
Een verhaal op het Net. Een Amerikaan had een tekst geschreven met een bodem zo diep als de  
oceaan: de hele tekst van dat liedje wat we allemaal luid meezongen (en waar we ons nu nog  
om schamen) was verstopt in zijn verhaaltje.   
In de eerste woorden van zijn tekst was het refrein van Rick Ashley’s ‘never gonna give you up’  
te lezen, zonder dat de lezer het idee kreeg dat de schrijver rare dingen schreef of moest   
vluchten in gekunstelde zinnen.  
Nooit werd de tekst echt curieus, nooit was er een rare onlogica in het verhaal; het was werkelijk om 
jaloers op te worden, en een goede grap. Zou het moeilijk zijn, vroeg ik me af, om tekst zo in  
te delen, dat je op deze manier een verborgen boodschap brengt zonder dat je lezers er last van    
hoeven hebben? Waar begin je mee? Kies je eerst het onderwerp van de tekst of van het liedje? 
Zijn er regels voor dit soort spelletjes met taal?     
Liefde voor taal is een eerste vereiste, en een beetje kennis helpt ook. Als je zoveel moeite wil doen 
om zelf ook een dergelijk stuk te schrijven, dan moet je wel een beetje van taal houden. Verder moet 
je, denk ik, gewoon maar beginnen. Kies een stukje songtekst waar je van houdt, wat een plekje in je  
hart heeft, en wat bovendien niet al te moeilijk is. Met ‘Oerend hard’ of ‘Kedeng kedeng’ leg je de lat   
te hoog, dat zag ik al snel. Geen fantasiewoorden, weinig herhaling en geen vaag gedoe van blauwe   
luchten of hoge bergen, want hoe vaak gebruik je dat soort woorden? Jouw songtekst moet vooral 
een niet al te moeilijk stukje proza zijn. En hou het typisch Nederlands: dus strand, wind, zee, zeilen,     
oceaan, strand en Noordzee. Vervolgens moet er een onderwerp gekozen worden. Ik kan u niet zeggen  
hoe u dat moet kiezen want dat is voor iedereen anders. Persoonlijk vind ik het af en toe gewoon   
lekker om niet een heel helder onderwerp te hebben, maar dan wel weer met een kop en een staart.   
Zou het zo zijn dat ik dat vaste stramien van kop-midden-staart inmiddels zo vaak gebruikt heb dat    
het een automatisme is geworden? En zou het daarmee lukken? Of beter: zou het inmiddels gelukt 
zijn?  
 


