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Voorwoord 

Deze scriptie is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de stichting Diva Dichtbij en de 

Universiteit Utrecht en vormt de afsluiting van mijn bachelorstudie Algemene Sociale Wetenschappen. 

Het schrijven van deze thesis heeft een studiejaar van hard werken gevraagd met hoogtepunten en 

leermomenten. De Universiteit Utrecht heeft mij kennis laten maken met het zelfstandig uitvoeren van 

een onderzoek en het werken voor een opdrachtgever. Met het doorlopen van het onderzoeksproces 

is mijn wetenschappelijke kennis verrijkt en ben ik klaar voor een volgende stap in mijn studie. Daarbij 

hoort een woord van dank voor Mevrouw Meeuwesen, haar kritische blik en enthousiasme over dit 

onderwerp is van toegevoegde waarde geweest bij het completeren van mijn scriptie.  

Door de visie van Diva Dichtbij - waarbij de combinatie van kunst en oog voor de mens centraal 

staat - was ik van begin af aan al geraakt. Samenwerken met de stichting heeft mijn interesses en 

geloof in een menselijkere samenleving doen opleven. De Diva’s, Divo en trainster wil ik via deze weg 

bedanken voor hun openhartigheid en de mogelijkheid die ze mij boden om hun werkzaamheden te 

analyseren. Ik ben me er van bewust dat het slagen van dit onderzoek in belangrijke mate afhing van 

de inzet van zowel de stichting, de Diva’s als de zorginstellingen en ben daarom des te meer blij dat 

alles goed is verlopen.  

Ik wil tot slot even kort stilstaan bij het daadwerkelijke schrijfproces van deze scriptie. Aanvankelijk 

ondervond ik een moeilijke start van onzekerheden en hindernissen maar naarmate het onderzoek 

vorderde heb ik mij het onderzoek eigen gemaakt en verliep het schrijven steeds beter. Zonder lezers 

kun je niet schrijven is mijn gedachte. Daarom een laatste woord van dank voor mijn moeder omdat zij 

vrijwel alle werkstukken van vroeger en mijn scriptie van nu met interesse en een nauwkeurig oog 

heeft gelezen.  

 

Nu het onderzoek is afgerond en het laatste schrijven is voltooid kijk ik met een voldaan gevoel terug. 

Ik ben er van overtuigd dat deze scriptie voor de lezer inzichtelijk maakt hoe de optredens van Diva 

Dichtbij worden vormgegeven en voor de Diva’s handvatten biedt om hun optreden verder te 

ontwikkelen.  
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1. Inleiding 

Het is half twee ’s middags en vanuit de woonkamer van een klein verzorgingstehuis 

galmen de klanken van Ja Zuster, Nee Zuster. Er is een Diva op bezoek. Ze is mooi 

aangekleed en vult met haar warme, zuivere stem de woonkamer waar twaalf ouderen 

aandachtig zitten te luisteren.  

De stichting Diva Dichtbij verzorgt kleine voorstellingen voor chronisch zieke mensen. 

Door middel van zang en direct contact met mensen probeert Diva Dichtbij mensen 

dichterbij hun gevoelens te brengen (www.divadichtbij.nl). Er zijn momenteel vier Diva’s 

en één Divo werkzaam voor Diva Dichtbij. De optredens vinden altijd tussen de mensen 

plaats in de woonkamers van de zorginstellingen en af en toe zelfs aan de rand van het 

(ziek)bed. Soms draagt een Diva een gedichtje voor, maar de basis van haar optreden 

vormen de muziek en de zang. De stichting Diva Dichtbij bestaat sinds 2007 en heeft 

zichzelf ten doel gesteld om:  

Door middel van muziek, theater en andere kunstvormen mensen met een ziekte of 

anderszins kwetsbare mensen bijstaan en hun situatie in gelukkiger en gezonder 

perspectief helpen plaatsen (www.divadichtbij.nl).  

Diva Dichtbij formuleert dit in het kort als: haar publiek dichterbij hun gevoelens 

brengen. (www.divadichtbij.nl). Het doel van Diva Dichtbij is niet gericht op het geven 

van een therapie of behandeling. De Diva of Divo staat letterlijk dicht bij de mensen, 

waardoor er gemakkelijk contact ontstaat tussen artiest en publiek. Muziek is een zeer 

geschikt middel om emoties los te maken bij mensen (Juslin, 2009) en dat is ook precies 

wat Diva Dichtbij teweeg wil brengen. Zij probeert door muziek contact met haar publiek 

te maken en hen op een emotioneel niveau te raken. Er is vrijwel alleen sprake van non-

verbale communicatie; de gezichtsuitdrukking van een oudere of die korte aanraking, 

betekent vaak al genoeg.  

 

Met dit onderzoek zal worden nagegaan welke rol de muziek en de non-verbale 

communicatie - tussen het publiek en de Diva - spelen tijdens het optreden, waardoor 

het publiek emotioneel wordt geprikkeld. Wetenschappelijk onderzoek naar non-verbale 

communicatie brengt wat uitdagingen met zich mee; ze is veelzijdig in haar uitingen en 

daardoor moeilijk meetbaar te maken. Diva Dichtbij is tevens uniek door de combinatie 

die zij maakt met het muzikale optreden, de persoonlijke benadering, het bijzondere 

publiek en haar specifieke doelstelling. Het streven in dit onderzoek is een 

wetenschappelijke reflectie te geven op de manier waarop Diva Dichtbij haar optreden 

vorm geeft vanuit het doel dat zij voor ogen heeft.  

 

Achtereenvolgens wordt na deze inleiding in hoofdstuk twee een korte profielschets 

gegeven van Diva Dichtbij. Centraal daarin staan de ontwikkeling van de stichting, een 

kennismaking met een optreden en de door de Diva’s zelf waargenomen effecten van een 

optreden. In hoofdstuk drie komen de doelgroep en het publiek van Diva Dichtbij aan 
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bod en wordt uiteengezet waarom daarin een scheiding te maken is. De onderzoeksgroep 

- de Diva’s, Divo en trainster – wordt daarnaast geconcretiseerd in hoofdstuk drie. 

Vervolgens bestaat een groot deel van deze thesis uit een uiteenzetting van kennis uit de 

bestaande wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de relaties tussen muziek, 

non-verbale communicatie en emoties. Centraal staat de vraag:  

Wat is er bekend over emoties in relatie tot non-verbale communicatie en muziek 

toegepast in een optreden voor chronisch zieken? 

De uitwerking die muziek op mensen heeft is bijna altijd gerelateerd aan emoties, Planalp 

(1999) en Ekman (2008) bieden daarvoor een passende definitie waarin emotie een 

uiting is van een bepaald gevoel van iemand, opgeroepen door een gebeurtenis of object 

en dat deze emotie van korte duur is.  

Bij het uiten van emoties staat het begrip non-verbale communicatie centraal en 

daarbij wordt de visie van Debra L. Roter e.a. (2006) aangehaald. Diva Dichtbij maakt 

gebruik van non-verbale communicatie om haar publiek op zijn gevoelens aan te 

spreken. Verckens (1999) en Oomkes (2000) onderscheiden vervolgens een aantal 

dragers die non-verbale informatie uitzenden.   

Het optreden kent geen therapeutisch doel; om echter wel de communicatie door 

middel van muziek te verklaren worden drie muziektherapeutische inzichten aangehaald, 

namelijk dat van klinische improvisatie (Sung-Yong Shim, 2007), countertransference 

experience (Lisa M. Dillard, 2006) en het geluidsmotief van Priestly (1998). Deze 

theoretische invalshoeken vormen hoofdstuk vier.  

 

Na de verdieping in de wetenschappelijke literatuur wordt de stap gezet richting de 

uitvoering van het onderzoek. Deze komt in hoofdstuk vijf getiteld “Methode” aan bod. 

Het onderzoek wordt op een kwalitatieve wijze uitgevoerd door middel van interviews en 

de Video Stimulated Recall methode (Gass & Mackey, 2000). Hoofdstuk zes omvat de 

resultaten van het onderzoek. De onderzoeksvraag die daarbij gesteld wordt is:  

Op welke manier dragen de non-verbale aspecten en muziek tijdens het Diva Dichtbij 

optreden er toe bij dat het publiek op zijn emoties wordt aangesproken?  

De concrete toepassing van de drie belangrijke elementen door de Diva’s en Divo in hun 

optreden staat daarin centraal. Hun inzichten worden daarbij aangevuld door de 

informatie verkregen van het interview met de trainster. Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 

zeven met “Discussie en conclusie” een reflectie gegeven op het verrichte onderzoek en 

de plaats die de theoretische concepten daarin innemen. Op deze wijze komen de 

bestaande wetenschappelijke inzichten en verworven kennis uit dit onderzoek tot een 

samenhangend geheel.  
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2. Diva Dichtbij 

Dit onderzoek zal zich specifiek richten op de optredens van Diva Dichtbij. Voor het 

verdere ontwerp en uitvoering van dit onderzoek vormt een uiteenzetting over welke 

functie de stichting Diva Dichtbij zichzelf heeft toebedeeld, wat haar doelstelling is en wie 

haar doelgroep een belangrijke informatieve basis. In dit hoofdstuk staat daarom eerst 

een kennismaking met Diva Dichtbij centraal, hoe zij is ontstaan en zich heeft ontwikkeld 

tot een professionele stichting. Daarop volgend wordt haar werkwijze besproken en een 

korte typering gegeven van de door Diva Dichtbij waargenomen effecten van een 

optreden.  

 

Een zangeres ontdekte tijdens haar vakantie bij 'Les Gaillards' – een vakantiehuis voor 

terminaal zieken in Frankrijk - dat ze door haar zang in combinatie met direct contact 

met haar publiek, mensen dichterbij hun gevoelens kon brengen. Vanaf 2006 is deze 

Diva kleine voorstellingen gaan geven in de intieme sfeer aan de rand van het bed in 

zorginstellingen. Diva Dichtbij is inmiddels een feit, een stichting waar momenteel vier 

Diva’s en één Divo werkzaam voor zijn, allemaal professioneel geschoold maar uniek in 

hun eigen performance.  

Feitelijk kan een optreden overal plaatsvinden, binnen of buiten, in een verpleeghuis, 

hospice of ziekenhuis, maar ook thuis. In eerste instantie vonden de optredens plaats in 

de huiskamers van somatische afdelingen (bladzijde 9.) in verpleeghuizen. De 

somatische patiënten bleken een vergeten groep te zijn waarvoor geen professioneel 

kunstaanbod op maat beschikbaar was. Gedurende de ontwikkeling van Diva Dichtbij 

bleken ook steeds meer psychogeriatrische verpleeghuizen (bladzijde 9.) belangstelling 

te hebben en is Diva Dichtbij ook hen gaan bezoeken (www.divadichtbij.nl).  

 

De ontwikkeling van Diva Dichtbij 

De eerste Diva heeft in 2007 de stichting Diva Dichtbij opgericht. Daarvoor was zij reeds 

actief als zangeres, zij bracht langdurig zieken een bezoek en verzorgde een optreden 

aan de rand van het bed. Aangezien de belangstelling groot was besloot zij een stichting 

op te richten met als doelstelling:  

Door middel van muziek, theater en andere kunstvormen mensen met een ziekte of 

anderszins kwetsbare mensen, bijstaan en hun situatie in gelukkiger en gezonder 

perspectief helpen plaatsen (www.divadichtbij.nl).  

In 2007 trad de Diva 17 keer op, verspreid over heel Nederland. Gedurende 2007 zijn 

er verscheidene donateurs geworven en werd er een aanvraag ingediend voor de 

Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2008. Dankzij deelname hieraan verwierf Diva Dichtbij 

in 2008 van zeven fondsen financiële steun voor een pilotproject: ‘Zingen aan de rand 

van je bed in het verpleeghuis’ (september 2008 - december 2009). Dit pilotproject 

maakte het mogelijk de kosten van een optreden laag te houden waardoor aan een 

zorginstelling meerdere malen een bezoek konden worden gebracht. Tijdens dit 

pilotproject werd tevens aandacht besteed aan een evaluatie met bewoners en 



 7 

medewerkers. Er kwam daarnaast budget vrij voor een professionele website, 

verbetering van de apparatuur en een gedeeltelijke professionalisering van de 

organisatie. Vanaf september 2008 is Diva Dichtbij begonnen met het werven en 

opleiden van nieuwe Diva’s en is er een trainster aangesteld die Diva’s begeleidt in hun 

werkzaamheden. Het uitbreiden van het aantal Diva’s in 2008 maakte het mede mogelijk 

om ongeveer 90 optredens te verzorgen in 2009. Diva Dichtbij is enorm gegroeid in de 

jaren van haar bestaan en in haar beleid wil zij deze groei doorzetten.  

Deze korte uiteenzetting over de ontwikkeling van Diva Dichtbij vertelt nog weinig 

over een daadwerkelijk optreden, daarom wordt hierna verder op het werk van Diva 

Dichtbij ingegaan.  

 

Een optreden van Diva Dichtbij 

Nadat een zorginstelling een optreden heeft aangevraagd bij de stichting Diva Dichtbij en 

de financiën rond zijn, vindt het inplannen van het optreden plaats op het kantoor van 

Diva Dichtbij. Voorafgaand aan een optreden bespreekt een projectmedewerker van Diva 

Dichtbij de situatie en verwachtingen met de activiteitenbegeleider van het betreffende 

verpleeghuis. Aandachtspunten daarbij zijn de culturele achtergrond van de bewoners, 

individuele mensen en hun wensen, specifieke onderwerpen en actuele situaties die 

spelen. De activiteitenbegeleider wordt daarnaast geïnformeerd over het optreden zodat 

de bewoners kunnen worden voorbereid op de komst van de Diva. Bij elk optreden wordt 

een draaiboek (Bijlage 2.) opgesteld waarin een korte tijdsplanning, contact gegevens, 

afspraken en achtergrond informatie zijn opgenomen (www.divadichtbij.nl).  

Een optreden van Diva Dichtbij betekent een optreden van een professional die haar 

of zijn vak verstaat. Een Diva – kan ook een Divo zijn – is altijd mooi aangekleed in een 

speciaal kostuum en neemt veelal verschillende attributen mee, zoals een lichtgevende 

bal of een knuffelbeer. Het optreden wordt begeleid door een muziekband die wordt 

afgespeeld op een verrijdbare muziekbox. De Diva staat tussen de mensen, meestal als 

middelpunt van een kring. Elk optreden begint met een persoonlijke kennismaking met 

het publiek om vervolgens over te gaan op het zingen van een aantal prachtige liederen. 

Tussen de liederen door wisselen het publiek en de Diva enkele woorden over 

herinneringen, gevoelens of zomaar iets. Tussendoor wordt er een gedicht voorgedragen 

dat menselijke emoties verwoordt. Aan het eind van het optreden vindt het afscheid 

persoonlijk plaats en ontvangt iedereen als aandenken een ansichtkaart, waarop de Diva 

staat afgebeeld.  

Een optreden duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. De ouderen die niet in 

staat zijn om naar de huiskamer te komen bezoekt de Diva persoonlijk. Bij deze mensen 

wordt letterlijk aan de rand van het bed gezongen (www.divadichtbij.nl).  

Na het optreden van de Diva wordt de activiteitenbegeleider gevraagd om, samen 

met collega-verzorgers, de dagen na afloop van het optreden extra te observeren op 

veranderingen in gedragskenmerken en deze te rapporteren en waar nodig bewoners 

extra te ondersteunen (www.divadichtbij.nl).  
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Effecten door een Diva Dichtbij optreden 

Ondanks het feit dat Diva Dichtbij tot op heden geen wetenschappelijk onderzoek heeft 

laten uitvoeren naar de effecten van een optreden, signaleren zij zelf positieve 

uitkomsten van de optredens. Navraag bij verzorgers en activiteitenbegeleiders na afloop 

van een optreden leverde de volgende reacties op: 

- Het raakt de mensen en geeft ze plezier; 

- het optreden maakt iets ‘los’ bij bewoners; 

- dagenlang werd er nog doorgepraat over het optreden;  

- een aantal bewoners kan na het optreden emoties tonen wat daarvoor niet lukte; 

- een aantal bewoners stelt zich meer open na een optreden; 

- het welbevinden van de bewoners verbetert; 

- de uitstraling van het verpleeghuis verbetert. 

(www.divadichtbij.nl) 

Deze effecten tonen in eerste instantie aan dat wat Diva Dichtbij zichzelf ten doel heeft 

gesteld ook wordt bereikt. Maar vanuit deze gegevens kunnen nog geen 

wetenschappelijk onderbouwde conclusies worden getrokken.  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat Diva Dichtbij een jonge stichting is, vol in 

ontwikkeling en met een heldere doelstelling. Er zijn in de drie jaren van haar bestaan 

een aantal stappen gezet richting een volledige professionalisering, daarnaast is er een 

flinke groei in de vraag naar optredens waar te nemen. Diva Dichtbij is professioneel in 

haar werkzaamheden en een optreden kent een zorgvuldige voorbereiding, inhoud en 

nazorg. Hiermee wil Diva Dichtbij zich onderscheiden van andere organisaties 

(www.divadichtbij.nl). De reacties op de optredens zijn desalniettemin erg positief en 

mede daardoor is de motivatie en stimulering aanwezig om Diva Dichtbij verder te 

ontwikkelen. Dit is ook terug te zien in de samenwerking die is aangegaan met de 

Universiteit van Utrecht.  

 

Terugkomend op de opzet van dit onderzoek waarin het Diva Dichtbij optreden centraal 

staat, is het van belang de vraag te stellen welke mensen betrokken zijn gedurende een 

optreden. Dit is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.  
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3. De doelgroep en onderzoeksgroep 

Tijdens een Diva Dichtbij optreden staan er twee groepen centraal, dit is enerzijds het 

publiek en anderzijds de Diva’s en Divo. Voor het onderzoek is het van belang zowel de 

doelgroep van Diva Dichtbij als de vormgevers van een optreden te concretiseren. Een 

Diva Dichtbij optreden is immers niet bedoeld voor iedereen en niet iedereen kan een 

Diva of Divo worden. De Diva’s, Divo en trainster vormen de belangrijkste bron van 

informatie voor dit onderzoek en dat maakt hen tot de onderzoeksgroep.  

 

• De doelgroep van Diva Dichtbij 

Diva Dichtbij verzorgt haar optredens voornamelijk in verzorgingshuizen en 

verpleeghuizen, daarnaast bezoekt zij hospices en wordt er regelmatig een bezoek 

gebracht aan mensen met de ziekte van Huntington.  

Er is een onderscheid te maken tussen de doelgroep van Diva Dichtbij en haar 

publiek. Binnen de doelstelling van Diva Dichtbij definieert zij haar doelgroep als: 

“..mensen met een ziekte of anderszins kwetsbaar..” (www.divadichtbij.nl). Het publiek 

daarentegen kunnen tevens verzorgers, familieleden of vrienden zijn van de doelgroep.  

De optredens van Diva Dichtbij zijn zodoende geschikt voor een breed publiek. 

Desondanks bezoekt zij niet iedereen, waardoor de vraag kan worden gesteld of er een 

aantal overeenkomsten zijn waar het publiek van Diva Dichtbij aan is te kenmerken. 

Door de verschillende groepen waaraan Diva Dichtbij regelmatig een bezoekt brengt 

nader te bekijken wordt gezocht naar overeenkomsten waaraan de doelgroep is te 

typeren.  

 

Zorginstellingen 

Binnen de sector verpleging en verzorging vallen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en 

thuiszorg. Zoals de naam verpleging en verzorging al suggereert, wordt er binnen deze 

zorgsector onderscheid gemaakt tussen behandeling op verplegende basis en op 

verzorgende basis. Het verschil dat hieraan ten grondslag ligt heeft betrekking op het 

doel van de te geven zorg. Deze is gericht op de algemene dagelijkse levensbehoeften of 

ten behoeve van een ziekte of aandoening (www.rivm.nl).  

Binnen een verpleeghuis wordt daarnaast een onderscheid gemaakt tussen 

psychogeriatrische en somatische zorg. De psychogeriatrie richt zich op mensen met de 

diagnose van dementie en betreft daarmee aandoeningen - op hogere leeftijd - die 

gepaard gaan met beperkingen op cognitief niveau. De somatische zorg is gericht op 

mensen met lichamelijke beperkingen. Naast deze verschillende afdelingen is er in een 

verpleeghuis ook vaak sprake van een gecombineerde afdeling (www.zorgkantoor.nl). 

 

Ziekte van Huntington 

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen 

aantast. De aandoening betreft een combinatie van lichamelijke en psychische 

symptomen. Deze uiten zich vaak pas op volwassen leeftijd, gemiddeld tussen het 35e en 
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45e levensjaar. De ziekte is ongeneeslijk, er bestaan enkel medicijnen die de symptomen 

kunnen verminderen. De ervaring leert dat na ongeveer zestien jaren een patiënt 

overlijdt aan de ziekte. In Nederland lijden ongeveer 1500 mensen aan deze ziekte en 

lopen daarnaast nog circa 5000 mensen het risico op deze ziekte omdat één van hun 

ouders het gen draagt (www.huntington.nl). 

 

Een hospice 

In een hospice wordt palliatieve zorg verleend, dit houdt in dat er sprake is van een 

situatie waarin de patiënt ongeneeslijk ziek is. In een hospice streeft men er naar een 

comfortabel ziekte- en sterfbed te garanderen, waarbij de psychische en lichamelijke 

klachten aandacht krijgen en niet alleen de patiënt maar ook de naasten worden begeleid 

(http://www.palliatievezorg.nl). 

 

Conclusie 

De besproken groepen die Diva Dichtbij veelal bezoekt kennen een diversiteit aan 

leeftijd, beperkingen en de soort zorg die daarmee gepaard gaat. Om tot een goed 

gedefinieerde doelgroep van Diva Dichtbij te komen, moet gekeken worden naar de 

overeenkomsten die hen kenmerkt. Deze zijn: 

- Het ondervinden van een lichamelijke of geestelijke beperking of beide; 

- Het niet meer in staat zijn om volledig zelfstandig te leven en daarom gebruikmakend 

van een bepaalde vorm van verzorging of verpleging; 

- Het hebben bereikt van een volwassen leeftijd (21 jaar of ouder). 
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• De onderzoeksgroep: De Diva’s en Divo 

Een Diva voor Diva Dichtbij word je niet zomaar. Je moet in ieder geval professioneel 

geschoold zijn en affiniteit hebben met de doelstelling van Diva Dichtbij. De huidige 

Diva’s en Divo voldoen aan deze eisen en worden in de vormgeving van hun optreden 

begeleid door een trainster. Desalniettemin zijn ze allemaal uniek. Ze worden even kort 

voorgesteld in willekeurige volgorde.  

 

Diva 

Zij is naast Diva ook initiatiefneemster en directeur van de stichting 

Diva Dichtbij. Ze heeft zang gestudeerd aan het conservatorium in 

Utrecht en wordt getypeerd als een echte ‘theaterpersoonlijkheid’. Als 

zangeres is ze verbonden geweest aan het koor van de Nationale 

Reisopera. Deze Diva heeft haar eigen lespraktijk en wordt regelmatig 

gevraagd om workshops en cursussen te verzorgen 

(www.divadichtbij.nl).  

 

Diva 

Deze diva is in Enschede opgeleid tot zangeres en 

heeft deelgenomen aan de operaklas in Amsterdam 

en Opera Jong Forum. Zij zong in het koor van het 

Opera Forum, bij de Nederlandse Opera en in het 

Groot Omroepkoor. Diva Dichtbij betekent voor haar 

zielscontact maken met mensen, om zo dicht 

mogelijk bij zichzelf en anderen te kunnen zijn 

(www.divadichtbij.nl).  

 

Divo  

Zijn stem is een warme bariton en hij is een rasechte entertainer. De 

Divo wordt getypeerd als een charmeur, uitdagend maar bovenal 

uitnodigend. Na de Toneelacademie in Maastricht is hij zang gaan 

studeren in Groningen. "Wat is er leuker en mooier dan vreugde, 

persoonlijk contact en aandacht te brengen bij mensen die soms alle 

contact met de wereld hebben verloren? En dat door middel van 

muziek!” (www.divadichtbij.nl).  

 

Diva 

Klassieke muziek is haar favoriet en zelf heeft ze 

een lichte stem. Ze studeerde zang aan het 

conservatorium van Enschede en aan de Messiaen 

Academie (Arnhem/Enschede). Deze Diva richt zich 

op muziektheater en is gespecialiseerd in het 
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werken met de kinderstem. Naast solistische optredens in opera- en oratoriumproducties, 

zingt ze in verscheidene koren. Ze is lid en medeoprichtster van vocaal-theatraal 

ensemble oTTeTTo en werkt tevens als zangdocente (www.divadichtbij.nl).  

 

Diva 

Ze heeft een warme stem en zingt het liefst mooie, blije, stille, oude 

liederen en aria's. Ze studeerde zang aan het conservatorium in 

Maastricht en volgde een sociaalpsychologische studie. Als Diva 

Dichtbij geniet ze van de gezichten van mensen en de ontroering die 

ze ervaart als zij met haar stem en muziek de harten van mensen 

weet te raken. Zingen voor een medemens, brengt voor haar alles bij 

elkaar (www.divadichtbij.nl). 

 

Trainster 

De trainster van de Diva’s en Divo is behalve theatermaakster ook coach. Ze reisde tien 

jaar door Europa met diverse ensembles en richtte in 1998 haar eigen kindertheater 

‘Theater ZieZo’ op. Gedreven door een sterke sociale betrokkenheid heeft zij een scherp 

oog ontwikkeld voor mensen en interacties tussen hen. Met deze vaardigheden en haar 

enthousiasme traint zij de Diva’s om ieders eigenheid te ontwikkelen. Centrale 

aandachtspunten zijn het ontdekken van nuances in het van dichtbij contact maken en 

tegelijk als professioneel kunstenaar alle toeschouwers bij een optreden betrekken. Haar 

doel is handvatten aan te reiken zodat iedere Diva van elk optreden een uniek feestje 

kan maken (www.divadichtbij.nl). 

 

De onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep is te definiëren als de vormgevers en uitvoerders van een Diva 

Dichtbij optreden. De Diva’s en de trainster maken het optreden tot een uniek geheel, zij 

leveren de inhoud waarmee ze hun doel willen bereiken. Concluderend staan er tijdens 

dit onderzoek twee groepen centraal: de chronisch zieke volwassenen - de doelgroep - 

waar Diva Dichtbij zich op richt en de vormgevers en uitvoerders van een optreden. Het 

overige publiek – familieleden of verzorgers – wordt in dit onderzoek niet specifiek 

benoemd. Publiek in dit onderzoek staat gelijk aan de doelgroep van Diva Dichtbij plus 

overige toehoorders. De vragen die hierna gesteld worden zijn: Waaraan is een Diva 

Dichtbij optreden te typeren? Of met andere woorden: Hoe maken de Diva’s, Divo en 

trainster een Diva Dichtbij optreden? En vervolgens: Wat gebeurt er tijdens een optreden 

van Diva Dichtbij? Het beantwoorden van deze vragen vormt de basis van het verdere 

onderzoek.  

Hierna worden zowel Diva’s als Divo aangeduid met Diva’s. 
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4. Bestaande wetenschappelijke inzichten  

Zoals in de inleiding naar voren kwam staan binnen dit onderzoek een aantal thema’s 

centraal. Dit zijn ten eerste de emoties, het doel van Diva Dichtbij om de emoties van 

haar publiek te prikkelen. Vervolgens de non-verbale communicatie en is een logisch 

vervolg uit het voorgaande element want emoties worden veelal op non-verbale manier 

uitgedragen (Mehrabian, 1981). Tot slot de muziek als basiselement van een Diva 

Dichtbij optreden. De hoofdvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: Wat is er bekend 

over emoties in relatie tot non-verbale communicatie en muziek toegepast in een 

optreden voor chronisch zieken? De genoemde theoretische begrippen en hun relatie tot 

elkaar worden in de komende subhoofdstukken verder uitgediept.  

 

• Emoties 

Het concrete doel van Diva Dichtbij is om haar publiek door middel van een optreden 

“..bij te staan en hun situatie in gelukkiger en gezonder perspectief helpen plaatsen” 

(www.divadichtbij.nl). Dat wil ze bereiken door mensen “dichterbij hun gevoelens te 

brengen” (www.divadichtbij.nl). In dit onderzoek wordt de vraag gesteld hoe ze 

daadwerkelijk dit doel wil bereiken? De focus in dit onderzoek ligt op emoties omdat deze 

gevoelens uiten, emoties bij haar publiek kunnen Diva’s zodoende waarnemen, 

gevoelens niet. Daaraan voorafgaand moet eerst de vraag worden gesteld wat emoties 

zijn en hoe deze tot stand komen. Bij het beantwoorden van deze vragen staan de visies 

van Sally Planalp (1999) en Paul Ekman (2008) centraal.  

 

Eva Göttel e.a. (2008) hebben onderzoek gedaan naar de invloed van een zingende 

verzorger op de emoties en de gemoedstoestand van dementerenden. Daarbij hanteerde 

ze de definitie van emotie zoals Planalp (1999) deze heeft opgeschreven:  

Emotie is een aspect van het bewustzijn waarbij affectie een rol speelt, in een korte 

tijdsperiode is deze gekoppeld aan een object of gebeurtenis (Planalp,1999, p. 11).  

In de visie van Planalp (1999) bestaat het emotionele proces uit vijf essentiële 

componenten. Ten eerste de objecten, oorzaken en gebeurtenissen, bijvoorbeeld het 

vallen van de trap. Vervolgens waarderingen, vallen wordt als iets negatiefs ervaren. Ten 

derde fysiologische veranderingen, een schrik effect. Daarna actieneigingen, acties, 

expressies, een gil of grijpen naar de pijnlijke arm. Als laatste regulatie, het troosten 

(Planalp, 1999).   

Paul Ekman (2008) legt zijn focus op een aantal kenmerken van emoties. Het eerste 

kenmerk van emoties is dat zij een signaal afgeven en anderen informeren over wat er in 

onszelf om gaat. Het tweede kenmerk is dat emoties binnen nog geen kwartseconde tot 

stand kunnen komen, zonder dat het bewustzijn daarin een rol speelt – dit noemt hij 

automatische taxatie. Vervolgens is Ekman van mening dat als derde kenmerk emoties 

niet altijd bewust worden waargenomen. Het vierde kenmerk is dat emoties niet 

menseigen zijn, maar ook voor dieren gelden. Kenmerk vijf is dat emoties een reeks van 

gewaarwordingen kennen binnen een bepaalde tijdseenheid die vrijwel nooit langer dan 
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een uur duren, want dan is er immers sprake van een bepaalde stemming (Ekman, 

2008). Planalp maakt een concreet onderscheid tussen stemming en emotie. Een 

stemming is van langere duur en minder te herleiden naar een object of gebeurtenis. Je 

kunt bijvoorbeeld emotioneel geroerd zijn door het bekijken van een mooie film en je 

bent ’s morgens met een positieve stemming wakker geworden (Planalp, 1999).  

Opvallend aan de genoemde opvattingen over emotie is dat de totstandkoming van 

emoties en bewustzijn door Planalp aan elkaar zijn gekoppeld, maar dat in de visie van 

Ekman daar vrijwel geen sprake van is. De vraag is of dit verschil in opinies van belang is 

voor dit onderzoek. Indien het publiek van Diva Dichtbij zich van de emotionele 

prikkeling bewust is – zoals in de visie van Planalp - is de vraag voor welke duur dit zal 

zijn. Te denken valt aan een dementerende man die gedurende het optreden wel degelijk 

geroerd is, maar het ook vrijwel meteen weer “vergeten” is. Wanneer het publiek van 

Diva Dichtbij zich niet bewust is van een emotionele prikkeling – zoals in de visie van 

Ekman - kan de vraag worden gesteld in hoeverre deze totstandkoming bewust gemaakt 

kan worden en wat vervolgens de toegevoegde waarde ervan is. Een voorbeeld daarvan 

zou kunnen zijn dat ontroering door een lied, door de demente oudere zelf naderhand 

wordt ervaren als een onbegrijpelijk verdriet.  

 

Concluderend is een stemming van lange duur en minder gekoppeld aan een bepaalde 

gebeurtenis of object, in tegenstelling tot emoties, deze zijn juist van korte duur. In de 

visie van Planalp (1999) vindt de totstandkoming van emoties plaats als een 

opeenvolging van gebeurtenis, interpretatie en reactie. Volgens Paul Ekman (2008) zijn 

bij emoties onbewuste processen van belang en geven emoties een belangrijke 

boodschap af voor anderen. De kwestie of emoties op bewust of onbewust niveau 

plaatsvinden is niet relevant voor dit onderzoek.  

Wat wel uit beide visies naar voren komt is dat een emotie een uiting is van een 

bepaald gevoel van iemand, opgeroepen door een gebeurtenis of object - wat in dit 

onderzoek dus wordt gevormd door het optreden van Diva Dichtbij - en dat deze van 

korte duur is. Deze definitie van emoties wordt daarom gedurende dit onderzoek 

gehanteerd. Hiermee zijn de twee vragen: “Wat zijn emoties?” en “Hoe komen emoties 

tot stand?” die centraal stonden in dit subhoofdstuk beantwoord. Vervolgens kan de 

vraag worden gesteld: Hoe worden emoties geuit?  
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• Non-verbale communicatie  

Emoties kennen een diversiteit aan uitingen op verbaal en non-verbaal niveau, zoals het 

uitspreken van je boosheid of door gebruik te maken van agressieve 

lichaamsbewegingen en gezichtsuitdrukkingen. De stem speelt een belangrijke rol in de 

expressie van emoties en kan voor de luisteraar - zonder exact de woorden te horen - al 

duidelijkheid geven of deze een positieve of negatieve boodschap heeft (Scherer, 1995).  

Om de verschillende wijzen van het uiten van emoties te kunnen begrijpen moet ten 

eerste het begrip communicatie helder zijn. De sociaal psycholoog Frank Oomkes 

definieert communicatie als volgt: 

Communicatie is de uitwisseling van symbolische informatie, die plaatsvindt tussen 

mensen die zich bewust zijn van elkaars aanwezigheid, onmiddellijk of gemedieerd. Deze 

informatie wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd 

(Oomkes, 2000 p. 342). 

Belangrijk in deze definitie is uitwisseling oftewel interactie; er moet sprake zijn van een 

wisselwerking tussen mensen – actie en reactie – anders is er geen sprake van 

communicatie. De boodschap die zij aan elkaar verstrekken kan op verschillende wijzen 

worden verstuurd (bewust of onbewust), ontvangen (direct of via de telefoon) en 

begrepen.  

In dit onderzoek ligt de nadruk op de non-verbale uitdrukkingsvormen van emotie. 

Hiervoor is gekozen omdat het muzikale optreden verbale communicatie vrijwel 

onmogelijk maakt, het is immers niet gepast voor een toeschouwer en onmogelijk voor 

een Diva om tijdens een lied er doorheen te praten.  

 

Verckens (1999) heeft onderzoek gedaan naar verschillende communicatievaardigheden 

en onderscheidt binnen non-verbale communicatie vijf categorieën: lichaamshouding, 

gezichtsuitdrukking, kledij en uiterlijk, interpersoonlijke afstand en de inrichting van de 

ruimte. Oomkes (2000) voegt daar lichaamstaal, lichaamsbeweging en stemtaal aan toe. 

Communicatie is, zoals al eerder benoemd, een interactie tussen twee mensen, de 

uitingsvormen van non-verbale communicatie zijn daarom ook niet strikt te scheiden 

tussen toeschouwer en Diva. Wel zijn er uitingsvormen die bij het publiek meer een rol 

spelen dan bij de Diva en andersom. Hierna wordt elke communicatievaardigheid kort 

toegelicht en in verband gebracht met de Diva en het publiek.  

  

Lichaamstaal, houding en bewegingen 

Lichaamstaal behoort tot de communicatie op non-verbaal niveau (Oomkes, 2000). De 

Amerikaanse psycholoog Mehrabian (1981) heeft een theorie ontwikkeld over het uiten 

van gevoelens. Mehrabian stelt dat wanneer het om uiting van gevoelens gaat, 55% door 

middel van lichaamstaal wordt gecommuniceerd, 38% door de stemklank en 7% door 

middel van woorden (Mehrabian, 1981). Volgens deze theorie wordt het gevoel voor 93% 

non-verbaal geuit. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat elke situatie 
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anders is en de percentages daardoor zullen verschillen. Duidelijk is wel dat non-verbale 

uitingen een belangrijke rol spelen bij het uiten van gevoelens en daarmee emoties.  

Oomkes maakt onderscheid tussen verschillende communicatieniveaus. Ergens over 

praten, betekent een boodschap over willen brengen. De gesproken taal – of gebarentaal 

– is het makkelijkste middel, omdat hierbij sprake is van eenduidige betekenis van 

woorden, cijfers of tekens, mits je natuurlijk dezelfde taal spreekt (Oomkes, 2000). 

Naast een inhoudelijke boodschap worden er ook andere signalen afgegeven in de 

communicatie met anderen. Dit betreft het betrekkingsniveau, waarin wordt aangegeven 

in welke verhouding men tot de ander staat en op welke manier de boodschap 

geïnterpreteerd moet worden. Op dit niveau wordt ook wel gesproken van beeldende 

taal, die ter ondersteuning staat van het gesproken woord. Immers taal kan niet alles 

duidelijk maken. Als voorbeeld hiervan is het woord “beer” niet meteen verbonden aan 

een knuffel, maar wanneer men naar een knuffelbeer wijst, is de boodschap pas echt 

duidelijk. Het lichaam wordt gebruikt om deze beeldende taal te uiten.  

Aan lichaamstaal wordt tevens een hogere betrouwbaarheidswaarde toegekend dan 

aan de gesproken taal (Oomkes, 2000). Neem bijvoorbeeld de situatie waarin een kind 

ongevraagd een snoepje heeft gepakt en zijn moeder daarnaar vraagt. Hij durft haar niet 

aan te kijken, maar zegt dat hij het snoepje niet gepakt heeft. Dan leest zijn moeder aan 

zijn lichaamshouding af dat hij het wel gedaan heeft en dus verbaal liegt. Een ander 

voorbeeld zijn de leugendetectors die aan de hand van lichamelijke reacties kunnen 

aflezen of iemand al dan niet verbaal liegt (Oomkes, 2000).  

 

Veelal zijn mensen zich niet bewust van hun lichaamshouding, terwijl deze wel veel 

informatie kan geven (Mehrabian, 1981). Lichaamshouding geeft op een aantal gebieden 

gevoelens weer: dominantie of juist onderdanigheid, genegenheid versus afkeer, 

gespannenheid tegenover ontspannenheid en insluiting of uitsluiting (Oomkes, 2000). 

Deze uitersten moeten wel worden genuanceerd, er zal immers altijd sprake zijn van een 

combinatie van verschillende uitingen. Lichaamshoudingen kunnen in verschillende 

culturen andere betekenissen hebben, maar opvallend is dat symmetrische houdingen 

altijd gelijkwaardigheid uitdragen. Wanneer gesprekspartners elkaars lichaamshouding 

spiegelen, is men duidelijk geïnteresseerd in elkaar en proberen letterlijk elkaars gelijke 

te zijn (Oomkes, 2000). Daarbij kan worden nagedacht over de verhouding Diva en 

publiek, waarbij de Diva staand haar optreden geeft maar het publiek zit.  

Lichaamshouding en lichaamsbewegingen zijn gerelateerd aan elkaar. Er zijn vele 

bewegingen te onderscheiden: met het gezicht of hoofd en gebaren met handen, voeten 

of zelfs het hele lichaam (Oomkes, 2000). Binnen sociale groepen kunnen 

lichaamsbewegingen een bepaalde betekenis krijgen, zoals goed – duim omhoog – en 

fout – duim omlaag. Andere lichaamsbewegingen kennen geen vaste betekenis en zijn 

ervoor om de verbale taal te verduidelijken of te bekrachtigen. Sommige 

lichaamsbewegingen vormen een betekenisvolle reeks al dan niet met woorden, zoals 

elkaar begroeten of afscheid nemen (Oomkes, 2000). 
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In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de Diva en haar publiek binnen dezelfde 

cultuur communiceren en lichaamstaal op eenzelfde manier wordt geïnterpreteerd. 

Belangrijk is dat de betrouwbaarheid van non-verbale communicatie veel hoger ligt dan 

wanneer alleen naar het gesproken woord wordt geluisterd. Het overbrengen van de 

boodschap ontstaat altijd vanuit een wisselwerking tussen non-verbale en verbale 

communicatie (Oomkes, 2000). Verbale uitingen mogen daarom niet worden weggelaten 

in het onderzoek. Te denken valt aan iemand die BRAVO! roept na afloop van een lied, 

dit is een uiting van een positieve emotie. Hij zal met zijn lichaam deze uitspraak 

waarschijnlijk ondersteunen door zijn handen in de lucht te doen. De verbale en non-

verbale communicatie vormen samen de waardevolle informatie die van belang is voor 

dit onderzoek.  

 

Gezichtsuitdrukking 

Het is binnen de wetenschap nog niet vastgesteld of lichaamstaal volledig erfelijk bepaald 

is of wordt aangeleerd. Paul Ekman deed in 1986 onderzoek naar de expressie van 

emoties door middel van mimiek. Uit de bevindingen van dat onderzoek bleek dat men 

wereldwijd zes basisemoties onderscheidt: boosheid, vreugde, verdriet, angst, afschuw 

en verrassing. De inhoud van deze basisemoties is dus universeel en hoeft niet te worden 

aangeleerd.  

  

Afbeelding 1. De zes basisemoties geuit door mimiek (Ekman, 1986).  

 

 

Met mimiek worden emoties geuit. Frijda (1956 & 1996) heeft een aantal stellingen 

geformuleerd waarmee mimiek kan worden gekenmerkt. Ten eerste is het een 

gedragsvorm waarbij men al dan niet in contact wil komen met anderen. Daarnaast is 

het een uiting en deze gebeurt dus niet in de mens zelf. Ter verduidelijking kan iemand 

buikpijn hebben zonder dat een ander dat weet – het gebeurt in de mens zelf - maar 

vrolijk zijn zonder te lachen is vrijwel onmogelijk. Ten derde vindt mimiek bewust 

(lachen) en onbewust (blozen) plaats. Deze karakteristieken tonen veel overeenkomsten 

met het hierboven omschreven emotionele proces van Planalp en Ekman. Belangrijk is 
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dat mimiek op een bewust niveau kan plaatsvinden en daarmee “gemaakt” kan zijn. 

Verbaal liegen is gemakkelijker dan non-verbaal liegen – omdat bij het laatste meer 

onbewuste processen een rol spelen – maar onmogelijk is het niet. Een mens kan 

vriendelijk glimlachen, maar nog steeds boosheid voelen (Frijda, 1956 & 1996).  

 

Over non-verbale communicatie schrijven Roter e.a. (2006) tot slot dat het uit een 

diversiteit van communicatieve gedragingen bestaat op een niet talige basis. Zij geven 

een aantal voorbeelden als lachen, oogcontact, aanrakingen, lichaamshoudingen, maar 

ook stiltes of intonaties. “Nonverbal behaviour is widely recognized as conveying affective 

and emotional information”. Diva Dichtbij maakt gebruik van de kracht van non-verbale 

communicatie om gevoelens door emoties tot uiting te laten komen. 

 

Kledij en uiterlijk 

De Diva’s en Divo hebben allemaal een eigen kostuum waarin ze optreden. Met dat 

kostuum willen ze een bepaalde boodschap uitdragen. Maar welke rol spelen kleding en 

uiterlijk binnen het proces van non-verbale communicatie? Oomkes (2000) onderscheidt 

het uiterlijk in: het gezicht, de lichaamsbouw, de haardracht, de versierselen en kleding. 

De eerste twee zijn meer biologisch bepaalde karakteristieken van een persoon en geven 

in het bijzonder informatie betreffende het geslacht en lichaamsbouw. Met de laatste drie 

wordt een persoonlijke - meer culturele - boodschap uitgedrukt (Oomkes, 2000).  

Naast biologische eigenschappen kunnen het gezicht en de lichaamsbouw van een 

persoon ook het een en ander vertellen over karaktereigenschappen, stemmingen en 

opvattingen. Te denken valt aan lachrimpels bij iemand die veel lacht. Levenservaringen 

zijn ook vaak terug te zien in iemands uiterlijk, bijvoorbeeld bij iemand die onlangs een 

dierbaar familielid heeft verloren en daardoor slecht slaapt. Lichamelijk kunnen ziektes 

hun sporen hebben achter gelaten, bijvoorbeeld iemand die lijdt aan de ziekte van 

Huntington (bladzijde 9.). Een laatste kenmerk behorend bij gezicht en lichaamsbouw is 

de uitwerking van het beoefenen van een sport of beroep (Oomkes, 2000).  

Aankleding, haardracht en versierselen zijn een bewuste keuze van iemand, deze 

worden gebruikt om het zelfbeeld tot uitdrukking te brengen en een bepaalde indruk te 

maken op een ander. Daarnaast behoort de keuze voor bepaalde kleding, haardracht en 

andere versierselen tot een uitdrukking van de groep waarbij diegene hoort of wil horen, 

de omstandigheden waarin hij of zij zich bevindt en de omgang met bepaalde mensen 

waarvoor gepaste kleding benodigd is (Oomkes, 2000).  

Bij de Diva’s valt meteen op dat zij ongewone kleding dragen voor een bezoekje aan 

een zorginstelling. De Diva’s treden op met nette schoenen, kleurrijke jurken en een 

hoop versiersels in hun haar. Het is een kostuum en juist daarom mag er nog meer 

betekenis aan worden toegekend dan wanneer sprake is van “normale kleding”. De roze 

jurk van Diva 2 zou voor liefde en geluk kunnen staan en de groene jurk van Diva 1 voor 

de natuur. Zelfs de gebruikte stoffen of de soort jurk kan naar het publiek al een 

bepaalde boodschap afgeven. Neem ter illustratie satijn, dat is een heel chique stof of 
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fluweel dat zacht is en knuffelbaar. Ook de attributen die de Diva’s meenemen hebben 

een functie, Diva 4 neemt altijd een ballon mee en dit kan bijvoorbeeld worden 

geassocieerd met kinderlijkheid.  

Bij een Diva Dichtbij optreden moet rekening worden gehouden met het feit dat de 

Diva’s en Divo een rol spelen en zij dus niet volledig zichzelf zijn. Zij kunnen hun 

biologische karakteristieken echter niet verbergen en hebben allemaal zelf voor hun 

kostuum gekozen. Er speelt dus zichtbaar een persoonlijk gedachtegoed mee in de 

invulling van hun optreden. De kostuums dragen een bepaalde boodschap uit naar het 

publiek, maar maken een optreden tot een specifiek Diva Dichtbij optreden en voegen 

daarmee ook een belangrijk element toe aan het optreden. Het doel wat de Diva’s willen 

bereiken stemt met elkaar overeen, net als de middelen zang en muziek, maar de manier 

waarop zij dat doen wordt persoonlijk ingevuld. Een voorbeeld hiervan is de Divo die zich 

voordoet als een echte charmeur in zijn chique rokkostuum.  

 

Ruimte en afstand 

Diva Dichtbij treedt veelal op in huiskamers van zorginstellingen, waarbij de Diva in het 

middelpunt staat van een kring van toeschouwers. Deze setting waarin het optreden 

plaats vindt heeft betrekking op de ruimtelijke omgeving en geeft informatie over de 

verhoudingen tussen mensen onderling. Status is hier een goed voorbeeld van, de 

directeur zit immers meestal aan het hoofd van de vergadertafel. Wanneer men op gelijk 

niveau met elkaar wil praten, kan er beter voor worden gekozen naast elkaar te gaan 

zitten. De kringopstelling tijdens een optreden van Diva Dichtbij geeft aan dat de Diva 

letterlijk de hoofdpersoon speelt, zij staat in het middelpunt van de aandacht.  

Binnen de aandacht die de Diva krijgt kan zij “spelen” met de ruimte tussen haar en 

het publiek. Dit wordt de interpersoonlijke afstand genoemd. Mensen bewaren gedurende 

een interactie een bepaalde afstand tot elkaar. De grootte van deze afstand wordt 

bepaald door vier aspecten: de sociale of persoonlijke relatie die mensen met elkaar 

hebben, de verwachting van de interactie, de vertrouwelijkheid van het 

gespreksonderwerp en ten slotte de beperkingen van de situatie waarin ze verkeren 

(Verckens, 1999).  

Hall (1969) heeft deze verschillende afstanden onderzocht en zijn conclusie daarin 

was dat er vier verschillende zones te onderscheiden zijn. De eerste is de intieme zone 

(+ 50cm), waarin alleen mensen waarmee men intiem is wordt toegelaten of wanneer de 

situatie daartoe dwingt – volle liften, bussen etc. – maar daarbij wordt oogcontact 

gemeden. De tweede is de persoonlijke zone (+ 50cm tot + 125cm) waarin de normale 

persoonlijke omgang plaatsvindt met vrienden of bekenden. De derde is de sociale zone 

(+ 125cm tot + 300cm) binnen deze zone vindt zakelijke communicatie plaats of in grote 

sociale aangelegenheden als feestjes of congressen. Als laatste is er de publieke zone (+ 

300cm tot + 750cm) waarin formele interacties plaatsvinden zoals het geven van een 

presentatie (Hall, 1969).  
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Oomkes (2000) daarentegen geeft aan dat deze afstanden cultureel bepaald zijn en 

er wel degelijk verschillen zijn tussen de afstanden die mensen tot elkaar bewaren. De 

specifieke zones zoals Hall die heeft geformuleerd zullen meer een richtlijn vormen dan 

een exacte afbakening. De nuance die Oomkes hierin aanbrengt door cultuur aan te 

dragen als medebepalende factor voor het bewaren van afstand zal niet de enige zijn 

waardoor de daadwerkelijke interpersoonlijke afstanden verschillen van die van Hall 

(1969). Belangrijk is wel dat mensen een bepaalde afstand tot elkaar bewaren omdat ze 

zich daarin prettig voelen.  

Zoals hierboven geschreven is, wordt de interpersoonlijke afstand vrijwel altijd 

bepaald door twee mensen die in interactie tot elkaar staan. Maar de meeste 

toeschouwers zijn niet of nauwelijks in staat de Diva te benaderen of afstand te nemen, 

omdat de situatie dat niet toelaat of dat lichamelijk niet kunnen hierdoor wordt de 

interpersoonlijke afstand tijdens het optreden voornamelijk door de Diva bepaald. Tijdens 

het optreden ontstaat er zodoende een situatie waarin de Diva op een andere manier te 

weten moet komen of toenadering geoorloofd is, haar publiek kan namelijk niet 

“uitwijken”. De Diva heeft zodoende een bepaalde macht gedurende het optreden waar 

ze voorzichtig mee moet omgaan, het is immers niet de bedoeling dat een toeschouwer 

zich ongemakkelijk gaat voelen.  

 

Lichaamscontact 

Het maken van lichaamscontact is een stap verder in de contact legging dan de 

interpersoonlijke afstand tussen mensen. Aanraking is van levensbelang voor mensen, ze 

willen aanraken maar ook aangeraakt worden. Zonder lichaamscontact voelt een mens 

zich snel ongelukkig. Bij lichaamscontact spelen eigenlijk twee soorten gevoelens een rol: 

genegenheid en agressiviteit of dominantie (Oomkes, 2000). Ook dieren hebben een 

aanraakgedrag dit is vergelijkbaar met emoties die zowel mens als dier heeft.  

Maar de vraag is wanneer iemand een ander mag aanraken en wat er dan aangeraakt 

mag worden? Jourard (1966) heeft hier onderzoek naar gedaan en uit zijn bevindingen 

komen een aantal conclusies naar voren: vrouwen mogen in de westerse cultuur meer 

aangeraakt worden dan mannen en vreemden worden niet snel aangeraakt. Wanneer per 

ongeluk iemand wordt aangeraakt wordt daarvoor vrijwel meteen excuses gemaakt. Er 

spelen daarnaast nog een aantal factoren een rol zoals status, leeftijd en 

omstandigheden waardoor een aanraking wordt toegestaan of juist verboden. Wanneer 

bijvoorbeeld vanuit beroepsmatige handelingen iemand wordt aangeraakt, zoals een 

dokter die zijn patiënt aanraakt, dan is dit toegestaan. Oomkes (2000) spreekt zelfs van 

een aanrakingsetiquette en doelt daarmee op de vele voorschriften die bepaald worden 

door onder andere cultuur en verhoudingen tussen mensen en de situatie.  

Het maken van lichaamscontact valt binnen de intieme zone (Hall, 1969), opvallend is 

dat hierin twee tegenovergestelde emoties een rol spelen, genegenheid en agressiviteit. 

Dit kan begrepen worden vanuit de gedachte, dat “indringen” in iemands intieme zone 

door een onvertrouwd persoon als een bedreiging wordt gezien. Maar wat zijn de 
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voorwaarden om tot die intieme zone veilig te mogen toetreden en een ander zelfs te 

mogen aanraken? Het antwoord op die vraag is van belang voor Diva Dichtbij. Zij wil 

immers haar publiek kunnen benaderen en als het mogelijk is met ze dansen.  

Deze vraag ligt in het vervolg van de vraag die gesteld werd bij ruimte en afstand. 

Ook in het kunnen maken van lichaamscontact zit de Diva tijdens haar optreden in een 

bepaalde machtspositie, zij kan immers naar een toeschouwer toelopen en diegene 

aanraken zonder dat diegene dat wil. Daarbij geldt ook in deze positie dat de Diva op 

andere lichaamstaal moet letten om te peilen of het haar is toegestaan een toeschouwer 

aan te raken. Rekening moet worden gehouden met het feit dat deze geschreven regels 

in praktijk waarschijnlijk minder concreet zijn en wanneer een toeschouwer de hand 

reikt, dit voor de Diva een teken is om hem of haar gepast te kunnen benaderen.  

 

Stemtaal 

De laatste categorie binnen non-verbale communicatie is stemtaal. Deze omvat alle 

aspecten van de verbale communicatie, op de woorden zelf na en betreffen de sterkte 

van geluid, toonhoogte, articulatie, kwaliteit van de stem, klanken, snelheid waarin de 

woorden worden uitgesproken, ritmiek en daarbinnen alle wisselwerkingen. Net als bij 

lichaamstaal (bladzijde 12) geldt dat stemtaal vaak onbewust wordt toegepast in het 

dagelijks leven. Tijdens communicatie zijn emoties veelal op gehoor waar te nemen, 

zonder de exacte woorden te kennen. Bijvoorbeeld wanneer een mop wordt verteld en 

daarbij wordt gelachen, dan is dat lachen ook een uiting van stemtaal.  

De manier van spreken is typerend voor iemands persoonlijkheid en maatschappelijke 

positie en een punt van herkenning voor anderen; te denken valt alleen al aan de 

verschillende dialecten die in Nederland bestaan. Opvallend is dat ook aan stiltes in een 

gesprek tussen verschillende culturen een andere betekenis wordt toegekend. Daar waar 

een Nederlander zich vrij snel ongemakkelijk voelt als even niemand iets zegt, kan een 

Chinees een moment van stilte juist waarderen (Oomkes, 2000).  

In een optreden van Diva Dichtbij komt stemtaal vooral tot uiting in de wijze waarop 

de Diva zingt, wat zij zingt – de woorden – behoort daar niet toe, hier wordt later op 

teruggekomen. Maar net als bij het uitspreken van woorden is er tijdens het zingen 

onderscheid te maken in de sterkte van geluid, toonhoogte, articulatie, kwaliteit van de 

stem, klanken, snelheid waarin de woorden worden uitgesproken, ritmiek en daarbinnen 

alle wisselwerkingen. Dankzij stemtaal kan een Diva meer betekenis geven aan dat wat 

zij zingt, of dat nu een vrolijk lied is of juist met een sentimentele boodschap, net als de 

jurk die ze aanheeft, de bewegingen die ze maakt en haar mimiek.  
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Conclusie  

De Diva kan dankzij lichaamstaal, lichaamshouding, bewegingen en gezichtsuitdrukking 

bij haar toeschouwers zien of zij emotioneel geraakt zijn. De Diva maakt natuurlijk ook 

gebruik van lichaamstaal tijdens haar optreden. Zij wil met haar optreden een bepaalde 

boodschap uitdragen die alleen geloofwaardig is wanneer haar lichaamshouding, 

bewegingen en gezichtsuitdrukkingen daarmee overeenstemmen. Het is voor de Diva van 

belang dat zij bewust is van de verschillende non-verbale uitingsvormen en zij deze op 

de juiste manier toepast om haar boodschap uit te dragen en haar doel te bereiken.  

Bij non-verbale communicatie wordt aan kledij en accessoires een persoonlijke en 

culturele waarde toegekend en aan uiterlijk een meer biologische betekenis. De Diva’s 

dragen allemaal een kostuum en willen met hun aankleding een boodschap uitdragen die 

in verband staat met hun optreden. Biologische kenmerken zoals geslacht zijn moeilijk te 

maskeren en horen zodoende bij de persoon van de Diva zoals zij van nature is.  

Met betrekking tot de ruimtelijke omgeving nodigt de setting van het optreden uit tot 

het maken van contact, de Diva staat immers midden in de woonkamer of kring van 

mensen. De Diva moet desalniettemin rekening houden met het bewaren van afstand 

met het publiek. Mensen benaderen elkaar op verschillende afstanden waarin ze zich 

comfortabel voelen en inbreuk hierop levert veelal negatieve reacties en gevoelens op. 

Deze interpersoonlijke afstand wordt voornamelijk door de Diva bepaald, de meeste 

toeschouwers zijn immers niet of nauwelijks in staat de Diva te benaderen of afstand te 

nemen, omdat de situatie dat niet toelaat of omdat ze dat zelf lichamelijk niet kunnen.  

Als laatste is stemtaal belangrijk voor het uitdrukken van emoties. Zang heeft een 

direct verband met stemtaal, want alle aspecten van stemtaal zijn erin terug te vinden. 

De vraag die naar aanleiding hiervan gesteld kan worden is: Wat is het verschil tussen 

stemtaal en zang? Deze vraag staat in een later subhoofdstuk centraal.  
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• Muziek 

Het laatste theoretisch concept binnen deze literatuurscriptie is muziek. In dit 

subhoofdstuk staat de vraag centraal: Welke relatie hebben mensen tot muziek? Muziek 

heeft voor mensen verschillende functies en deze worden aan de hand van verschillende 

wetenschappelijke visies besproken. Daarbij zal dieper worden ingegaan op de rol die 

muziek speelt voor ouderen en de toegevoegde waarde van zingen op muziek.  

Luisteren naar muziek kan op verschillende manieren – een concert, de radio, een cd 

of dvd -, vanuit meerdere doelstellingen – tijd doden, ontspanning, dansen - en heeft 

een diversiteit van effecten tot gevolg, bijvoorbeeld een emotionele prikkeling of het 

versterken van sociale banden. Mensen luisteren graag naar muziek omdat het 

simpelweg leuk is (Christenson & Roberts, 1998). Onderzoek naar het luisteren naar 

muziek levert veel informatie op over hoe mensen dit ervaren. Lull (1992) heeft 

onderzoek gedaan naar menselijke ervaringen door muziek en hij beschrijft het maken 

en luisteren van muziek voor zowel de maker als de luisteraar als een piekervaring. Deze 

muziekervaring kan plaatsvinden op individueel niveau maar ook gezamenlijk, waarbij 

emoties een belangrijke rol spelen (Lull, 2009).  

Muziek is van invloed op de stemming en emoties van mensen (Christenson & 

Roberts, 1998). Dit wordt de primacy of affect genoemd en verwijst naar de muziek die 

de kracht heeft om controle te houden op emoties en gevoelens. Een voorbeeld hiervan 

is het geven van een feest, de muziek is een belangrijke factor in het bepalen van de 

stemming onder de gasten (Christenson & Roberts, 1998).  

Diva Dichtbij gebruikt muziek om een emotionele prikkeling teweeg te brengen. 

Bloemendaal typeert dit als het beïnvloeden van gevoelsleven. (Bloemendaal, 2001). De 

vraag die Juslin e.a. (2008) daarbij stellen is in hoeverre muziek ook daadwerkelijk 

oprechte emoties opwekken (de emotivistische positie). Bijvoorbeeld een lied geeft 

iemand een vrolijk gevoel. Of anderzijds het soort lied dat de emotie beïnvloedt (de 

cognitivistische positie), bijvoorbeeld een lied wordt beoordeeld als vrolijk maar laat geen 

plezierig gevoel achter. Met andere woorden, het benoemen van een emotie is iets 

anders dan het voelen van een emotie. Dit hebben Juslin e.a. (2008) onderzocht door de 

participanten te vragen naar hun emoties en gezichtsexpressie, gedragingen en 

lichaamsreacties te meten terwijl ze naar muziek luisterden. Hierbij werd verondersteld 

dat de mate waarin lichamelijke reacties werden gegeven een indicatie was voor het 

daadwerkelijk ervaren van emoties. De uitkomsten van het onderzoek ondersteunen de 

emotivistische positie, daarnaast blijkt echter ook uit het onderzoek dat een vrolijk 

nummer veel meer invloed heeft op het daadwerkelijke positieve humeur dan een treurig 

lied invloed heeft op negatieve gevoelens (Juslin e.a., 2008).  

 

Gert Bloemendaal gaat in zijn boek “Muziek met dementerende ouderen” (2001), in op 

het onderwerp ouderen en muziek. Volgens hem hebben ouderen een bijzondere relatie 

met muziek die heel anders is te typeren dan de relatie die de “moderne” mens met 

muziek heeft. Vóór de tijd van de televisie, mp3 speler en internet nam muziek een 
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belangrijke plaats in binnen het sociale leven. Er werd veel meer gezongen thuis, op het 

werk, onderweg en op bijeenkomsten dan heden ten dage het geval is. Terwijl nu alleen 

nog gezongen wordt bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld als iemand jarig is, werd 

er in vroegere tijden veel vaker, in grotere context en om uiteenlopende redenen 

gezongen. Te denken valt aan de arbeidersliederen of “Hup Holland Hup” als lied in het 

teken van Nederlandse verbondenheid. Naast een sociale betekenis en roept muziek 

tevens herinneringen en gevoelens van verbondenheid op. Andere invloeden die muziek 

op ouderen kunnen hebben zijn: voor rust en ontspanning zorgen, veiligheid bieden, 

beweging stimuleren, troosten, een bepaalde stemming teweeg brengen, aanzetten tot 

communicatie, uit je dak gaan, maar ook iemand “gek” maken (Bloemendaal, 2009). 

Deze invloeden kunnen concluderend een positief maar ook een negatief gevolg hebben 

en daar moet volgens Bloemendaal te allen tijde rekening mee worden gehouden.  

 

Göttel e.a. (2008) hebben onderzocht wat de invloed is van muziek op dementerenden in 

verpleegtehuizen. Daarbij hebben zij geconcludeerd dat achtergrondmuziek en een 

zingende verzorger bijdragen aan een vergroting van positieve emoties en stemming. Als 

gevolg daarvan werden ook de communicatiemogelijkheden voor ouderen en verzorgers 

vergroot (Göttel e.a., 2008). De schrijvers wijzen er wel op dat muziek niet moet worden 

beschouwd als een genezingsmiddel. Hoewel is gebleken dat het overgrote deel van de 

dementerenden positief reageerde, was er ook sprake van een aantal die juist een zeer 

negatieve score hadden. Niet alleen dementerenden, ook verzorgers kunnen negatief 

staan tegenover muziek (Göttel, 2008). Er moet dus rekening mee worden gehouden dat 

muziek een middel is dat van invloed is op het menselijke bewustzijn en elk mens daar 

anders op reageert. Immers het gevoel van een mens is geen volledig voorspelbare 

factor. 

“Bij veel aspecten van muzikale activiteiten hoeft de dementerende echter geen 

cognitieve prestaties te leveren, omdat muziek, mits goed aangeboden, ruimte geeft om 

hetgeen wat wordt gezongen of beluisterd te associëren met prettige gebeurtenissen uit 

het verleden.” (Bloemendaal, 2001).  

Bloemendaal benadrukt de importantie van de afstemming van het repertoire op de 

ouderen. De verschillende aspecten van een lied kunnen bij mensen ook weer 

verschillende reacties oproepen. Te denken valt aan de taal en toonhoogte, de 

begeleiding maar ook het creëren van de mogelijkheid om mee te zingen. Deze 

opmerking kan direct worden toegewezen aan de optredens van Diva Dichtbij, zij hebben 

ook te maken met afstemming op hun publiek.  

 

De vraag die in het vorige hoofdstuk gesteld werd: Wat is het verschil tussen 

stemtaal en zang? is echter nog niet beantwoord. Zang neemt immers een bijzondere 

plek in tussen muziek en communicatie. Een goed voorbeeld waarin het verschil tussen 

stemtaal en zang naar voren komt is poëzie. Met poëzie worden ook emoties uitgedrukt 
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en juist wanneer het wordt voorgedragen met het juiste gebruik van stemtaal kunnen 

emoties worden versterkt. Wlodarczyk (2009) typeert één van de functies van muziek en 

poëzie als een manier om herinneringen op te halen en dit wordt binnen de 

muziektherapie vaak toegepast om mensen op psychisch, emotioneel of spiritueel niveau 

te raken. Deze muzikale toepassing kan ouderen helpen hun depressieve gevoelens te 

verminderen (Wlodarczyk, 2009).  

Helaas zijn er naast het onderzoek van Wlodarczyk (2009) geen wetenschappelijke 

onderzoeken bekend waarin de emotionele reactie op het luisteren naar poëzie nader is 

onderzocht. Er kan wel geconcludeerd worden dat een goed gebruik van stemtaal – in 

zang of voordracht - een meerwaarde kan geven aan de boodschap die wordt 

uitgedragen.  

Zingen omvat dus meer dan alleen het goed toepassen van stemtaal, zingen is 

muziek maken met de stem. Met zingen kan men zich verbaal uitdrukken, een verhaal 

vertellen en contact maken. Een goed voorbeeld hiervan is wanneer het publiek meezingt 

en de tekst dus bekend is onder hen. Wanneer de tekst vervolgens in de verdere analyse 

van de gegevens wordt genegeerd en alleen naar de melodie wordt geluisterd, verliezen 

de gegevens een deel van hun betekenis. De tekst vertelt letterlijk waarover het lied 

gaat, de melodie blijft altijd verbonden aan de subjectieve interpretatie die iemand eraan 

geeft. Hier moet rekening mee worden gehouden in het verdere onderzoek.  

 

Conclusie 

Muziek is van invloed op de stemming van mensen, muziek reguleert emoties en dat is 

voor mensen een van de belangrijkste redenen om naar muziek te luisteren. Daarnaast 

spelen nog andere factoren een rol die betrekking hebben op het cognitieve en het 

sociale aspect van het menselijk leven. Iedereen heeft wel een bepaalde muzikale 

voorkeur waardoor de persoonlijke reacties die muziek oproept voor een buitenstaander 

nauwelijks voorspelbaar zijn. Herinneringen, ervaringen en tal van andere factoren 

kunnen geassocieerd worden met het beluisteren van het lied. Zingen is een onderdeel 

van muziek, waarmee een verbale boodschap kan worden uitgedrukt. Ondanks dat in dit 

onderzoek non-verbale communicatie centraal staat mag deze verbale boodschap niet 

zomaar achterwege gelaten worden.  

Uit onderzoek van Göttel e.a. (2008) komt naar voren dat muziek in zorginstellingen 

de sfeer tussen verzorgende en ouderen verbetert, voornamelijk op het gebied van 

communicatie. Ervan uitgaande dat de emotivistische positie die in het onderzoek van 

Juslin e.a. (2008) naar voren wordt gebracht ook daadwerkelijk van toepassing is op de 

optredens van Diva Dichtbij, betekent dit dat muziek en zang inderdaad de geschikte 

manieren zijn om mensen dichterbij hun emoties te brengen (www.divadichtbij.nl).  
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• Non-verbale communicatie door muziek 

Creativiteit is een manier om uiting te geven aan emoties, ideeën en gevoelens. De mens 

heeft behoefte aan het uiten van levenservaringen, hieruit ontstaat onder andere kunst. 

Kunst geeft de mogelijkheid om een spiegel te creëren van expressie en herkenning 

(Vinci, 2005). Daarmee is kunst van invloed op het menselijk bewustzijn, het bevat 

immers een expressie maar ook een boodschap voor de ontvanger. Creativiteit komt 

veelal voort uit een combinatie van spontaniteit en originaliteit en dat maakt Kunst tot 

een breed omvattend begrip met verschillende vormen, doelen en waarden. Oudere 

mensen zijn in vergelijking tot jongeren veel beter in staat om hun beeldvorming tot 

uiting te brengen in creativiteit (Vinci, 2005). Dit komt omdat zij vanuit een veel bredere 

basis van ervaringen handelen dan jongere mensen.  

Voor Diva Dichtbij zijn muziek en zang de belangrijkste creatieve middelen om 

contact te maken met haar publiek. De Diva maakt met haar optreden een bepaalde 

vorm van kunst, maar deze creativiteit kan zij niet alleen laten ontstaan; daarvoor heeft 

zij een publiek nodig. Met de liederen die zij zingt, wil ze een bepaalde boodschap 

overdragen oftewel een doel bereiken en dat is het emotioneel prikkelen van haar 

publiek. Uit het vorige hoofdstuk is duidelijk naar voren gekomen dat muziek direct is 

verbonden aan emoties. Bij een optreden voegt het contact met mensen een extra 

dimensie toe aan beleving van muziek, die bijvoorbeeld met het draaien van enkel een cd 

weg blijft.  

Alhoewel het optreden van een Diva geen therapeutisch doel heeft, kan de 

communicatie door middel van muziek worden verduidelijkt door een 

muziektherapeutisch inzicht aan te halen. Creatieve therapie – zoals muziektherapie - 

fungeert als een middel om het menselijke gevoel aan te spreken en fungeert als 

stimulans om zich te uiten. Ouderen kampen vaak met problemen rondom gevoelens van 

eenzaamheid, depressie en het verliezen van hun zelfstandigheid. Voor ouderen biedt 

creatieve therapie de mogelijkheid om de deur naar hun emoties te openen. Creatieve 

therapie in verpleeg- en verzorgingstehuizen, gebaseerd op non-verbale methoden - 

zoals muziek - is van positieve invloed op de menselijke gemoedstoestand (Hannemann, 

2005).  

Ouderen blijken in vergelijking tot jongere mensen veel beter in staat te zijn zich 

creatief te uiten. Creativiteit veronderstelt ook een emotioneel aspect. Daarmee kunnen 

ouderen dus het best vanuit een creatief uitgangspunt benaderd worden wanneer het 

doel is hen emotioneel te raken. Een belangrijk punt daarbij wel is dat de ouderen ook 

daadwerkelijk betrokken zijn bij deze creativiteit (Hannemann, 2005). Deze 

veronderstelling is precies wat Diva Dichtbij met haar optredens toepast, ze brengt de 

creativiteit naar de woonkamers van de zorginstellingen. Een optreden bijwonen in 

bijvoorbeeld een concertgebouw is voor de meeste mensen die in een zorginstelling 

wonen niet meer mogelijk, maar Diva Dichtbij brengt de live muziek naar hen toe. 

In muziektherapie wordt muziek gezien als een non-verbale methode om een 

bepaalde interactie te bewerkstelligen. Lisa M. Dillard (2006) schrijft over muziek als 
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therapie en de weerspiegeling van emoties van de cliënt op de therapeut. Muziek wordt 

gebruikt om een reactie te veroorzaken. Deze respons wordt door Scheiby (1998) 

beschreven als een countertransference experience en dat onderschrijft Dillard (2006). 

Muziek brengt een bepaalde reactie teweeg op de non-verbale communicatie die tussen 

mensen ontstaat wanneer zij in interactie met elkaar staan (Dillard, 2006). In de visie 

van Planalp (1996) kan muziek dus worden gezien als de aanzetter of gebeurtenis 

waardoor emoties worden geuit. In deze situatie is het echter ook mogelijk dat er een 

verschuiving plaats vindt. De emotie wordt in deze visie geprojecteerd op de therapeut. 

Priestly (1975) beschrijft deze gebeurtenis als een geluidsmotief dat gevoelens, 

gedachten, beelden, houdingen, meningen en lichamelijke prikkelingen weerspiegelt of 

laat ontstaan. Deze omstandigheid wordt door de therapeut gecreëerd en speelt daarbij 

in op het onbewuste van zijn cliënt om deze verschuiving tot stand te laten komen 

(Dillard, 2006).  

Een ander muziektherapeutisch inzicht wordt door Sung-Yong Shim toegepast. Tijdens 

een Klinische improvisatie, zoals Sung-Yong Shim (2007) een muzikaal dialoog typeert, 

ligt de nadruk op onder andere toepassing van stemgeluid, ritme en begeleiding, maar 

ook niet-muzikale aspecten, zoals beelden of de tekst van een lied. Tijdens de 

improvisatie worden muziek en cliënt met elkaar verenigd waarbij een zeer positief 

gevoel ontstaat die een gevoel van verbondenheid teweegbrengt (Shim, 2007). Volgens 

Shim (2007) kan een muziektherapeut een opening creëren voor de cliënt zodat deze 

kan ontsnappen uit de eigen wereld waarin ze vastzit. Deze opvatting komt overeen met 

de doelstelling van Diva Dichtbij om de oudere dichterbij zijn of haar gevoelens te laten 

komen door gebruik te maken van muziek en zang.  

 

Conclusie  

Diva Dichtbij past creativiteit toe in haar optredens door middel van zang en muziek. Net 

als muziektherapie wil zij een emotionele prikkeling teweegbrengen bij haar publiek. De 

theoretische inzichten van creatieve therapie sluiten daar goed op aan. Door middel van 

countertransference experience reflecteert de cliënt zijn of haar emoties op de therapeut. 

Daarnaast is er tijdens een klinische improvisatie sprake van een samenwerking tussen 

therapeut en cliënt die samen de mogelijkheid creëren waarin emoties geuit kunnen 

worden. Bij beide toepassingen speelt de therapeut in op het onbewustzijn van zijn of 

haar cliënt. Voor Diva Dichtbij is het van belang om zich deze inzichten eigen te maken 

en ze toe te passen in de situatie en visie die zij zelf hanteren.  
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• Conclusie theoretische invalshoeken 

De vraag die gesteld wordt in deze literatuurscriptie is: Wat is er bekend over emoties in 

relatie tot non-verbale communicatie en muziek toegepast in een optreden voor 

chronisch zieken? Bij het beantwoorden van deze vraag zijn de theoretische concepten: 

emoties, non-verbale communicatie en muziek, geconcretiseerd. Uiteindelijk moet de 

verbinding worden gelegd met de doelstelling van Diva Dichtbij en de overstap worden 

gemaakt van theorie naar praktijk. Om deze stap te kunnen maken moeten de 

onderlinge verhoudingen tussen emoties, non-verbale communicatie en muziek worden 

achterhaald. In de voorgaande subhoofdstukken stond de relatie tussen muziek en 

emoties centraal en is non-verbale communicatie door muziek nader bekeken. Maar er is 

nog geen duidelijkheid over de relatie van de drie elementen tot elkaar.  

Emoties spelen een belangrijke rol gedurende het optreden van Diva Dichtbij. Binnen 

deze literatuurscriptie worden emoties getypeerd als een uiting van een bepaald gevoel 

van iemand, opgeroepen door een gebeurtenis of object en dat deze van korte duur is. 

Dit kan een gevoel kan blijdschap zijn, maar ook woede of angst, dat geuit wordt naar 

aanleiding van het optreden van Diva Dichtbij (de gebeurtenis). De korte duur maakt dat 

het geen stemming is waarin iemand verkeerd, een stemming is ook niet of nauwelijks af 

te leiden van een bepaalde gebeurtenis of object.  

Het verband tussen emoties en non-verbale communicatie ligt in de expressie van 

gevoelens. Naast het uitspreken van een bepaald gevoel is non-verbale communicatie de 

belangrijkste wijze waarop emoties tot uitdrukking worden gebracht. Communicatie 

veronderstelt een interactie tussen mensen en gedurende het optreden van Diva Dichtbij 

vindt deze tussen het publiek en de Diva plaats. Non-verbale communicatie kent 

verschillende uitingsvormen waaronder lichaamstaal en gezichtsuitdrukking en deze 

verschaffen de Diva de meeste informatie over de emoties die ze bij haar publiek te weeg 

brengt. Voor de Diva zelf zijn uiterlijk en aankleding, ruimte gebruik en interpersoonlijk 

contact de middelen om op non-verbaal niveau te communiceren met haar publiek.  

Ouderen hebben een bijzondere relatie met muziek omdat deze voor hen meer van 

sociale betekenis is, muziek kan daarnaast voor rust en ontspanning zorgen, mensen 

aanzetten tot bewegen of communicatie bevorderen (Bloemendaal, 2009). Hier sluit het 

onderzoek van Juslin e.a. (2008) op aan waaruit geconcludeerd kan worden dat muziek 

daadwerkelijk natuurlijke emoties opwekt. Vanuit dit perspectief kan muziek worden 

beschouwd als een aanzetter tot menselijk handelen, voelen en ervaren.  

 

Mede dankzij muziek ervaren mensen emoties; non-verbale communicatie is een manier 

om deze emoties te uiten. De connectie tussen muziek en non-verbale communicatie is in 

het laatste subhoofdstuk besproken. De muziektherapeut past de non-verbale 

communicatie bewust toe om emoties bij zijn of haar cliënt los te krijgen. Bewust zijn 

van de rol die non-verbaal communicatie speelt is dus van wezenlijk belang voor de 

interactie tussen twee mensen. Niet alleen zendt ieder mens - bewust of onbewust - een 
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bepaalde boodschap uit door middel van non-verbale communicatie, ook het ontvangen 

en interpreteren gebeurt niet altijd bewust.  

Een tweede factor dat van belang is in de relatie tussen muziek en non-verbale 

communicatie is dat muziek behoort tot de kunst. Zich op een creatieve manier uiten, 

spreekt niet ieder mens aan. Uit onderzoek blijkt wel dat ouderen beter in staat zijn zich 

creatief te uiten, maar de doelgroep van Diva Dichtbij omvat niet alleen maar ouderen. 

Non-verbale communicatie wordt daarnaast wel door ieder mens toegepast, maar de 

betekenis die daaraan wordt toegekend is cultureel afhankelijk. Concluderend heeft 

muziek niet op ieder mens dezelfde uitwerking en is cultuur een bepalende factor voor de 

betekenisgeving aan non-verbale communicatie.  

Rekening houdend met bovengenoemde factoren hebben muziek, non-verbale 

communicatie en emoties een onderlinge wisselwerking. Zoals eerder gezegd, kan 

muziek emoties oproepen die vervolgens door non-verbale communicatie worden geuit. 

Anderzijds kunnen mensen bepaalde emoties hebben en creëert muziek de gelegenheid 

waardoor deze geuit kunnen worden met non-verbale communicatie. Binnen deze twee 

geschetste situaties vindt non-verbale communicatie niet of nauwelijks bewust plaats. 

Wanneer non-verbale communicatie bewust wordt toegepast, zoals de muziektherapeut 

dat doet, kunnen de emoties leiden tot creatieve uiting (waaronder het maken van 

muziek) en andersom kan het bewust toepassen van non-verbale communicatie met 

behulp van muziek weer een emotionele prikkeling zijn.  

 

Afbeelding 2. De relatie tussen emoties, non-verbale communicatie en muziek.  

 

 

De laatst geschetste situaties zijn van toepassing op het optreden van Diva Dichtbij. Om 

haar publiek dichterbij hun emoties te brengen zal de Diva non-verbale communicatie 

bewust moeten gebruiken, wil zij haar doel bereiken. Wanneer de Diva dat niet doet 

bestaat het gevaar dat de door haar geacteerde (non-verbale) boodschap en emoties niet 

overeenstemmen met de muziek, de emotionele prikkeling niet tot stand wordt gebracht 

of de muziek haar functie als aanzetter tot menselijk handelen verliest. Tot slot moet niet 

vergeten worden dat de belangrijkste kenmerken van een Diva Dichtbij optreden is, dat 

haar publiek – volwassen chronisch zieken - en de setting – in de woonkamer van 

(meestal) zorginstellingen - ongewoon zijn. Dit heeft tot gevolg dat er beperkingen 

kunnen zijn in het menselijk handelen. De Diva zou bijvoorbeeld te maken kunnen 

Emoties 

Non-verbale 
communicatie 

Muziek 
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krijgen met een te kleine ruimte waarin ze moet optreden en voor haar publiek kan 

bijvoorbeeld het hebben van de ziekte van Huntington betekenen dat er niet gedanst kan 

worden, ondanks dat de wil daartoe aanwezig is.  

  

Vanuit deze theoretische achtergrond is besproken dat non-verbale communicatie en 

muziek van invloed zijn op emoties. De doelstelling die Diva Dichtbij zichzelf stelt, zou 

vanuit deze theorie haalbaar moeten zijn en ook de zelf waargenomen effecten (bladzijde 

8.) wijzen daarop. In het daadwerkelijke onderzoek kan worden nagegaan of de praktijk 

de theorie bevestigt. Punten van aandacht daarbij zijn of de Diva’s zich inderdaad bewust 

zijn van de kracht van non-verbale communicatie en of ze alle aspecten van non-verbale 

communicatie toepassen.  
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5. Methode 

Het theoretische deel van dit onderzoek is afgerond. Nu kan de volgende stap worden 

gezet richting de uitvoering in de praktijk. In dit hoofdstuk staat de manier waarop Diva 

Dichtbij onderzocht wordt centraal.  

 

De doelstelling van dit onderzoek is te onderzoeken welke rol - gedurende het optreden - 

de muziek en de non-verbale communicatie - tussen het publiek en de Diva - spelen 

waardoor het publiek daadwerkelijk op zijn gevoelens wordt aangesproken. De 

onderzoeksvraag die daarbij gesteld wordt is: 

Op welke manier dragen de non-verbale aspecten en muziek tijdens het Diva Dichtbij 

optreden er toe bij dat het publiek emotioneel wordt geprikkeld?  

De uitvoering van het onderzoek vindt plaats door middel van een kwalitatieve 

onderzoeksmethode. Met behulp van deze methode is het mogelijk het 

onderzoeksonderwerp vanuit de visie van de onderzochte personen waar te nemen 

(Boeije, 2005). Hiervoor zal bij alle Diva’s en trainster een semi-gestructureerd interview 

worden afgenomen. Tevens speelt het bespreken van de video-opnames – gemaakt 

gedurende de optredens - een belangrijke rol in het verzamelen van de data.  

De verzamelde gegevens worden vervolgens verwerkt in het data-analyse 

programma MAXqda. Door middel van een coderingssysteem worden de gegevens 

systematisch geordend en kan aan de data een bepaalde waarde en inhoud worden 

toegekend (Boeije, 2005).  

 

Dataverzameling 

Nu het type onderzoek kort uiteen is gezet kunnen de specifieke stappen binnen dit 

proces nader worden bekeken. Achtereenvolgens komen de dataverzameling, 

operationalisering van de onderzoeksonderwerpen en de data-analyse aan bod.  

 

Om tot een uiteindelijke goede dataverzameling te komen moeten een aantal stappen 

doorlopen worden. Concreet zien deze er als volgt uit: 

 

Tabel 1. Schema van dataverzameling 

Stap Fase Werkzaamheden Onderzoeksgroep 

1. 

 

Voorbereiding 

 

Verkrijgen van opnameapparatuur en toestemming voor 

het maken van video-opname.  

Diva's 

 

2. Voorbereiding Optreden filmen en interview inplannen.  Diva's 

3. Voorbereiding Film analyseren en schema van observatie invullen.  Diva's 

4a.  

 

Data-

verzameling 

Interview aan de hand van topiclijst.  

 

Diva's & 

Trainster 

 4b.  

Data-

verzameling 

Interview aan de hand van topiclijst en schema van 

observatie.  

Diva's 
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Het maken van video-opnames gedurende een optreden vereist een zorgvuldige 

voorbereiding. Naast het verkrijgen van de juiste attributen, zoals camera, tapes en 

statief moet er ook toestemming worden verleend door de zorginstelling waar het 

optreden plaats vindt en door het publiek om ook daadwerkelijk de opname te mogen 

maken (stap 1.). Hiervoor is een brief opgesteld (bijlage 1.) die Diva Dichtbij gebruikt om 

de zorginstelling op de hoogte te brengen van dit onderzoek en waarin een uitleg is 

opgenomen over de toepassing van de video-opnames. Het verkrijgen van toestemming 

ligt in de handen van Diva Dichtbij omdat zij het meeste contact hebben met de 

zorginstellingen. Het streven is minimaal één opname te mogen maken van iedere Diva. 

Nadat Diva Dichtbij toestemming heeft gekregen wordt de aanwezigheid van de camera 

opgenomen in het draaiboek van het betreffende optreden (bijlage 2).  

Stap 2. vormt het maken van de video-opname. Deze worden – zoals reeds gezegd – 

gedurende een optreden gemaakt. Een optreden van Diva Dichtbij vindt vrijwel altijd 

plaats in de huiskamers van zorginstellingen. Belangrijk is dat het maken van deze 

opname met zorgvuldigheid plaats vindt, zodat de Diva niet gestoord wordt in haar werk 

en het publiek zo min mogelijk bewust is van de aanwezigheid van de camera. Om dit te 

bewerkstelligen neemt de onderzoeker vroegtijdig plaats tussen of achter het publiek, 

waarbij de camera al volledig geïnstalleerd op een statief is neergezet. De camera staat 

gericht op de Diva, waarbij de onderzoeker wel de mogelijkheid heeft om de camera 

vanaf het statief met de bewegingen van de Diva mee te draaien. Na het maken van de 

video-opnames maakt de onderzoeker een afspraak voor een interview met de Diva, 

deze zal binnen twee weken na het optreden plaatsvinden. 

In stap 3. wordt de gemaakte opname geanalyseerd door middel van een schema van 

observering (bijlage 6.), waarin een algemeen beeld wordt geschetst van de interactie 

met het publiek. Deze analyse maakt het voor de onderzoeker mogelijk concrete vragen 

te stellen over het optreden wanneer onderzoeker en Diva de opname terugkijken.  

Het interview is niet afhankelijk van een bepaalde locatie, enkel de mogelijkheid om 

de gemaakte video-opname terug te kijken is van belang om het interview volledig af te 

kunnen nemen. Het interview is opgedeeld in twee delen, eerst een interview aan de 

hand van de topiclijst in bijlage 4., hierin worden de basiselementen van de Diva Dichtbij 

optredens besproken. Vervolgens wordt de Video Stimulated Recall methode (Gass & 

Mackey, 2000) toegepast. Deze methode maakt het mogelijk om – tijdens of na het zien 

van de opnames - vragen te stellen over de ervaringen tijdens het optreden. Tevens 

wordt tijdens het terugkijken van de opname gevraagd aan de Diva of zij haar optreden 

van een begeleidend commentaar wil voorzien. Op deze manier komt naar voren wat een 

Diva belangrijk of opvallend vindt in het gefilmde optreden. 

Stap 4 betreft de daadwerkelijke dataverzameling, in dit onderzoek vormen de vijf 

Diva’s en de trainster de participanten waarbij een interview wordt afgenomen. De 

interviews zijn semi-gestructureerd, dit houdt in dat aan de hand van een topiclijst 

vragen worden gesteld door de onderzoeker. In de topic-lijst van dit onderzoek staan de 

theoretische concepten emoties, non-verbale communicatie en muziek centraal en deze 
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vormen de hoofdonderwerpen van het interview. Door gebruik te maken van semi-

gestructureerde interviews kunnen de participanten zelf ook onderwerpen aansnijden die 

niet in de topic-lijst van de interviewer zijn opgenomen. Hier is voor gekozen omdat elke 

Diva haar persoonlijke invulling geeft aan het optreden.  

 

In totaal vinden er zes interviews plaats in de periode februari tot en met mei.  

 

Tabel 2. Schema van optredens en interviews 

Datum 

optreden 

Toestemming 

verkregen (filmen) 

Diva Datum 

interview 

18-feb-2010 Ja Diva 2 5-mrt-2010 

n.v.t. N.v.t. Trainster 12-mrt-2010 

2-mrt-2010 Ja Diva 3 17-mrt-2010 

15-apr-2010 Ja Diva 1 6-mei-2010 

22-apr-2010 Ja Diva 5 22-apr-2010 

29-apr-2010 Ja Diva 4 14-mei-2010 

 

Binnen dit onderzoek worden verschillende topiclijsten gebruikt. Het interview met de 

trainster (topiclijst betreft bijlage 3.) heeft ten doel een beeld te krijgen van de 

belangrijkste uitgangspunten van een Diva Dichtbij optreden. De trainster geeft de Diva’s 

richtlijnen over de manier waarop zij te werk kunnen gaan tijdens hun optreden. Op de 

basis die zij de Diva’s mee geeft, maakt elke Diva haar eigen persoonlijke invulling. Dit 

interview staat los van een specifiek optreden van een waardoor deze op een willekeurig 

moment zal plaatsvinden. In de operationalisatie staat de verdere uitleg betreffende de 

inhoud van de topiclijsten centraal. 

Met de Diva’s vindt een interview plaats (topiclijst betreft bijlage 4.) waarin de 

vormgeving van hun individuele optreden centraal staat. Dit interview heeft twee doelen, 

enerzijds de persoonlijke invulling van het optreden bespreken en daarnaast aan de hand 

van de video-opnames een specifiek optreden nader te bekijken. De vraag die daarbij 

wordt gesteld is of de Diva’s het optreden kunnen voorzien van commentaar waarbij ze 

vertellen over hun eigen handelingen en non-verbale communicatie met het publiek. Op 

deze wijze wordt de Video Stimulated Recall methode (Gass & Mackey, 2000) toegepast. 

Hieraan gekoppeld is een topiclijst geschreven (bijlage 5.), die pas zijn concrete invulling 

krijgt nadat de onderzoeker het observatieschema (bijlage 6.) heeft ingevuld. Dankzij 

deze topiclijst en schema van observering komen de drie thema’s nogmaals aan bod en 

worden ze besproken vanuit een voorbeeld uit de praktijk.  
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Operationalisatie 

In deze operationalisatie worden de drie belangrijkste element – emoties, non-verbale 

communicatie en muziek - omgezet van een theoretisch begrip naar een onderzoekbaar 

item.  

 

Uit de literatuurstudie komt naar voren dat non-verbale communicatie menselijke 

gevoelens uitdraagt, deze door anderen worden geïnterpreteerd en daar vervolgens - al 

dan niet bewust - een reactie op geven door middel van non-verbale communicatie.  

De vragen uit de topiclijsten die betrekking hebben op non-verbale communicatie zijn 

gericht op de reacties die de Diva’s bij hun publiek waarnemen en de daaraan 

voorafgaande handelingen die ze hebben verricht om contact te maken. Of zoals Planalp 

(1999) en Ekman (2008) het stellen, de Diva roept met een bepaalde gebeurtenis – haar 

handelen – een gevoel bij haar publiek op. Concluderend moeten Diva en haar publiek in 

een bepaalde interactie met elkaar staan.  

In het interview met de trainster wordt dan ook de vraag gesteld: Hoe wil Diva 

Dichtbij contact maken met haar publiek? (bijlage 3.) Bij de Diva’s zelf kan deze verder 

worden gespecificeerd door te vragen: Op welke manier maak jij contact met je publiek? 

(bijlage 4.) Vervolgens kan dit aan de hand van de film met een praktijkvoorbeeld 

worden toegelicht (bijlage 5.). Deze vragen vallen onder de topic persoonlijk contact dat 

in alle topiclijsten is opgenomen.  

Binnen non-verbale communicatie speelt de uiterlijke vertoning een belangrijke rol. 

Alle Diva’s dragen een kostuum en gebruiken verschillende rekwisieten in hun optreden. 

Ook hier zal met name bij de Diva’s dieper op worden ingegaan tijdens het interview 

zodat duidelijk is wat zij met hun kleding willen uitstralen en waarvoor ze hun 

rekwisieten inzetten. Deze vragen behoren tot het topic aankleding en rekwisieten 

behorend tot het interview met zowel de trainster (bijlage 3.) als de Diva’s (bijlage 4.). 

 

Kort samenvattend wil Diva Dichtbij haar doelgroep dichterbij hun gevoelens brengen 

(www.divadichtbij.nl). Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat ouderen aan 

muziek een sociale betekenis toekennen en dat muziek bij hen naast herinneringen ook 

gevoelens van verbondenheid oproept. Maar er zijn ook meer algemene invloeden die 

muziek op mensen kunnen hebben zijn zoals voor rust en ontspanning zorgen, beweging 

stimuleren of troosten (Bloemendaal, 2001). Het belangrijkste wat uit de literatuur kan 

worden geconcludeerd is dat emotie een uiting is van een bepaald gevoel van iemand, 

opgeroepen door een gebeurtenis of object en dat deze van korte duur is.  

In de verschillende topiclijsten zijn onderwerpen opgenomen die dieper ingaan op het 

emotionele aspect waar Diva Dichtbij zich op richt. Een directe vraag die eigenlijk alleen 

aan de Diva’s gesteld kan worden is: Welke emoties neem je waar bij je publiek? Deze 

vraag hoort bij de topiclijst die wordt gebruikt bij het terugkijken van het optreden 

(bijlage 5.) Een ander voorbeeld dat betrekking heeft op emoties is het maken van 
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daadwerkelijk persoonlijk contact, door bijvoorbeeld iemand aan te raken (bijlage 4.). Dit 

behoort tevens tot de topic persoonlijk contact.  

Mensen kunnen zich ongemakkelijk voelen wanneer iemand te dichtbij staat. Een 

vraag die aan de trainster gesteld kan worden is hoe een optreden opgebouwd moet 

worden zodat het publiek toe laat dat de Diva dichterbij komt. Dit betreft de topic ruimte 

gebruik (bijlage 3.) De Diva’s kunnen vervolgens antwoord geven op de vraag wanneer 

zij weten dat zij een toeschouwer mogen benaderen of zelfs mogen aanraken en wat zij 

daarmee (beogen) te bereiken. Daarom is ook het topic ruimte gebruik opgenomen in 

het interview met de Diva’s (bijlage 4.) Dit kan worden toegelicht aan de hand van een 

praktijkvoorbeeld uit de video-opnames. Bij het terugkijken van de opnames wordt elk 

lied apart (bijlage 5.) besproken hierdoor kan de onderzoeker dieper ingaan op 

bijvoorbeeld het gebruik van de ruimte gedurende dat lied.  

 

Muziek is één van de middelen die Diva Dichtbij “bewust” toepast om contact te maken 

met het publiek. In het voorgaande hoofdstuk zijn een aantal muziektherapeutische 

inzichten aangehaald, waaronder dat van geluidsmotief, klinische improvisatie en 

countertransference experience (bladzijde 27.). Muziek spreekt mensen op hun 

gevoelens aan en in de juiste context komen deze tot uiting door een geluidsmotief 

(Priestly, 1975). Het geluidsmotief is een belangrijk begrip voor Diva Dichtbij want dat is 

exact wat zij wil bewerkstelligen. Om de muziek in een Diva Dichtbij optreden te 

onderzoeken worden in de vraagstelling in de interviews verschillende onderwerpen 

besproken die betrekking hebben op de keuze van de liederen, teksten, talen, ritme etc. 

zoals Sung-Yong Shim (2007) deze ook naar voren brengt in de klinische improvisatie.  

Niet alleen de liederen ook de volledige muzikale opbouw en vormgeving zijn 

onderwerp in het interview. Deze vragen behoren allemaal tot het topic muziekkeuze en 

deze worden zowel met de trainster (bijlage 3.) als met de Diva’s (bijlage 4. & 5.) 

besproken. Dit verwijst naar de countertransference experience van Scheiby (1998) waar 

daadwerkelijk sprake moet zijn van een interactie en de Diva en haar publiek gedurende 

het optreden steeds met elkaar in contact staan. De trainster kan daarmee antwoord 

geven op de vraag: Hoe een Diva Dichtbij optreden muzikaal te typeren is. Vervolgens 

kan aan de Diva’s de vraag worden gesteld wanneer en waarom ze bepaalde liederen 

zingen. De video-opnames zullen vervolgens extra informatie toevoegen met betrekking 

tot de praktijksituatie.  

 

De topiclijst (bijlage 5.) voor de Video Response Methode (Gass & Mackey 2000) verkrijgt 

zijn concrete invulling nadat het observatieschema (bijlage 6.) is ingevuld. In het 

observatieschema staan dezelfde onderwerpen centraal als in de topiclijsten (non-verbale 

communicatie, emoties en muziek). Er is voor gekozen om bij het invullen van het 

observatieschema per lied de waarnemingen te beschrijven.  
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Betrouwbaarheid en validiteit 

Om de kwaliteit van de te onderzoeken begrippen te garanderen staan twee indicatoren 

centraal: betrouwbaarheid en validiteit. Betrouwbaarheid verwijst naar de beïnvloeding 

van de waarnemingen door toevallige of onsystematische fouten (Boeije, 2005). Validiteit 

heeft betrekking op de beïnvloeding van het onderzoek door systematische fouten 

(Boeije, 2005). Het is van belang dat het onderzoek hieraan voldoet omdat herhaling van 

het onderzoek gelijke resultaten moet opleveren.  

De betrouwbaarheid is gewaarborgd wanneer met het instrument dezelfde 

waarnemingen worden gedaan. Daarnaast wordt de betrouwbaarheid vergroot wanneer 

de methoden zijn gestandaardiseerd (Boeije, 2005). De semi-gestructureerde interviews 

worden afgenomen met verschillende topiclijsten. Aan de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek wordt voldaan door bij elk interview dezelfde onderwerpen in de topiclijsten te 

gebruiken. Voordeel van deze opzet is wel dat er in de interviews ruimte is voor het 

bespreken van onderwerpen die niet in de topiclijsten zijn opgenomen. Nadeel is dat elke 

Diva andere onderwerpen naar voren kan brengen en daardoor minder samenhang in de 

resultaten kan ontstaan.  

De validiteit van het onderzoek heeft betrekking op het meten wat ook daadwerkelijk 

onderzocht moet worden (Boeije, 2005). Daarbij mogen de gegevens niet in een 

bepaalde richting worden geïnterpreteerd of een deel van de onderzoekspopulatie 

achterwege worden gelaten (Boeije, 2005). Omdat de bedoeling is dat de Diva’s vertellen 

over hun persoonlijke verhaal en hun invulling aan het optreden, wordt ook van de 

onderzoeker verwacht juist daarop te focussen en de eigen verwachtingen achterwege te 

laten. Alle Diva’s en de trainster worden geïnterviewd. Daarmee staat de 

onderzoekspopulatie gelijk aan de personen die betrokken zijn bij de vormgeving van een 

Diva Dichtbij optreden.  

 

Databewerking en analyse 

Wanneer de gegevens van de interviews zijn verzameld, worden deze verwerkt in het 

data-analyse programma MAXqda. Door middel van een coderingssysteem worden de 

gegevens systematisch geordend aan de hand van een codeboom (bijlage 7.). De 

gegevens in de codeboom worden gerelateerd aan de onderzoeksonderwerpen die in de 

topiclijsten centraal staan. Vervolgens kan aan de data een bepaalde waarde en inhoud 

worden toegekend (Boeije, 2005). De betekenis die de geïnterviewden aan non-verbale 

communicatie, emoties en muziek toekennen kunnen vervolgens geordend in beeld 

worden gebracht. Belangrijk daarbij is dat alle data anoniem wordt verwerkt en na 

publicatie niet te herleiden zijn tot een bepaald persoon.  

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk naar voren kwam zullen naar verwachting de 

interviews de meeste data opleveren, maar is de bijdrage van de Video Stimulated Recall 

methode (Gass & Mackey, 2000) een belangrijke toevoeging om de verzamelde 

informatie zo volledig mogelijk te maken. De resultaten van de databewerking en de 

analyse vormen onderwerp van het volgende hoofdstuk.  
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6. Een optreden van Dichtbij 

In hoofdstuk 4. stonden de bestaande wetenschappelijk inzichten met betrekking tot 

muziek, emoties en non-verbale communicatie centraal. Deze kennis vormt de basis voor 

de uitvoering van dit onderzoek naar de specifieke toepassing ervan door Diva Dichtbij in 

haar optredens. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews met de Diva’s 

en trainster besproken. De hoofdvraag van dit onderzoek is:  

Op welke manier dragen de non-verbale aspecten en muziek tijdens het Diva Dichtbij 

optreden er toe bij dat het publiek op zijn emoties wordt aangesproken?  

Om tot een volledig antwoord van deze vraagstelling te komen zijn een aantal 

deelvragen te onderscheiden. Ten eerste is het belangrijk om te weten hoe de Diva’s en 

trainster een Diva Dichtbij optreden typeren. Immers de verschillende of 

overeenkomstige visies vormen de basis voor de invulling van een optreden. De omgang 

met doelgroep en publiek komt daarnaast kort aan bod.  

Vervolgens kan op zowel non-verbaal niveau als muzikaal niveau een optreden verder 

worden uitgediept. Concrete vragen daarbij zijn: Op welke wijze wordt non-verbaal 

contact gemaakt met het publiek? En daarnaast: Op welke wijze wordt een Diva Dichtbij 

optreden muzikaal vorm gegeven? Naast de muziek komt ook het gebruik van gedichten 

aan bod. De relatie tot emoties vormt tevens een belangrijk onderdeel binnen het 

beantwoorden van deze deelvragen.  

De Video Stimulated Recall methode (Gass & Mackey, 2000) werd naast het afnemen 

van de interviews toegepast. De specifieke resultaten daarvan worden getypeerd waarbij 

de reacties van de Diva’s bij het terug zien van hun eigen optreden centraal staan. 

Uiteindelijk wordt in de conclusie getracht een alomvattende typering te geven van een 

Diva Dichtbij optreden vanuit de verworven inzichten uit dit onderzoek.  

 

 

• Typering van een Diva Dichtbij optreden 

In dit subhoofdstuk staan de visies en ideeën over Diva Dichtbij van de Diva’s en 

trainster centraal. Daarin komen de individuele antwoorden op de vraag naar een 

typering van een Diva Dichtbij optreden aan bod. Een antwoord wordt gegeven op de 

vraag naar de wijze waarop een Diva omgaat met haar publiek en doelgroep. Daaruit 

volgend komt ook de vraag hoe zij zich in haar optreden voordoet, acteert ze, of is ze 

volledig zichzelf? 

 

De kern van een Diva Dichtbij optreden ligt volgens Diva 1. bij het feit dat “Wij 

hoogwaardige professionele muziek of zang combineren met echte en oprechte aandacht 

voor mensen die dat niet meer krijgen.” Daarmee omvat ze een aantal eigenschappen, 

waaronder professionaliteit en oprechte aandacht voor mensen, die verdere 

onderbouwing vragen.  
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Professionaliteit is volgens de trainster niet enkel professioneel geschoold zijn. “Ik ken 

mensen die in het theater voor een publiek van 300 man een geweldige voorstelling 

kunnen geven. Maar die zouden niet kunnen doen wat Diva Dichtbij doet. Omdat dat 

letterlijk dichtbij is en daarin moet je met die kleine momenten kunnen leven, je klein 

kunnen maken, groot kunnen maken. Kunnen aannemen wat er gebeurt om je heen.”  

Professionele zangkwaliteit is dus belangrijk, maar het kunnen omgaan met de 

specifieke setting waarin Diva Dichtbij optreedt is net zo belangrijk. Daarnaast werk je 

als Diva alleen, ook daarin wordt een professionaliteit verwacht. Als vertegenwoordiger 

van de stichting Diva Dichtbij geef je een bepaald visitekaartje af bij de verschillende 

zorginstellingen waar je optreedt. Tevens moet je als Diva om kunnen gaan met 

verwachtingen, het nakomen van afspraken, maar ook een grens kunnen trekken 

wanneer teveel verwacht wordt.  

 

Diva 3 vertelt over het verschil met een “gewoon concert” en een Diva Dichtbij optreden. 

“Je hebt natuurlijk wel altijd contact met je publiek, maar dan sta je meestal op een 

podium. Of in ieder geval een afgebakend gebied waar je niet zomaar vandaan kunt. Er 

is dan ook gewoon fysiek afstand. En dat is natuurlijk met Diva Dichtbij heel anders. Dat 

hoor je ook soms wel, dat mensen dat helemaal niet gewend zijn. Dan voelen ze zich ook 

soms een beetje ongemakkelijk. Want in een concertzaal heeft het publiek zelf ook wat 

meer afstand. En dat is soms ook iets waarvan ik denk, ja we zijn het inmiddels zelf als 

Diva’s zo gewend om dichtbij de mensen te komen en te zijn. En soms moet je dan weer 

even stilstaan bij de wetenschap dat het niet normaal is. Maar het is wel iets waar deze 

doelgroep heel veel behoefte aan heeft, denk ik, nabijheid en persoonlijk contact.” 

“Persoonlijk contact”, “oprechte aandacht”, “een menselijk aspect” allemaal 

benamingen voor dat wat de Diva’s beschrijven in de benadering van hun publiek. Diva 2 

vertelt daarover: “Voor mij is een Diva Dichtbij optreden zingend in contact zijn met 

mensen van hart tot hart. Zingen voor mensen en het raken van emoties. Dat kan zijn in 

herinneringen, plezier of verdriet, maar vooral in contact iets moois neerzetten en spelen 

met hoeveel ruimte er is en hoe dichtbij mag ik komen. Mag ik je aanraken en vind je dat 

fijn of vind je dat juist niet fijn? Het heeft heel veel met liefde en respect te maken.” 

Deze opvatting wijst naar de wijze waarop een Diva zich gedraagt naar haar publiek toe. 

Alle Diva’s en trainster geven aan een menselijke benadering na te streven. Diva 5. 

vertelt daarover: “Ik wil even vergeten dat de mensen waarvoor ik zing misschien een 

beetje stinken of kwijlen of weet ik veel wat, dat is voor mij niet belangrijk. Dat is een 

mens en een mens wil contact en een beetje aandacht.” Diva 4 vult daarbij aan: “Ook al 

weet ik iets van de achtergrond van hun ziektes, of ik vraag daar naar, het belemmert 

mij niet. Het staat het contact niet in de weg, en daar ben ik heel blij mee dat ik dat zo 

ervaar.”  

 

Op de vraag of zij verschil maken tussen publiek en doelgroep antwoorden de Diva’s 

vrijwel allemaal hetzelfde. Hun optreden is voor de doelgroep, daar ligt hun focus, dat 
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daarbij verzorgers of familieleden meekijken is geen probleem en zij zullen niet worden 

genegeerd. De motivering van Diva 5 hiervoor: “Ik kom voor de bewoners. Ik heb wel 

altijd zo iets van hoe meer zielen hoe meer vreugd. Vaak heeft het andere publiek er 

geen moeite mee dat je alleen maar aan het optreden bent voor hun moeder of ander 

familielid. Want ze zitten vaak heel erg te genieten als hun moeder geniet en zij gaan 

ook inmiddels heel anders met hun ouders om dan tien jaar geleden. Ze weten ook dat 

mama veel sneller huilt of dat mama veel sneller geëmotioneerd is of die knuffel nu veel 

harder nodig heeft dan vroeger. Dat het nu anders is, en dat weten die kinderen.” 

Binnen de doelgroep kan soms wel verschil worden gemaakt in benadering zo is er 

een groot verschil tussen contact met dementerende ouderen of mensen met de ziekte 

van Huntington, immers is de laatste groep zich nog volledig van goed besef van de 

wereld om zich heen. Daarom is het van groot belang dat de Diva altijd geïnformeerd is 

over de groep waarvoor ze gaat staan. Daarnaast kan er wel verschil worden gemaakt 

tussen man of vrouw benadering, een Diva kan wel eens lekker flirten met een man of de 

Divo met een vrouw. “Een knipoog kan al menig reactie uitlokken” zo vertelt Diva 5.  

 

De Diva’s komen in de uitvoering van hun werk veel in contact met emoties. Niet alleen 

bij het publiek maar ook zijzelf kunnen geraakt zijn door een bepaald contact, ervaring of 

gebeurtenis tijdens een optreden. De trainster vertelt: “Dat is ook de kunst wat je 

geleerd hebt in je eigen vak, een verschil kunnen maken tussen binnen en buiten. Dat je 

dat wel alle liefde kunt geven, dat je het gezien hebt, je doet je ogen niet dicht, maar je 

maakt het niet tot je eigen leed. Je maakt het niet dat jij eronder lijdt. Of dat je thuis 

eigenlijk nog blijft bij die andere, dus dat stukje die professionaliteit die komt daar weer 

ten goede.” Vrijwel alle Diva’s vertellen dat zij bepaalde technieken hebben aangeleerd 

om met deze emoties om te gaan. Zo spreekt de een over het ervaren van emoties maar 

dankzij een bepaalde objectiviteit er niet door overmand raken, de ander spreekt over 

een luikje waarmee zij zich persoonlijk kan afscheiden. Andere geven aan er op een 

ander tijdstip, op de terugweg in de auto of juist en paar dagen erna, nog even terug te 

denken en alles “een plekje geven”.  

Dit alles wijst er op dat een Diva zijn meer is dan professioneel kunnen zingen. De 

vraag die in het vervolg hiervan ligt is op welke wijze een Diva haar optreden instapt. 

Haar performance is immers een eerste concrete invulling van haar optreden, maar hoe 

geef je die vorm wanneer emoties zo persoonlijk en dichtbij kunnen komen. Kunnen deze 

emoties nog wel tot stand komen wanneer je acteert? De keuze die de Diva’s en trainster 

kregen voorgelegd waren: als jezelf staan of acteren? De antwoorden kwamen vrijwel 

allemaal overeen, ze spraken allemaal van een combinatie van beide. Diva 5 vertelt: “Als 

je nog wel die glimlach hebt maar ondertussen ergens anders mee bezig bent, merken ze 

het gelijk, je wordt er ook gelijk op afgerekend. Natuurlijk acteer je. Maar je geeft je 

publiek wel de aandacht waar ze recht op hebben.” Er zijn wel verschillen op te merken 

in het evenwicht daartussen, de ene Diva legt veel meer nadruk op een theatrale 

invulling waarbij mimiek, bewegingen, muziek en attributen een belangrijke rol spelen. 
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Een andere zag alleen het kostuum wat zij droeg als theatraal aspect waarbij zij 

daarnaast volledig als zich zelf staat. Maar zoals de trainster naar voren brengt is dit ook 

juist aan persoonlijkheid gebonden: “De ene heeft meer affiniteit met acteren dan de 

andere. Daardoor is het voor de ene makkelijker meer te acteren en voor de andere is 

het helemaal niet makkelijk. En dat heeft met de individualiteiten te maken van de 

Diva’s.”  

 

Concluderend kenmerkt een Diva Dichtbij optreden zich door professionaliteit, persoonlijk 

contact en een menselijke benadering. Daardoor is een Diva professioneel door scholing, 

maar ook in de uitvoering van haar werkzaamheden en als vertegenwoordiger van Diva 

Dichtbij. De individuele benadering die Diva Dichtbij hanteert is uniek door haar setting. 

Wel moet rekening worden gehouden met het feit dat het optreden ongewoon is en tot 

emotionele reacties kan leiden. Omgaan met de emoties van haar publiek en daar zelf 

niet door bevangen raken brengt een volgende uitdaging met zich mee en stelt de Diva 

voor de keuze in de houding die zij aanneemt met betrekking tot de verhouding tussen 

acteren of juist zichzelf te zijn. Daarmee is een eerste stap gezet richting het inhoudelijk 

bekijken van een Diva Dichtbij optreden. Hierna wordt eerst de non-verbale 

communicatie nader bekeken en daarna de muzikale invulling.  
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• De toepassing van non-verbale communicatie  

Een van de deelvragen die in het onderzoek gesteld wordt is: Op welke wijze wordt op 

non-verbale wijze contact gemaakt met het publiek? Het is daarbij interessant om te 

bezien of de genoemde dragers van non-verbale communicatie uit de bestaande 

wetenschappelijke literatuur bewust worden toegepast in de vormgeving van het 

optreden door de Diva’s en trainster en daarnaast welke waarde zij daaraan hechten.  

Achtereenvolgens staat eerst de ruimtelijke vormgeving van het optreden centraal, 

waarin naar de fysieke opbouw wordt gekeken. Belangrijke elementen die de Diva’s 

voordragen worden vervolgens door middel van verschillende citaten nader bekeken. 

Daarnaast komen de kostuums en rekwisieten aan bod. Uiteindelijk wordt in de conclusie 

antwoord gegeven op de deelvraag.  

 

De eerste vraag met betrekking tot non-verbale communicatie die aan de Diva’s en 

trainster werd gesteld was: Op welke manier wordt het optreden in de ruimte 

vormgegeven? Het antwoord was unaniem, er is sprake van een opbouw, van afstand 

houden in het begin, naar meer toenadering en intenser contact naar het einde toe. 

Volgens de Diva’s is er geen specifiek doel of hoogtepunt waar ze naar toe werken met 

betrekking tot het contact met de mensen, niet iedere toeschouwer wil namelijk contact. 

Dit lijkt elkaar tegen te spreken. De vraag kan immers worden gesteld hoe intens contact 

gezocht kan worden wanneer een toeschouwer dat niet wil.  

Het antwoord daarop wordt door Diva 4. gegeven: “Het kan gebeuren dat iemand me 

aan het eind van het optreden een enorme glimlach geeft. Terwijl er aanvankelijk een 

hele terughoudende houding is geweest of in zichzelf terugtrekkend. Over het algemeen 

moet ik zeggen dat ik nog nooit iemand heb meegemaakt die afwerend is gebleven, die 

dicht bleef. Dat heb ik niet als dusdanig gezien.” Uit dit citaat is af te leiden dat mensen 

dus vrijwel altijd op een bepaalde manier reageren en het is aan de Diva om aan te 

voelen of zij daar op in kan gaan of niet. Sommige mensen komen zoals in dit voorbeeld 

vanzelf met een reactie zonder dat de Diva iets “uitlokt”.  

 

Belangrijke elementen zijn volgens de Diva’s en trainster een begin en een eind aan de 

voorstelling met daarbij een persoonlijke manier waarop het publiek wordt benaderd. De 

wijze van binnenkomen is al van betekenis op het verdere contact met het publiek. De 

trainster benadrukt daarbij dat je als Diva in de leefomgeving van de mensen 

binnentreedt en daar rekening mee moet houden. Diva 1 vertelt over het belang van een 

goede kennismaking: “Ik begin altijd met begroeten, dat is voor mij het eerste aftasten. 

Ik doe dat altijd door een hand te geve. Voor ons is dat normale bejegening maar dat is 

voor die mensen al heel bijzonder, want zij worden nauwelijks meer zo begroet. Ik wil 

contact met die mensen dus laat ik me eerst maar even voorstellen. En sommige mensen 

willen dat niet, bij dementerenden bijvoorbeeld, dat is ook informatie voor mij. Of als 

iemand geen hand kan geven probeer ik toch even lichamelijk contact te maken.” 
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Alle Diva’s brengen in de interviews naar voren dat het maken van oogcontact gedurende 

het optreden voor hen erg belangrijk is. Diva 2. legt uit waarom zij knielt wanneer ze 

haar publiek persoonlijk begroet: “Als ik de mensen een hand geef, wil ik ze kunnen 

aankijken en soms zijn ze zo laag dat ik daarom door de knieën moet. Wat ik doe is me 

op hun niveau begeven. En dat ze mij in hun blikveld kunnen krijgen en daarom buig ik 

naar ze toe.” De Diva wil dus niet alleen in de ogen van haar toeschouwer kunnen kijken 

maar ze hecht er ook waarde aan dat het publiek haar kan zien.  

Na de kennismaking waarbij iedereen een hand krijgt, wordt het eerste lied 

gezongen. Met dit eerste lied begint de Diva meestal op een centrale plek in de ruimte 

Diva 3. geeft hiervoor een onderbouwing: “Als ik begin met zingen, blijf ik in eerste 

instantie bij mijn geluidsbox. Dan loop ik nog niet rond maar probeer ik oogcontact te 

krijgen, vaak zijn er al heel veel reacties bij zo’n eerste liedje omdat mensen reageren op 

je stem of hoe je eruit ziet of hoe je daar staat…” In deze eerste fase van contactlegging 

zijn een goede begroeting en oogcontact dus belangrijke elementen. Diva 5. vult dit aan 

met mimiek “een knipoogje of even lachen”. Daarnaast zoekt de Diva nog weinig fysieke 

toenadering of individueel contact, ze richt nog voornamelijk op de volledig groep.  

 

De reactie van het publiek is bepalend voor het contact dat wordt gezocht en Diva 4 

spreekt daarbij over fine-tuning (afstemming): “… met betrekking tot het open blijven tot 

mensen merk je dat het een spel is, open en dicht, tussen afstand en nabijheid. Het is 

een beweging, constant weer afstemming op en dat is niet zozeer een bewust iets maar 

het is heel snel intuïtief inschatten van kan ik dichterbij, kan ik dat doen, dat zijn hele 

snelle processen van denken en voelen.” De trainster voegt daaraan toe dat waarnemen 

het sleutelwoord is: “Het is maatwerk, ben ik nu groot genoeg, kan ik mij klein genoeg 

maken, want voor sommige mensen is het te dichtbij. Voor sommige mensen is het 

teveel dat ik er ben, ik heb met meerdere mensen in die ruimte te maken. Die ene vindt 

het heerlijk dat ik er ben, die andere is terughoudend, die derde heeft zoiets van nou laat 

eerst maar eens zien wat je kunt. En met dat heb je allemaal te dealen.” 

De Diva’s brengen verschillende redenen naar voren waardoor juist wel of niet 

toenadering wordt gezocht. De eerste heeft betrekking op het verloop van het optreden. 

Gedurende het optreden leert het publiek de Diva steeds beter kennen waardoor een 

Diva ook dichterbij mag komen. Daarnaast kunnen mensen plotseling gaan meezingen 

met een lied of geeft het aanleiding om te gaan dansen. Een Diva kan er ook voor kiezen 

gedurende een lied juist afstand te houden, omdat de muziek al een bepaalde uitwerking 

heeft op de mensen.  

Maar hoe weet een Diva dat ze iemand kan benaderen? De antwoorden op deze vraag 

lopen uiteen van een gevoelskwestie tot wederom oogcontact en het feit dat een 

toeschouwer zelf een hand uitsteekt. Maar dit hangt niet van de Diva af maar van de 

situatie, het publiek en de sfeer legt Diva 3. uit: “Ik moet niet dichterbij komen, maar 

het is vaak aan de reacties van de mensen zelf, je neemt altijd weer andere beslissingen. 

Soms is het ook dat mensen meteen je hand beet pakken, dan ben je vanzelf dichtbij. 
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Dat is altijd verschillend, dat is nooit hetzelfde. En dat is ook logisch want ieder mens is 

anders. Ieder mens reageert ook anders.” 

 

Afhankelijk van het contact met het publiek beweegt de Diva zich naar hen toe of blijft ze 

juist op een centrale plek. Individueel contact komt het meeste voor halverwege en naar 

het einde van het optreden toe. Daarbij kan de Diva zich op één of enkele toeschouwers 

richten waardoor het contact veel persoonlijker wordt, iemand kan dan echt worden 

toegezongen. Ook in deze fase spreken de Diva’s nog van het grote belang van 

oogcontact. Diva 1 vertelt: “Ogen kunnen soms heel dwingend zijn of ik moet blijven of 

juist weer weg kan gaan. Ook kan het zijn dat iemand pas reageert wanneer je echt 

dichtbij bent, anders geniet ze wel van de muziek, maar pas als ik echt in de aandacht 

ben is er een reactie.” Daarnaast vertelt zij: “Een contactmoment lijkt veel korter dan in 

het echt, het is vaak een heel intiem moment waar je niet onderuit kan anders verbreek 

je het.” Contactmomenten met of zonder lichaamscontact, van veraf of dichtbij, zijn vaak 

heel intiem. Dansen hoort ook tot deze middenfase, echter niet elke toeschouwer is 

bereid tot dansen dus soms staat de Diva alleen. Maar ook met een rolstoel kan een 

prima pirouette worden gemaakt.  

Zoals gezegd stellen Diva’s zichzelf geen doel of hoogtepunt in het maken van contact 

waartoe ze werken in hun optreden. Het contact dat er is, is halverwege het optreden 

meestal het meest intiem. Maar dat betekent niet dat aan het begin of eind geen 

persoonlijk contact is met het publiek. De vraag die daarbij gesteld kan worden is of er 

dan gestreefd wordt naar een doel in het ervaren van emoties? Diva 1 antwoord hierop 

met: “Als mensen emotioneel geraakt zijn dan zie ik dat als een compliment, maar ook 

als het streven. Want ik ben dit gaan doen omdat ik merkte dat mensen door zang en 

muziek worden geraakt. Je kunt zien of mensen emoties hebben. In het begin zijn 

mensen beetje suffig en vaak aan het einde toch wel wakker, of ze zijn weg omdat ze het 

niet leuk vonden. Maar je kunt ook flink wat gein hebben getrapt of juist een emotioneel 

moment hebt gedeeld.” Uit dit citaat blijkt dat muziek en sfeer medebepalende factoren 

zijn voor de emotionele prikkeling die tot stand komt, maar het bereiken daarvan vormt 

geen verplichting. Het delen van de emotie, waarover de Diva spreekt, of dat nu vrolijk 

of verdrietig is verwijst naar het contact met het publiek en deze is dus ook van wezenlijk 

belang.  

 

Binnen de non-verbale communicatie van een optreden wordt ook weer naar een einde 

toegewerkt. De trainster vertelt daarover: “Dat is het moment waarop je merkt dat je de 

ruimte hebt genomen, je bent letterlijk de ruimte ingegaan met wie je bent en wat je 

doet en het publiek is meegegaan de harten zijn geopend, de gezichten zijn open 

gegaan. Dan is er ook inderdaad het moment dat je dan ook merkt van oké, maar we 

willen zo direct ook goedendag tegen elkaar zeggen. We willen zo direct ook eigenlijk 

iedereen de kans geven in zijn eigen ruimte te blijven, ik neem ze niet meer naar mijn 

ruimte maar zij blijven ook niet met mij hier zitten. En dan ga je inderdaad ook innerlijk 
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weer terug nemen. Eigenlijk zeg je heel subtiel wat fijn dat ik bij u mocht zijn, het was 

heerlijk om u te ontmoeten, ik heb een heerlijke middag met u gehad. Ik ga zo direct 

weer naar huis. En als je dat innerlijke als subtitel hebt dan zoek je welke liederen en 

welke acties, bewegingen daarbij horen. Kortom hoe wil ik afscheid nemen?” De trainster 

noemt dit een rustpunt waar naar toe wordt gewerkt. “Het is een optreden en je hebt dus 

ook echt iets met elkaar doorgemaakt. Dus je bent niet terug bij het beginpunt. Je bent 

een ervaring rijker, want je hebt iets met elkaar beleefd.” Het einde van het optreden 

vormt daarmee voor zowel Diva als publiek een belangrijk onderdeel van het optreden. 

Een goede afronding vraagt concluderend ook tijd. Heel concreet worden aan het eind 

altijd ansichtkaarten uitgedeeld - met een foto van de Diva - als herinnering aan het 

optreden, maar ook op geestelijk niveau moet er tijd worden genomen om uit elkaar te 

gaan.  

 

Samenvattend kenmerkt de opbouw van een optreden van Diva Dichtbij zich op het 

gebied van non-verbale communicatie door een begin, midden en eind waarbinnen 

verschillende processen spelen van kennismaking, toenadering en afscheid nemen. Er 

wordt niet direct gestreefd naar een doel maar halverwege het optreden is het contact 

het meest intiem. De toenadering die de Diva’s zoeken hangt altijd af van de reactie van 

het publiek, waarbij oogcontact voor de Diva’s het vaakst genoemd wordt als indicatie of 

het publiek persoonlijk contact wil maken.  

 

Een nog onbenoemd element binnen het optreden van Diva Dichtbij is de aankleding en 

rekwisieten van de Diva’s. Alle Diva’s antwoordde ook op de vraag: “Waar denk je dat 

het publiek naar kijkt als ze jou zien staan?” met voornamelijk kleding, attributen, 

mimiek en bewegingen. De aankleding staat in direct verband met de non-verbale 

communicatie met het publiek. Of zoals Diva 1. beschrijft: “Als ik het echt niet meer weet 

hoe ik iemand kan bereiken dan gebruik ik weleens attributen.” De Diva’s gebruiken niet 

allemaal rekwisieten tijdens hun optreden. Sommigen ervaren het als storend of niet bij 

hun persoon passend. De Diva’s die wel rekwisieten gebruiken kennen daarin een 

enorme diversiteit. Een stuiterbal, muziekjes, lieveheersbeestjes, een beer, lichtgevende 

bollen, het grote boek, verse bloemen en nog vele andere attributen en de daarbij 

horende versierde karren en mand waarin alles netjes wordt opgeborgen. Alles dient 

ervoor om meer interactie met het publiek te verkrijgen en daarnaast aankleding te 

geven aan het optreden.  

De Diva’s hebben wel allemaal een kostuum aan. Het kostuum is volgens de Diva’s 

belangrijk om aan te geven dat er sprake is van iets bijzonders. Het is niet gewoon dat 

mensen in een galajurk of smoking rondlopen in een zorginstelling en dat trekt de 

aandacht. Er is een kostuummaakster die voor Diva Dichtbij bijna alle jurken heeft 

gemaakt en dat geeft wel een bepaalde eenheid tussen de Diva’s.  

Het kostuum wordt gemaakt aan de hand van de wensen van de Diva’s en de meeste 

Diva’s kennen er dan ook een bepaalde betekenis toe. Bijvoorbeeld de kleur die voor hen 
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een specifieke uitstraling heeft. Ze geven daarbij aan dat ze het belangrijk vinden dat ze 

zich er goed in voelen, zowel lichamelijk als geestelijk. Het kostuum moet  ook 

functioneel zijn omdat de Diva’s veel bewegen. Te denken valt aan bijvoorbeeld het door 

de knieën gaan om oogcontact te maken, maar de Diva’s moeten er ook in kunnen 

zingen. Het kostuum moet daardoor aan verschillende eisen voldoen maar is tevens 

kenmerkend voor de invulling van een Diva Dichtbij optreden. 

 

Tot slot moet de deelvraag worden beantwoord die aan het begin van dit hoofdstuk werd 

gesteld: Op welke wijze wordt non-verbaal contact gemaakt met het publiek? Volgens de 

Diva’s gebeurt dit voornamelijk door middel van oogcontact. Daarnaast zijn mimiek, 

bewegingen en aankleding belangrijke elementen die de Diva bewust gebruiken om 

contact te maken met haar publiek. De intensiteit van het contact hangt af van de reactie 

van de toeschouwers, afstemming en intuïtie zijn kernwoorden die de Diva’s daarvoor 

gebruiken. Belangrijk is dat elk persoon anders reageert waardoor de Diva met ieder 

individu een ander contact legt. Het streven is contact te leggen en een emotionele 

prikkeling te weeg te brengen, maar geen doel dat moet worden bereikt.  

Nu de wijze van contactlegging door middel van non-verbale communicatie verder is 

uitgediept kan het volgende belangrijke element in het optreden besproken worden, 

muziek.  
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• De muzikale vormgeving en gebruik van gedichten 

Naast non-verbale communicatie zijn muziek en zang belangrijke elementen in het Diva 

Dichtbij optreden. In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op de deelvraag: 

Op welke wijze wordt een Diva Dichtbij optreden muzikaal vorm gegeven? Daarbij zal 

worden in gegaan op de verschillende stemsoorten van de Diva’s en het repertoire dat zij 

zingen. Vervolgens zal in dit hoofdstuk naar de opbouw door middel van muziek worden 

gekeken. Tevens komt het gebruik van gedichten in dit hoofdstuk aan bod. Hieraan 

voorafgaand wordt eerst kort stilgestaan bij de vraag wat muziek met mensen doet? 

 

Deze vraag is voor alle Diva’s moeilijk te beantwoorden. Muziek doet heel veel met 

mensen, maar wat dan precies is moeilijk te onderbouwen. Woorden als herkenning, 

beleving en sfeer werden genoemd, tekstueel met een bepaalde boodschap of verhaal en 

als middel om een brug te slaan en contact te maken. Diva 4. legt dit verder uit: “Ik 

denk dat nabij zijn door de muziek en de tekst en de stem al kan gebeuren. Dat er iets 

geraakt wordt bij de toeschouwer. Waardoor er al een nabijheid is, dan hoef je nog niet 

eens fysiek toenadering te zoeken bij de mensen.” Uit dit citaat is af te leiden dat Diva 

Dichtbij niet alleen fysiek maar ook met haar muziek dicht bij haar publiek wil komen. 

Maar hoe geef je dat vorm in een optreden? 

 

De Diva’s kennen onderling een diversiteit aan stemsoorten van een hoge sopraan tot 

een alt en de Divo een bariton. Daarnaast zijn ze allemaal op andere wijze geschoold. Zo 

hebben een aantal Diva’s het conservatorium gevolgd en zijn daardoor heel klassiek 

opgeleid en komt een andere Diva van de toneelacademie. Enerzijds is het voor Diva 

Dichtbij zeer gunstig dat zij de mogelijkheid heeft om aan specifieke wensen van haar 

publiek te voldoen. Zo kan een zorginstelling aangeven dat haar bewoners graag naar 

klassieke muziek luisteren en daar kan Diva Dichtbij dan een Diva voor inzetten die 

graag klassiek zingt. Anderzijds levert een bepaalde stemsoort ook beperkingen op voor 

de Diva zelf omdat zij niet het volledige repertoire kan zingen dat zij graag wil. Diva 4. 

vertelt daarover: “Ik ben natuurlijk geen sopraan en een sopraan jubelt meer. En ik heb 

ook een bepaalde melancholie in mijn stem. Dat kan soms wel zwaar uitwerken en dan 

moet ik soms best veel moeite doen om daar iets luchtigs tegenover te zetten.” Een 

diversiteit aan stemsoort en scholing levert daardoor ook diversiteit aan repertoire op.  

Met betrekking tot het repertoire zijn alle Diva’s eenduidig, ze nemen een lied pas 

hierin op als het hen zelf aanspreekt. Diva 3. vertelt daarover: “Het is vrijwel allemaal 

repertoire waar ik echt wat mee hebt. Het zijn niet liederen die direct uit mijn leven 

gegrepen zijn, dat heb je soms natuurlijk wel, dat heb je met het ene lied meer als met 

het andere. Maar je moet je er wel altijd iets bij voor kunnen stellen want anders kan 

zo’n lied nooit echt overkomen.” Daarnaast is het van belang dat het repertoire aansluit 

op het publiek, zo brengen de Diva’s naar voren. Diva 2. vertelt over de zoektocht naar 

geschikt repertoire: “Ik denk dan heel goed na over wat voor repertoire zou aansluiten 

bij die leeftijd. Ik vind dat het repertoire dicht bij de mensen moet liggen. Ik vind het fijn 
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om muziek te brengen waar ik echt het gevoel bij heb van nou die kennen ze uit hun 

jeugd want die hebben ze toen op de radio gehoord. En dat raakt iets aan van vroeger. 

Voor de wat jongere generatie ben ik met franse chansons bezig geweest. Ik probeer 

gewoon voor de verschillende categorieën publiek wat diversiteit aan te brengen.” 

Concluderend zijn de Diva’s van mening dat het repertoire voor henzelf en voor het 

publiek van betekenis moet zijn.  

 

Maar hoe zorgt een Diva ervoor dat voor elke toeschouwer een lied in het repertoire is 

opgenomen dat hem of haar aanspreekt? Zoals Diva 2. al vertelde het sleutelwoord 

daarin is diversiteit. Diversiteit kan op verschillende manier worden bewerkstelligd. 

Volgens de Diva’s brengen zij deze vooral door middel van verschillende genres, talen en 

ritmes tot uiting. Een andere taal kan herinneringen ophalen zo heeft Diva 2. ervaren: 

“Ik heb weleens voor een vrouw van tegen de honderd staan zingen, het was rond de 

kerst, dus ik dacht ik zing maar eens wat Engelse kerstliederen, ook al zijn oudere 

mensen daar misschien niet mee opgegroeid. Toen bleek dat die mevrouw in haar jeugd 

in Amerika had gewoond.” Diva 5. vertelt over de uitwerkingen die diversiteit in het 

repertoire met zich mee brengt: “We hebben heel veel liederen met prachtige teksten en 

heel veel inhoud, maar soms let je daar niet zo op, soms is het in een taal die niet zo één 

twee drie door iedereen verstaanbaar is. Soms let je ook inderdaad meer op de muziek 

en dan gaan ze met de sfeer en de stemming mee. En dat is mooi en dat is echt een 

kwaliteit van Diva Dichtbij.” Diversiteit is concluderend van belang voor herkenning, 

maar kan er ook voor zorgen dat juist de sfeer wordt ervaren in plaats van naar de tekst 

wordt geluisterd.  

Diva 4. antwoordt op de vraag: Heb je het idee dat je inmiddels een goed repertoire 

hebt opgebouwd? met: “Daarin heb ik nog wel wat twijfel, het is grappig dat ondanks dat 

ik een divers repertoire zing, klassiek, musical, evergreens en eigenlijk van alles wat, dat 

mensen toch vaak de neiging hebben dat het zwaar klassiek is. Ik ben nu ook wel op 

zoek naar nieuw repertoire om juist ook die lichtvoetigheid erin te krijgen.” Een 

voorbeeld daarvan is dat zij het liedje Dikkertje Dap van Annie M.G. Schmidt heeft 

toegevoegd aan haar repertoire, een oud en bekend kinderliedje.  

De Diva’s zijn het op vrijwel alle punten van repertoire eens, alleen op het kennen 

van de tekst verschillen de meningen. Een aantal geven aan dat het zeer belangrijk is 

voor een Diva om een lied muzikaal en tekstueel goed te kennen. Andere geven aan niet 

alle teksten volledig te kennen en overgaan op neuriën totdat zij weer een 

aanknopingspunt hebben en verder zingen. Maar binnen deze visies is wel een nuance 

aan te brengen met betrekking tot het kennen van Nederlandse en buitenlandse 

liedteksten. De Diva’s zijn het er over eens dat juist Nederlandse teksten uitnodigen tot 

meezingen en inhoudelijk een bepaalde boodschap kunnen overbrengen. Bij buitenlandse 

liedteksten ligt de focus minder op het meezingen of luisteren naar de inhoud en gaat het 

meer om de sfeer die het lied teweeg brengt. Hierdoor is het voor buitenlandse liederen 
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ook minder van belang om de teksten goed te kennen. Het repertoire van een Diva 

kenmerkt zich zodoende door diversiteit waarin tekst en sfeer belangrijke elementen zijn.  

 

De Diva’s en trainster kregen vervolgens de vraag voorgelegd, op welke wijze zij hun 

optreden muzikaal vormgeven. Net als bij non-verbale communicatie geven de Diva’s 

aan dat een rustig begin en rustig eind erg belangrijk zijn. Diva 5 vertelt over het begin: 

“Je moet nooit met een knetterhard nummer beginnen, je moet altijd met een heel rustig 

klein liedje beginnen ik zeg altijd van eventjes aan elkaar wennen. Want het zijn net de 

vibraties, het geluid dat binnenkomt. Aan mijn stem, aan mijn klankkleur moeten ze 

even wennen.”  

Het middenstuk beschrijven de Diva’s op verschillende manieren. De ene spreekt over 

een hoogtepunt waar naar toe wordt gewerkt om het vervolgens weer af te bouwen. Een 

ander beschrijft haar opbouw meer als een golfbeweging en weer een andere Diva 

spreekt niet van een opbouw en vindt een grote diversiteit belangrijk. Naast een begin en 

eind kennen de Diva’s gezamenlijk dus geen vast patroon in de muzikale opbouw van 

hun optreden. Ze geven daarbij ook aan dat vrijwel alleen het begin en eind lied altijd 

terugkomen in hun optreden en de rest van de liederen enorm varieert.  

Er zijn desalniettemin ook vele overeenkomsten te noemen met betrekking tot de 

muzikale vormgeving. De liedkeuze of het genre hangt bijvoorbeeld veelal af van het 

publiek. De groep huntington patiënten die Diva 5. regelmatig bezoekt geeft meer de 

voorkeur aan moderne muziek. Een groep dementerende ouderen kan daarentegen vaak 

een tekst niet meer begrijpen, waardoor een Diva sneller kiest voor mooie melodieën dan 

tekstuele inhoud.  

Daarnaast brengen vrijwel alle Diva’s naar voren dat zij bruggetjes, korte praatjes en 

inleidende verhaaltjes gebruiken om van het ene lied naar het andere lied te gaan. Maar 

soms is het ook juist goed om in stilte naar het volgende lied toe te gaan. Hoe ze precies 

weten wanneer ze welk lied of wel of geen praatje moeten doen is soms best lastig, 

vertelt Diva 3. “Vaak reageren mensen op wat je doet, maar heel af en toe maak je in 

huiskamers mee dat mensen heel erg moeilijk in beweging te krijgen zijn. Waar weinig 

reactie vandaan komt en dat vind ik altijd moeilijk inschatten van ja wat speelt er nou 

om in zo’n hoofd en zal ik nou wel even echt iets geks gaan doen of zal ik iets moois en 

rustigs doen, waardoor ze even rustig kunnen genieten van de muziek. Ja, af en toe, dan 

weet je het gewoon even niet.” Regelmatig gebeurt het dat toeschouwers vragen om een 

bepaald lied of genre, dat maakt de keuze voor een lied gemakkelijker.  

Maar, zo vertelt de trainster, improviseren is belangrijk, je moet als Diva niet volledig 

afhankelijk worden van de vraag uit het publiek maar zelf de controle over je optreden 

behouden. “Je moet zelf actief blijven je kunt niet denken van ik heb mijn programma en 

daar zitten de mensen en zij geven maar aan wat ik moet doen. Het is niet van roept u 

maar, ik doe wel. Dat kan wel, maar je hebt wel zelf een activiteit. Ik weet wat ik wil, ik 

heb een eigen opbouw en ik wil ze daarna ook los laten. Ik wil ook weggaan wanneer ze 

rustig zijn want je kunt ook zo optreden dat ze nog een uur lang zowat op hun stoelen 
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zitten te springen en te stuiteren.” (trainster). Improviseren is zodoende een evenwicht 

vinden tussen het tegemoet komen aan de wensen van het publiek en daarbij zelf de 

controle houden over de daadwerkelijke opbouw. De Diva’s spreken veel over blokjes van 

liederen, daarmee doelen ze op een aantal liederen uit een bepaald genre die ze achter 

elkaar zingen en vervolgens overstappen op een ander blokje van een paar bij elkaar 

horende liederen. Zo is diversiteit toch gestructureerd.  

 

Een laatste belangrijk element is de muzikale begeleiding van de Diva’s. Alle Diva’s 

gebruiken een muziekbox waar de muziek op wordt afgespeeld. Deze vaste begeleiding 

heeft zowel een voordeel als een nadeel, zo brengen de Diva’s naar voren. Voordeel is 

dat zij precies weten op welk tempo de muziek speelt, wanneer ze met zingen moeten 

starten en welke sfeer het lied geeft. Kortom voor hen is het voorspelbaar. Het nadeel is 

dat de mogelijkheden van muziek niet optimaal worden benut, het is immers niet live en 

kan daardoor niet inspringen op de interactie tussen Diva en publiek. De trainster geeft 

daarom het advies om af en toe ook een lied a capella te zingen. Zij vertelt hierover: 

“Omdat je met niet meer gebonden zijn aan hoe het voorgegeven wordt en van hoe het 

is opgenomen, je weer een ander element kunt hebben en merken dat iemand helemaal 

op bloeit omdat ik zelf het tempo bepaal omdat ik zelf bepaal of ik het nog een keer 

herhaal. Omdat ik door waarnemen van het moment zelf kijk en zie dat ze misschien één 

woordje heeft meegezongen en daar ruimte voor maken.” De muzikale begeleiding geeft 

enerzijds houvast en voorspelbaarheid voor de Diva’s. Anderzijds biedt het geen ruimte 

om te reageren op wat de Diva in interactie met haar publiek ervaart. Een lied a capella 

zingen biedt daarvoor een oplossing.  

 

Naast muziek gebruiken Diva’s ook regelmatig een gedicht tijdens hun optreden. Bij een 

gedicht ligt de focus op de tekst en kan daardoor meer dan bij een lied een bepaalde 

boodschap uitdragen. Een gedicht is desalniettemin geen vast onderdeel in een Diva 

Dichtbij optreden, het is immers niet voor elk publiek geschikt. Dementerenden kunnen 

bijvoorbeeld de tekst niet meer volledig begrijpen en dan gaat de essentie van het 

gedicht, de tekst, aan hen voorbij.  

Daarnaast kent een gedicht geen vaste plek in een optreden omdat zij verschillende 

functies kan vervullen. Diva 1. vertelt: “In het midden wil ik altijd een gedicht doen. Een 

gedicht kan soms heel zwaar zijn en dan moeten mensen huilen. Dus dan komt de rust 

uit het gedicht verder in het lied wat ik daarna ga zingen of gebruik ik wat attributen. Ik 

heb de mensen dan wel de ruimte geboden om wat naar boven gekomen is, te 

verwerken. Dat kan op verschillende manieren met bijvoorbeeld een verhaaltje. 

Gedichten moeten toch bij de situatie passen, niet elk woord past.” Zoals deze Diva naar 

voren brengt, gebruikt zij een gedicht om zwaardere emoties aan te spreken. Maar een 

gedicht kan ook goed passen aan het eind van het optreden, wanneer de tekst wat 

luchtiger of grappiger is.  
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Terugkomend op de vraag wat doet muziek met mensen? Geeft de trainster antwoord 

door in te gaan op het verschil tussen gedichten en muziek: “In die zin, zou ik niet 

zozeer een scheiding willen aanbrengen tussen tekst en lied. Want de muziek is eigenlijk 

ook een taal, veel universeler, maar het speelt ook in op het gevoel en komt dieper 

binnen omdat er niet zoveel begrippen bovenop liggen, waar oordeel of veroordeling van 

komt. Ik kan zeggen een “kat”, dan ziet iedereen een beeld voor zich, heeft iedereen ook 

een antipathie of sympathie en heeft iedereen een oordeel over. En daar kunnen ook 

blokkades ontstaan of niet ontstaan. Als ik gewoon alleen een melodietje zing dan komen 

emoties op maar het oordeel en het veroordeel blijven eigenlijk weg.” 

 

Concluderend vormen zowel muziek als tekst in zang of voordracht middelen om mensen 

op emotioneel niveau te raken. Dit gebeurt op verschillende wijzen en is niet gemakkelijk 

te verklaren. Ondanks dat de Diva’s op verschillende en vooral persoonlijke wijze 

invulling geven aan hun optreden kan de deelvraag: Op welke wijze wordt een Diva 

Dichtbij optreden muzikaal vormgegeven? Wel degelijk vanuit een Diva Dichtbij visie 

worden beantwoord. Diversiteit speelt een belangrijke rol niet alleen tussen de Diva’s, 

maar ook binnen hun eigen repertoire. De Diva’s vullen hun repertoire vrijwel alleen met 

liedjes waar ze zelf een band mee hebben en diversiteit daarin brengen ze met 

verschillende genres, ritmes en talen. Door middel van deze diversiteit wordt geprobeerd 

bij elke toeschouwer een prikkeling teweeg te brengen. Maar dat heeft tot gevolg dat een 

Diva vaak moet improviseren omdat niet iedere toeschouwer kan aangeven wat hij of zij 

mooi vindt. Het is belangrijk dat een Diva de controle houdt over haar eigen optreden. 

Een belemmerend element daarbij kan zijn de muzikale begeleiding omdat deze maar op 

een manier kan worden afgespeeld en daardoor de Diva verplicht daarin mee te gaan. 

Een alternatief daarvoor is een lied a capella zingen. Tot slot zijn er de gedichten die 

meer dan zang en muziek tekstueel een boodschap uitdragen, maar deze zijn niet 

geschikt voor elk optreden of elk publiek.  

 

Nu zowel de visies van Diva’s met betrekking tot non-verbale communicatie als muziek in 

hun optredens zijn uitgediept zullen de resultaten van de Video Stimulated Recall 

methode (Glass & Mackey, 2000) en de reacties van de Diva’s bij het terugkijken van het 

videomateriaal worden besproken.  
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• Resultaten van de Video Stimulated Recall methode 

De Video Stimulated Recall methode (Gass & Mackey, 2000) maakte het mogelijk om – 

tijdens of na het zien van de video-opnames - vragen te stellen over de ervaringen van 

de Diva gedurende het optreden. Tevens werd tijdens het terugkijken van de opname 

gevraagd aan de Diva of zij haar optreden van begeleidend commentaar wilde voorzien. 

Op deze manier werd getracht naar voren te laten komen wat een Diva belangrijk of 

opvallend vindt in haar optreden. 

De toepassing van deze methode had twee effecten tot gevolg. Enerzijds vormde het 

videomateriaal voor de Diva een middel om genoemde aspecten in het interview met 

concrete voorbeelden te kunnen ondersteunen en daarmee het onderzoek van informatie 

te voorzien. Anderzijds vormde het voor de Diva’s een mogelijkheid om zichzelf kritisch 

te bekijken en daarvan te leren. Het eerste effect zal verder worden uitgediept door de 

ervaringen te benoemen waarover de Diva’s veel over vertelden gedurende of na het 

terugzien van de beelden. Het tweede effect zal worden uitgewerkt door middel van een 

opsomming van positieve en verbeterpunten die de Diva’s genoemd hebben.  

 

Zowel op non-verbaal als op muzikaal niveau benoemen de Diva’s elementen in hun 

optreden die zij als belangrijk ervaren. Het maken van oogcontact en de 

lichaamsbewegingen kwamen wederom naar voren als belangrijke elementen bij het 

terugzien van de beelden. Met betrekking tot oogcontact vertelt diva 1. bijvoorbeeld dat 

het in het echt als veel langer wordt ervaren dan wanneer het wordt terug gezien. Dit 

komt, legt zij uit, doordat het zo intens en intiem is. Daarnaast werd voor hen zichtbaar 

dat zij niet alles kunnen ervaren wat er om hen heen gebeurt. Bijvoorbeeld wanneer zij 

in een kring staan en achter zich de reacties van het publiek kunnen missen of juist 

doordat ze iemand persoonlijk toezingen en met de rest van de groep op dat moment 

minder contact is. De Diva’s zijn daarnaast heel geconcentreerd aan het zingen en dit 

heeft tot gevolg dat ze signalen die toeschouwers geven soms mislopen.  

Dankzij het terugkijken van het videomateriaal komt daarnaast naar voren dat de 

Diva’s hun bewegingen veelal onbewust maken, pas wanneer ze direct op iemand 

afstappen of grotere bewegingen maken – bijvoorbeeld dansen - zijn zij meer bewust 

van hun bewegingen. Door de video-opnames werd hen de mogelijkheid geboden om 

vanuit de ogen van het publiek naar zichzelf te kijken en viel het sommige op dat zij in 

een bepaald bewegingspatroon zitten, steeds weer een bepaalde houding aannemen of 

juist een beweging niet maken terwijl die juist heel passend zou zijn. Daarnaast kwamen 

veel reacties los over het benaderen van toeschouwers. De manier om op iemand af te 

lopen bleek behoorlijk confronterend te kunnen zijn, zeker wanneer je als toeschouwer 

niet de mogelijkheid hebt om naar boven te kijken en je dus afhankelijk bent of de Diva 

door haar knieën gaat om op ooghoogte te komen.  

 

Een element wat door alle Diva’s naar voren wordt gebracht waaraan ze zich veelal 

storen is de muziekbox. Alle Diva’s spreken over het uitkomen van hun verwachtingen 
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met betrekking tot het terugzien van de video-opnames en veel daarvan was zeer 

positief. Maar het werken met de muziekbox wordt als hinderlijk ervaren zowel 

gedurende het optreden als wanneer het wordt terug gezien op film. De bediening vormt 

het grootste probleem. De Diva’s zijn immers zelf verantwoordelijk voor de techniek en 

daarmee het starten van een lied of juist stopzetten. Hiervoor moeten ze vrijwel allemaal 

naar het apparaat toelopen, daarmee het contact met het publiek even verbreken en hun 

focus verleggen. Ook wanneer een Diva wel een afstandsbediening in haar bezit heeft 

gebeurt het nog regelmatig dat het apparaat niet goed functioneert of er een cd 

gewisseld moet worden. Diva 3. vertelt dat de geluidsterkte ook problemen kan 

opleveren: “De balans tussen de muziek en het apparaat is vaak moeilijk te bepalen 

omdat voor mensen die er dichtbij zitten is het vaak te hard en mensen die veraf zitten 

juist te zacht. En ik moet het wel goed kunnen horen, dus dat is voor balans wel eens 

lastig.” Overige elementen met betrekking tot de muziek waar de Diva’s gedurende het 

terugkijken hun aandacht veel op vestigden was de verstaanbaarheid van de tekst bij 

zowel het zingen als het voordragen van het gedicht, het verloop van het optreden, de 

diversiteit en de bruggetjes die ze maakten om van het ene liedje naar het andere liedje 

over te gaan.  

 

Zoals gezegd hadden ze allemaal logischerwijs bepaalde verwachtingen van het terugzien 

van het videomateriaal en waren de reacties veelal positief. Het maakte hen vooral heel 

bewust dat ze constant in interactie met het publiek keuzes maken, om naar iemand toe 

te stappen, om een bepaald lied te zingen of een bepaalde beweging te maken. Niet 

alleen gaf het terugzien van de films veel toegevoegde informatie aan het onderzoek ook 

voor de Diva’s gaf het de mogelijkheid kritisch naar zichzelf te kijken en zichzelf feedback 

te geven. Deze feedback is hieronder verdeelt in positieve en verbeterpunten.  

 

Positieve punten 

• Sfeer voelt goed. 

• Zowel verbaal als non-verbaal veel 

contact met het publiek.  

• Zowel aandacht voor volledige publiek 

als individueel.  

• Muzikale diversiteit is groot. 

• Goed muzikaal evenwicht tussen 

wensen publiek en eigen opbouw. 

• Vrijwel alle toeschouwers geven blijk 

van (positieve) reactie. 

• Kostuum en attributen hebben 

gewenste effect.  

• Goed evenwicht tussen acteren en 

jezelf zijn.  

 

Verbeterpunten 

• Bewust applaus in ontvangst nemen.  

• Bediening van de muziekbox verbeteren.  

• Toeschouwers die minder contact zoeken  

niet minder aandacht geven.  

• Niet te veel gebruik van attributen.  

• Langer bij mensen blijven als ze dat toe  

laten. 

• Beter articuleren bij zang en gedicht. 

• Rust nemen bij voordracht of opbouw 

optreden.  

• Niet te bescheiden zijn.  

• Bewust zijn van lichaamsbewegingen en  

patronen doorbreken.  



7. Discussie en conclusie 

Tot slot staat in deze conclusie het beantwoorden van de hoofdvraag centraal. 

Vervolgens zal een terugkoppeling worden gegeven naar de theoretische reflectie waarin 

overeenkomsten en verschillen tussen het uitgevoerde onderzoek en de bestaande 

wetenschappelijke kennis worden belicht. Daarna wordt een methodische reflectie 

gegeven op het uitgevoerde onderzoek. Tot slot wordt de bijdrage van dit onderzoek 

voor Diva Dichtbij getypeerd en aanbevelingen gedaan voor zowel verder onderzoek als 

toepassing in de praktijk.  

 

• Beantwoorden van de hoofdvraag 

De hoofdvraag binnen dit onderzoek is: Op welke manier dragen de non-verbale 

aspecten en muziek tijdens het Diva Dichtbij optreden er toe bij dat het publiek op zijn 

emoties wordt aangesproken? Om tot een goed antwoord op deze hoofdvraag te komen 

worden de antwoorden op de deelvragen nader bekeken. Ten eerste staat een vanuit het 

onderzoek verkregen typering van een Diva Dichtbij optreden centraal. Vervolgens wordt 

antwoord gegeven op de deelvragen die betrekking hebben op de drie belangrijke 

elementen. Tenslotte vormen de resultaten van de toepassing van de Video Stimulated 

Recall methode (Gass & Mackey, 2000) een laatste toevoeging aan het beantwoorden 

van de hoofdvraag.  

 

Een Diva is in de eerste plaats een geschoold zangeres. In de uitvoering van haar 

werkzaamheden functioneert zij vrijwel zelfstandig en als vertegenwoordiger van Diva 

Dichtbij is zij mede verantwoordelijk voor een goede relatie met de zorginstelling. Naast 

een professionele scholing en werkhouding moet een Diva ook goed om kunnen gaan 

met emoties die zij ervaart bij het publiek en daar zelf niet door bevangen raken. Een 

Diva is zodoende in staat om een goed evenwicht te vinden tussen acteren en zich zelf 

blijven. Deze functie eisen van een Diva maken dat een Diva Dichtbij optreden is te 

kenmerken aan professionaliteit, persoonlijk contact en een menselijke benadering.  

Een nadere uitleg van het persoonlijk contact wordt gegeven door de volgende 

deelvraag te beantwoorden: Op welke wijze wordt non-verbaal contact gemaakt met het 

publiek? Volgens de Diva’s maken zij voornamelijk contact met hun publiek door middel 

van oogcontact. Mimiek, bewegingen en aankleding zijn tevens belangrijke elementen 

waarmee de Diva bewust contact probeert te maken. Ieder individu reageert anders 

waardoor tussen de Diva en haar toeschouwers steeds een andere interactie ontstaat. De 

intensiteit van het contact hangt met name af van de reactie van de toeschouwer; 

afstemming en intuïtie zijn kernwoorden die de Diva’s daarvoor gebruiken.  

Het volgende element is muziek, daarbij hoort de deelvraag: Op welke wijze wordt 

een Diva Dichtbij optreden muzikaal vormgegeven? Diversiteit speelt een belangrijke rol 

binnen Diva Dichtbij. Door middel van deze diversiteit wordt geprobeerd aan de wensen 

van het publiek te voldoen, maar niet iedere toeschouwer is in staat zijn of haar 

voorkeuren te uiten waardoor een Diva vaak moet improviseren. Belangrijk is wel dat 
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een Diva de controle houdt over haar eigen optreden. Zo vormen een rustig begin en een 

eind handvatten om een verdere inhoud te geven aan het optreden. Een punt van 

aandacht vormt de muzikale begeleiding omdat deze maar op een manier kan worden 

afgespeeld kan de Diva met de muziek nauwelijks inspringen op de interactie met haar 

publiek. Waarbij men bij muziek en zang kan luisteren naar melodie of de sfeer kan 

ervaren ligt de focus bij gedichten op de tekstuele inhoud.  

Als laatste is het van belang om de onderlinge relatie tot emoties nader te bekijken. 

In het contact met haar publiek ervaren de Diva’s intieme momenten, het delen van deze 

momenten verwijst volgens de Diva’s naar de emotionele prikkeling. Belangrijk is dat de 

Diva’s in de huiskamers of aan de rand van het bed zingen. Het publiek wordt in de 

persoonlijke sfeer benadert en toegezongen, dit zijn mensen niet gewend en dat leidt 

sneller tot emotionele reacties. Diversiteit in het repertoire is tevens belangrijk om bij 

elke toeschouwer een prikkeling teweeg te brengen.  

Ook tussen non-verbale communicatie en muziek is een link te leggen, immers geven 

Diva’s aan dat ze bij sommige liederen wat meer afstand nemen van het publiek of een 

lied juist uitnodigt meer interactie te zoeken. Afstemmen, fine-tunen of aanvoelen 

allemaal woorden die er naar wijzen dat de Diva’s constant bezig zijn met het zoeken 

naar interactie met het publiek en daarin een evenwicht te vinden tussen contact, muziek 

en de prikkeling die zij teweeg wil brengen.  

 

De toepassing van de Video Stimulated Recall methode (Gass & Mackey, 2000) levert 

twee concrete resultaten op, enerzijds geeft het informatieve ondersteuning aan de 

onderzoeksdata, anderzijds vormt het voor de Diva’s een mogelijkheid om hun optreden 

kritisch te bekijk en zichzelf van feedback te voorzien. Deze methode maakte de Diva’s 

er vooral van bewust dat ze tijdens de interactie met het publiek voortdurend keuzes 

maken in hun bewegingen, repertoire en het maken van contact. De feedback die zij 

zichzelf gaven was veelal positief maar ook kritisch, waardoor zowel positieve als 

verbeterpunten naar voren zijn gekomen.  

 

Ter afsluiting een concreet antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek: Op welke 

manier dragen de non-verbale aspecten en muziek tijdens het Diva Dichtbij optreden er 

toe bij dat het publiek op zijn emoties wordt aangesproken?  

Diva Dichtbij kenmerkt zich door een professioneel optreden, een menselijke visie en 

een bijzondere setting. Zij streeft ernaar om contact te maken met haar publiek door een 

persoonlijke benadering en gebruik te maken van muziek, zang en gedichten. Het 

optreden wordt gezien als een ervaring die Diva en publiek delen. Binnen het optreden 

vinden momenten van intiem contact plaats waarin oogcontact een belangrijke rol speelt. 

De muziek, zang en gedichten voegen sfeer en inhoud aan het optreden toe waardoor de 

ervaring tot een geheel wordt gevormd. Binnen deze samenkomst van elementen is de 

Diva constant op zoek naar evenwichtigheid om haar optreden tot een bijzondere 

ervaring te maken.  
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• Theoretische reflectie 

Uit de wetenschappelijke literatuur komt vooral de wisselwerking naar voren tussen de 

emoties, non-verbale communicatie en muziek. Muziek is van invloed op de stemming 

van mensen, muziek reguleert emoties en vormt een van de belangrijkste redenen om 

naar muziek te luisteren. Enerzijds kan muziek emoties oproepen en non-verbale 

communicatie biedt een mogelijkheid om deze te uiten. Anderzijds kunnen mensen 

bepaalde emoties hebben en creëert muziek de gelegenheid waardoor deze geuit kunnen 

worden. Non-verbale communicatie vindt daarbij niet of nauwelijks bewust plaats. 

Daarbij wordt ook verwezen naar de effecten wanneer non-verbale communicatie bewust 

wordt toegepast, waarbij emoties kunnen leiden tot creatieve uiting (bijvoorbeeld het 

maken van muziek) en andersom kan bewust non-verbale communicatie toepassen met 

behulp van muziek weer een emotionele prikkeling zijn.  

Dit laatste voorbeeld is voornamelijk van toepassing op het optreden van Diva 

Dichtbij en komt ook naar voren in het uitgevoerde onderzoek. Bewust toepassen van 

non-verbale communicatie is van belang voor de Diva’s om haar doel te bereiken. Daarbij 

wordt gewaarschuwd voor het gevaar dat wanneer de Diva zou acteren, de kans bestaat 

dat haar (non-verbale) boodschap niet overeenstemt met de muziek en daarmee de 

emotionele prikkeling niet tot stand wordt gebracht. Maar in de praktijk blijkt dat de Diva 

een balans tussen acteren en zich zelf zijn zoekt, zodat haar non-verbale gedragingen in 

evenwicht zijn met het contact met het publiek en de muziek. Dit wijst erop dat de Diva 

zich bewust is van haar non-verbale uitingen.   

Vervolgens kan de vraag worden gesteld of alle genoemde dragers van non-verbale 

communicatie ook in de resultaten van het onderzoek naar voren komen. Deze dragers 

zijn: uiterlijk, lichaamshouding, lichaamsbeweging, lichaamstaal, gezichtsuitdrukking, 

stemtaal, aanraken en nabijheidsgedrag en ruimtelijke oriëntatie (Verckens,1999) & 

(Oomkes, 2000). Uiterlijk is volgens de Diva’s belangrijk, hun kostuum en attributen 

dragen ertoe bij dat het als iets bijzonders wordt ervaren. Zoals Oomkes (2000) deze 

beschrijft: “ze dragen gepast kleding voor de omstandigheden waarin zij zich begeven”. 

Hun lichaamstaal, houding, bewegingen en ruimtelijke oriëntatie kwamen vooral dankzij 

de Video Stimulated Recall methode (Gass & Mackey, 2000) naar voren als elementen 

waar zij zich meer bewust van konden worden.  

Vanuit de theoretische inzichten kwam tevens naar voren dat de verhouding staan 

tegenover zitten kan worden opgevat als een scheve machtsverhouding. Het spiegelen 

van elkaars lichaamshouding en zich op een gelijk niveau begeven zorgt ervoor dat deze 

verhouding gelijk wordt getrokken (Oomkes, 2000). De Diva’s gaven duidelijk aan dat zij 

het belangrijk vinden om hun publiek recht te kunnen aankijken en daardoor vaak door 

de knieën gaan of zich naar hen toe buigen. Daarbij hoort ook het bewustzijn van de 

Diva’s waarbij zij moeten aftasten hoe dichtbij ze haar toeschouwers mag benaderen. De 

verschillende interpersoonlijke afstanden van Hall (1969) kennen veel gelijkenis met de 

afstanden zoals de Diva’s die beschrijven. Zo geven zij aan vrijwel nooit bij het eerste 
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lied iemand persoonlijk toe te zingen – tenzij de situatie dat toe laat – en te merken 

gedurende het optreden steeds dichter bij hun toeschouwers te mogen komen.  

Vervolgens werd gezichtsuitdrukking als een belangrijk element benoemd om contact 

te maken. Stemtaal hoort zowel bij zang als het voordragen van gedicht. Vanwege het 

feit dat Diva’s professioneel zijn geschoold, zijn zij zich volledig van bewust dat stemtaal 

van invloed is op de interactie met het publiek. Vervolgens benoemen de Diva’s 

oogcontact als belangrijk element binnen non-verbale communicatie. Oogcontact kwam 

in de theoretische inzichten nauwelijks aan bod, maar de Diva’s hechten er veel waarde 

aan. Zij beschrijven het hebben van oogcontact als een intiem moment vergelijkbaar met 

de intieme zone zoals Hall (1969) deze beschrijft.  

Ondanks dat de Diva’s moeite hebben met het uitleggen van de werking van muziek 

op emoties, komen hun inzichten wel overeen met die van de bestaande 

wetenschappelijke literatuur. Ervaren van de muziek, de sfeer en het creëren van de 

mogelijkheid om emoties te uiten komen zowel bij de theoretische kennis als bij de 

Diva’s naar voren. Daarbij is ook van belang dat deze effecten van muziek heel 

persoonsgebonden zijn en daardoor naar diversiteit moet worden gestreefd om voor 

iedereen een prikkeling teweeg te brengen. Bij deze inzichten hoort ook een piekervaring 

zoals Lull (2009) omschrijft, waarbij emoties, non-verbale communicatie en muziek in 

een hoogtepunt samenkomen.  

 

Concluderend kan daarbij worden gezegd dat de Diva’s zich vrijwel van alle non-verbale 

dragers bewust zijn en deze tevens bewust toepassen. Zowel de conclusie van de 

bestaande wetenschappelijke inzichten als de resultaten van het onderzoek naar de 

interactie tussen emoties, muziek en non-verbale communicatie. Daarbij moeten zowel 

de onderlinge invloed niet worden onderschat en continu naar een evenwicht worden 

gezocht.  
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• Methodische reflectie 

De combinatie van interviews en de Video Stimulated Recall methode (Gass & Mackey, 

2000) binnen de uitvoering van de kwalitatieve onderzoeksmethode leverde de gewenste 

data op. Daarbij moet worden benadrukt dat de inzichten van de trainster een 

belangrijke aanvulling zijn geweest op de informatie die door de Diva’s werd gegeven. 

Vanwege de semi-gestructureerde interviews waren de data niet altijd gelijkwaardig aan 

elkaar en daarom was het belangrijk dat bij alle Diva’s een interview werd afgenomen om 

tot een complementair geheel van informatie te komen.  

Dit verwijst tevens naar de betrouwbaarheid van het onderzoek, deze is gewaarborgd 

omdat bij alle interviews dezelfde topiclijsten zijn gebruikt. Ondanks dat de Diva’s hun 

persoonlijke verhaal vertelden tijdens de interviews, was er een grote samenhang in de 

verzamelde data. De validiteit van dit onderzoek is verzekerd doordat alle Diva’s en 

trainster zijn geïnterviewd en daarmee geen informatieve data achterwege is gelaten.  

Het voornaamste probleem binnen het onderzoek vormde het verkrijgen van 

toestemming voor het maken van de video-opnames. Diva Dichtbij heeft daarin ook een 

zeer belangrijke rol gespeeld. Uiteindelijk is het gelukt van elke Diva een optreden te 

filmen en dat is de informatieve inhoud van de data ten goede gekomen. Tevens vormde 

de uitvoering van het onderzoek voor de Diva’s een leerproces waarin hen de 

mogelijkheid werd geboden om over hun eigen inzichten en ervaringen te vertellen en 

daarnaast zichzelf met behulp van de video-opnames terug te zien.  

 

• Conclusie en aanbevelingen 

Tot slot worden de resultaten van de theoretische verdieping gekoppeld aan het 

onderzoek in de praktijk. Vervolgens worden een tweetal aanbevelingen gegeven op het 

gebied van verder wetenschappelijk onderzoek en toepassing van de behaalde resultaten 

in de praktijk.  

In het onderzoek stonden de elementen emoties, non-verbale communicatie en 

muziek (en gedichten) centraal. Daarbij is zowel vanuit bestaande wetenschappelijke 

inzichten als het uitgevoerde onderzoek voor Diva Dichtbij naar gekomen dat deze 

elementen in een bepaalde interactie met elkaar staan. Door deze elementen afzonderlijk 

en in interactie met elkaar te analyseren werd het mogelijk een reflectie te geven op de 

vormgeving van een Diva Dichtbij optreden. Hierbij vormden de Diva’s en trainster de 

informatieve bron, verder onderzoek zou zich kunnen richten op de beleving van de 

toeschouwers bij zowel doelgroep als het overig publiek.  

In de praktijk is gebleken dat het terugkijken van de films erg leerzaam was voor de 

Diva’s. Dankzij de Video Stimulated Recall methode (Gass & Mackey, 2000) werd het 

voor de Diva’s mogelijk zichzelf van feedback te voorzien. Het advies aan de hand van de 

resultaten van dit onderzoek is dan ook om een intern project te starten waarbij met 

enige regelmaat optredens worden gefilmd en gebruikt om de optredens te verbeteren. 

Daarnaast is het advies om de Diva’s elkaars optreden te laten bijwonen, elkaar feedback 

te geven en van elkaar te leren.  
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8. Bijlagen 

Bijlage 1. Brief 

 

datum, Utrecht 

 

 

Betreffende: Optreden van Diva Dichtbij en onderzoek van de Universiteit Utrecht.  

 

 

Beste meneer, mevrouw,  

 

Op DATUM zal Diva Dichtbij een optreden verzorgen in de huiskamer(s) van ZORGINSTELLING. 

Momenteel voeren een drietal studenten van de Universiteit Utrecht onderzoek uit naar de 

werkzaamheden van de stichting Diva Dichtbij.  

 

Via deze weg willen wij u op de hoogte stellen van de aanwezigheid en activiteiten van de studenten 

gedurende het optreden op DATUM. Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de Diva Dichtbij 

optredens, met betrekking tot trainingsdoeleinden en een betere afstemming op het publiek. Er zullen 

daarbij video-opnames worden gemaakt en kunnen voorafgaand en na afloop van het optreden 

interviews worden afgenomen bij de verzorgers en ouderen.  

De informatie die de studenten verzamelen is uitsluitend bestemd voor hun onderzoek voor Diva 

Dichtbij. Alle materiaal zal onder strikte geheimhouding worden verzameld en uitsluitend voor het doel 

van dit project worden ingezet en zal na afloop worden vernietigd. In de onderzoeksrapportage zullen 

alle gegevens worden geanonimiseerd, zodat deze op geen enkele manier te herleiden zijn tot 

bepaalde personen.  

 

Graag vragen wij uw toestemming voor de aanwezigheid van de studenten en hun werkzaamheden. 

Indien u, als oudere, verzorger, activiteitenbegeleider of familielied, vragen heeft over dit onderzoek of 

bezwaar heeft tegen de aanwezigheid en werkzaamheden van de studenten, willen wij u vragen 

contact op te nemen met de stichting Diva Dichtbij (0314-359245).  

 

Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte hebben gesteld en zien uit naar het optreden.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Diva Dichtbij 
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Bijlage 2. Draaiboek 

 
Datum optreden:  2010 
  
 
Contactpersoon Diva Dichtbij:  Marion Woerlee 
 0314-359245 (dinsdag en 
 donderdag) 
 productie@divadichtbij.nl 
 
Gegevens zorginstelling: 
 
Telefoonnummer:  
  
Contactpersoon zorginstelling:   
   
 
Informatie over instelling:  

Kijk voor meer informatie op www. 

 
 
Informatie over Diva Dichtbij:  
Diva Dichtbij verzorgt in kleine kring muziek- en theatervoorstellingen. Zij doet dit voor mensen die 
ernstig ziek zijn en langdurig in verpleeghuizen verblijven. De optredens van Diva Dichtbij zorgen voor 
een intieme en persoonlijke sfeer. Hierdoor kunnen de bewoners genieten, even alles vergeten en 
bovenal weer even mens zijn. 
 
 
Diva / Divo  
Naam:  
Bereikbaarheid:  
Genre optreden: Klassiek en divers 
 
Informatie over Diva/Divo:  
 
 
Planning Diva Dichtbij optreden:  
 
13.45 uur  Aankomst Diva  
  Verwijzing naar kleedruimte 
 
Huiskamers 45 min 
Individueel 10 min 
 
Organisatie  
1. Er is een kleedruimte voor de Diva/Divo 
2. Er wordt gezorgd voor koffie/thee/fris voor de Diva/Divo 
3. Er loopt iemand vanuit het huis mee met de Diva/Divo 
4. Belangrijk is  dat de cliënten tijdens het optre den in een kring zitten en NIET achter tafels. 

Tijdens de optredens wordt er geen koffie geschonke n of afgewassen.  
Het publiek zit op de aanvangstijd klaar voor de bi nnenkomst van de Diva/Divo. 

 
Samen met het draaiboek wordt soms een persbericht toegestuurd.  
Het zou fijn zijn als jullie het persbericht, aangevuld met jullie eigen informatie aan de lokale pers 
doorgeven. Eventueel kan ik daar ook nog een foto bij sturen. Onze ervaring is dat dit er vaak toe leidt 
dat er een verslaggever komt om een stukje in de krant te publiceren. Want positieve publiciteit is altijd 
de moeite waard. 
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Extra informatie over afdeling  
 
De algemene achtergrond van uw bewoners: 
Religie:  
Opleidingsniveau:  
Culturele achtergrond: Nederlands  
Leeftijd:  
Zijn er professionele musici bij?  
Type afdeling  
 
   
In hoeveel ruimtes gaat Diva Dichtbij bij u optrede n? 
Aantal huiskamers:  
Aantal individuele bewoners:  
Aantal toehoorders in totaal:  
 
 
Opmerkingen: 
 
Repertoire:  
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Bijlage 3. Topiclijst trainster 

Interview met trainster      Vragen 

Inleiding 

Tijdens dit interview wil ik de basiselementen van een Diva Dichtbij optreden bespreken. Diva Dichtbij 

heeft zich ten doel gesteld haar publiek dichterbij hun emoties te brengen en de manier waarop dit 

bewerkstelligd wordt, is hoofdonderwerp van dit interview. In mijn onderzoek richt ik me met name op 

de non-verbale communicatie en de muziek die emoties los maken bij mensen.  

Het interview zal maximaal een uur duren en ik wil je toestemming vragen om het op te nemen, zodat 

de gegevens en informatie later kunnen worden verwerkt in het verslag.  

 

Persoonlijke gegevens 

Naam 

Functie binnen Diva Dichtbij 

 

De betekenis algemeen (de reden voor de keuze)  Wat moet er bewerkstelligd worden bij  

Algemenere formulering beleid van diva dichtbij het publiek? En hoe wordt dat 

bewerkstelligd? 

 

• Aankleding en rekwisieten      

Kostuum Waarom is er voor gekozen? 

Rekwisieten        Welke bijdrage moet het leveren? 

• Muziek en gedichten 

Muziekkeuze 

Inhoud 

Stemsoort  

Ritme 

 Gedichten 

Toepassing en inhoud 

• Performance en echtheid 

Ruimte gebruik      Wat is de bedoeling? 

Acteren       Wanneer/waarom wordt deze  

Persoonlijk contact       toegepast? 

Non-verbaal 

Lichamelijk (aanraking) 

 

• Overige onderdelen van het optreden?   Eigen inbreng? Brengt mogelijk zelf  

nog aspecten van het optreden naar 

voren. 

• Afsluiting interview 

Ik wil je bedanken voor dit interview en de informatie die je hebt gegeven. Aan de hand van de 

geluidsopnames ga ik alles verwerken in een data-analyse programma. De uitslagen van het 

onderzoek komen na afronding ter beschikking van Diva Dichtbij.  
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Bijlage 4. Topiclijst interview 

Interview met Diva/Divo 

Inleiding 

Tijdens dit interview wil ik de basiselementen van jouw persoonlijke Diva Dichtbij optreden bespreken. 

Diva Dichtbij heeft zich ten doel gesteld haar publiek dichterbij hun emoties te brengen en de manier 

waarop dit bewerkstelligd wordt, is hoofdonderwerp van dit interview. In mijn onderzoek richt ik me 

met name op de non-verbale communicatie en de muziek die emoties los maken bij mensen.  

Het interview zal maximaal een uur duren en ik wil je toestemming vragen om het op te nemen, zodat 

de gegevens en informatie later kunnen worden verwerkt in het verslag.  

 

Persoonlijke gegevens 

Naam 

Functie binnen Diva Dichtbij 

 

 

De betekenis persoonlijk (de reden voor de keuze) Wat wil je bij de ouderen teweeg 

brengen? 

• Aankleding en rekwisieten 

Kostuum       Waarom is er voor gekozen? 

Rekwisieten       Welke bijdrage moet het leveren? 

• Muziek en gedichten 

Muziekkeuze 

Inhoud 

Stemsoort  

Ritme 

 Gedichten 

Toepassing en inhoud 

• Performance en echtheid 

Ruimte gebruik 

Acteren       Wanneer/waarom wordt deze 

Persoonlijk contact     toegepast? 

Non-verbaal 

 Lichamelijk (aanraking) 

 

• Afsluiting interview 

Ik wil je bedanken voor dit interview en de informatie die je hebt gegeven. Aan de hand van de 

geluidsopnames ga ik alles verwerken in een data-analyse programma. De uitslagen van het 

onderzoek komen na afronding ter beschikking van Diva Dichtbij.  
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Bijlage 5. Topiclijst video-opname 

Inleiding 

Tijdens dit interview wil ik de basiselementen van jouw persoonlijke Diva Dichtbij optreden bespreken. 

Diva Dichtbij heeft zich ten doel gesteld haar publiek dichterbij hun emoties te brengen en de manier 

waarop dit bewerkstelligd wordt, is hoofdonderwerp van dit interview. In mijn onderzoek richt ik me 

met name op de non-verbale communicatie en de muziek die emoties los maken bij mensen. Tijdens 

dit interview zullen we gezamenlijk de videotape bekijken en het optreden inhoudelijk bespreken.  

Het interview zal maximaal een uur duren en ik wil je toestemming vragen om het op te nemen, zodat 

de gegevens en informatie later kunnen worden verwerkt in het verslag.  

 

 

Contactmomenten (reactie ouderen)    Wat heb je ervaren bij het publiek? 

• Voorbereiding      Welke mensen heb je bezocht? 

Heb je je optreden daaraan 

aangepast? 

• Entree 

Binnenkomst      Eerste indruk. 

Kennismaking      Reacties van het publiek. 

• Lied 1. 

Keuze 

Ruimte gebruik 

Persoonlijk contact 

Non-verbaal 

  Lichamelijk (aanraking) 

   Emoties 

• Lied 2. 

Keuze 

Ruimte gebruik 

Persoonlijk contact 

Non-verbaal 

  Lichamelijk (aanraking) 

   Emoties 

• Gedicht 

Keuze 

Ruimtegebruik 

Stemgebruik 

 

• Lied 3, 4, 5, etc.  

 

• Afsluiting 

Afscheid 

• Afsluiting interview 

Ik wil je bedanken voor dit interview en de informatie die je hebt gegeven. Aan de hand van de 

geluidsopnames ga ik alles verwerken in een data-analyse programma. De uitslagen van het 

onderzoek komen net als de videotapes na afronding ter beschikking van Diva Dichtbij.  
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Bijlage 6. Schema van observering 

Gebeurtenis/toepassing  Punten van aandacht Waarneming bij    

Entree   de Diva het Publiek 

Binnenkomst Korte beschrijving     

Kennismaking Reacties van het publiek     

  Lichaamstaal     

  Lichaamshouding en bewegingen     

  Gezichtsuitdrukkingen     

       

Lied 1.       

Stemtaal Korte beschrijving (welk lied, taal, ritme etc.)     

Ruimte gebruik Door Diva en reactie van publiek     

Lichaamstaal Door Diva en reactie van publiek     

  Lichaamshouding en bewegingen     

Interpersoonlijke afstand Gezichtsuitdrukkingen     

  Door Diva en reactie van publiek     

Interactie Lichaamscontact     

  Positief/negatief/neutraal     

Lied 2.       

Stemtaal Korte beschrijving (welk lied, taal, ritme etc.)     

Ruimte gebruik Door Diva en reactie van publiek     

Lichaamstaal Door Diva en reactie van publiek     

  Lichaamshouding en bewegingen     

Interpersoonlijke afstand Gezichtsuitdrukkingen     

  Door Diva en reactie van publiek     

Interactie Lichaamscontact     

  Positief/negatief/neutraal     

Lied 3, 4, 5, 6 etc.        

       

Gedicht       

Stemtaal       

Ruimte gebruik Door Diva en reactie van publiek     

Lichaamstaal Door Diva en reactie van publiek     

  Lichaamshouding en bewegingen     

Interpersoonlijke afstand Gezichtsuitdrukkingen     

Interactie Door Diva en reactie van publiek     

  Positief/negatief/neutraal     

Lied 4, 5, 6 etc.        

        

Afsluiting       

 Lichaamstaal     

 Lichaamshouding en bewegingen     

 Gezichtsuitdrukkingen     
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Bijlage 7. Codeboom 

Achtergrond en visie  

 Typering Diva Dichtbij 

 Verbeterpunten 

 Persoonlijke ontwikkeling en achtergrond 

  acteren / jezelf zijn 

 Publiek 

  Emoties / reacties 

  omgang met doelgroep 

  omgang met publiek 

Kunstzinnige inhoud  

 Ansichtkaart 

 muziek 

  lied keuze 

  muzikale opbouw 

  Repertoire 

  tekst  

  zang 

 Gedichten 

  stemtaal 

Non-verbale inhoud 

 non-verbale communicatie  

  persoonlijk vs groep 

   mannen en vrouwen 

  oogcontact 

  gezichtsuitdrukkingen 

  lichaamscontact  

   dansen 

  lichaamstaal 

  opbouw in de ruimte 

 Aankleding 

  Kleding 

  Rekwisieten 


