbronnen naar voren komt is één fundamenteel feit: “The music never 

lies.” Alle auteurs stellen dat personages zichzelf of het publiek kunnen voorliegen zoveel als ze maar 

willen, maar de muziek komt altijd recht uit het hart. Het is een één-op-één weerspiegeling van de 

ziel van het personage. Dit kan de woorden van een personage contrasteren of ondersteunen. Als je 

muziek wilt analyseren zijn er drie voornaamste elementen waar je veel spel aanwijzingen in kunt 

ontdekken:  tempo, toonhoogte en dynamiek.  

Tempo 

Het eerste onderdeel waar de muziek iets kan afdwingen is tempo. Paul Harvard (2013) laat een licht 

schijnen op het feit dat dit tempo de snelheid van de gedachtegang van een personage weergeeft. 

Sommige componisten zijn hier heel dwingend in en kunnen dit noteren in hun bladmuziek. Als 

acteur moet je dan meegaan in dit tempo. Wel zou je soms de vrijheid kunnen kiezen door iets 

achter het tempo aan te zingen. Dit wordt ‘back-frasing’ genoemd en wordt veel bij jazz toegepast. In 

Asthonishing begint het eerste couplet in een zeer hoog en gehaast tempo agitato (een Italiaanse 

muziekterm die letterlijk geagiteerd (bewogen) betekent. In de muzieknotatie wordt deze term 

gebruikt om een zeer snel tempo aan te geven.) Jo is hier dan ook in volledige paniek. Haar relaas 

eindigt bij de tekst: “When everything has come apart.” Vervolgens is er een tempo wisseling. Een 

nieuwe gedachtegang start, Jo zoekt naar antwoorden, wat moet ze nu doen? Het tempo is nu rustig, 

in de bladmuziek staat dit aangegeven als colla voce (wat volg de solo stem betekent). Een nieuw 

vast tempo start bij het woord “Asthonishing.” Hier weet Jo weer wat ze moet doen, ze heeft haar 

kracht gevonden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Italiaanse_muziektermen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Italiaanse_muziektermen
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Toonhoogte 

Naast het feit of je wel of niet zuiver zingt kan toonhoogte en vooral een verandering in hoogte ook 

veel zeggen over een lied. Zo stellen ook Joe Deer en Rocco Vera (2008). Het meest gebruikte 

voorbeeld hiervan is een modulatie. De toonsoort waar het nummer in is geschreven veranderd 

omhoog of omlaag. Veel nummers herhalen aan het eind een refrein in een modulatie omhoog om 

zo een groeiende opwinding te creëren.    

Dynamiek 

Diezelfde invloed kan de dynamiek van de muziek hebben. Dit is meestal het element wat het 

meeste vast ligt. Het heeft natuurlijk weinig zin als een acteur heel zacht en intiem zingt als een 

vijftig-koppig orkest op vol vermogen speelt. Als acteur moet je de redenen vinden in spel waarom je 

deze eventuele verschillen in volume kunt onderbouwen. Paul Harvard (2013) Een voorbeeld hiervan 

die het nummer Asthonsing veel kleur geeft is het moment “I’ll find my life in my own way, today.” 

Hier neemt het volume van de zang en de muziek toe in lange aangehouden noten. Jo gaat haar 

geluk achterna en wel vandaag. 

Adem 

Waar de boeken Acting through song en Acting in musicaltheater beide een sterke zelfde mening 

over hebben is: adem! “One thought, one breath” stelt Paul Harvard (p.108). Helaas maakt het 

zingen dit soms een moeilijke regel om na te leven. Om de inhoud van een lange ingewikkelde 

(muzikale) zin over te brengen aan een publiek is het noodzakelijk om zorgvuldig om te gaan met 

adem momenten. Belangrijk is dat je weet waar de zin/gedachte begint en waar hij eindigt. Zowel 

muzikaal als tekstueel. Hierop kun je vervolgens je keuzes baseren. Soms is dit eenvoudig zoals bij 

een punt in een tekst of een rust in de muziek. En soms valt dit niet na te leven door de simpele 

maximale inhoud van je longen. In zulke gevallen moet een acteur wel ademen om een zin uit te 

kunnen zingen, ook al gaat dit misschien in tegen de eerdere “regels. ” 

En hoe nu verder? 

Nu we al het voor onderzoek hebben gedaan binnen het lied kunnen we de vloer op. Het échte werk 

kan beginnen. Volgens Daniël Hazel begint nu het leukste gedeelte. Nu je precies weet wat je zingt 

kun je namelijk gaan experimenteren hoe je dat gaat doen. Op welk woord leg je de nadruk en op 

welk specifiek moment verandert je energie. De sleutel ligt volgens hem dat je hier altijd mee blijft 

spelen. Leg deze keuzes nooit vast, maar blijf hier open naar kijken. Zo kan de regisseur met gemak 

andere dingen van je vragen en kun jij hier als acteur zonder moeite in variëren. Zo kun je het 

herhaalbaar maken, maar wel in het moment blijven. 

Een commentaar op het spel in musical is dat het altijd zo “groots” gespeeld wordt. Volgens Charlie 

Morgan is dat ook niet zo vreemd aangezien er soms een zaal met 2000 man gevuld moet worden. 

Dan is een beweging met de slechts de ogen soms niet voldoende. James Michalos heeft hierop de 

wijze woorden: “It’s never to big if it’s true.” Daniël Hazel beaamd dit en benoemd dat in het 

dagelijkse leven wij mensen nou eenmaal grote emoties kunnen hebben. Dan is het dus ook niet gek 

dat in deze emoties ook op het podium terug komen. Musical is een uitvergrootte versie van de 

waarheid. En zolang je bij de waarheid begint zit je goed. Waarachtig spel is niet relevant aan 

grootte. 
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Conclusie 

In dit artikel heb ik onderzocht hoe je een musicallied speelt. Er is veel voorbereidend werk om goed 

voorbereid op de vloer te staan. Er valt veel te begrijpen over het genre an sich. Waarom men zingt 

en wat voor spelaanwijzingen je kunt vinden in de tekst en in de muziek. Ik denk dat het heel 

belangrijk is voor een acteur dit te begrijpen en dit ook in acht te nemen. Als je als acteur het 

“vreemd” vindt dat je “opeens” moet gaan zingen of als je geen idee hebt waar je nou echt over 

zingt, dan kan een publiek hier natuurlijk al helemaal nooit in mee. Zo is het raadzaam om de 

volledige context van het desbetreffende karakter in het volledige stuk te leren kennen. Vervolgens 

moet er worden ingezoomd op de tekst en de muziek van het gekozen lied. Want zoals Annemette 

Verspeak zei: “If it’s good material all the acting clues will already be in the text and the music.” Alle 

gedachtegangen moeten worden uitgeplozen en hier moet de acteur vervolgens mee de vloer op. 

“One thought, one Breath.” Zegt Paul Harvard (2013) hierover. Het is aan de acteur de reden 

 en de vrijheid te vinden in alles wat al dan niet vast ligt in de vorm van de show, hiermee te 

experimenteren en te zorgen dat dit vers blijft. Daarnaast hoeft men niet bang te zijn dat het spel te 

groot wordt. “It’s never to big as long if it’s true,” is de wijsheid die ik hiervoor heb geleerd.  

Met mijn gekozen lied Astonishing heb ik aan de hand van dit artikel dit voorbereidende werk gedaan. 

Ik kan hiermee nu de vloer op en gaan experimenteren. In mijn documentaire kun je hier de praktische 

kant van zien die naast de interviews hier meer wordt belicht.  
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