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Inleiding 

 

Geroerd, geëmotioneerd, euforisch, staande ovatie, katarsis, in complete vervoering, tot tranen toe 

en enorm geraakt. Er zijn honderden verschillende manieren om een voorstelling te beleven. Bij de 

meeste musicals wordt het publiek meegenomen op een reis die verschillende emoties op kan 

roepen. Sommige karakters kunnen de harten van een publiek winnen, sommige decors doen onze 

monden openvallen en sommige muziekstukken nemen we tot ons op een diepere wellicht  

onverklaarbare manier. Je zou kunnen beargumenteren dat al deze ervaringen strikt persoonlijk zijn 

en dat ieder publiekslid zijn geheel eigen reis maakt. Toch zijn er van die momenten: een 

gezamenlijke zucht, het happen naar adem of een oorverdovende staande ovatie. Op die momenten 

is het voelbaar: een zaal beleeft samen de voorstelling. Die momenten wil ik onderzoeken. Hoe komt 

zo’n moment tot stand? Wat zijn de artistieke facetten die zo’n moment mogelijk maken?  Zijn die 

momenten aanwijsbaar in een voorstelling? Zijn ze elke avond hetzelfde? Zijn deze momenten als 

maker te plannen? 

 

Waarom dit onderzoek? 

Een hele hoop ambitieuze vragen die ik hoop te beantwoorden in deze kleine veertig pagina’s. De 

reden dat ik op dit onderwerp van deze scriptie kwam is onder andere het zien van de musical 

Matilda. Deze musical liet mij tot drie keer toe achter als een soort emotioneel drapje dat na afloop 

even moest bijkomen in haar rode pluche stoel. De voorstelling raakte mij in zowel geëmotioneerde 

als euforische zin en bij iedere voorstelling op dezelfde momenten. Nou kun je misschien stellen dat 

dit gewoon komt omdat ik een emotioneel wrak ben, maar aan het geschater en gejoel van de 

duizend mensen om mij heen te horen, was ik niet de enige.  

 

Wat is dat gevoel? 

Binnen mijn onderzoek ben ik op zoek naar een ongrijpbaar gevoel. Geraakt, ontroerd,  aangegrepen, 

bewogen. Ik zoek naar iets wat een publiek in beweging zet. Je beleeft een musical, je gaat mee in 

het verhaal. Het doet je iets; het raakt je. Het veroorzaakt een reactie. Je pinkt een traantje weg of je 

springt op uit je stoel voor een juichende staande ovatie. En dan nog iets, jij bent niet de enige. Op de 

een of andere manier is het verhaal van het karakter op het podium zo universeel ofwel zo 

overtuigend geacteerd, dat het de gehele zaal verbindt. Iederéén pinkt dat traantje weg, iederéén 

springt op van zijn stoel. Die reactie, dat ongrijpbare, bijna magische gevoel wil ik proberen te vatten 

in mijn onderzoek en noem ik: geraaktheid. 

 

Wat is er al bekend? 

Er zijn verschillende onderzoeken en artikelen over het publiek. In mijn eerste hoofdstuk schets ik 

met wat voor processen het publiek zoal bezig is tijdens het zien van een voorstelling. En ik kan 

verklappen, dat zijn er nogal wat! Er is veel literatuur te vinden over geraaktheid binnen films, maar 

over theater en musical heb ik weinig kunnen vinden. Gelukkig zijn er genoeg boeken over zowel 

musical- als theaterdramaturgie. Vandaar dat ik in het hoofdstuk de vraag wil beantwoorden hoe een 

musical dramaturgisch is opgebouwd. In het derde hoofdstuk schijn ik een licht op wat 
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muziektheorieën die invloed hebben op geraaktheid. Ik wil dan beantwoorden wat de bijdrage van 

muziek is in dit hele verhaal. Ik probeer niet te diep in deze stof te duiken, wees gerust, je hoeft geen 

noten te kunnen lezen om hiermee uit de voeten te kunnen. Vervolgens zet ik mijn experiment in om 

alle bevindingen uit de eerste drie hoofdstukken aan elkaar te knopen. Ik neem Dear Evan Hansen de 

meest recente winnaar van de Tony Awards als proefonderwerp. Binnen dit experiment test ik of een 

los lied net zoveel kan raken buiten de context van het verhaal als binnen de context. Tot slot zal ik in 

het laatste hoofdstuk uitleggen hoe ik al deze theorie heb toegepast binnen het maakproces van mijn 

eindregie. Als eindwerk heb ik de film: Mr Magorium’s Wonder Emprorium bewerkt tot 

familiemusical. Door het beantwoorden van al deze deelvragen en het doen van mijn experiment 

hoop ik mijn onderzoeksvraag: “Hoe raakt een musical zijn publiek?” te beantwoorden! 

 

P.S. voor we beginnen. 

Binnen dit onderzoek zoom ik in op verschillende theorieën en overtuigingen van verhaal- en 

muziekopbouw. Deze theorieën komen uit onze Westerse cultuurbepalingen. Niet-westerse 

voorkeuren en verhaalstructuren laat ik buitenbeschouwing. Ook heb ik het door het genre musical 

automatisch over gesloten verhaalstructuren. Waarom een musical niet open dramaturgisch kan zijn, 

licht ik later toe. 

Tot slot wil ik benoemen dat er omstandigheden kunnen zijn die tot een ander soort geraaktheid 

kunnen leiden. Een “tijdelijke geraaktheid” zou ik het willen noemen. Wat ik hiermee bedoel zijn 

omstandigheden buiten de theatrale werkelijkheid die zaken binnen de theatrale werkelijkheid een 

andere of dubbele betekenis kunnen geven. Zo kun je als publiekslid in je eigen leven net iets mee 

hebben gemaakt wat linkt aan wat je tijdens je theaterbezoek op de planken ziet. Een ander 

voorbeeld is de musical Was getekend Annie MG. Simone Kleinsma vertolkt in deze musical de rol 

van Annie M.G. Schmidt. In deze voorstelling zingt zij het emotionele lied Zonder Jou, waar Annie 

haar man verliest. Door het recent overlijden van Kleinsma’s eigen man krijgt dit lied een extra 

betekenis. Hoe prachtig of droevig deze geraaktheid ook kan zijn, binnen dit onderzoek wil ik deze 

vorm buiten beschouwing laten. Op deze vorm van geraaktheid heb je als theatermaker namelijk 

geen invloed. 
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Wat gebeurt er in het publiek tijdens het zien van een voorstelling? 

 

 

Een avondje uit! Lekker op de pluchen stoelen van een theater. We zitten en we krijgen een paar 

uurtjes aan entertainment voorgeschoteld. We zitten en doen niets… Toch? Wat doe je eigenlijk 

allemaal als je daar “niets zit te doen?” Waar is een publiek allemaal mee bezig? Wat voor processen 

zijn er gaande? 

 

De verbinding van een publiek 

Per toeval kwam ik bij een onderzoek terecht waar mijn mond van open viel. Een onderzoek van W. 

Longman (2017) van de University College Londen, wijst uit dat tijdens een voorstelling de harten van 

bezoekers synchroon gaan lopen. Dit zou vervolgens leiden tot een grotere verbintenis tussen het 

publiek tijdens een voorstelling. Dit werd onderzocht tijdens de voorstelling Dreamgirls in het 

Engelse Savoy Theatre. Het bleek dat de harten tegelijkertijd versnelden en vertraagden op bepaalde 

momenten. Dr Joseph Devlin1 (Encore tickets, z.d.) licht het volgende toe: 

 

 “Usually, a group of individuals will each have their own heartrates and 

rhythms, with little relationship to each other. But during experiences with 

heightened levels of emotion, people’s heartbeats can become synchronised, 

which in itself is astounding.” 

 

Het gaat zelfs nog verder. Volgens de studenten van University College Londen kan het bezoeken van 

een voorstelling dezelfde cardiologische inspanning vragen als 28 minuten cardio training (Encore 

tickets, z.d.). De grootste pieken in de verhoogde hartslag zijn te zien net voor de pauze (hier is de 

hartslag verdubbeld) en net voor de finale. Hier is de hartslag zelfs verdrievoudigd. Als je kijkt naar de 

reactie van het publiek komt dit ook helemaal overeen. Een aantal mensen die deze zomer de 

voorstelling hebben gezien, vertelden mij dat na beide net beschreven pieken de voorstelling 

Dreamgirls een staande ovatie kreeg. Volgens Encore Tickets is dat bijna altijd het geval. 

 

 

De gekleurde lijnen geven de 12 gemeten hartslagen van het publiek weer. Het rode vierkant toont de vereiste 

hoogte voor een gezonde cardio work-out. De vier verticale lijnen geven het begin van de voorstelling, het begin 

en eind van de pauze en het einde van de voorstelling weer (Encore Tickets , z.d.). 

                                                           
1 Het hoofd van de afdeling experimentele psychologie aan University College London. 
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Deze pieken en dalen kunnen samen wijzen op een rijke emotionele ervaring, licht Dr Joseph Devlin 

toe. De pieken ontstaan door diepe emoties of verhoogde energie op het podium. De dalen wijzen 

echter niet op een vermindering van beleving. Door diepe concentratie kan een hartslag flink 

vertragen. Ook zou het er sterk mee te maken hebben dat het om een live voorstelling met een live 

publiek gaat. Dit versterkt de intensiteit van de beleving. 

Deze beide onderzoeken laten zien dat theater meer kan doen dan alleen een “verhaaltje vertellen.” 

Het kan (fysieke) reacties oproepen die niet enkel strikt persoonlijk zijn. Er kan een letterlijke en 

figuurlijke verbinding onder het publiek ontstaan. Maar, wat gebeurt er dan in al die hoofden (en 

harten) van een goed gevulde zaal? 

 

Wat doet een publiek? 

David Edgar (2009) legt op pagina 7 in zijn boek How plays work uit dat wij ons als publiek kunnen 

identificeren met personages. We kunnen meeleven, voor of tegen iemand zijn en geraakt worden. 

Dit heeft allemaal te maken met verwachtingen van het publiek en of deze wel of niet uitkomen. Als 

publiek ben je telkens bezig met het leggen van verbindingen en het vergelijken met het eigen leven. 

Maar men doet meer. Volgens Edgar is het publiek tijdens een voorstelling bezig met: 

 

- Geloofwaardigheid:  

Kennen we soortgelijke situaties en/of personages uit ons dagelijks leven? Zijn de 

geportretteerde handelingen dus mogelijk? 

- Samenhang:  

Klopt het plot? Worden de beloftes die zijn gemaakt, de vragen die zijn gesteld aan het 

begin, later ingewilligd? 

- Vergelijken:  

Door alle verhalen die we ooit hebben gezien en gehoord ontstaat een kader voor onszelf. 

Waar plaatsen we de voorstelling die we op dit moment zien in dat kader?  

 

 

Hiermee stelt Edgar dus dat er altijd een bepaalde mate van geloofwaardigheid en samenhang moet 

zijn. Het verhaal wat een publiek voorgeschoteld krijgt moet kloppen en het moet kunnen. Let wel, 

geloofwaardigheid hoeft niet realistisch te zijn. Als er een wereld word geschetst op het podium vol 

magie kan dit alsnog geloofwaardig zijn. Zolang er in die wereld maar heldere wetten zijn wat wél en 

niet kan en er in de personages herkenbare aanknopingspunten te vinden zijn. Daarnaast zijn we 

volgens Edgar dus continu bezig met het vergelijken van het huidige verhaal met alle andere verhalen 

die we eerder hebben gezien. Hierdoor ontstaan er bepaalde patronen en een zekere 

herkenbaarheid. Bepaalde sprookjes zitten zo in onze cultuur dat we weten hoe ze ongeveer zullen 

gaan aflopen. Als een maker hier mee speelt, door bijvoorbeeld expres een andere kant met het 

verhaal op te gaan, kan dit verassend werken.  
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Meeleven met een personage 

Als ik naar een film of toneelstuk kijk wordt ik bijna altijd gegrepen door één of meerdere 

personages. Soms steelt er zelfs een personage mijn hart, ik leef dan helemaal mee met alle wel en 

wee. Diann Lee Matheson (1981) heeft dit fenomeen onderzocht in haar Thesis: The relationship of 

self-perception and audience members’ perceptions of stage characters. Tijdens een voorstelling leert 

het publiek de personages kennen en gaat vervolgens een relatie met hen aan. Door het 

identificatieproces wat het publiek doorgaat leert hij letterlijk nieuwe dingen over zichzelf. Iemand in 

het publiek leert meer over wie hij is en wie niet. Normaliter in het dagelijks leven is dit een 

uitwisseling van persoon tot persoon als men nieuwe mensen leert kennen. In het theater is dit een 

eenzijdige ontmoeting. Het publiek heeft alle ruimte om stilletjes en anoniem deze introspectieve 

activiteit door te gaan. Wellicht dat hij hierdoor dit proces vrijer en eerlijk door durft te gaan. Zo kan 

hij zelfs tot grotere ontdekkingen komen of dit zonder commentaar juist uit de weg gaan. Ieder mens 

heeft meerdere kanten in zijn persoonlijkheid, meerdere personen in zich. Het zien van een 

voorstelling geeft de ruimte al deze verschillende kanten te onderzoeken.  

In een sociale interactie kan het erkennen van gelijkenis té dichtbij komen. Hierdoor kunnen mensen 

zich ook juist afzetten tegen bepaalde personen uit een soort zelfbescherming. Hier moet ook 

rekening mee worden gehouden als je de vergelijking doortrekt naar theater. Als een personage te 

dicht bij een kant van jou komt, die je liever onderbelicht laat kun je je natuurlijkerwijs afzetten. Ook 

kan zelfacceptatie of het ontbreken hiervan een rol spelen of men zich wel kan (of wil) herkennen in 

anderen. Als men daadwerkelijk in staat is zich te verplaatsten in een ander spreekt men van een 

diepe vorm van empathie. 

 

“When we are seated in the theatre, tears come to our eyes and we feel 

agitated and depressed when we feel within ourselves the movements and 

gestures of an actor whose own part we have been playing. We are in the audience 

and on the stage at the same time.”  

- Robert L. Katz, 1963, p.4  

 

 

Toch betekent dit hele proces niet dat het publiek zichzelf helemaal ‘verliest’ in een karakter of 

verhaal. Het publiek blijft ten alle tijden in staat om met een esthetische afstand te kijken. 

Tegelijkertijd met de empathische interactie is het publiek bezig met het leggen van verbanden in het 

verhaal en het becommentariëren van wat hij ziet. Het publiek blijft in staat een personage te 

onderscheiden van de acteur. Men kan zich enorm frustreren over de acties van een personage, 

maar tegelijkertijd een acteur bewonderen om zijn acteerkunsten. 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Patronen en herkenning 

Wat ook meespeelt in hoe een publiek een voorstelling beleefd zijn compositorische elementen. 

Patronen, vormen en ritmes geven dat wat we zien en horen een betekenis. Peter Brook (1993) 

beschrijft twee fundamentele elementen binnen kunst: 

 

- Concentratie:  

Het fictieve leven in een voorstelling is duidelijker en intenser, omdat het veel 

geconcentreerder (uitvergroot) is dan in het dagelijks leven. 

- Patronen:  

Brook stelt dat sommige wetten en regels over hoeveelheid en ritme tot ons spreken. Deze 

‘wetten’ zijn universeel en zouden smaak en cultuur te boven gaan.  

 

Deze twee elementen kunnen samen bijvoorbeeld afdwingen waar onze ogen naar toe worden 

geleid. Een voorstelling kan spelen met wanneer en hoeveel we van het verhaal voorgeschoteld 

krijgen en waar de focus van de kijker naartoe wordt geleid. Zo heeft een maker dus invloed wat we 

wel en niet zien en herkenbare gebeurtenissen uit het dagelijks leven mooier, dramatischer of 

spannender maken. 

Je zou kunnen stellen dat het feit dat we ritmes en patronen herkennen en zelfs mooi vinden 

cultureel bepaald is. Hier kan geen sluitende uitspraak over worden gemaakt. Het feit dat we 

vierhonderd jaar ons nog steeds kunnen verplaatsen in de stukken van Shakespeare is zeker 

bewonderingswaardig. Maar of dit komt omdat we zo geprogrammeerd zijn dat dit (nog steeds) in 

ons straatje past of dat dit daadwerkelijk over universele en tijdloze thematieken gaat, daar kan een 

heel nieuw onderzoek aan gewijd worden. 

 

Conclusie 

In het dit hoofdstuk heb ik geprobeerd te illustreren waar een publiekslid zoal mee bezig is tijdens 

een voorstelling. Een avondje theater een ontspannen bezigheid? Think again! Zo zie je dus dat een 

publiek met onnoemelijk veel dingen tegelijkertijd bezig is tijdens het kijken naar een voorstelling. 

Zowel bewust als onbewust zijn er processen gaande. Zo zijn we bezig met het wel of niet 

identificeren met karakters, of een verhaal geloofwaardig wordt neergezet en met het vergelijken 

van verhalen en voorstellingen die we eerder hebben gezien. Bijzonder eigenlijk dat we tegelijkertijd 

een “doen alsof spel” kunnen bekijken en hier allerlei gedachtes en waarden aan kunnen verbinden, 

maar ook volledig kunnen worden opgeslokt door ditzelfde verhaal. Wellicht zelfs tot ontroering aan 

toe. 
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Hoe is een musical dramaturgisch opgebouwd? 

 

 

 

Het vorige hoofdstuk gaf een kijkje in de processen waar het publiek mee bezig is tijdens het zien van 

een voorstelling. Nu wil ik inzoomen op een andere rol, die van maker. In dit hoofdstuk gaan we de 

stap maken naar het genre waar het in dit onderzoek om draait: musical. Om je publiek écht te 

kunnen raken met een musical is een van de ingrediënten een goed verhaal!  

Om verhalen en concepten goed te kunnen ontleden wil ik eerst in vogelvlucht iets over 

musicaldramaturgie uitleggen. Allereerst worden in het boek How Musicals work, door Julian 

Woolford (2012) musicals verdeeld in verschillende vormen vanuit een verhaaltechnisch oogpunt: 

 

Book musical:  

Dit is de meest voorkomende soort onder de musicals. In een ‘book musical’ is het verhaal 

het belangrijkst en wordt dit lineair verteld. Er wordt gezongen, er is gesproken dialoog en er 

wordt (meestal) ook gedanst. ‘Book musicals’ kunnen zowel in het genre komedie als drama 

vallen. 

Een aantal voorbeelden: My Fair Lady, Half a Sixpence, The Lion King, Hairspray, Wicked, The 

book of Mormon. 

 

 

Concept musical:  

Een ‘concept musical’ heeft dezelfde ingrediënten als een ‘book musical.’ De voorstelling is 

gebouwd op zang, spel en (meestal) dans. Het verschil is echter dat het verhaal niet de 

boventoon voert en ook niet lineair wordt verteld. Het concept of thema van de voorstelling 

is het belangrijkst. Alle elementen en scènes zijn in geen specifieke volgorde verweven tot 

een holistisch geheel.  

Voorbeelden zijn o.a.: Cats, waar grotendeels ‘character songs’2 worden ingezet en zo een 

revue aan katten verhalen het publiek passeert. Het zijn losse scènes die wel samenhangen, 

maar geen Aristotelisch verhaal vormen. Vele werken van componist Stephen Sondheim 

vallen onder het kopje concept musical zoals: Company, Follies en Assassins. 

 

 

Dance musical:  

Een musicalvorm die erg voor zich spreekt. Binnen de dance musicals is dans een zeer 

belangrijk (ik zou willen pleiten het belangrijkste) onderdeel van de voorstelling.  

Voorbeelden: West Side Story en Newsies (beide dance book musicals, door de lineaire 

verhaalopbouw) en A Chorus Line (een dance concept musical). 

                                                           
2 Een lied om een karakter te introduceren of verder uit te diepen. 
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Jukebox musical:  

Een vorm van musical die de laatste 20 jaar pas populair is geworden, is de ‘jukebox musical.’ 

Bij deze vorm worden bestaande nummers van een band of (pop)artiest gebruikt en om deze 

liedjes heen wordt een verhaal gefabriceerd. Het voordeel van deze musicals is dat er 

automatisch een publiek is, namelijk de aanhang van de desbetreffende artiest(en). Het 

nadeel is dat het plot hierdoor soms het onderspit kan delven, aangezien de nummers al 

bestonden. Om alles passend te maken en in het beste geval ook nog iets toe te laten voegen 

aan de ontwikkeling van personages lukt lang niet altijd. 

Voorbeelden: Mamma Mia, Jersey Boys, We Will Rock You, Bat out of Hell en Was getekend 

Annie MG. 

 

Sung-through musical:  

In deze vorm van musical wordt er niet tot nauwelijks gesproken. De voorstelling is 

doorgecomponeerd en heeft hierdoor het iets weg van opera/operette. Toch verschilt dit 

nog van de opera, in een doorgecomponeerde musical wordt muziek namelijk in moderne 

vormen gebruikt en wordt er met versterking gezongen. 

Voorbeelden: Les Miserables, Jesus Christ Superstar, The Phantom of the Opera, Falsetto’s, 

Rent en Hamilton. 

 

Kan die dramaturgie ook open? 

Bij musicaltheater gaat het in principe altijd om gesloten dramaturgie. Ik kreeg ooit de vraag: bestaan 

er open dramaturgische musicals? Met andere woorden, musicals zonder lineaire dramatische 

ontwikkelingen. Ik moest hier erg lang over nadenken en kwam eigenlijk niet verder dan de eerder 

genoemde ‘concept musicals.’ Deze voorstellingen zijn zeker abstracter dan het gewone lineaire 

verhaal, toch blijven er personages en een heldere samenhang. Er kunnen nog steeds (stukjes) 

verhaal worden verteld in de nummers, of er wordt gereflecteerd door de personages. Binnen 

musicals is er altijd een ontwikkeling in de scènes én in de liedjes, anders is het geen musical. Ik denk 

daarom dat musicals nooit écht abstract en dus niet open dramaturgisch kunnen zijn. Ik denk dat je 

voor dit soort voorstellingen toch naar de buren moet in het vakje muziektheater. 

 

The Monomyth 

Het grootste gedeelte van de musicals valt onder het kopje ‘book musical’ onder te verdelen. Hier wil 

ik dan nog even iets dieper op ingaan. Bronnen van deze verhalen kunnen overal vandaan komen. 

Boeken of films worden bewerkt, historische gebeurtenissen of personen worden onder de loep 

genomen of er wordt een nieuw verhaal gecreëerd. De structuur van de meeste musicals is echter 

gebaseerd op een zelfde opbouw. Vooral in Amerika worden de Aristotelische wetten nog vaak 

nageleefd (denk aan het “standaard” Hollywood filmplot). Een van deze structuren wordt door Julian 

Woolford (2012) uitvoerig beschreven. Deze theorie genaamd de ‘Monomyth’ kun je op veel 

verhalen loslaten. Let wel, deze theorie is in principe bedoeld als analyse model en niet als 

bouwpakket tot een succesformule. Toch ben ik ervan overtuigd dat het bestuderen van 

voorstellingen op een manier als deze kan bijdragen in je eigen maakprocessen. 
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Personages en archetypes 

In ieder verhaal zijn personages te vinden. Ieder personage is uniek, met verschillende 

eigenschappen en talenten. Daarnaast hebben personages in een verhaal ook bepaalde functies en in 

die functies vallen dan weer veel overeenkomsten te vinden. Door deze functies kun je personages 

onderverdelen in een aantal archetypes. In dit geval zijn de beschrijvingen van de volgende 

archetypes bedoeld als (overeenkomstige) essenties van personages en niet als stereotypering. Waar 

stereotypetjes kunnen worden ingezet als een clichématige overdrijving van bepaalde typetjes. 

De belangrijkste en meest voorkomende archetypes (volgens de ‘Monomyth’) zijn: 

 

The Hero: 

Het eerste archetype is de held van het verhaal. De protagonist wel te verstaan. De 

hoofdpersoon hoeft namelijk niet altijd goed te zijn. Sweeney Todd is ook een ‘hero’ ook al is 

hij een moordzuchtige barbier. In sommige uitzonderlijke gevallen zijn er twee of meerdere 

‘heroes’ zoals in Chicago, waar Roxy en Velma beide de ‘hero’ zijn. 

 

 

The Shadow:  

De antagonist, de tegenstander van de ‘hero.’ Net als dat de ‘hero’ niet per definitie goed is, 

is de ‘shadow’ niet per definitie slecht. Zo is in het verhaal van Miss Saigon Ellen de ‘shadow’ 

van Kim, omdat zij beiden verliefd zijn op Chris. Maar dit maakt haar geen slechterik. Daarbij 

is het de laatste jaren ook populair om een soort “spin-off” te maken waar de originele 

‘shadow’ van een verhaal een eigen vertelling krijgt. Het bekendste voorbeeld hiervan is 

Wicked, waar de slechte heks van het westen van The wizard of Oz centraal in het verhaal 

wordt geplaatst en haar kant verteld wordt. 

 

 

The Mentor:  

Een vader, een oma, een toverfee, een geest uit een fles; dit personage geeft vaak wijze raad 

aan de ‘hero.’ Ook dit personage kan goed of slecht zijn, denk bijvoorbeeld aan een ‘shadow’ 

personage die de ‘hero’ “wijze” raad geeft, maar die uiteindelijk een dubbele agenda blijkt te 

hebben. 

 

 

The Shapeshifter:  

Over het algemeen fungeert dit karakter als “love interest” van de ‘hero.’ In veel 

romantische verhalen moeten er eerst veel obstakels en verkeerde opvattingen worden 

overwonnen voor de twee geliefden om elkaar eindelijk te vinden.  
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The hero’s journey 

Nu de (meest voorkomende) personages helder zijn kunnen we naar de verhalen kijken die zij 

meemaken. In de ‘Monomyth’ worden er twaalf stadia geschetst op de ‘reis’ van de held. Deze reis 

kan zowel fysiek zijn, maar ook mentaal. In het volgende overzicht zal ik ook meenemen hoe 

nummers worden ingezet om het verhaal te versterken. Dit vind je terug in de schuingedrukte 

alinea’s. De stadia zijn als volgt: 

 

Prelude/ Ouverture:  

In veel voorstellingen wordt het publiek verwelkomt met een instrumentale inleiding. Hier worden 

een (prelude) of meerdere (ouverture) van de muzikale thema’s voor het eerst ten gehore 

gebracht, om zo de sfeer van de voorstelling te introduceren. 

 

1. The ordinary world: 

Over het algemeen begint een verhaal in een staat van stabiliteit. In deze expositie worden de 

held en de wereld waarin hij zich bevindt, geschetst. Vaak verlangt de held naar iets wat er niet 

is, avontuur, een beter leven, liefde… In sommige (concept musical) voorstellingen is het 

openingslied (nog) niet in de ‘wereld’ van het verhaal. Hier wordt soms meer een vertelfunctie 

gebruikt, waar een personage of het ensemble als een Grieks koor de thematieken inleidt.  

Voorbeeld: Sondheims’ The Ballade of Sweeney Todd (Sweeney Todd: The Demon Barber of 

Fleetstreet, Original Broadway Cast, 1982, track 1). 3 

In een musical wordt de expositie van het verhaal vaak gezongen in een openingsnummer. Dit is 

meestal een groots ensemble nummer, om de sfeer en personages te introduceren én om het 

publiek meteen op het puntje van de stoel te trekken. 

 

2. The call of adventure: 

Er gebeurt “iets” waardoor de net geschetste stabiliteit begint te wankelen. Het motorisch 

moment, om Aristoteles niet over te slaan. Dat “iets,” die gebeurtenis, kan groot of klein zijn. Een 

klein balletje dat begint te rollen waardoor een hele domino aan gebeurtenissen ontstaat. 

Zonder dit moment is er geen conflict en dus geen verhaal.  

In de meeste gevallen wordt in dit stadium de ‘I wish song’ gezongen. In dit nummer leert het 

publiek de held beter kennen en krijgen zij te horen wat de verlangens en doelen zijn van deze 

protagonist. Logischerwijs is dit lied aan het begin van de voorstelling te vinden ergens tussen 

stadia 1 en 4. Hier moet het publiek een band gaan vormen met het hoofdpersoon. Wat opvallend 

is aan praktische alle ‘I wish’ nummers, is dat ze bijna altijd vanuit het positieve zijn geschreven. 

Vol hoop en verlangen zingt een karakter over zijn verlangens,  ook al is de situatie waar hij zich 

in bevindt misschien vreselijk. Op zich heel logisch, aangezien je makkelijker in het verhaal van 

held mee gaat die vol moed is, dan iemand die zwaar depressief is. Maar aangezien ik graag alle 

statements in twijfel trek, ben ik eens nagegaan bij alle musicals die ik ken. Ik kon eigenlijk maar 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=QAWWiYy_frY (Brock Graham, 2013) 

https://www.youtube.com/watch?v=QAWWiYy_frY
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één (succesvolle) uitzondering ontdekken bij de vrij recente musical: Dear Evan Hansen. Hier zingt 

het hoofpersonage een negatieve ‘I wish,’ in het populaire Waving Through a Window (Broadway 

Cast, 2017, track 2)4 Toch denk ik dat het in deze voorstelling wel werkt door de lichte en 

opzwepende muziek en omdat je voor dit punt al een enorme sympathie voor het karakter hebt 

gekweekt.  

 

3. Refusal of the call: 

Het kan zijn, hoe kort dit moment ook kan duren, dat de held even twijfelt aan zichzelf. Het kan 

zijn dat hij even overgehaald moet worden om het avontuur écht aan te gaan. De functie van dit 

stadium is om het drama ietwat uit te smeren, maar is lang niet altijd aanwezig. Meestal wordt 

dit stukje verhaal vertelt in dialoog en wordt er geen (geheel) nummer aan gewijd. 

 

4. Meeting the mentor: 

De held, vol van twijfels heeft een duwtje in de rug nodig. Wat wijze raad en in sprookjes, 

wellicht wat magie! De mentor biedt hulp. Dit stadium is het meest flexibel en wordt daarom 

beschreven als ‘floating stage.’ In veel verhalen wordt de mentor pas later geïntroduceerd rond 

stadium 7. 

Ook de informatie van de mentor wordt vaak verpakt in een lied: een ‘teaching song.’ 

 

5. Crossing the threshold: 

De held is overtuigd en gaat dan nu echt op pad! 

In sommige verhalen vindt hier een fysieke verplaatsing plaats naar nieuwe (onbekende) locaties, 

vaak ondersteund door een lied. In andere gevallen wordt er gezongen over de nieuwe twijfels of 

verwondering of zelfs nieuwe inzichten van de held. 

 

6. Tests, alies and enemies: 

Hier krijgt de held obstakels voorgeschoteld en ontmoet hij nieuwe personages. Deze kunnen 

zowel vrienden als vijanden zijn, iets wat vaak niet meteen duidelijk is. 

Nieuwe en of bij karakters worden vaak (verder) geïntroduceerd doormiddel van ‘character 

songs.’ Deze nummers kunnen wederom ‘I wish songs’ zijn van de desbetreffende personages, 

maar ook meer thematische of plot drijvende functies hebben.  

Daarnaast wordt in dit stadium het verhaal verder verteld in plot- en situatienummers. Deze 

liedjes vertellen letterlijk het verhaal of geven meer informatie en of sfeer van een locatie of 

situatie waar de held zich in bevindt/bevond.  Het verschil tussen een plot- en situatienummer is 

dat een situatienummer de situatie beschrijft, waar het in een plotnummer om de actie gaat die 

nu gebeurt. Een doorgecomponeerde musical bevat logischerwijs veel plotnummers, aangezien 

alle dialoog op muziek is.  Veel situatie nummers zie je vaak terug in musicals met een iets hoger 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=kfnMvo87fQU (Dear Evan Hansen, 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=kfnMvo87fQU
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entertainment gehalte. Deze liedjes zijn dan ook een goed excuus voor een grootse ensemble 

nummers (vaak groots gestagede nummers, en echte crowdpleasers).  

 

7. Preparation for the supreme ordeal: 

Dit stadium is de opbouw naar een piek (in een voorstelling met een pauze). Het is de ‘rising 

action,’ zoals Aristoteles zou zeggen. Als dit moment wordt uitgespeeld wordt hier de twijfel en 

of het gevaar van het aankomende probleem erkent. Dit is suspense die wordt gecreëerd om het 

aankomende moment nog spannender en/of dramatischer te maken. In een niet 

doorgecomponeerde musical is dit moment vaak een dialoog, eventueel met een underscore. 

 

8. The supreme ordeal: 

Dit is hét moment, het grootste obstakel tot dusver. Hier zijn we de gehele eerste helft naar toe 

aan het bouwen en nu breekt het moment aan. Over het algemeen hebben de wensen en 

verlangens die de held eerder uitsprak in de ‘I wish song’ iets te maken met dit moment. De held 

ondergaat een gebeurtenis, maakt hierdoor een metamorfose door en is herboren. Voor een 

musical is een pauze een zeer belangrijk moment. Het is het eerste moment dat het publiek zijn 

ideeën en ervaringen over de musical uit kunnen wisselen. Over het algemeen wordt er tijdens 

een pauze meer gediscussieerd over een voorstelling dan naderhand. Gesprekken gaan na afloop 

toch al snel over in dagelijkse beslommeringen en de weg naar huis. Tijdens een pauze zit je nog 

midden in het verhaal. Daarnaast is de pauze ook een gelegenheid om het theater te verlaten. 

Vandaar dat ervoor gezorgd moet worden dat er genoeg is gebeurd en/of genoeg 

onbeantwoorde vragen zijn voor het publiek om terug te komen. 

De finale van de eerste helft is een zeer belangrijk moment voor de held en wordt natuurlijkerwijs 

geuit in een lied. Vaak is het nummer in de ‘Supreme ordeal’ de finale van de eerste helft van de 

voorstelling. Niet gek dat dit dan vaak ook een (muzikaal) hoogtepunt bevat. Sommige musicals 

zijn zelfs groots geworden door hun finale van de eerste helft, bijvoorbeeld het spectaculaire:  

One day More van Les Miserables. (Original Broadway Cast, 1987, disc 2 track 4). 5 

 

Enter’acte: 

Net als in het begin van de voorstelling wordt het publiek na de pauze vaak weer terug 

verwelkomd door een instrumentaal stuk muziek. 

 

9. Reward: 

Vaak is nu het eerste gestelde doel van de held bereikt. Hij is sterker dan voorheen en heeft waar 

hij voor kwam. Maar hij is er nog niet! Er blijkt een nieuw onvoorzien probleem te ontstaan, 

wellicht zelfs door de eerdere acties van onze held zelf. 

De liedjes in dit stadium zijn veelal reflectief. De held krijgt de kans te genieten en of terug te 

kijken op de nieuwe situatie en de weg die hij daarvoor af heeft moeten leggen. 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=42IQ29b8YIU (dominique padilla, 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=42IQ29b8YIU


17 
 

10. The road back: 

De nieuwe problemen dienen zich aan en de held krijgt door dat de situatie niet zo simpel is als 

hij dacht. Hij moet de rommel (die hij al dan niet zelf veroorzaakt heeft) opruimen! Dit is 

wederom een moment van opbouwende suspense die vaak in dialoog wordt weergegeven. 

In de laatste stadia van de voorstelling wordt er in een musical vaak gebruik gemaakt van een 

zeer krachtig muzikaal ingrediënt: reprises. Een lied wat eerder in zijn geheel is gezongen wordt 

later in de voorstelling herhaald (hier zal ik later in hoofdstuk 3 uitgebreid op in gaan.) 

 

11. The final conflict: 

Dit is de ultieme climax van het verhaal. Met alles wat de held op zijn reis geleerd heeft gaat hij 

het grote “probleem” te lijf. Dit kan een ‘shadow’ zijn die hij letterlijk moet verslaan, maar ook 

bijvoorbeeld zijn eigen ik. 

Het plot komt tot een climax en logischerwijs wordt hier muziek ingezet. Soms volgen er meerdere 

nummers achter elkaar die volledig uit reprises kunnen bestaan. 

Een ander fenomeen in de musicals vindt je in dit stadium terug: ‘The eleven o’clock number.’ (De 

benaming van dit nummer komt nog uit de tijd dat musicals om 20.30 begonnen en rond 23.00 

het grootste en vaak meest memorabele lied ten gehore gebracht werd). Deze showstoppers zijn 

vaak geheel nieuwe nummers, maar soms met quotes die eerder in de show klonken. Zoals 

wellicht het meest bekende (en wellicht beste) voorbeeld: Rose’s Turn, uit de musical Gypsy. 

(Gypsy, London Cast Recording, 2015, track 19)6 Shows die veel gebruik maken van reprises aan 

het einde, hebben meestal geen ‘Eleven o’clock’ nummers. 

 

12. Return to stability: 

Het conflict is opgelost, het probleem is overwonnen (of niet). Hoe dan ook er ontstaat een 

nieuwe stabiliteit. De held heeft een nieuwe plek gevonden of is terug in zijn oorspronkelijke 

wereld, maar is zelf veranderd. Of in sommige gevallen met een “slecht einde” gaat de held weg 

of komt hij te overlijden en ontstaat er een nieuwe stabiele situatie zonder hem. 

Hoe het verhaal van de held ook eindigt de voorstelling moet tot een einde komen 

verhaaltechnisch én muzikaal gezien. Als er een groots ‘eleven o’clock nummer’ is geweest wordt 

er soms intiem met een zacht georkestreerde dialoog een punt gezet. Maar over het algemeen 

besluit een musical  met een lied. De meest voorkomende manier van een finalenummer is een 

reprise van het openingsnummer. Dit geeft de nieuwe stabiliteit letterlijk weer. Maar ook een ‘I 

wish song’ die gedeeltelijk wordt herhaald met de kennis dat de wensen van de held nu zijn 

vervuld. Bij voorstellingen die aanvingen met een beschrijvende proloog is het gangbaar af te 

sluiten met een soortgelijke epiloog. Wat ook het geval kan zijn is dat er een nieuw lied wordt 

ingezet om voorbij de nieuwe stabiliteit het publiek nog wijze raad mee te geven. Zo wordt men 

met zachte hand terug geleid naar het dagelijkse leven, door het net vertelde verhaal aan de 

“gewone wereld” te linken. 

 

                                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=MOTHRn_o5qE (CristianDaM, 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=MOTHRn_o5qE
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Honderdduizend uitzonderingen 

Theater blijft natuurlijk een kunstvorm en geen exacte wiskunde. Er blijven (gelukkig) een heleboel 

grijze gebieden en uitzonderingen op deze theorieën en statements. Voor veel van deze 

uitzonderingen is componist Stephen Sondheim verantwoordelijk. Een schrijver waar nog al eens 

gerefereerd kan worden als “De Shakespeare van de musical.”  

 

“I have been very lucky to have Stephen Sondheim as my champion. He is the 

reason I am doing this role. For me, he is the Shakespeare of musical theatre and 

every night when I sing his speeches I revel in the richness, depth, pain and wit of 

his words.” 

- Imelda Staunton (Hemley, 2015) 

 

Sondheim schrijft namelijk musicalscores die in eerste instantie een stuk minder makkelijk in het 

gehoor liggen dan de “catchy tunes” die je meestal in een musical vindt. Hij is een meester in het 

blootleggen van gevoelens en gedachten van zijn karakters op muziek. Hij zorgt altijd voor een 

ontwikkeling van karakters in ieder lied. Daarnaast is hij meester in zijn muziek te baseren op hoe je 

iets in het normale leven uit zou spreken. Hij luistert naar ritmes en toonverschillen in de spraak van 

mensen en vermaakt dit tot muziek. Hij doet dit alles op een originele manier die zowel muzikaal als 

tekstueel zeer sterk zijn. Een andere kracht van Sondheim is dat hij met zijn muziek een 

tegenkleurende sfeer kan creëren ten opzichte van zijn teksten. Dit kan een zeer komisch, maar ook 

gevoelig resultaat opleveren. Naast het feit dat hij veel concept musicals schrijft, waar de 

‘Monomyth’ moeilijk of zelfs niet op los te laten is, creëert hij vaak voorstellingen in grijze gebieden 

in stijl of vorm.  Ook zijn er voorstellingen waar de chronologie op interessante wijze is gemixt, zoals 

Jason Robbert Browns’ The Last Five Years. In deze voorstelling vertellen een man en vrouw over hun 

relatie in tegengestelde chronologische voorstelling. Zo begint de man met vertellen aan het begin 

van hun relatie en de vrouw aan het eind. Ze komen elkaar in het midden tegen, tevens het enige 

moment waar ze écht contact hebben. Dit om maar aan te geven, dat er veel verschillende soorten 

musicals bestaan buiten de “klassieke book musicals” en dat ook binnen deze verhalende ‘book 

musicals’ oneindig veel variaties bestaan. Iedere voorstelling is gelukkig uniek. 

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik een via de ‘Monomyth’ de structuur en opbouw proberen weer te geven waar 

de meeste musicals op gebaseerd zijn. Ook heb ik verschillende voorbeelden gegeven hoe de muziek 

binnen deze opbouw deel uitmaakt van het geheel dat musical heet. Zo kun je al zien dat er een 

aantal “hoogtepunten” in een verhaal te vinden zijn. Stadium 8 ‘the supreme ordeal’ en stadium 11 

‘the final conflict’ zijn de ultieme hoogte en of dieptepunten van de protagonist. Als wij als publiek 

inmiddels meeleven met het personage, zoals het onderzoek over ‘empathie’ (Matheson, 1981) liet 

zien, kunnen dit soort momenten onze hartslag doen versnellen. Misschien dat dit soort momenten 

kunnen zorgen voor dat kippenvel. Of wellicht zijn het juist de momenten nét na de climax(en), de 

uitwerking of het gevolg van het probleem die ons kunnen raken. In hoofdstuk wil ik dieper ingaan op 

de muziek. Zonder daarmee te diep in de soms ingewikkelde muziektheorie te duiken. Wat voor 

effect hebben deze klanken en noten eigenlijk op ons als kijkers?  
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Wat draagt muziek bij aan geraaktheid? 
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Hoe draagt muziek bij aan geraaktheid? 

 

Nu ik in het vorige hoofdstuk heb laten zien hoe een musical verhaaltechnisch is opgebouwd, wil ik 

nu verder ingaan op de functie van muziek. In de ‘Monomyth’ heb in vogelvlucht benoemd hoe 

muziek vaak wordt ingezet om een stukje verhaal van de desbetreffende musical te vertellen, maar 

er is meer. In dit hoofdstuk wil ik muziek ontleden, zonder al te technisch te worden. Wat doen losse 

tonen met onze hersenen? Wat gebeurt er als er op die tonen woorden worden gelegd? En wat als 

die liederen vervolgens in een specifieke volgorde, een context worden gezet. Is dat wanneer er 

geraaktheid ontstaat?     

 

Muziek 

In de documentaire Score (Schrader 2017) verteld Professor Siu-Lan7 dat bij emoties en andere 

soorten reacties op muziek zijn veel hersenstructuren betrokken. Muziek heeft zeer veel dimensies 

die door diverse hersensystemen worden verwerkt.  Melodie en toonhoogte worden door een 

systeem verwerkt. Timing-aspecten, zoals tempo en ritme, worden door een ander systeem 

verwerkt. Ons lichaam vertoont een fysiologische reactie. Kippenvel is een teken dat er iets in je 

lichaam gebeurt. Er is een systeem, striatum ventrale en nucleus accumbens, dat ons beloont. Deze 

reacties gebeuren ook tijdens ons dagelijks leven, bij dingen als chocolade en seks zie je dat die 

structuren zijn betrokken. Interessant is dat dezelfde aangename gevoelens die we van chocolade 

krijgen door de aanmaak van dopamine, krijgen we ook van muziek. 

 

Gestructureerd geluid 

Om muziek te begrijpen moet je eerst terug naar de basis. In principe bestaat muziek uit niet meer 

dan gestructureerd geluid, bepaalde trillingen die door de lucht bewegen. Deze trillingen worden 

opgevangen in onze trommelvliezen, verwerkt en doorgestuurd in signalen naar onze hersenen. Deze 

puur chemische reactie maakt nog geen muziek. Muziek is meer dan dat. Het zijn unieke 

samenstellingen van noten en structuren, het zijn gedachtes omgezet in een vreemde taal, het is 

emotie en passie, het vertelt ons een verhaal. (Elisabeth Canisius, 2014) Muziek an sich kan je op 

verschillende niveaus analyseren, bij muziek in musicals komen daar nog een hoop elementen bij. 

Ook zullen er altijd gedeeltes blijven die onverklaarbaar zijn. Er is altijd een kwestie van smaak en of 

culturele invloeden. Toch zijn er verschillende soorten wetmatigheden binnen de muziek die de 

meesten van ons luisteraars iets zeggen. Bewust of onbewust.  Zo heb je bijvoorbeeld het verschil 

tussen de twee meest voortkomende toonsoorten mineur en majeur. Majeur wekt bij de luisteraars 

vaak een positief of vrolijk gevoel op, waar mineur meer iets triests in zich heeft. Ook zijn er bepaalde 

intervallen (de afstand tussen twee noten) die worden geassocieerd met een bepaald gevoel. Zo 

bevatten veel bekende “overwinningstunes” reine intervallen. Denk aan de openingstune van 

Indiana Jones. (Roos Dros, 2015) Dit soort associaties en gevoelens die bepaalde klanken oproepen 

hebben zeker effect op de sfeer en klankkleur van muziek. Maar alleen de manier hoe wij deze 

trillingen, dit gestructureerde geluid ontvangen is nog niet genoeg om ons te raken. We hebben iets 

meer nodig, iets wat deze trillingen betekenis geeft: context.  

                                                           
7 Psychologe Kalamazoo College 
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Meer dan muziek, het is een lied 

De eerste vorm van context in de muziek is de samenwerking van muziek en tekst. Hier ontstaat het 

‘lied.’ Een letterlijke omschrijving van het woord lied is als volgt:  

 

“Term uit de muzikale en literaire genreleer voor de aanduiding van een tekst 

(meestal een gedicht) die doorgaans bedoeld is om gezongen te worden met of 

zonder instrumentale begeleiding.” 

- (Letterkundig lexicon coor de neerlandistiek, 2002) 

 

Terug naar het boek How musicals work. Woolford (2012) leg uit dat liedjes in musicaltheater 

dezelfde concentratie vereisen als scènes. Het grote verschil tussen popliedjes en muziek in musicals 

is dat popliedjes bedoeld zijn om meerdere malen op een “luie manier” te kunnen beluisteren, waar 

musicalliedjes slechts éénmaal beluisterd horen te worden in een dramatische context. 

Musicalliedjes zitten vaak muzikaal en of tekstueel complex in elkaar. Dit is waarom componisten als 

Stephen Sondheim of Jason Robbert Brown niet even “lekker wegluisteren” en waarom je over het 

algemeen musicalliedjes niet terug vindt in de top 40. Naast het feit dat de muziek complexer is 

wordt er vaak een (stuk) van het verhaal van de voorstelling verteld. Ook dit is uit zijn context soms 

niet te begrijpen.  

Daarentegen mag de muziek in musicals ook niet dus danig ingewikkeld zijn dat het tijdens een 

voorstelling niet te volgen is. Binnen een show zijn er onnoemelijk veel prikkels die op het publiek 

afgevuurd worden. De liedjes moeten het verhaal en zijn personages dienen en samenwerken met 

alle overige theatrale middelen. 

Het huwelijk in musicalmuziek van tekst en muziek is wat een show vaak kan maken of breken. Het is 

datgeen dat een musical onderscheidt van andere theatergenres en wat letterlijk in de hoofden van 

het publiek na de show rond blijft zingen. Hoe een lied tot stand komt verschilt per schrijver(s) en 

hun werkwijze. Uiteindelijk zijn er twee talen (muziek en tekst) die moeten gaan versmelten. Wat 

belangrijk is, is dat er geluisterd wordt naar hoe mensen praten. Op welke woorden ze nadruk leggen 

in een zin en waar de klemtoon ligt in een woord. Dit is belangrijk voor hoe de woorden in een ritme 

moeten worden geplaatst. Ook speelt rijm een grote rol in gezongen liederen. Rijm maakt het 

luisteren voor het publiek gemakkelijker. Tijdens een voorstelling komen een hele hoop indrukken en 

betekenissen langs. Rijm willigt een bepaalde verwachting in een tekst in. Dit geeft het publiek 

sturing. Maar het kan ook een transitie weergeven. Door bijvoorbeeld in een lied de hele tijd rijm te 

gebruiken en in het laatste couplet niet meer. Dit kan een betekenis geven. Zo zou een karakter 

bijvoorbeeld in de coupletten op rijm aan het dromen kunnen zijn om vervolgens in een opsomming 

zonder rijm weer in de realiteit te belanden. 

Er zijn meer van dit soort “transities” die betekenis geven aan een lied. Deze heb ik uitgebreider 

beschreven in een eerder onderzoek Astonishing (Golstein, 2017). Deze transities zijn onder andere 

overgangen in tempo, toonhoogte en dynamiek. Een heel duidelijk voorbeeld van een transitie in 

toonhoogte in een lied is een modulatie. Aan het eind van een lied wordt een couplet of een refrein 

één of meerdere malen herhaald in een andere (meestal hogere) toonsoort. Dit geeft gevoelsmatig 

een uitvergroting van het enthousiasme of de toename van vastberadenheid van het personage weer 

(Deer en Dal Vera, 2016). 
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Waarom toch altijd dat zingen? 

Op de vraag: “Waarom personages in musicals plots in gezang uitbarsten” zijn meerdere antwoorden 

te vinden. De meest voortkomende verklaring is dat de emoties van een personage zo groot zijn dat 

hij er enkel nog over kan zingen. Het is een uitvergrote manier van het delen van de gedachten of 

psyché van een personage. Je zou dit kunnen vergelijken met een monoloog-interieur. In principe 

moet er altijd een reden zijn waarom het theatrale middel van een lied wordt ingezet.  

Een distinctie die gemaakt kan worden in het gebruik van liedjes is of het karakter wel of niet bewust 

is dat hij zingt. Woolford (2012) zegt hierover dat als een karakter zich bewust is dat hij zingt wordt 

dit ‘diegetic’ genoemd. Een karakter kan bijvoorbeeld in het verhaal optreden. Is het karakter zich 

niet bewust dat hij zingt dan heet dit ‘non-diegetic.’  Verhalen waar veel ‘diegetic songs’ in zitten 

zoals Cabaret of Sister Act zijn logischerwijs makkelijk tot een musical te bewerken. Toch zijn er maar 

weinig musicals die enkel ‘non-diegetic’ of enkel ‘diegetic songs’ bevatten. De meeste voorstellingen 

maken gebruik van een combinatie van beiden.  

Een andere manier om het zingen in een musical te verklaren is dezelfde als hoe je ieder theatraal 

middel verklaard. Het is een code die door de theatermaker wordt geïnstalleerd. Wanneer en 

waarom een personage zingt kan dus per musical verschillen. Net zoals geschreven taal is het 

gewenst dat de stijl van liedteksten in musical consequent zijn en ook overeenkomen met de 

eventuele gesproken tekst. Toch zijn ook hier uitzonderingen op. Neem bijvoorbeeld Spring 

Awakening, gebaseerd op Franks Wedekind’s Frühlings Erwachen. Hier zijn de spreekteksten klassiek 

en de liedjes moderne pop/rock. Dit is echter wel consequent en met een gedachte op deze manier 

geschreven. Het maakt het thema van de worsteling van adolescentie tijdloos.  

Muziek kan automatisch een sfeer of zelfs tijdperk bepalen door de muziekstijl die wordt gekozen: 

rock, klassiek, jazz, middeleeuwse muziek. Wat in een musical ook goed te bewerkstelligen is 

(misschien wel makkelijker dan bij toneel) is dat door de introductie en het gebruik van de muziek je 

automatisch een minder realistische theatertaal creëert. Het wordt voor het publiek hierdoor ook 

acceptabeler om door tijd en ruimte te reizen in (muzikale) transities. 

Deze net genoemde punten laten zien dat er een gedachte zit waarom en wanneer een personage 

zingt. Het is een code die wordt geïnstalleerd door de maker en bij consequent inzetten het publiek 

gemakkelijker naar een andere wereld begeleid. 

Dan is er als laatst nóg een voordeel wat musical heeft boven niet muzikale vormen. Namelijk dat 

een schrijver van een musical gebruik kan maken van twee scripts tegelijkertijd. Er wordt namelijk in 

liedvorm met het publiek gecommuniceerd in tekst én in muziek. Deze twee ingrediënten kunnen 

elkaar versterken, maar ook juist tegenkleuren. Zo kun je subtekst creëren met muziek. Zoals eerder 

benoemd, kan dit zowel komische als dramatische situaties opleveren. Op deze momenten dat de 

muziek en de tekst beiden een ander signaal uitdragen naar het publiek kan ervan uitgegaan worden 

dat de muziek altijd de waarheid spreekt. Een karakter kan (net zoals wij échte mensen) tegen 

zichzelf en anderen liegen tot hij een ons weegt, de muziek zou in zo’n geval altijd de waarheid 

vertellen.  

 

Character motive 

Door tekst toe te voegen aan dat gestructureerde geluid dat muziek heet, krijgt het context. Door het 

in een verhaal te plaatsen krijgt het nóg meer context, het wordt een onderdeel van een groter 

geheel. Zoals eerder genoemd kan de muziek een bepaalde sfeer of tijd afdwingen door de keuze in 
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muziekstijl. Maar dat kan muziek uiteraard ook bij karakters. In musicals worden verschillende 

personages dikwijls geïntroduceerd met een leidmotief, een ‘character motive’ of een ‘musical voice’ 

(Deer en Dal Vera, 2016). Net zoals dat muziek sub tekst kan bieden in het drama kan het dat ook 

voor het karakter. De muziek of de ‘character motive,’ kan al veel weggeven over de aard van een 

personage. Zo kan een slechterik met een vrolijk leidmotief een sullig personage worden en 

bijvoorbeeld minder eng voor jonge kinderen. Of kan een schijnbaar prinsesje een gemene onderlaag 

krijgen door een slinks motief. Ook het stemtype dat gekozen wordt voor een personage kan veel 

zeggen over het karakter. Zo wordt een ‘bas’ meestal ingezet om een oudere man of een slechterik 

te portretteren en is de lichte stem van een ‘tenor’ al gauw de jonge held.  

Het ‘character motive’ van een personage geeft een bepaalde herkenbaarheid van het 

desbetreffende karakter bij het publiek. Dit motief kan net als het karakter groeien in het verhaal. 

Een ander effect wat je met deze motieven kunt bereiken is als ze door elkaar vervlochten worden. In 

de finale van de eerste akte van Les Miserables worden in One Day More alle karaktermotieven één 

voor één bij elkaar gevoegd. Als een grote legpuzzel worden de stukjes gelegd. Iedereen zingt zijn 

motief om alle individuele standpunten en ‘I wants’ op dat punt in het verhaal weer te geven. 

Vervolgens zingt iedereen (inclusief het hele ensemble) de laatste zinnen samen. Deze gedachtegang 

en de angst die ze hiermee uitten is voor alle personages gelijk. Zo worden alle karakters als één volk 

weer verbonden. Met deze bombastische slot zin gaat het publiek veelal met kippenvel de pauze in. 

 

Reprise 

Een ander veel voorkomend fenomeen in de musical is de ‘reprise’. (Deer en Dal Vera, 2016) In een 

reprise wordt een eerder gezongen lied (of muziekstuk) herhaald. Soms is deze versie korter of is de 

tekst of de toon van de muziek anders. Dit is ontzettend nuttig gereedschap voor een musicalmaker. 

Een reprise doet namelijk een appèl op het geheugen van het publiek. Je hebt het lied al een keer 

gehoord in de eerdere context waar het zich in bevond, als je het weer hoort in een nieuwe situatie 

leg je automatisch de link met het eerdere moment. Zo kan doormiddel van een reprise een karakter 

commentaar geven op een eerder idee of gedachte. Dit heeft uiteindelijk wellicht anders uitgepakt.  

Of er is bijvoorbeeld een liefdesrelatie die niet goed af is gelopen? Door met dezelfde muziek te 

zingen als toen de liefde nog in volle bloei was, maar nu bijvoorbeeld een stuk langzamer of in 

mineur ontstaat er emotie. Dit kan een ironisch of dramatisch effect hebben. Reprises kunnen op 

ieder punt in een musical voorkomen, maar zijn over het algemeen aan het einde te vinden als alle 

muzikale thema’s zijn geïntroduceerd. Zo krijgt een reprise het maximale effect. Sommige musicals 

maken veelvuldig gebruik van reprises, vooral doorgecomponeerde musicals.  

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik de kracht van muziek in context beschreven. Ik heb geïllustreerd hoe 

gestructureerd geluid van zichzelf al effect heeft op ons brein en onze emoties. Door dit geluid in een 

context te plaatsen van tekst ontstaat een eerste betekenis. Door de liedjes die hiermee ontstaan 

wederom in een context te plaatsen, die van een verhaal, kunnen de muziek en het drama elkaar 

gaan versterken en zo tot kippenvel momentjes leiden.  
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Kan een los lied net zoveel raken buiten de context van het verhaal? 

 

 

 

De uitverkoren test-musical 

Voor mijn experiment heb ik één musical als onderwerp genomen, namelijk: Dear Evan Hansen. Deze 

musical is momenteel erg populair in Amerika en heeft vele prijzen gewonnen waaronder zes Tony 

Awards. De voorstelling gaat over Evan, een highschool senior die lijdt aan angststoornissen en erg 

sociaal onhandig is. Ondanks dat is hij wanhopig op zoek naar contact en erkenning. Als een 

klasgenoot Connor Murphy in het bezit komt van een brief die Evan aan zichzelf schreef voor een 

therapie opdracht en zelfmoord pleegt, raken de ouders van de jongen in de veronderstelling dat 

Evan zijn beste en enige vriend was. Evan raakt verstrikt in deze leugen die als maar groter en groter 

wordt. 

Ik heb voor deze musical gekozen omdat het ten eerste een musical is die mij erg raakt en waarvan ik 

denk dat het een kwalitatief goede voorstelling is. Het ‘book’ is erg sterk, de voorstelling was ook 

overeind gebleven als toneelstuk. Toch brengt de muziek de voorstelling  naar een nog hoger level. 

Daarnaast vind ik dat Ben Platt, die de rol van Evan Hansen vertolkt, een buitengewone prestatie 

neerzet. Dear Evan Hansen is een actuele voorstelling. Het raakt thema’s aan als sociale druk door 

social media, eenzaamheid, depressie en zelfmoord. Niet bepaald de thematieken waar de meeste 

mensen aan denken bij een “standaard musical.”  Het is een show met een moderne popscore, waar 

het verhaal altijd leidend blijft. Het gaat altijd over het persoonlijk drama van de centrale personages. 

 

Hoe het experiment is vormgegeven 

Binnen het experiment heb ik 14 personen tussen de 22 en 64 jaar met verschillende theater en 

musicalexpertise vragen gesteld (bijlage 1). Ik vraag ze eerst een kort fragment te bekijken.8 In dit 

fragment hoor je het nummer Words fail (Dear Evan Hansen, Broadway Cast, 2017, track 12) en zie je 

Evan zijn leugen opbiechten aan de familie Murphy. Voor het fragment start, heeft Evan net zijn 

leugen opgebiecht en hebben de Murphys gekwetst gevraagd: “Waarom?” Het filmpje start op het 

punt dat Evan zich enkel nog verontschuldigt tegen de Murphys en tegen zichzelf. In dit losse 

fragment zijn er totaal geen aanknopingspunten wat er minuten voor de start van het fragment is 

gebeurd. Je ziet enkel de nawee van de emoties van Evan. Ik stelde mijn proefpersonen de vraag wat 

ze zagen, wat ze hoorde en of dit fragment ze raakte? Daarna vroeg ik iedereen de volledige 

registratie te bekijken en hier wederom na afloop vragen over te beantwoorden. Dit waren vragen of 

je mee kon leven met Evan en zo ja, vanaf welk punt? Of je je eventueel zelfs kon identificeren? Of 

Ben Platt “goed” speelde? Wat criteria zijn voor goed spel? En of er andere karakters waren met wie 

je een connectie had? Als laatste vroeg ik terug naar het korte fragment. Of je nu andere dingen zag 

en of hoorde en of het fragment je meer raakte.  

Mijn hypothese binnen dit experiment is dat het korte fragment sommige mensen wel zal raken door 

de grote emoties en door de dynamiek in de muziek, maar dat er een diepere geraaktheid ontstaat 

door de context van het verhaal. Het fragment is het emotionele hoogtepunt van het personage. 

                                                           
8 http://stagedork.com/pages/watch.php?id=59&vidid=144# van 42.39 tot 47.41 (Dear Evan Hansen, z.d) 

http://stagedork.com/pages/watch.php?id=59&vidid=144
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Daarom verwacht ik dat als je tijdens de voorstelling empathie hebt ontwikkeld voor Evan (of je 

misschien zelfs kunt identificeren met hem), zoals het onderzoek van Matheson (1981) illustreerde, 

dat dit moment je hoogstwaarschijnlijk zal raken. Toen ik de voorstelling de eerste twee keer zag was 

dit voor mij namelijk ook een erg emotioneel punt. De kwetsbaarheid van het personage en de 

herkenbare thematieken van eenzaamheid en onzekerheid raakte mij diep. Tranen met tuiten, om 

het zo maar te zeggen! Vandaar dat ik erg benieuwd ben of dit daadwerkelijk om universele thema’s 

gaat of dat het enkel een persoonlijk onderwerp is dat enkel mij raakt. Eigenlijk als ik er nu tijdens 

het schrijven over nadenk, geloof ik dat door het zien van deze voorstelling en dit specifieke moment 

de vraag van deze scriptie is ontstaan.   

 

Het losse fragment 

Het is interessant te zien dat bij het eerste onderdeel, het korte fragment, de helft van de 

bevraagden zelf een context voor het fragment bedenken. Ik denk dat wij mensen een natuurlijke 

hang naar betekenis hebben en dit dan ook (bij het ontbreken hiervan) zelf invullen. Hier komen 

interessante verhalen uit. Zo denken een aantal mensen dat Evan niet in dezelfde tijd of ruimte is als 

de Murphys, omdat ze hem negeren. Flashbacks of een geestenverschijning worden gesuggereerd. 

Ook denken wat mensen dat het fragment gaat over een mislukte liefdesrelatie tussen Evan en de 

dochter van de Murphys of om een coming-out. Waar iedereen het unaniem over eens is, is dat Evan 

in een diep dal zit en erg emotioneel en kwetsbaar is. Ook al is de betekenis of context niet helder, 

het gevoel van de scène blijkt bij iedereen over te komen. 

Waarschijnlijk daarom dat het fragment 10 van de 14 bevraagden bij het eerste keer kijken al raakt. 

Dit ontstaat volgens de proefpersonen door de kwetsbaarheid van het karakter, de herkenbare 

thematiek in de tekst en puur door de grote emoties van het personage. Dit is iets wat ik in eerste 

instantie niet verwacht had, maar wat eigenlijk heel logisch is. In een interessant artikel (Pawlowski, 

2016) over het onderzoek van Jeffrey Zacks9 wordt uitgelegd waarom films ons zo kunnen raken. Eén 

van de onderdelen die tot geraaktheid kan leiden is de ‘Mirror Rule.’ Zoals het woord al verklapt 

kunnen wij mensen ons automatisch blijer voelen als we een glimlach op andermans gezicht zien. 

Hetzelfde geldt voor verdriet. In het fragment zien we Ben Platt zijn karakter met veel emoties in zijn 

fysiek en stem neerzetten. Dit alleen is dus al een reden die leidt tot geraaktheid. Opvallend is wel 

dat vooral de musicalliefhebbers onder de ondervraagden beschrijven hierdoor geraakt te worden. 

De meer doorgewinterde toneelkijker beschrijft ook juist een afstand te voelen door het “groteske 

spel” van Platt. Zij beschreven juist meer geraakt te worden in de zachtere momenten in het lied.  

 

De uitslag 

Na het zien van de volledige voorstelling geven 13 van de 14 proefpersonen aan mee te leven met 

Evan. Het eerste moment van hechting met het personage vindt op verschillende punten plaats in de 

eerste 15 minuten van de voorstelling. Vanaf de allereerste monoloog van Evan tot het motorisch 

moment waar Connor de therapiebrief van Evan meeneemt. Meer dan de helft van de 

ondervraagden geeft aan zich zelfs te identificeren met het personage. Ondanks dat dit niet te 

controleren valt zou je kunnen concluderen dat deze personen het meest geraakt worden door de 

voorstelling. De reden dat ik dit toch benoem is door hoe gepassioneerd deze mensen beschreven 

geraakt te worden door wat Evan meemaakt. Maar zoals eerder benoemd kan ik dat niet als officiële 

                                                           
9 Professor psychologie en hersenwetenschap. 
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conclusie trekken. Alle ondervraagden geven aan ook mee te leven met de andere karakters, maar 

niet altijd evenveel als met het hoofdpersonage. Vooral de moeder van Evan werd veelvuldig 

genoemd. Opvallend is dat vooral de ouders onder de ondervraagden aangeven mee te voelen met 

de volwassen personages. Iets heel logisch natuurlijk, maar dat had ik van te voren nog niet bedacht. 

 

Op de belangrijkste vraag, degene waar het experiment om draait, is het overgrote deel het eens. Op 

de vraag of het korte fragment na het zien van de voorstelling meer raakt bevestigen 12 

proefpersonen dat dat het geval is. Iedereen geeft aan dat door de context van het hele verhaal het 

losse fragment veel meer op zijn plek valt. Het was al helder dat Evan het heel moeilijk heeft op het 

punt waar het fragment start. Het gevoel en de wanhoop kwam los al over. Maar nu door de 

achtergrond informatie wordt ook het “waarom” duidelijk. De woorden krijgen een onderliggende 

betekenis: een subtekst. Het wordt nu duidelijk dat dit het eerste moment is in de voorstelling waar 

Evan eerlijk is tegen zijn omgeving en vooral ook tegen zichzelf.  

 

Uit de uitkomst van het experiment kun je dus concluderen dat geraaktheid eigenlijk al kan ontstaan 

door een los fragment. Een los nummer in dit geval. Door de emoties die geloofwaardig worden 

gespeeld en de muziek die met veel dynamische verschillen bijdraagt aan deze emotie. Toch ontstaat 

de overtreffende trap pas bij de context. Door het verhaal mee te krijgen en het belang van een 

situatie krijgen de woorden en noten die een karakter zingt een diepere betekenis. Het is precies die 

geraaktheid waar ik naar opzoek ben in dit gehele onderzoek. 

 

Waarom dit moment raakt 

Wat nu nog rest is de vraag: hoe dan? Dat er geraaktheid ontstaat in de musical Dear Evan Hansen is 

duidelijk. Ook dat geraaktheid versterkt wordt door betekenis is helder. Maar wat maakt dit moment 

dan zo, dat het de ondervraagden en mijzelf ontroert  

Even terug naar de dramaturgie! In bijlage 2 en 3 heb ik een analyse gemaakt waar de ‘archetypes’ 

en de ‘Monomyth’ getoetst zijn aan deze voorstelling. Hier kun je zien dat het moment van het korte 

fragment in het elfde stadium valt: ‘the final conflict.’ Alle problemen van het hoofdpersonage 

hebben zich opgestapeld en in deze scène volgt de uitbarsting. Evan biecht zijn leugen op en raakt 

hiermee alles kwijt. Hierdoor blijft hij achter met datgene wat hij het meeste vreest: zichzelf.  

Als je kijkt naar de muziek dan wordt er in het nummer gebruik gemaakt van een reprise. De eerste 

zinnen van het ‘anthem’ van Evan worden herhaald. De eerste vier zinnen van zijn ‘I want song’ 

Waving through a window: 

 

“Cause I've learned to slam on the brake 

Before I even turn the key 

Before I make the mistake 

Before I lead with the worst of me.” 

- (Pasek & Paul, 2015) 
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Interessant is dat geen van de ondervraagden in het experiment hier iets over opschreef. Wellicht 

dat de vragen of je (na het zien van de volledige voorstelling) iets anders in het korte fragment zag of 

hoorde niet uitnodigde voor een observatie als een reprise. Wellicht dat men dit niet bewust opvalt. 

Het herhalen van deze zinnen na de hele confessie is naar mijn inzicht wel een van de redenen dat dit 

stuk raakt. Deze belofte die Evan voor zichzelf stelt is namelijk precies het tegenovergestelde van wat 

hij heeft gedaan. Hij is wel meegegaan in een moment waar hij niet over nadacht. Sterker nog, hij 

heeft misschien wel voor het eerst in zijn leven meer van zichzelf laten zien. Hij heeft een masker 

laten vallen naar de Murphys waardoor hij hetgeen kon doen waar hij het meest naar verlangt: 

contact maken. Alleen was dit alles één grote leugen. Die dramatiek, die kennis is wat dit tot een 

emotioneel moment maakt. Dit wordt vervolgens versterkt door de muziek die vol 

dynamiekverschillen zit én door briljant spel. 

 

Ben Platt 

Bijzonder is dat alle ondervraagden het unaniem eens zijn dat Ben Platt zijn karakter goed speelt. 

Ondanks dat er door de doorgewinterde toneelkijkers wat kanttekeningen worden geplaatst bij de 

uitvergrootte speelstijl, vinden ook zij dat Platt binnen die stijl vakmanschap laat zien. Er is 

uitsluitend waardering voor hoe gedetailleerd Platt zijn fysiek inzet om de angstige en sociaal 

onhandige tiener te portretteren.  Ook zijn veel van de ondervraagden onder de indruk hoe hij vol 

emotie zingt. Het zijn ingewikkelde nummers die hij zeer geëmotioneerd vertolkt, zonder dat zijn 

zang hieronder lijdt.  

In een interview in het boek Dear Evan Hansen, through the window (Green en Evans, 2017) vertelt 

Platt (op pagina 33 t/m 37) dat hij voor het nummer words fail zeer veel training heeft gehad. Hij 

vertelt dat iedere beweging, iedere ademhaling, ieder moment dat hij slikt tot op de millimeter is 

vastgelegd. Dit omdat het anders technisch niet mogelijk is om te zingen én te huilen tegelijkertijd. 

Uit het experiment blijkt dat deze bijna wiskundige manier van zingen niet ten koste gaat van het 

spel. Het spel blijft “geloofwaardig” volgens de ondervraagden. Bij de geoefende kijker wekt dit zelfs 

nog meer respect op. Dit bevestigd het onderzoek van Matheson (1981) dat het publiek tegelijkertijd 

meegenomen kan worden door het verhaal als dat het waarde toe kan hechten aan een 

acteerprestatie. 

 

Is dat niet vals? 

Opvallend is dat bijna de helft van de ondervraagden iets benoemen over “vals zingen.” In het 

fragment kun je horen dat Platt soms net naast de toon zit. Interessant is dat al de bevraagden die 

hier iets over opschrijven dit juist extra mooi vonden. Het raakte ze nóg meer. Dit is iets waar ik me 

persoonlijk ook erg in kan vinden. Er zijn vast meerdere manieren om dit te verklaren, maar ik 

vermoed dat dit iets te maken heeft met het waarderen van hard werken. Door het zien dat een paar 

momenten niet perfect zijn krijg je nog meer waardering dat de overige 95% wel goed gezongen 

wordt. Misschien geeft dit het iets menselijks. Of Ben Platt bewust dit of onbewust inzet valt niet te 

achterhalen. Wel lijkt het meestal een bewuste keuze. Soms lijkt hij te kiezen om de emotie even de 

boven toon te laten voeren. Door soms iets te schreeuwen, te zeggen, te grommen of hoe je het ook 

wilt noemen en vervolgens weer toonvast verder te zingen. Dit toont zowel menselijkheid als 

vakmanschap.  
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Hoe heb ik de theorie ingezet in mijn eigen werk? 

 

 
In dit laatste hoofdstuk wil ik aan de hand van mijn eindwerk nog wat zaken toelichten die ik tijdens 

deze scriptie heb onderzocht. Afgelopen hoofdstukken heb je als lezer kennis kunnen maken met de 

theoretische achtergrond van dit onderzoek. In dit hoofdstuk maak ik de koppeling naar de praktijk 

door toe te lichten hoe het onderzoek mijn maakproces heeft beïnvloed. Tijdens het maken van mijn 

eindwerk heb ervoor gekozen een bestaand verhaal als uitgangspunt te nemen en deze te bewerken 

tot musical. Nieuw musical materiaal is niet eenvoudig te ontwikkelen en duurt doorgaans jaren. Om 

het mijzelf niet te moeilijk te maken koos ik ervoor een bestaand verhaal te bewerken. De keuze viel 

uiteindelijk op de film: Mr Magorium's Wonder Emporium (Gladstein, Garavente & Helm, 2007). De 

reden dat ik voor deze film koos is omdat het een hoopvol verhaal is vol verwondering. Dat is dan 

ook het doel dat ik met al mijn voorstellingen wil bewerkstelligen. Ik wil mijn kijkers groot en klein 

betoveren en even meenemen uit de realiteit. Dit omdat ik vind dat iedereen moet kunnen blijven 

dromen. Daarnaast vind ik de boodschap die onder het verhaal ligt, dat je in jezelf moet geloven, een 

boodschap waar ik heel diep in geloof.  Voor ik een korte synopsis geef, wil ik graag even een kleine 

side-note maken. Tijdens het bewerken van het verhaal heb ik ervoor gekozen om twee rollen een 

andere naam te geven. Molly Mahoney is Hanne Hazel geworden en Eric is gewijzigd naar Bram. Voor 

het gemak zal ik het in dit gehele hoofdstuk de nieuwe benamingen gebruiken.  

 

 

Synopsis 

Het verhaal gaat over de magische speelgoedwinkel van meneer Magorium. Magorium is een 

bijzondere man van meer dan 200 jaar oud. Hij heeft voor een leven lang schoenen gekocht en nu is 

zijn laatste paar versleten. Hij is dus van plan de wereld te verlaten. Hanne Hazel, de 22 jarige 

leerlinge van Magorium, moet zijn opvolger worden. Maar voor dat kan gebeuren moet Hazel eerst 

in zichzelf gaan geloven. Hazel voelt dat ze “vast zit” in het leven en in het schrijven van haar muziek. 

Magorium geeft haar een houten kubus die haar moet helpen verder te komen.  Ondertussen is 

Magorium in het geheim druk bezig met het voorbereiden van zijn vertrek en om dit in goede banen 

te leiden huurt hij een accountant in, Henry. Henry is totaal wereldvreemd in de magische realiteit 

van de winkel, Hazel heeft dan ook direct een hekel aan hem. Bram daarentegen, ziet een kans op 

vriendschap. Het negenjarige jongetje kan namelijk geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten en 

heeft geen vrienden. Hij is altijd in de winkel te vinden en helpt Hazel en Magorium graag een 

handje. Langzaam maar zeker komt de waarheid van Magorium’s vertrek aan het licht en Hazel raakt 

in paniek. De winkel is het ook niet bepaald eens met zijn vertrek en komt letterlijk en figuurlijk in 

opstand. De winkel krijgt een hevige driftbui en verliest vervolgens langzaam al zijn kleur. Hazel 

probeert Magorium over te halen om te blijven, door hem alle mooie dingen van het leven te laten 

zien. Ondertussen groeien Bram en Henry dichter naar elkaar als Bram hem over weet te halen mee 

te doen in een “doen alsof spel.” Magorium neemt afscheid van Hazel en verlaat op magische wijze 

de winkel. Hazel blijft alleen achter en wil de winkel verkopen. Bram hoort dit en schakelt Henry in 

om haar tegen te houden. Henry ziet de kubus en vraagt wat het is. Hazel en Henry raken in een 

discussie over magie en uit frustratie laat Hazel het blokje bewegen. Hazel heeft de magie in zichzelf 

gevonden, is eindelijk in staat haar compositie af te maken en brengt de winkel terug tot leven. 
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Keuzes 

Toen ik de film voor de eerste keer zag was er één moment wat mij in het bijzonder raakte. Het 

moment wanneer Magorium afscheid neemt van Hazel. Hij doet dit doormiddel van een metafoor 

hoe Shakespeare de dood van King Lear omschreef: “Met de simpele woorden: ‘Hij stierf.’” Mijn 

grootste missie was dan ook om in het bewerken de emotie van deze scène intact te houden en 

misschien zelfs te vergroten. Ondanks dat ik de verhaallijn wat wilde inkorten en uiteraard naar een 

musical wilde vertalen, moest de verhaallijn blijven kloppen en bouwen naar dit specifieke moment. 

Tijdens het bewerken had ik vrij snel de keuze gemaakt om een vertaling naar een ‘book musical’ te 

maken. Ik had een mooi lineair verhaal als basismateriaal en had geen behoefte dit door de war te 

gooien. Dit had geen toevoegende waarde gehad. Ook had ik vrij snel besloten om geen tot weinig 

dans te integreren, omdat dit niet de kracht is van mijn spelers. Nog iets wat ik een mooi gegeven 

vond van de film is dat alle vier de hoofdkarakters een reis doormaken. Drie van de vier karakters 

(Hazel, Henry en Bram) groeien in het verhaal en leren van Magorium (die een mentor voor hun allen 

is) en van elkaar. Als maker had ik dan ook de luxe dat ik vrij gemakkelijk van 'hero' had kunnen 

wisselen. Ik had kunnen kiezen om meer in te zoomen op Henry en zijn reis als 'hero’s journey' 

kunnen kiezen. Toch heb ik dat bewust niet gedaan, omdat het moment waar het mij om gaat, het 

moment dat mij raakt het meeste effect heeft als Hazel het hoofdpersonage is. Als Magorium sterft 

was dit voor Henry of Bram geen ramp geweest, maar voor Hazel is het einde van de wereld en als 

het goed is ook voor de kijker. Vandaar dat ik er voor gekozen heb Hazel als ‘hero’ te behouden.  

Aangezien ik een speelduur van ongeveer 70 minuten wilde maken, betekende dat dat mijn 

spanningsboog ook korter zou zijn dan de gemiddelde musical. Eigenlijk maak ik een eenakter in 

plaats van een musical met een pauze. Daarnaast gaat onze ‘hero’ niet op reis. Hazel erkent het 

probleem dat Magorium weg zal gaan namelijk niet. Dit betekent dat ‘the refusal of the call’ pas 

wordt ingelost op het moment dat Magorium weggaat. Aan de andere kant kun je zeggen dat het 

“niet op reis willen” een reis op zich is. Toch laat ik de ‘Monomyth’ bij deze voorstelling buiten 

beschouwing. Zoals eerder benoemd kun je een analyse volgens het ‘Monomyth’ model van de 

voorstelling Dear Evan Hansen in Bijlage 3 vinden. Om mijn verdere keuzes omtrent deze voorstelling 

weer te geven (en de manier hoe ik muziek heb ingezet om het verhaal te vertellen) heb ik een 

overzicht per scène gemaakt. Ik vertel kort wat er per scène gebeurt en licht toe hoe ik tot deze 

keuzes gekomen ben. 

 

 

 

Scène: Inhoud: Toelichting: 

Pro-

loog 

Hazel probeert te componeren, 

maar dit mislukt. Bram leidt het 

verhaal in als verteller. 

Hier wordt het muzikale lijntje van Hazel geïntroduceerd. 

Dit zal een leidraad zijn voor haar als personage. 

1. 

 

Hazel vraagt advies aan 

Magorium. Magorium geeft 

haar de verwonderkubus. 

In deze scène  wordt de fundatie van de relatie tussen 

Hazel en Magorium gelegd. Het publiek moet meegaan in 

de warme familiaire band die de personages tot elkaar 

hebben. Dit is essentieel om het “raak moment” te laten 

werken. 

2.  

 

 

Opening van de winkel (lied) + 

introductie Bram en Henry 

Ik heb ervoor gekozen om een productienummer in te 

zetten om de staat van stabiliteit van de winkel weer te 

geven. Mijn componiste heeft voor een bijzondere 
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maatsoort gekozen om de “quirkiness” van de winkel en 

van de karakters weer te geven. Ook hebben alle 

hoofdkarakters een eigen motiefje. Deze zingen ze door 

elkaar heen en zullen later terugkomen op andere 

momenten in de voostelling. 

3A. 

 

Magorium verteld aan Henry 

dat hij de wereld zal verlaten. 

Eigenlijk is dit het motorisch moment, ‘the call of 

adventure.’ Het verschil is alleen dat onze ‘hero’ hier nog 

niet van op de hoogte is. Wij als publiek daarentegen wel.  

3B.  De winkel vertoont de eerste 

weerstand waardoor Magorium 

Bram afwijst om te knikkeren.  

Hazel en Henry worden 

geconfronteerd met elkaars 

verschillen (lied) 

In het duet van Henry en Hazel worden de verschillen van 

de personages zowel tekstueel al muzikaal weergegeven. 

De muzikale lijnen worden eerst individueel 

geïntroduceerd en lopen vervolgens door elkaar heen. Aan 

het eind van het lied zingen beide karakters dezelfde zin. 

Dit is een voorbode van het feit dat ze in het verhaal nader 

tot elkaar zullen komen. Hier schrikken ze dan ook beide 

van. 

4.  Hazel probeert te componeren 

met hulp van de kubus, maar dit 

werkt niet. 

Magorium spreekt zijn zorgen 

uit tegen de winkel. 

Bram vertelt dat hij zo graag 

een vriend wil. (lied) 

Het lied van Bram is een klassieke ‘i wish song.’ Tijdens dit 

lied speelt Hazel piano en spreekt Magorium zijn zorgen 

over de winkel uit. Iedereen zit in zijn eigen wereld, maar 

door de ‘I wish’ van Bram kan het publiek de link leggen 

dat de dingen waar de andere karakters mee bezig zijn ook 

wensen zijn.  

5.  Bram probeert aansluiting te 

zoeken bij Henry. 

Magorium vertelt aan Hazel dat 

hij de winkel aan haar 

overdraagt. Hazel schrikt 

hiervan. De winkel krijgt een 

driftbui. 

Tijdens het gesprek van Bram en Henry klinkt de ‘I wish’ 

van Bram op de achtergrond. Dit om zijn wens om 

vrienden te maken voor het publiek te versterken. 

 

Instrumentale muziek van de driftbui start in als Hazel zegt: 

“Omdat u magie heeft, en ik… niet.” Dit is de 

onderliggende angst van dit personage en de reden 

waardoor de winkel in opstand komt. 

6.  Magorium, Henry, Bram en 

Hazel hebben een 

spoedvergadering over de 

problemen in de winkel. (Lied) 

 

Aan het eind benoemd Henry 

het testament van Magorium, 

waardoor Hazel begrijpt dat hij 

niet zomaar “vertrekt.” 

De muziek heeft veel gemeen met de instrumentaal die 

klonk tijdens de driftbui. Nu wordt er echter gezongen en 

vooral geruzied. De zanglijnen zijn kort, gaan door elkaar 

heen en maken elkaar af. Dit om standpunten en vooral de 

onenigheid tussen Hazel en Henry weer te geven.   

7.  Uit paniek sleept Hazel 

Magorium naar het ziekenhuis. 

Ze wil weten of hij ziek is. 
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Henry spreekt zijn zorg uit over 

de ziekenhuis rekening, 

waardoor Hazel woest wordt. 

Magorium blijkt niet ziek te zijn. 

Hazel begrijpt dit niet. 

8.  Henry biedt zijn excuses aan. 

Henry en Hazel komen nader 

tot elkaar. 

 

9.  Hazel probeert Magorium alle 

leuke dingen in het leven te 

laten zien in de hoop dat hij 

besluit te blijven. (lied) Dit blijkt 

niet te werken. 

Dit is het tweede productienummer. Een vrolijk lied, om 

het publiek even te laten ademen. 

10.  Henry en Bram zijn samen aan 

het werk in de winkel. Bram 

nodigt Henry opnieuw uit om te 

spelen. Uiteindelijk lukt dit hem 

(lied) 

In dit lied worden er veel tekstuele grapjes gemaakt om 

ondanks dat de twee karakters nu samen spelen toch het 

verschil in leeftijd weer te blijven geven. 

11.  Magorium neemt afscheid van 

Hazel en spreekt haar toe met 

een paar laatste wijze woorden. 

(lied) 

Dit is het potentiële “raak moment” van de voorstelling. 

Door de zachte manier van praten/zingen en de 

optimistische manier van praten over de dood hoop ik dat 

het dramatische gegeven van sterven wordt verlicht met 

hoopvolle acceptatie. Het verliezen van een geliefde is een 

onderwerp wat herkenbaar (of in ieder geval bekend) is 

voor iedereen. Daarnaast is de band tussen Hazel en 

Magorium heel sterk. Het feit dat Hazel denkt Magorium 

nodig te hebben en daarnaast zielsveel van hem houdt als 

een vader figuur is zichtbaar gemaakt voor het publiek. 

Hem verliezen is zichtbaar pijnlijk, daar hoeven verder 

geen woorden aan vuil worden gemaakt.  

Qua muziek heb ik niet voor een reprise gekozen, maar 

nieuwe muziek geïntroduceerd. Dit omdat de toon van de 

metafoor die Magorium gebruikt een nieuw verhaal is en 

een nieuwe kant van zijn personage laat zien. Na het lied 

zit er nog een stuk instrumentaal waaronder Magorium 

onder een sneeuw van glittertjes zijn schoenen uittrekt en 

de winkel (door de zaal) verlaat. Deze muziek linkt aan het 

openingslied. Dit is een vorm van een reprise, een middel 

ingezet om het publiek te herinneren aan het begin van het 

verhaal toen er nog een stabiele realiteit heerste. 

12. Hazel blijft alleen achter en wil 

de winkel verkopen. Bram hoort 

dit en wil haar tegen houden 

met zijn kersverse beste vriend. 
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13. Samen met Henry probeert 

Bram Hazel tegen te houden. 

Henry vraagt wat het blokje 

hout voor moet stellen. Hazel 

vertelt over de magische 

krachten van de kubus. Henry 

gelooft haar niet waardoor 

Hazel’s overtuiging van de 

magie groter wordt. Ze laat het 

blokje zweven. Ze ontdekt haar 

eigen magie. Onder de muziek 

van haar compositie (die ze nu 

wel af kan maken) komt de 

winkel weer tot leven. 

Tijdens de gehele voorstelling worden de magische 

momenten ondersteund door muziek en/of geluid. Dit 

omdat de “magie” in de voorstelling onlosmakelijk 

verbonden is met muziek. Hazel gelooft niet in haar eigen 

magie en kan om diezelfde reden haar compositie niet 

afmaken. Als ze aan het eind haar overtuiging vindt 

beweegt het blokje op een underscore. Als ze dit door 

krijgt en doelbewust het blokje beweegt start haar 

muzikale motief. Dit keer gaat de muziek verder waar hij 

voorheen steeds stopte. Er klinkt één grote reprise van alle 

muziek die de kijker tot nu toe heeft gehoord. Alle 

motieven zijn namelijk deel geworden van Hazel en dus 

ook van haar muziek. Deze verbinding zit dus zowel in de 

verhaallijn als in de muzikale dramaturgie. Tijdens de 

muziek komt de winkel weer tot leven, komen Henry en 

Hazel nader tot elkaar en herhaalt Bram de monoloog uit 

de proloog. Het lijntje is rond. Alle karakters staan naast 

elkaar met nieuwe kennis en nieuwe moed. 

 

 

In dit schema kun je lezen dat de muziek verweven is met het verhaal op twee niveaus. Zowel door 

het feit dat ik gekozen heb voor het genre musical, maar ook door het feit dat muziek heel belangrijk 

is voor het hoofdpersonage. Dit maakte dan ook dat ik dit verhaal zo geschikt vond om te bewerken 

tot musical. Wat het interessant maakt is dat het dus niet gaat om een klassieke musical 

verhaalstructuur. De ‘I wish song’ ligt bijvoorbeeld niet (direct) bij het hoofdpersonage en onze ‘hero’ 

verzet zich hevig tegen haar reis. Door onder andere deze redenen  maakt het dat de ‘Monomyth’ 

niet geheel toepasbaar is. Toch kun je wel aanwijzen dat het “raak moment” net als bij de 

voorstelling Dear Evan Hansen op een kritiek punt ligt. Het is in beide voorstellingen het emotionele 

dieptepunt van het hoofdpersonage. Het verschil is echter dat Evan zelf over dit moment en het 

gevoel wat hij daarvan krijgt zingt en Hazel dit alleen uit in stil spel. Een interessant vervolg 

onderzoek was geweest of dit dan ook verschil uitmaakt. Of het meer raakt als de pijn direct door het 

lijdende personage wordt geuit. Helaas valt dit niet te testen omdat mijn voorstelling op het moment 

van mijn experiment nog niet af was. Ik verwacht dat als je beide voorstellingen naast elkaar zou 

leggen dat Dear Evan Hansen meer zou raken. Dit omdat de aanloop naar het desbetreffende 

moment een stuk langer is dan bij mijn eigen voorstelling. Ook is Dear Evan Hansen over het algeheel 

een stuk dramatischer dan mijn voorstelling waar humor en luchtigheid meer op de voorgrond staan. 

Aan de andere kant wijst mijn experiment ook uit dat een los moment an sich ook al in staat kan zijn 

te raken. Het korte fragment ontroerde immers 10 van de 14 ondervraagden. Wellicht dat het “raak 

moment” in mijn eigen voorstelling ook wel een tranentrekker blijkt te zijn. Volgens de theorie zou 

het moeten kunnen. Alle ingrediënten zijn er: duidelijke motieven waarom het “erg” is wat je ziet, 

een verhaallijn waar problemen zich opstapelen, een held die in een (emotioneel) dieptepunt zit, een 

onderwerp dat invoelbaar is, muziek die het moment ondersteund en elementen van een reprise in 

zich heeft en het tegenkleuren van een zielig moment met hoopvolle woorden en beelden. Zullen de 

tissues nodig zijn? De tijd zal het leren. 
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Conclusie 

 

Binnen dit onderzoek ben ik aan de dappere, misschien wel idealistische zoektocht begonnen naar 

wat er in de hoofden van het publiek gebeurd. Ik heb geprobeerd te vatten hoe geraaktheid (zowel 

emotioneel als euforisch) ontstaat. Er zijn veel verschillende bewuste en onbewuste processen 

gaande in de hoofden en lijven van het publiek. Zo zouden de harten van het publiek  meer 

synchroon gaan lopen en op dezelfde momenten pieken in hun ritmes vertonen. Ik heb in kaart 

gebracht dat er tussen het publiek en de personages op het podium een eenzijdige sociale interactie 

ontstaat. Er wordt afgewogen of je gelijkenissen herkent bij een personage met je eigen persoon. 

Herkenning kan leiden tot een diepe vorm van empathie. Toch blijft er altijd een afstand. Het publiek 

is ten alle tijden in staat het verschil te zien tussen de eigen en de theatrale werkelijkheid. Naast de 

band die wordt gesmeed tussen de personages en het publiek zijn wij mensen erg gevoelig voor 

patronen. Bepaalde ritmes en vormen passen binnen onze cultureel bepaalde smaak en zien wij als 

esthetisch mooi. Tijdens het zien van een voorstelling ben je als publiek naast het volgen van het 

verhaal dus met verschillende bewuste en onbewuste processen bezig. In de volgende twee 

hoofdstukken heb ik geschetst hoe een musical verhaaltechnisch en muzikaal is opgebouwd. 

Doormiddel van het analyse model de ‘Monomyth’ heb ik geprobeerd de opbouw van de meeste 

‘book musicals’ inzichtelijk te maken. In het hoofdstuk ‘Muziek’ heb ik geschetst hoe muziek als 

‘gestructureerd geluid’ al een effect kan hebben op onze hersenen. Door dit geluid echter in de 

context van een lied of zelfs in de context van een voorstelling te plaatsen ontstaat er een huwelijk 

dat musical heet. Door verhaal en muziek samen in te zetten ontstaan er effecten die ons kunnen 

ontroeren. Muziek geeft herkenbaarheid die een verhaal kan versterken. Door bijvoorbeeld muziek 

te herhalen in een reprise of door een leidmotief te koppelen aan een personage. Deze herhaling 

doet een appèl op het geheugen van het publiek. Er worden dan al bewust of onbewust verbanden 

gelegd in het verhaal. De muziek is hier de verbindende factor. 

In het experiment werden deze bevindingen bevestigd. Muziek kan (in dit geval in liedvorm) uit zijn 

context mensen al raken. Het korte fragment uit Dear Evan Hansen raakte zonder de kennis van het 

verhaal driekwart van de ondervraagden. Na het zien van de volledige registratie waren de 

ondervraagden het echter eens dat het korte fragment nóg meer raakte. De overtreffende trap van 

de ontroering ontstond door de context en de aanloop van het volledige verhaal. Er ontstond een 

diepere betekenis. Dat het uitgekozen korte fragment uit Dear Evan Hansen tot geraaktheid leidt bij 

13 van de 14 ondervraagden valt te wijden aan een opsomming van: het meeleven met een 

personage, geloofwaardig spel en een verhaalstructuur waar muziek en plot elkaar versterken. 

Alle kennis en theorieën die ik heb geprobeerd te bundelen in mijn onderzoek kun je als maker, kijker 

en speler gebruiken om voorstellingen te analyseren en om te maken. Ik ben ervan overtuigt door 

veel naar bestaande voorstellingen te kijken en te analyseren hoe ze werken je als maker veel kunt 

leren. Er is ontzettend veel goed musicalmateriaal te vinden, zowel diepgaand als puur gericht op 

vermaak. In beide vormen zit een schoonheid en een bruikbaarheid voor jou als maker. Zo heb ik 

voor het maken van mijn eigen voorstelling veel geput uit de kennis die ik de afgelopen jaren heb 

opgedaan tijdens mijn onderzoeken naar musical. In mijn laatste hoofdstuk van dit onderzoek heb je 

kunnen lezen hoe een aantal keuzes tot stand zijn gekomen. Ik durf met zekerheid te zeggen dat ik 

me zonder dit onderzoek bewust zou zijn geweest hoeveel dramaturgie er in de muziek van een 

musical zit. Ook heb ik geleerd hoe je muziek in kunt zetten om je verhaallijn te versterken en 

emoties bij je publiek te vergroten.  
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Met dit onderzoek hoop ik bij te dragen aan een bewustwording van makers (zowel musical- als niet 

musicalmakers). Door beter te begrijpen hoe musicals in elkaar zitten en in te zien dat hier 

dramaturgisch goed over na is gedacht, zullen makers hopelijk verhaaltechnische sterke producten 

maken. Dit kan wellicht wat verdedigend klinken, maar ik heb dan ook gemerkt dat er binnen de HKU 

(en de theaterwereld in het algemeen) behoorlijk wat kritiek is op musicals. Er wordt voornamelijk 

gekeken vanuit het kader wat mensen kennen, een logisch principe. Het probleem is alleen dat dit 

kader vaak niet zo breed is. Dit is zo ontzettend jammer, aangezien er veel te leren valt van dit genre. 

Ook als je persoonlijk niets met musical hebt. Er zijn ontzettend veel wetten over verhaalstructuren 

zoals de gene die ik beschreven heb in hoofdstuk 2 die eveneens in de toneel- en filmwereld worden 

gebruikt. Musical is er als genre een ster in om deze wetten veelal met succes te benutten. Niet voor 

niets dat er zoveel vast publiek is dat jaarlijks naar musicals gaat. Dat wil niet zeggen dat dit genre 

perfect is. Ook ik als liefhebber zie de gebreken. Zo kan er soms te vluchtig om worden gegaan met 

de opbouw van personages en kunnen er soms keuzes worden gemaakt die niet altijd een artistieke 

reden hebben.  

Ik hoop dan ook dat mede theatermakers geprikkeld worden om opnieuw naar dit genre te kijken. 

Door verhaalstructuren en de bijdrage van muziek beter te begrijpen en bewust te zijn wat het effect 

hiervan kan zijn op een publiek, hoop ik de basis van de musical inzichtelijk te maken. Vanuit deze 

basis kan er namelijk weer een experiment ontstaan en eventuele nieuwe vormen en of 

samenwerkingen. Er zijn onnoemelijk veel richtingen die je met dit veelzijdige genre op kan, maar om 

te kunnen experimenteren vind ik dat je eerst een degelijke basis moet hebben. Die basis hoop ik 

aangeboden te hebben met dit onderzoek. 
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Bijlage 1: De vragenlijst 

 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Zie je vaak theater, zo ja wat voor genre vooral?: 

 

Kijk nu het 1e filmpje: Kort fragment DEH 

En beantwoord vervolgens vraag 1 t/m 3 

 

1. Wat zie je? 

 

 

2. Wat hoor je: 

 

 

3. Raakt het je? Zo ja, waarom? 

 

 

Kijk nu de hele voorstelling:  

Keer daarna terug naar dit bestand voor vraag 4 t/m 14 

 

 

4. Wat vond je van de voorstelling?  

 

5. Leefde je mee met Evan? Zo ja waarom?  

 

6. Identificeerde je je met Evan? Hoe beïnvloed dat je manier van kijken? 

 

7. Als je met Evan meeleefde, vanaf welk moment in de voorstelling?  

 

8. Leefde je (misschien nog wel meer) mee met andere karakters? 
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9. Vond je dat de acteur (Ben Platt) goed speelde? Waarom? 

 

 

10. Wat zijn voor jouw criteria voor goed spel?  

 

 

11. Als je terug denkt aan het korte fragment, wat zie je nu, nu je de hele voorstelling hebt 

gezien?  

 

 

 

12. Als je terug denkt aan het korte fragment, wat hoor je nu, nu je de hele voorstelling hebt 

gezien? 

 

13. Als je terug denkt aan het korte fragment, is dit voor jou de climax van het verhaal? Of is dat 

er een ander stuk uit de voorstelling? Zo ja, waarom? 

 

14. Wat deed het korte stukje nu met je? Raakt het je meer, het zelfde of minder dan eerst keer? 

En waarom? 

 

 

 

- Wil je nog iets kwijt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 



41 
 

Bijlage 2: De archetypes van Dear Evan Hansen 

 

Naam: Archetype: Toelichting: 

Evan 
Hansen 

Hero Evan is de protagonist van het verhaal. Hij lijdt aan 
angststoornissen en is sociaal onhandig. Zijn grootste ‘I want’ 
is contact maken. 

Zoe 
Murphy 

Shapeshifter Zoe is Evan’s “love interest.” Dit wordt al duidelijk in de 
openingsmonoloog van Evan waarin hij verteld verliefd op 
haar te zijn, maar niet weet hoe hij haar aan moet spreken. 
Zoe is een van de weinige lichtpuntjes voor Evan. 

Connor 
Murphy 

Shadow/ 
mentor 

Connor is de broer van Zoe en zit net als Evan hevig in de 
knoop met zichzelf. Hij is paranoia en duwt Evan in een van 
de eerste scènes. Na Connor’s zelfmoord zien we hem nog 
een aantal keer verschijnen als een stem in Evan’s hoofd. 
Deze “stem” rechtvaardigt de leugens van Evan en spoort 
hem aan zijn gedrag voort te zetten.  

Evan zelf Shadow Wat ook noemenswaardig is is dat naast Connor er nog een 
grotere ‘shadow’ in deze voorstelling is en dat is Evan zelf. 
Zijn eigen gedachtes en angsten zijn eigenlijk het grootste 
obstakel dat Evan moet zien te overkomen.  

Larry 
Murphy 

Mentor De vader van Zoe en Connor leert Evan hoe hij een 
honkbalhandschoen speel klaar moet maken in de ‘teaching 
song:’ to break in a glove. Hier is hij een vaderfiguur voor 
Evan die Evan nooit heeft gehad. 

Cynthia 
Murphy 

 De moeder van Connor en Zoe valt als enige niet in te delen 
als ‘archetype’ volgens dit model. Zij heeft namelijk geen 
directe dialoog of liedjes met Evan. Zij vervult wel een 
moederrol voor Evan, maar dit is niet zichtbaar te zien in een 
van de scènes. 

Heidi 
Hansen 

Mentor De moeder van Evan kan tot het einde van de voorstelling, 
maar moeilijk haar ‘mentorrol’ vervullen. Ze probeert voor 
Evan te zorgen, maar dit drijft hen in eerste instantie alleen 
maar verder uiteen. Na Evan’s grote “break down” op de 
climax van de voorstelling blijft ze echter voor hem klaar 
staan. Dit verteld ze hem in haar emotionele ‘teaching song:’ 
So big so small. 

Jared 
Kleinman 

Mentor/ 
trickster 

Jared is de neef en (door familiebanden) verplichte vriend 
van Evan. Evan deelt al zijn problemen met Jared, die hem op 
zijn manier advies geeft. Uiteraard is dit hopeloos advies die 
Evan’s situatie alleen maar erger maakt. Dit maakt Jared de 
komische noot van de voorstelling. 

Alana Beck trickster Een klasgenoot van Evan. Door haar enorme gedrevenheid 
de beste van de klas te zijn is ook zij op haar manier sociaal 
erg onhandig. Ook dit brengt luchtigheid in de voorstelling. 
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Bijlage 3: De ‘Hero’s journey analyse’ van Dear Evan Hansen 

 

In het volgende schema heb ik de voorstelling Dear Evan Hansen samengevat en 

onderverdeeld in de twaalf stadia van de ‘Monomyth.’ De schuingedrukte zinnen geven 

weer wanneer er een lied is ingezet. De nummers zijn te vinden op de Broadway opname: 

Dear Evan Hansen, Broadway Cast, 2017. 

 

Stadium: Toelichting: 

1. The ordinary 
world 

De voorstelling opent met een monoloog van Evan. Hij schrijft een brief 
aan zichzelf als opdracht voor zijn therapeut. De brief begint met: “Dear 
Evan Hansen, Today is going to be a good day and here’s why…” 
Evan’s moeder spoort hem aan in zijn eindexamenjaar (dat vandaag 
begint) nieuwe vrienden te maken. Ze geeft hem een stift om zijn 
gebroken arm te laten signeren.  
 
Bij de Murphys aan de ontbijttafel zien we hoe broer en zus bekvechten 
en hoe hun moeder hier niet mee om weet te gaan. 
  
Beide moeders vragen zich af hoe met hun tieners te communiceren in 
het ‘opening number:’ 1. Anybody have a map? 
 
Op school worden alle karakters geïntroduceerd. Niemand tekent 
Evan’s arm. Connor duwt Evan omver.   
 
In Evan’s ‘I wish song:’ 2. Waving through a window, zien we hoe 
wanhopig hij contact probeert te maken.  
 
Aan het eind van de dag schrijft Evan wederom een brief voor zijn 
therapeut. Connor vindt de brief bij de printer. Hij tekent Evan’s gips en 
wil de brief overhandigen, maar ziet dan iets over Zoe in de brief. 
Connor wordt paranoia en rent weg met de brief. 

2. The call of 
adventure 

De volgende dag wordt Evan bij de directeur geroepen waar hij de 
ouders van Connor ontmoet. Zij vertellen hem dat Connor zelfmoord 
heeft gepleegd. Ze denken dat Evan’s brief Connor’s zelfmoordbrief is. 
En omdat hij geadresseerd is aan “Dear Evan Hansen” denken ze dat 
Evan Connor’s enige vriend was. 

3. Refusal of the 
call 

Evan vertelt het verhaal aan Jared. Ook vertelt hij dat de Murphys hem 
hebben uitgenodigd om te komen eten. Jared zegt dat hij de leugen 
niet erger moet maken. 

5. Crossing the 
threshold 

Tijdens het diner bij de Murphys praat Evan uit medelijden zijn mond 
voorbij. Hij maakt de leugen alleen maar groter en zegt dat hij en 
Connor beste vrienden waren en vooral veel mailcontact hadden.  
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Hij schets een prachtig beeld van een dag die ze samen deelden op de 
appelboomgaard in het lied: 3. For forever 

4. Meeting the 
mentor 

Nu Evan heeft gezegd dat hij veel mailcontact had met Connor helpt 
Jared hem deze mailtjes te faken in de komische ‘teaching song’:           
4. Sincerely me 

6. Tests, allies 
and enemies 

Cynthia Murphy is erg geëmotioneerd door de e-mails. Ze bieden haar 
troost. 
Zoe heeft nooit een goede band gehad met haar broer gehad en wil niet 
om hem rouwen: 5. Requiem 
 
Evan is steeds vaker bij de Murphys thuis, omdat zijn eigen moeder 
altijd aan het werk is. 
 
Zoe vraagt Evan waarom zij werd genoemd in de zelfmoordbrief van 
Connor, omdat ze dacht dat haar broer haar haatte. Evan liegt dat hij 
en Connor het juist heel vaak over haar hadden: 6. If I could tell her.  
 
Uit een impuls kust hij haar. 

7. Preperation 
for the supreme 
ordeal 

Op school merkt Evan dat mensen Connor beginnen te vergeten.  
 
Connor verschijnt als een stem in Evan’s hoofd. Hij spoort Evan aan om 
ervoor te zorgen dat mensen hem niet vergeten, want als ze hem 
vergeten zullen ze Evan ook vergeten. Evan bedenkt een plan om samen 
met Alana en Jared de organisatie “The Connor Project” op te richten. 
Hiermee willen ze Connor’s nagedachtenis in ere houden. De Murphys 
vinden dit een goed idee: 6. Disappear 

8. The supreme 
ordeal  

Op de aftrap van “The Connor Project” wordt Evan gedwongen te 
speechen. Dit is een hel voor hem, vanwege zijn angststoornis. 
 
De speech wordt gefilmd en gaat vervolgens viral: 7. You will be found. 
Overweldigd door alle recente gebeurtenissen kust Zoe Evan. 

9. Reward Evan en Alana pitchen het idee om met “The Connor Project” geld in te 
zamelen om de vervallen appelboomgaard te heropenen.  
 
Evan’s moeder vraagt naar de het filmpje van de speech van Evan. Ze 
vraagt waarom hij nooit iets heeft verteld over Connor. Evan wijdt het 
aan het feit dat ze nooit thuis is. 
 
Evan begint steeds meer deel uit te maken van de Murphys. 
In de zachte ‘teaching song:’ 8. To break in a glove, raakt hij hechter 
met Larry Murphy. 
 
Evan is bang dat Zoe hem wil dumpen. Zoe zegt dat ze dat niet wil. Ze 
zegt dat hun relatie niet meer over Connor moet gaat, maar enkel over 
hun samen in het liefdeslied: 9. Only us. 

10. The road 
back 

Evan en Jared krijgen ruzie over Evan’s nieuwe populariteit.  
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Heidi is als verassing voor Evan uitgenodigd bij de Murphys thuis. De 
Murphys willen Evan’s collegegeld betalen, omdat ze weten dat Heidi 
dat zelf niet kan. Heidi wil dit niet aannemen en is boos dat Evan heeft 
gelogen dat hij al die tijd bij de Murphys heeft doorgebracht. 
 
Alana begint inconsequenties te vinden in de mails van Evan en Connor. 
Evan vraagt Jared dit voor hem op te lossen. 
 
Heidi en Alana zijn boos en Jared dreigt Evan te ontmaskeren: 10. Good 
for you 
 
Evan weet niet wat te doen. Connor verschijnt weer en zegt dat hij niet 
opeens de waarheid kan gaan vertellen. Zeker aangezien Evan niet eens 
eerlijk tegen zichzelf kan zijn. Connor confronteert Evan met zijn 
gebroken arm. Evan heeft al die tijd gezegd dat hij uit een boom was 
gevallen. Connor zegt dat dat ook een leugen is. “Did you fall? Or did 
you let go?” 
 
Evan wil het goedmaken met Alana, maar zij zegt hem niet meer nodig 
te hebben. Uit paniek geeft Evan Connor’s zogenaamde zelfmoordbrief. 
Alana zet deze online. 

11. The Final 
Conflict 

De brief gaat wederom viral, alleen dit keer is er geen positieve 
response. De Murphys worden overladen met haatmails en 
telefoontjes. Er ontstaat een grote ruzie aan tafel. 
 
Evan kan het niet meer aan en biecht zijn leugen op: 11. Words fail. De 
Murphys lopen boos weg. Dan zingt Evan rechtstreeks naar het publiek 
en is voor het eerst in de voorstelling eerlijk. 

12. Return to 
Stability 

Thuis zit Heidi op Evan te wachten. Ze heeft de brief gelezen en weet 
dat het Evan’s eigen therapie brief is. Ze voelt zich schuldig niet gezien 
te hebben hoe slecht Evan zich voelde.  
 
Heidi belooft er vanaf nu voor hem te zijn net zoals vroeger toen hij 
klein was in het ‘eleven o’clock number:’ 12. So big/ so small. 
 
Een jaar later ziet Evan Zoe weer op de heropende appelboomgaard. 
Evan biedt zijn excuses aan. Zoe neemt dit aan en verteld dat het haar 
familie dichter bij elkaar heeft gebracht, ook al was het een leugen. 
 
Evan schrijft zichzelf één laatste brief, waarin hij zichzelf accepteert:   
13. Finale 
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