
Tweede zang 
Uit "De klank van sneeuw" door Arthur Japin 
 
Bach. Ik hou van Bach. Hij denkt redelijk. Niet voelen maar redelijk 
denken. Daar hou ik van. Bach doet dat. Dat ontroert me. Door het 
hoofd naar het hart. Logisch dat ik van hem hou. 
 
Zingen. Ik leer mensen zingen. Jonge mensen. Ze moeten zoveel leren 
in het leven. Ieder mens kan leren zingen, maar niet iedereen kan 
mensen leren zingen. Ik leer het ze. Ik hou ervan. Ik heb zelf 
gezongen. Toen ik jong was. Eerst heb ik het leren doen, toen deed ik 
het en daarna ben ik weer gestopt. Wie wil zingen moet zich openen. 
Dat zeg ik altijd. Open je! En daar is moed voor nodig. Wie zelf niet 
zingt zal dit niet snappen. Maar zo is het. Je bent een instrument. Je 
geeft iets door. De klankkast moet schoon zijn. De lucht moet zich 
ongehinderd kunnen  verplaatsen. De gedachten moeten vrij zijn. 
Onbeladen. De kleppen moeten openstaan. 
Mensen denken dat ze heftig moeten voelen. Integendeel. Door het 
hoofd naar het hart. Niet andersom. Gevoelens zijn als zijden lappen. 
Ze komen aanwaaien. Ze lijken licht. Wapperen op de wind. Glimmen 
even in de zon. Mooi allemaal. Maar uiteindelijk vallen ze. Ze 
dempen. Ze verstikken. Elk idee blijft eraan kleven. Wollig. Alles slibt 
dicht. Nee, voelen is geen kunst. Dat zeg ik mijn leerlingen. Voelen is 
vies. Dan moeten ze lachen. Dat breekt het ijs. 
Het hoofd. Daar zit de kunst. In het idee. Dat lijf is maar een 
instrument. Dat moet van bovenaf worden bespeeld, niet van 
binnenuit. Door het hoofd naar het hart. Daartussen zit de strot. Het 
hoofd houdt de strot open. Het hart knijpt hem af. Je moet zenuwen 
hebben zo dik als een pols, tegelijk moet je gevoel kunnen 
overbrengen. Ga er maar aan staan. Wie zingt moet ontroeren, niet 
ontroerd zijn. Probeer het maar. Ontroering wurgt het idee. Brok in je 
keel. Alles blijft steken. Beladen. Hangend aan een strop zing je nog 
beter. Vanuit het hart bereik je nooit de zaal. Dat leer ik de mensen  
die willen zingen. Wie voelt ontroert alleen zichzelf. Sluit zich af. 
Sluit zich op. Sluit zich. Wie afstand houdt komt verder. Luister naar 
Bach. Die ontroert. 
Logisch. 


