
 

Liedtekst schrijven 
Een nieuwe tekst op een bestaande melodie 

Ik ben Sam de Block, tekstschrijver. Ik schrijf teksten voor tijdschriften en kranten. Voor radio en tv schrijf ik 
vaak commercials, reclameteksten. Vandaag werk ik aan een liedtekst voor een tv-reclame. Een bekend 
kledingmerk H&A wil reclame maken voor hun spectaculaire kleding-uitverkoop: ‘alles moet weg!!’ Mijn 
opdracht is een nieuwe tekst te schrijven op de melodie van ‘hoedje van papier!’. Dat lijkt misschien wat 
kinderachtig, maar in de reclame wordt vaak gebruik gemaakt van heel korte liedjes die ie-der-een zó 
meezingt! En dat is bij dit lied zeker het geval, want iedereen kent het…  
Goed. Aan de slag: Eerst schrijf ik de originele tekst op. Keurig, per lettergreep in een hokje. Daar ga ik dan 
straks een andere tekst onder schrijven. Die tekst moet namelijk precies even lang zijn; elke zin evenveel 
lettergrepen, anders loopt een nieuwe tekst niet lekker… Zo. Dat staat. Nu wil ik weten hoeveel lettergrepen 
er per zin zijn. Want elke lettergreep is één noot. En als ik dus hetzelfde melodietje wil kunnen zingen heb ik 
evenveel lettergrepen nodig! …eh … 7 enne …4 en eh… 5! Zo. Nu kan het echte werk beginnen! Er moet een 
nieuwe tekst bedacht worden, die op deze noten – dezelfde melodie dus – gezongen kan worden. ‘Een twee 
drie vier’… wat kan dat worden? Vier lettergrepen dus… Ha en Aa …dat zijn er al 3… eh uitverkoop… nee da’s 
te veel… Kle-ding nee da’s ook te veel…. Eh… H & A doet… ja, dat kan! … alles weg, alles weg! H&A doet alles 
weg, nou ja… bijna dan… Bijna alles weg. Eh, eens kijken: Sok-ken, broe-ken, jas en over-hemd, nee da’s te 
veel… eh… shirt! Onder-broek …eh nee, we hebben al een keer broeken, dat is niet mooi. Onder-góed en 
cock-tail-jurk! Past precies, en het rijmt ook nog! H&A doet bijna alles weg … Ha, tekstschrijven is net 
puzzelen. Je telt, je denkt, je schuift met woorden, lettergrepen en rijmklanken. Net zo lang tot alles ‘lekker 
loopt’. Zo, alles klopt. Als het goed is, kan je het lied nu zó meezingen: Klopt als ’n bus; loopt lekker!! Ik stuur 
de tekst meteen maar even naar H&A. En als ze tevreden zijn…. komt mijn factuur erachter aan!!


