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Een echte artiest weet hoe te verdwijnen in 
het voetlicht 
Over tekst, muziek en uitvoering 

WAT B E D O E L T D E Z A N G E R ? Het is een vraag die niet vaak meer wordt 

gesteld. In de jaren zestig waren er de Dylan-exegeten die zich nachten-

lang bogen over diens vaak moeilijk verstaanbare teksten vol  slang en 

merkwaardig idioom. 'God zij geprezen - het poplied is eindelijk volwas

sen geworden,' merkte Joni Mitchell op toen ze diens 'A Hard Rain's Gon

na Fall' voor het eerst hoorde.1 Het was het startsein voor verdieping van 

de poptekst - niet langer waren obligate voorstellingen van liefde en auto's 

een voorwaarde. Dylan bewees dat het mogelijk was om over werkelijk 

alles te zingen. In de jaren zestig en zeventig, met Dylan als lichtend voor

beeld, maakte de singer/songwriter school - de uitvoerend componist die, 

spaarzaam begeleid door akoestische gitaar of piano, teksten zong die als 

belangrijker leken te worden beschouwd dan de vaak kale, op traditionele 

folk-leest geschoeide muziek. Popteksten werden geciteerd, op muren 

en in schoolagenda's geschreven en vervulden voortaan de rol van het ge-

vleugeld woord. Naast de ijdele wereld van de Top 40 en zingende kappers-

hoofden bevinden zich nog steeds een paar artiesten voor wie tekst even 

belangrijk is als muziek. Zij bevinden zich aan de zijlijn vanwege hun 

nobele, misschien ook ijdele streven, want wie luistert er nu naar de tekst? 

In de huidige popjournalistiek vervult aandacht voor de betekenis van 

een lied een ondergeschikte rol. Misschien niet verwonderlijk, daar veel 

popmuziek - tekst incluis - rijkelijk van holle frasen en cliches is voor-

zien. Niemand lijkt zich daar overigens aan te storen - men zingt even 

vrolijk een stemmige gitaarsolo als een betekenisloos zinnetje mee. Toch 

heeft de liedcultuur vanaf de middeleeuwen tot nu bewezen dat er een 

alchimie is tussen tekst en muziek. Hoe komt die tot stand? Waar bestaat 

die uit? 

Sommige componisten beweren dat de eerste aanzet tot een tekst be-

gint met gemummelde onzin. 'Scrambled eggs', neuriede Paul McCartney 

aanvankelijk bij de melodie die later 'Yesterday' zou worden. De compo

nist humt wat, slaat een paar akkoorden aan, zingt wat onzin en ineens 

1. Bill Flanagan, Written In My Soul, Ned. vert.  Recht uit het hart.  Luitingh, Utrecht 1988. 


