
Advocaat 
van de 
Diva

A  l van jongs af aan heb ik 
een grote mond gehad.  
Mijn moeder vertelt 
graag hoe ze mij op 
driejarige leeftijd in een 
hoekje van de leeskamer 
aantrof, mijn neus diep 
in een boek gestoken,  
luidkeels zingend. Met 

verbazing keek ze toe hoe ik de muziek uit 
het boek ‘las’ in een geheime brabbeltaal. 
Het was natuurlijk geen muziekboek, en bij 
nadere inspectie bleek dat ik het boek op z’n 
kop vasthield om de prachtige liederen te  
ontdekken. Niemand kon mij ervan overtuigen 
dat het anders moest, ik ging volledig op in mijn 
eigen melodieën. Een divaatje met een mening.

Paris Hilton. Bekend, maar waarom?
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Enkele jaren later stond ik op het podium in de basisschool-aula voor mijn eerste echte 
kerstmusical. Ik was Maria en ik zong zo hard dat het engeltje tegenover mij dat het  
blijde nieuws kwam brengen—“Goede morgen Maria, schrik niet”—helemaal niet te horen 
was. Er werd een tweede engeltje bij geplaatst, en toen nog één, en nog één …, uiteindelijk 
stonden er vijf engelen op een rij het goede nieuws te verkondigen, en nog schalde de stem 
van Maria er doorheen: “IK BEN EENVOUDIG, ARM EN KLEIN!” Een divaatje met een stem.

Fast forward naar het heden. Ik treed wekelijks op en heb nog steeds een sterke mening 
over muziek en hoe het uitgevoerd moet worden. Dikwijls komen mensen na een optreden 
naar me toe en vragen welmenend om een foto met de ‘diva’. Maar zou ik mezelf absoluut 
geen diva noemen. Sterker nog, ik ben allergisch voor de term. Het liefst wil ik niks met 
diva’s te maken hebben. Komt dat door mijn Hollandse nuchterheid, mijn conservatieve 
opvoeding, of heb ik misschien een soort minderwaardigheidscomplex? Durf ik niet groot 
te denken? Heb ik soms iets tegen roem? Of zou ik toch een bepaald vooroordeel hebben 
over grote sterren als Whitney Houston, Mariah Carey en Lady Gaga?

Zangeres Adele. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.
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DMG diva’s zijn de ‘girl next door’, diegenen waarmee je 
meteen een klik voelt, de mensen die je alles gunt omdat ze 
zo echt overkomen. De grootste DMG diva van onze tijd is 
zonder twijfel Adele. Een dijk van een stem, een waslijst aan 
grote hits, muzikale prestaties, prijzen, en één van de best 
verkopende artiesten van de afgelopen 10 jaar. Adele heeft 
onmiskenbaar talent, ze is ontzettend beroemd, maar toch 
is ze nog zo heerlijk herkenbaar normaal.

All-In-One (AIO)

De AIO diva lijkt in veel opzichten op de DMG, maar het grote 
verschil zit in de presentatie, de présence. Een echte AIO is 
namelijk beroemd, geliefd, en zeer getalenteerd—maar ze 
weet het ook dondersgoed. Ze heeft bijna dat goddelijke, die 
moeiteloze excellentie die je als gewone sterveling slechts 
kunt aanbidden. In interviews is ze vriendelijk en elegant, 
met een perfecte dosis zelfspot. De All-In-One diva heeft vaak 
iets flamboyants, een tikkeltje over-the-top, maar daardoor is 
ze juist zo onvergetelijk. Ik denk hierbij aan Shirley Bassey, 
een van Engelands meest bekende zangeressen met een  
succesvolle carrière van een halve eeuw. In het jaar 2000 is 
ze door Koningin Elizabeth II uitgeroepen tot ‘Dame Shirley 
Bassey’, een hoge eer die ze zelf natuurlijk met glinsterende 
tranen in de ogen en een glitterjurk ontving. Dame Shirley 
Bassey heeft een stem waarmee je een voetbalstadium vult, 
ze toont een gevoeligheid die menig mens doet huilen en ze 
zingt al vijftig jaar hit na hit: de All-In-One Diva heeft het 
werkelijk allemaal.

Wellicht heeft het helemaal geen nut om alle diva’s in een 
bepaald hokje te plaatsen. Er zijn vast talloze andere artiesten  
die ver buiten deze categorieën vallen of zangeressen die, 
net als ik, juist tegen de algemene opvattingen in willen 
schoppen en helemaal wars zijn van labels. Maar zeg nou 
eerlijk, of je nu zangeres bent of zakenman, econoom of 
advocaat: schuilt er in ons allemaal niet stiekem een heuse 
IDA, DMG, of AIO?

… en wat voor Diva ben jij?

Zangeres Athalie de Koning doet regelmatig verslag van haar ervaringen 
in Thailand. Wilt u meer weten over Athalie en haar band Jazziam? Kijk 
dan op www.facebook.com/jazziaminfo

Laat ik even de analytische schoenen aantrekken, een 
koffertje met feiten in de rechterhand en een DVD met 
getuigenissen in de linkerhand: ik word advocaat van de 
diva. Om de jury (mijzelf en jou, de lezer) te overtuigen, 
beginnen we met een definitie. Volgens Van Dale is een diva 
simpelweg ‘een gevierde zangeres, actrice, etc.’ Kijken we 
iets verder in de internet encyclopedie, dan zien we al snel 
dat de betekenis groeit tot ‘beroemdheid’ een ‘grootheid in 
het vakgebied’ en zelfs ‘aanbedene’. Een diva heeft dus in 
ieder geval één of meer van de volgende eigenschappen: 
ze is geliefd, ze heeft talent, en ze is bekend. Let op: ‘één 
of meer’—een diva kan namelijk ook talent hebben zonder 
geliefd te zijn, of beroemd zonder duidelijk talent. Verder 
zijn er verschillende combinaties en gradaties van deze 
eigenschappen. Ik heb, met behulp van deze indeling, drie 
soorten diva’s ontdekt: de ‘Ik-Doe-Alles Diva (IDA)’, de ‘Doe-
Maar-Gewoon Diva (DMG)’, en tot slot de ‘All-In-One Diva 
(AIO)’. Omdat ik zelf in de muziek zit, lijkt het me mooi om 
een paar zangeressen onder de loep te nemen en te kijken 
in welke categorie ze vallen.

Ik-Doe-Alles (IDA)

De IDA is een diva die heel veel kan en wil, ongeacht talent. 
Ze vindt het belangrijk om in de spotlight te staan, niet om 
haar kunst, maar puur voor de aandacht en roem. De IDA is 
bekend, al weet men niet altijd precies waarom. Een prachtig 
voorbeeld is erfgename Paris Hilton, die een reality star 
werd zonder dat het publiek wist waar ze nou zo goed in 
was. Hilton’s eerste wijdverspreide opname was een sekstape 
die, naar eigen zeggen zonder haar toestemming, op internet 
werd gezet. In de daaropvolgende jaren heeft Hilton in de 
spotlight gestaan als actrice, zangeres, model, DJ, televisie 
personality, auteur, zakenvrouw en socialite. Geen van haar 
initiatieven kwamen ooit echt van de grond, maar ze haalde 
met haar rumoerige privéleven regelmatig de voorpagina 
van allerlei roddelbladen. Paris Hilton is de ultieme IDA.

Doe-Maar-Gewoon (DMG)

Veel Bekende Nederlanders vallen onder het kopje DMG. Het 
zit nu eenmaal in onze cultuur om, hoe goed we ook zijn of 
denken te zijn, toch te blijven functioneren onder het motto 
‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. DMG diva’s 
hebben vaak ontzettend veel talent, maar als je ze na een 
optreden bij een interview ziet, zou je denken dat ze naast 
je op de bank zitten. 

Foto’s met de klok mee: Mariah Carey; Lady Gaga; Shirley Bassey; Adele; Paris 
Hilton; Koningin Elizabeth met Shirley Bassey.

NVT MAGAZINE  De Tegel 45

NVT 60.3-02.indd   45 15/8/2016   3:23 PM


