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BOEKBESPREKINGBoekbespreking

Handboek Podiumpresentatie heet het een
honderddertig pagina’s tellende boekje van
Walter Roozendaal. 
Een stevige titel, die een zekere omvattendheid
suggereert. Maakt Roozendaal zijn pretenties
waar?

De presentatie van een koor is de laatste tien jaar een
hot item en je struikelt dan ook over de workshops, cur-
sussen en andere vormen van overdracht waarin dit item
centraal staat. Ook in Vocaal was het onderwerp ‘Het
oog wil ook wat’ regelmatig aan de orde – want daar heb-
ben we het hier over. Dat er een boek verscheen over dit
onderwerp is alweer even geleden en het was dan ook
met enige nieuwsgierigheid dat ik naar dit Handboek van
Walter Roozendaal uitkeek.
Walter Roozendaal is een veelzijdig en bescheiden
mens, die gestaag doorgaat met wat hij ziet als zijn mis-
sie: het overdragen van zijn kennis, vaardigheden en in-
zichten op het gebied van (theater-)regie, muziek en ver-
telkunst. Zijn jarenlange ervaring op deze gebieden
hebben hem tot een be- en gedreven docent gemaakt.
Zoals Roozendaal zelf is ook zijn Handboek Podiumpre-
sentatie helder gestructureerd. Eigenlijk draait alles om
zijn kernbegrippen algemene uitstraling en communica-
tie. Dat die begrippen nauw samenhangen zal duidelijk
zijn: de uitstraling van een koor is iets dat onmiddellijk
gecommuniceerd wordt (‘wat komen die rommelig dat
podium op, zeg’), maar een onderwerp als uitstraling
biedt tegelijk ook de mogelijkheid om nu eens iets an-
ders dan rommeligheid te communiceren. En precies
hierover gaat het boekje van Roozendaal, die in zijn inlei-
ding direct al aangeeft dat hij niet ingaat op aspecten als
‘choreografieën en het toevoegen van uitbeeldingsmo-
menten’. Hij gaat in een twaalftal hoofdstukken vooral in
op de beginselen van de presentatie.
Na een hilarische schets van hoe het vooral niet moet
(de in zichzelf gekeerde musicus die niet weet hoe een
applaus te nemen aan het eind van een prachtig concert
of de koorzangers die geconcentreerd zijn op wat hun di-
rigent doet en vergeten dat er ook nog een publiek is)
komt Roozendaal tot wat hij ziet als de kern van de com-
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De mooiste werken voor de Kerst!
leverbaar voor:

l’Adieu des bergers (Berlioz) SATB
Alle einden der aarde ps 98 (Strategier)* SSA SATB
Alles wat adem heeft ps 150 (Oomen)* SATB
Cantica pro tempore natali I (Strategier) SATB
Cantique de Noël (Adam) SATB
Ding dong! klinkt het om ons heen (EN) SSA SATB
Echo carol (EN) SSA TTBB SAB  SATB
En natus est Emmanuel (Praetorius) SATB
Ere zij God (met tegenstem) SATB
First Nowell SAB SATB
For unto us a Child is born (Handel) SATB
Fum, fum, fum SA TTBB
Graduale Puer natus est (Diabelli) SATB
Groot Kerstfeest (Vermulst) SAB SATB
Hallelujah Chorus in C (Handel) SAB SATB
Hark! the herald angels sing SATB
Heft nu uw loflied aan/Tollite (Saint Saëns) SAB SATB
Heilige Nacht (DN) SSA TTBB SATB
Hodie Christus natus est (diverse comp.) SSA TTBB SAT SATB
In dulce jubilo SSA TTB SATB
In the bleak midwinter (Holst) TTBB SATB
Leise rieselt / Luister stil  (DN) SSA TTBB SATB
Listen to the angels SSA TTBB SATB
Maria die zoude naar Bethlehem gaan SAB SATB
Midden in de winternacht TTB SAB SATB
O little town of Bethlehem SATB
O magnum mysterium (Vittoria) SATB
Once in royal David’s City (EN) SSA TTBB SATB
Resonet in laudibus (Handl) SAB SATB
See amid the winter’s snow SATB
Seven Joys of Mary SATB
Stille Nacht (DN) SAB SATB
Toen God in Bethlehem SA SAB
Vrede / Auld long syne (EN) TTBB SATB
(LN) = latijn en nederlands; (EN) = engels en nederlands
* opgenomen in de bundel Tussentijds

municatie tussen musicus en publiek: het innerlijk laten
(mee)beleven door de luisteraars van de muziek. Zijn
kernbegrippen zijn daarom (in het kort) voortdurende
communicatie tussen uitvoerende en publiek, innerlijk
meebewegen van het publiek met de musicus en een
open, ontspannen en in jezelf gevestigde houding.
In de volgende hoofdstukken en vooral in de omvangrij-
ke hoofdstukken 2 en 3 werkt Roozendaal deze kern-
punten uit. Hoofdstuk 2 gaat over ‘De wijde open blik’
van de uitvoerende die zich letterlijk enorm wijd opent in
de richting van het publiek. Via boeiende oefeningen in
dit hoofdstuk (waaronder de oefening met het hekje) ko-
men we in hoofdstuk 3 bij de drie basisoefeningen: Aar-
den, Ruim en beschikbaar aanwezig zijn en wederom de
Wijde, open blik met de Tandenborstel-tandpasta-oefening
(-om misverstand te voorkomen: dat gaat niet over tanden-
poetsen maar over het je aanwennen van de gewoonte om
met die open blik je publiek tegemoet te treden).
De behoorlijk technisch veeleisende hoofdstukken 2 en 3
(ik heb de oefeningen een week lang voorafgaand aan het
tandenpoetsen gedaan en kreeg echt door wat Roozen-
daal bedoelde) volgen zeer praktische hoofdstukken
over Opkomen (Hoe loop je eigenlijk? Hoe voorkom je
het bekende ‘druppelapplaus’ bij binnenkomen met je
koor?), Applausbeheer (een mooie term die de lading
dekt; kernbegrip: heet je publiek welkom!), De echte
luisteraar, Afgaan (met een aantal heel interessante en
concrete ‘technieken’ om Af te Gaan en om een Afgang
te voorkomen).
Een uitstapje in het boek vormt het hoofdstuk Acteren?
Kernbegrip daarbij vormt de vraag ‘…hoe ik mensen kan
openen om niet alleen vanuit muzikaal-technische gegevens
te zingen, maar ook vanuit een innerlijke betrokkenheid.’
Roozendaal put daarbij uit zijn grote ervaring als verteller.
Zeggen, Zien en Zijn vormen daarbij de kernbegrippen.
‘Zeggen’ is minder rijk dan zien omdat de stadium van het
inleven wordt overgeslagen: ‘…wanneer mensen vanuit
jouw Zien (het beeldende moment waarin je voor je luiste-
raars perspectieven opent) eerst gevoelsmatig met je
meeleven staan ze direct veel opener voor je tekst!’

Het Handboek Podiumpresentatie van Walter Roozen-
daal is een rijk boek voor dirigenten en koren die aan-
dacht willen besteden aan alle aspecten van de presen-
tatie, een rijker boek dan ik hier kan weergeven. Een
bezwaar is misschien dat het té rijk is aan oefeningen,
suggesties en ideeën. Als je als koorzanger of dirigent al
een kwart beheerst van wat Roozendaal ons te bieden
heeft, ben je al een eind op streek. Het inspirerende en
intrigerende docentschap van Roozendaal doet de rest.

Hilbrand Adema


