
‘Zingen 
voelt  
natuurlijk’

Ineens was ze daar, met het breekbare liedje Dat ik  
je mis. Heel Nederland was geraakt door supertalent 
Maaike Ouboter (22). Als kind wilde ze clown of  
politieagent worden en op de middelbare school  
was ze een echte bèta. Het is allemaal anders gelopen. 
‘Misschien kan ik beter zeggen dat chaos een van  
mijn grootste talenten is!’

Interview
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Hoe was je kindertijd?
‘Ik heb een heel leuke kindertijd 
gehad. Ik woonde met mijn ouders 
en oudere zus en broer in een 
rijtjeshuis in Gouda. Achter het  
huis lag een slootje, maar voor ons 
was het een rivier. In de winter 
schaatsten we erop, in de zomer 
voerden we de ganzen en eendjes. 
Ik speelde altijd buiten. Ik wilde 
graag stoer zijn, dus ik klom  
in bomen en had van die zelf-
gemaakte blaaspijpjes. Thuis  
maakte ik muziek en verkleedde  
me vaak met mijn vriendinnen. 
Mijn vader speelde altijd piano. 
Iedere zondagochtend werd ik 
wakker met pianomuziek en de 
geur van koffie. Het was een  
echte kinderboekenjeugd.’

Wat was je voor kind?
‘Ik was erg aanwezig. Ik denk dat ik 
nu heel moe zou worden van het 
kind dat ik was! Als ik iets graag 
wilde, dan kreeg ik het voor elkaar. 
Toch hebben mijn broer en zus 
totaal geen last van mij gehad, 
zeggen ze. Ze vonden mij gewoon 
schattig. Ik was heel veel aan het 
ontdekken. Ik zat wel een beetje  
in mijn eigen wereld, kon goed 
alleen zijn, lekker tekenen  
of gewoon naar buiten kijken.’  

Wat wilde je toen worden? 
‘Mijn tante vroeg eens aan mijn 
broer wat hij later wilde worden, 
en toen zei ik ineens: ik word later 
clown! Ik hield van grapjes maken. 
Maar ik heb ook wel een tijdje 
politievrouw willen worden. Ik 
hield van avontuur. Nog steeds 
trouwens. Ik wilde mensen helpen 
en zaken oplossen. Het leek me 
spannend en stoer. Het lijkt me 
nog steeds wel gaaf, maar het zit 
er niet meer in.’ 

Hoe heb je je puberteit beleefd?
‘Ik heb veel geluk gehad met mijn 
middelbare-schoolklas. Ik zat in 

een vwo-plus-klas, waarin ieder-
een heel slim was, maar het was 
niet zo dat je er niet bij hoorde als 
je niet slim genoeg was, of als je 
juist te slim was. Iedereen ging 
dwars door elkaar en met elkaar 
om. Ik heb er nooit last van gehad 
dat ik me ergens buitengesloten 
voelde. En zelf heb ik ook nooit 
iemand gepest, geloof ik. Ik heb 
een heel leuke middelbareschool-
tijd gehad, maar ik denk dat ik  

voor sommige docenten niet de 
makkelijkste was. Ik kon best 
manipulatief zijn. Als ik vond dat de 
leraar niet goed lesgaf, dan moest 
dat worden aangepakt. Dus ik had 
wel een grote mond, maar soms 
ook for the better. Thuis heb ik me 
nooit echt afgezet. Ik hield niet van 
ruzies. Als de rest van de familie 
ruzie had, ging ik naar boven.’ 

Wat wilde je na de middelbare 
school doen? 
‘Dat wist ik niet precies, maar ik 
wist wel dat ik geen tussenjaar 
wilde. Ik had op dat moment 
helemaal geen behoefte om 
mezelf te ontdekken. Mijn zus 
heeft wiskunde gestudeerd, mijn 
broer economie, dus ik moest ook 
iets gaan studeren, vond ik. Om  
er toch een beetje tegenaan te 
trappen ben ik uiteindelijk Media 
en Cultuur gaan doen. Dat is wat 
creatiever, maar wel op de  
universiteit.  
Achteraf ben ik heel dankbaar dat 
ik dat heb gedaan. Ik wist niet wat 

ik ermee wilde worden, maar het is 
wel enorm interessant. Ik heb net 
mijn bachelor gehaald en ik ben er 
erg blij mee. Als mensen op 
verjaardagsfeestjes vroegen wat ik 
later wilde worden, dan raakte ik 
totaal in paniek! Maar ik had ergens 
wel het vertrouwen dat als ik iets 
zou kiezen wat ik echt leuk vond, 
dat het dan wel goed zou komen.’

Hoe ontdekte je je zang- en 
schrijftalent? 
‘Ik ben een cursus Singer-Song-
writer bij CREA (cultuurcentrum 
voor Amsterdamse studenten, RS) 
gaan doen. Ik had al lang niet 
gezongen en nog nooit echt iets 
geschreven. Ik hoef niks te kunnen, 
dacht ik, dus ik kan gewoon lekker 
mijn gang gaan. En ik vond het 
heel leuk om te doen!  
Nu ik erover nadenk heb ik wel 
eerder geschreven. Vroeger zat ik 
op het Jeugdtheaterhuis Zuid-
Holland, daar had ik dans-, 
zang- en toneelles. Ik kreeg er heel 
veel schrijfopdrachten, maar ik 
dacht toen: dit is niet voor mij 
weg gelegd, ik kan dit niet.  
Waarom ik dat dacht? Weet ik niet. 
Ik durfde nog niet. Misschien heeft 
dat met leeftijd en ontwikkeling te 
maken. Maar ik vond het wel heel 
leuk. Ik ben er ook heel erg 
geïnspireerd geraakt door andere 
teksten. Je leert langzaam ontdek-
ken wat je mooi of goed vindt, en 
wat niet. Onbewust leidde dat alles 
natuurlijk op een bepaalde manier 
tot waar ik nu ben.  
Gek, nu pas link ik die singer-song-
writercursus aan de theaterschool. 
Maar goed. In Australië, waar ik 
anderhalf jaar geleden een paar 
maanden zat, ontdekte ik dat ook 
mensen die de taal niet verstonden 
mijn liedjes mooi vonden. Dat was 
het laatste zetje, waardoor ik 
durfde mee te doen aan De beste 
singer-songwriter van Nederland.’ 

Zingen deed je dus ook al als kind
‘Ik zat op een kinderkoor, K.K.Fonie 
heette dat. En thuis zongen we ook 
veel. Muziek speelde een grote rol 
in ons gezinsleven. Mijn vader 
speelde dus veel piano en mijn 
ouders zongen ook veel samen. 
Zelf speel ik gitaar en piano, en ik 
zing. Zingen is iets dat helemaal bij 
mij hoort. Als ik alleen zou hoeven 
zingen, zou ik een stuk minder 
zenuwachtig zijn voor optredens. 
Zingen gaat altijd wel goed. Gitaar 
en piano zijn aangeleerde dingen, 
die gebruik ik vooral om mijn zang 
te ondersteunen. Maar zingen 
voelt natuurlijk. Ik heb een vrij 

heldere stem, ik zing zonder 
versiersels. Vroeger deed ik nog 
weleens de oudere meisjes van het 
koor na, met van die uithalen.  
Mijn vader vond dat verschrikkelijk, 
want,’ (ze doet het overdreven 
voor RS) ‘dan vond ik het geweeel-
diiig, om zo te ziiingeeen! Ik dacht 
dat dat zingen was. Wat ik deed 
kon geen zingen zijn. Dat was zo 
natuurlijk, dat ik dacht: dit kan niet 
zijn waar iedereen het over heeft.’ 

Omdat het je zo makkelijk afging?
‘Omdat het zo natuurlijk voelde. Ik 
denk dat talent daarom niet altijd 
als zodanig herkend wordt. Het is 

een soort vanzelfsprekend iets. Ik 
heb hier voor de Televizier iets over 
geschreven. Zij reiken de Televizier 
Talent Award uit, en vroegen mij of 
ik een kort liedje wilde schrijven 
over talent. Toen ben ik daarover 
gaan nadenken. Ik heb het liedje 
Zomaar genoemd, precies om 
deze reden. De eerste zin is: “Hoe 
je ogen en je handen dingen 
zomaar zien ontstaan.” Omdat  
het zo is. Het is moeilijk om uit te 
leggen hoe je iets gemaakt hebt. 
Het is er ineens. Soms gebeurt het 
in je hoofd of in je handen sneller 
dan je erover kan nadenken.’ 

Merk je dat je dingen beter kan 
dan anderen?
‘Helemaal niet. De beste singer-
songwriter van Nederland is een 
wedstrijd, dus moeten er mensen 
afvallen en moet er een winnaar 
zijn. Maar ik geloof heilig dat er 
veel mensen zijn in Nederland die 
heel mooie liedjes kunnen schrij-
ven, maar die het niet ontdekken. 
Of het de ruimte niet geven, of 
helemaal niet willen geven. Want 
het is ook iets dat je kan ontwikke-
len. Ik moet geen profvoetballer 
worden, want ik heb totaal geen 
balgevoel en dat kan ik ook niet 
ontwikkelen. Maar talent is iets 
anders dan succes. Je moet ook 
kunnen schilderen als je niet de 
beste schilder bent. Soms zit talent 
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-----------------
‘Talent is iets  
anders dan  

succes’ 
-----------------

-----------------
’Als mensen  

vroegen wat ik 
wilde worden, 
raakte ik totaal  

in paniek’ 
-----------------
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in waar je zelf ook voldoening 
uithaalt, op wat voor manier 
dan ook.’ 

Wat betekenen jouw zang- en 
schrijftalent voor je? 
‘Op dit moment beginnen ze een 
steeds grotere rol te spelen in  
mijn leven. Ook omdat ik net mijn 
studie heb afgerond, en ik echt 
fulltime liedjesschrijver en zange-
res ben. Dat vind ik heel fijn om te 
zeggen en ik merk dat ik daar echt 
gelukkig van word. Ik vind het heel 
prettig om te schrijven en ik maak 
er soms een sport van om te 
luisteren. Schrijven is ook heel veel 
luisteren, in gesprekken kijken. 
Soms zeggen mensen heel mooie 
dingen zonder dat ze het in de 
gaten hebben. Ik was een keer  
met een muzikant aan het werk en 
zocht iets, en toen zei hij: “Oh, dat 
zit in mijn jouw map.” Dat vond ik 
zo mooi! Daar heb ik een gedichtje 
van gemaakt: “Mijn jouw trui. 
Omdat hij zo veel lekkerder zit.”

Wat zijn je andere talenten?
‘Schrijven en zingen kan ik nu 
openlijk voor een publiek. Dat durf 
ik nu wel te zeggen, dat ik dat kan. 
Maar ik hou ook heel erg van met 
beeld spelen, tekenen enzo. En ik 
denk dat ik goed kan luisteren. Op 
sommige momenten, zeg ik erbij. 
Want ik realiseer me ook dat ik 
soms minder aandacht voor 
anderen heb. Er is zoveel gebeurd 
de afgelopen tijd, ik ben echt in 
een rollercoaster terechtgekomen. 
Ik merk dat ik daardoor minder 
ruimte heb om te luisteren, wat ik 
eigenlijk verschrikkelijk vind. Maar 
over het algemeen kan ik dat juist 
wel goed.’

En wat kan jij niet?
‘Er zijn niet heel veel dingen die ik 
niet kan, maar dansen en voetbal-
len zijn absoluut geen sterke 

punten. Ik kan nog niet autorijden. 
En plannen is ook geen talent van 
mij. Misschien kan ik beter zeggen 
dat chaos een van mijn grootste 
talenten is! Want daar komen ook 
liedjes uit voort.’

Welke dromen heb je nog?
‘Ik wil heel graag een gedichten-
bundeltje schrijven. En ik wil een 
keer de wereld rond fietsen. En  
een muziekinstrument bouwen. 
Mijn vader is ooit begonnen met 
het bouwen van een piano, die zou 
ik graag willen afmaken. Het lijkt 
me heel leuk om daar dan gelijk 
een soort kunstproject van te 
maken. Of ik maak een ukelele, dat 
is makkelijker.  
Ik vind het een mooi idee om zelf 
een instrument te maken. Ik sta al 
zo kwetsbaar op het podium, met 
mijn eigen teksten. Als je dan toch 
helemaal naakt bent, lijkt het me 
ook mooi als je dat instrument zelf 
hebt gemaakt.’ 
 
Heb je ook talenten waar je niets 
mee doet?
‘Ik deed natuur en techniek op de 
middelbare school. Ik denk dat iets 

in mij bèta is, en ik zal er nooit 
meer wat mee doen. Hoewel, daar 
kan je eigenlijk pas zinnige dingen 
over zeggen als je op je sterfbed 
ligt. Zeg nooit nooit.’ 

Je hebt allebei je ouders verloren. 
Denk je dat je geloofwaardiger 
bent als singer-songwriter als je 
veel hebt meegemaakt?
‘Ik denk dat iedereen dingen 
meemaakt waarover hij kan 
schrijven. Alles wat je meemaakt 
vormt je als mens. Wat dat ook is. 
Of je nu veel verhuist of mensen 
verliest, veel relaties hebt gehad of 
één. Het gaat erom hoe je je 
daarover voelt. En als je erover kan 
schrijven dan is dat net zo credible 
als dat ik hierover heb geschreven. 
Het gaat om je kijk op de dingen. 
Door wat ik heb meegemaakt, ben 
ik heel erg over het leven gaan 
nadenken. Dat voel je misschien 
ook wel, in mijn stem of in de 
bezieling. Doordat het verhaal 
bekend is heeft Dat ik je mis een 
extra lading gekregen. Maar een 
verbroken relatie of een overleden 
hond mag je ook heel erg vinden. 
Ik vind dat dat verdriet er net zo 
mag zijn.’

Wat wil je de lezers van MoodieZ 
meegeven?
‘Waar ik altijd tegenaan ben 
gelopen is dat ik dacht dat het  
altijd goed moest zijn wat ik deed.  
Dus ik zou zeggen: durf te  
verkennen en te ontdekken.’  

Het liedje Zomaar, door Maaike Ouboter speciaal geschreven  
voor en gezongen tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in 2013 

-----------------
‘Ik ben nu  

fulltime liedjes-
schrijver en  

zangeres. Ik merk 
dat ik daar  

echt gelukkig  
van word’ 

-----------------

Zomaar 

Hoe je ogen en je handen dingen zomaar zien ontstaan 

Hoe je denkt dat je hoofd nooit echt mee heeft gedaan 

En hoe je woorden nog niet wisten dat ze zinnen zouden worden 

die je dan zomaar achterna kan gaan 

 

Hoe je onderhuids met duizend nieuwe ingevingen speelt

Hoe je trots je over al je eigen grenzen heen tilt 

En hoe je tegen beter weten in 

zo kwetsbaar durft te zijn  

 

Hoe je zomaar koos te doen, wat niemand anders kon 

Hoe je steeds genoot van wat je zelf verzon  

En je blijft verwonderen, omdat jij het begon
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