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Repetabs 19 ‘Cervelaat / Bunzing’ 

 
Repetabs 19 wordt uitgevoerd door vier sprekers. De sprekers volgen alle hetzelfde, gelijkmatige ritme 
waarbij elke lettergreep geldt als één tel. Een gebruikelijke snelheid is 3 à 4 lettergrepen per seconde. 
 
Het stuk bestaat uit vier delen, waarbij elk deel telkens één spreker meer bevat dan het voorgaande deel. 
Als een spreker eenmaal aan het woord is herhaalt hij voor elk deel hetzelfde patroon.  
 
De patronen per spreker zijn als volgt: 
 
- Spreker 1: 
 
Spreker 1 spreekt acht coupletten uit, die oplopend van lengte zijn. Na elk couplet houdt hij een pauze 
aan van twee lettergrepen.  
 
De structuur van de coupletten is aldus dat de woorden cervelaat respectievelijk bunzing elkaar 
groepsgewijs afwisselen volgens een patroon dat men ‘crossfade’ kan noemen: de lengte van elke 
cervelaat-groep neemt per beurt af, terwijl de lengte van elke bunzing-groep per beurt toeneemt.  
Als voorbeeld van dit idee kijken we naar couplet 5. Dit begint met een groep van vijf keer cervelaat. 
Daarop volgt een groep van éénmaal bunzing. De cervelaat-groep die dan volgt is één woord korter dan 
de vorige cervelaat-groep, dus bestaat uit viermaal cervelaat. De bunzing-groep die dan volgt is één 
woord langer dan de vorige bunzing-groep, en bestaat dus uit tweemaal bunzing. Dit gaat zo door totdat 
de bunzing-groep dezelfde lengte heeft bereikt als de eerste cervelaat-groep, waarna het couplet is 
afgelopen.  In volledig uitgschreven vorm ziet couplet 5 er zo uit: 
 
cervelaat 
cervelaat 
cervelaat 
cervelaat 
cervelaat 
bunzing 
cervelaat 
cervelaat 
cervelaat 
cervelaat 
bunzing 
bunzing 
cervelaat 
cervelaat 
cervelaat 
bunzing 
bunzing 
bunzing 
cervelaat 
cervelaat 
bunzing 
bunzing 
bunzing 
bunzing 
cervelaat 
bunzing 
bunzing 
bunzing 
bunzing 
bunzing 

 
Het ‘crossfade’-aspect wordt duidelijker als we het in grafiekvorm uiteenzetten. De tijdslijn loopt van links 
naar rechts; de hoogte van de balken staat voor de lengte van elke groep, geteld in aantal woorden. De 
zwarte balken staan voor de cervelaat-groepen, de grijze voor de bunzing-groepen. Onder de balken staat 
vermeld om welke groep het gaat (c = cervelaat; b = bunzing) en uit hoeveel woorden ze bestaan: 
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Couplet 5 in grafiekvorm 
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Dit principe geldt voor alle acht coupletten, waarbij het volgnummer van elk couplet correspondeeert met 
de lengte van de eerste cervelaat-groep en de laatste bunzing-groep. Couplet 1 bestaat dus slechts uit 
éénmaal cervelaat en éénmaal bunzing, terwijl couplet 8 met achtmaal cervelaat begint en pas eindigt 
wanneer de bunzing-groep ook bij acht is uitgekomen. 
 
- Spreker 2: 
 
Spreker 2 volgt hetzelfde ‘crossfade’-patroon als Spreker 1, met als verschil dat cervelaat en bunzing zijn 
omgewisseld. Couplet 6 begint dus bijvoorbeeld met zesmaal bunzing, éénmaal cervelaat, vijfmaal 
bunzing, tweemaal cervelaat, etc.  
In combinatie met Spreker 1 zullen op deze manier woorden soms samenvallen (d.w.z. precies tegelijk 
uitgeproken), soms niet. Als we de partijen van Spreker 1 en 2 zo noteren dat op elke regel drie 
lettergrepen staan wordt dit duidelijk, bijvoorbeeld in couplet 4 (samenvallende woorden in bold): 
 
Spreker 1 
 

Spreker 2 

cervelaat bunzing bun- 

cervelaat zing bunzing 
cervelaat bunzing cer- 

cervelaat velaat bun- 

bunzing cer- zing bunzing 
velaat cer- bunzing cer- 

velaat cer- velaat cer- 

velaat bun- velaat bun- 

zing bunzing zing bunzing 

cervelaat cervelaat 

cervelaat cervelaat 

bunzing bun- cervelaat 
zing bunzing bunzing cer- 

cervelaat velaat cer- 

bunzing bun- velaat cer- 
zing bunzing velaat cer- 

bunzing velaat 
 
 
- Spreker 3: 
 
Spreker 3 herhaalt het woord cervelaat onafgebroken zonder pauzes (ook niet tussen coupletten of delen) 
tot aan het eind van het stuk. Ook hier kunnen woorden samenvallen met Spreker 1 en/of 2. 
 
- Spreker 4:  
 
Spreker 4 herhaalt her woord bunzing onafgebroken zonder pauzes (ook niet tussen coupletten of delen) 
tot aan het eind van het stuk. Hier eveneens is samenval van woorden met Spreker 1 en/of 2 mogelijk. 
Samenval van allevier de sprekers is echter uitgesloten, aangezien Spreker 3 en 4 altijd verschillende 
woorden uitspreken. 
 
 
 
 
NB: Vanwege ademhaaltechnische redenen is de sprekers toegestaan af en toe een of twee woorden over 
te slaan, als zij daarmee maar in het oorspronkelijke ritme blijven. Om de totaliteit van het stuk zo min 
mogelijk geweld aan te doen verdient het aanbeveling dat slechts één spreker tegelijk adempauze neemt. 
Om dezelfde reden is het wenselijk dat er in Deel 1 uitsluitend adempauze wordt gehouden tijdens de 
rusten tussen de coupletten in (al vrees ik dat zelfs een geschoolde spreker couplet 8 niet in één adem 
weet vol te houden). 
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Repetabs 19 

 
 Spreker 1 Spreker 2 Spreker 3 Spreker 4 

 
 

  
Deel 1 

 

  

cervelaat 1x    couplet 1 

bunzing 1x    
     

cervelaat 2x    

bunzing 1x    
cervelaat 1x    

couplet 2 

bunzing 2x    
     

cervelaat 3x    

bunzing 1x    
cervelaat 2x    

bunzing 2x    
cervelaat 1x    

couplet 3 

bunzing 3x    

     
cervelaat 4x    

bunzing 1x    
cervelaat 3x    

bunzing 2x    

cervelaat 2x    
bunzing 3x    

cervelaat 1x    

couplet 4 

bunzing 4x    

     
cervelaat 5x    

bunzing 1x    

cervelaat 4x    
bunzing 2x    

cervelaat 3x    
bunzing 3x    

cervelaat 2x    

bunzing 4x    
cervelaat 1x    

couplet 5 

bunzing 5x    
     

cervelaat 6x    

bunzing 1x    
cervelaat 5x    

bunzing 2x    
cervelaat 4x    

bunzing 3x    

cervelaat 3x    
bunzing 4x    

cervelaat 2x    
bunzing 5x    

cervelaat 1x    

couplet 6 

bunzing 6x    
     

cervelaat 7x    
bunzing 1x    

cervelaat 6x    

bunzing 2x    
cervelaat 5x    

bunzing 3x    
cervelaat 4x    

bunzing 4x    

couplet 7 

cervelaat 3x    
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bunzing 5x    

cervelaat 2x    
bunzing 6x    

cervelaat 1x    
bunzing 7x    

     

cervelaat 8x    
bunzing 1x    

cervelaat 7x    
bunzing 2x    

cervelaat 6x    

bunzing 3x    
cervelaat 5x    

bunzing 4x    
cervelaat 4x    

bunzing 5x    

cervelaat 3x    
bunzing 6x    

cervelaat 2x    
bunzing 7x    

cervelaat 1x    

couplet 8 

bunzing 8x    

   
Deel 2 

 

  

cervelaat 1x bunzing 1x   couplet 1 
bunzing 1x cervelaat 1x   

     
cervelaat 2x bunzing 2x   

bunzing 1x cervelaat 1x   

cervelaat 1x bunzing 1x   

couplet 2 

bunzing 2x cervelaat 2x   

     
cervelaat 3x bunzing 3x   

bunzing 1x cervelaat 1x   

cervelaat 2x bunzing 2x   
bunzing 2x cervelaat 2x   

cervelaat 1x bunzing 1x   

couplet 3 

bunzing 3x cervelaat 3x   

     

cervelaat 4x bunzing 4x   
bunzing 1x cervelaat 1x   

cervelaat 3x bunzing 3x   

bunzing 2x cervelaat 2x   
cervelaat 2x bunzing 2x   

bunzing 3x cervelaat 3x   
cervelaat 1x bunzing 1x   

couplet 4 

bunzing 4x cervelaat 4x   
     

cervelaat 5x bunzing 5x   

bunzing 1x cervelaat 1x   
cervelaat 4x bunzing 4x   

bunzing 2x cervelaat 2x   
cervelaat 3x bunzing 3x   

bunzing 3x cervelaat 3x   

cervelaat 2x bunzing 2x   
bunzing 4x cervelaat 4x   

cervelaat 1x bunzing 1x   

couplet 5 

bunzing 5x cervelaat 5x   

     

cervelaat 6x bunzing 6x   
bunzing 1x cervelaat 1x   

couplet 6 

cervelaat 5x bunzing 5x   
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bunzing 2x cervelaat 2x   

cervelaat 4x bunzing 4x   
bunzing 3x cervelaat 3x   

cervelaat 3x bunzing 3x   
bunzing 4x cervelaat 4x   

cervelaat 2x bunzing 2x   

bunzing 5x cervelaat 5x   
cervelaat 1x bunzing 1x   

bunzing 6x cervelaat 6x   
     

cervelaat 7x bunzing 7x   

bunzing 1x cervelaat 1x   
cervelaat 6x bunzing 6x   

bunzing 2x cervelaat 2x   
cervelaat 5x bunzing 5x   

bunzing 3x cervelaat 3x   

cervelaat 4x bunzing 4x   
bunzing 4x cervelaat 4x   

cervelaat 3x bunzing 3x   
bunzing 5x cervelaat 5x   

cervelaat 2x bunzing 2x   
bunzing 6x cervelaat 6x   

cervelaat 1x bunzing 1x   

couplet 7 

bunzing 7x cervelaat 7x   
     

cervelaat 8x bunzing 8x   
bunzing 1x cervelaat 1x   

cervelaat 7x bunzing 7x   

bunzing 2x cervelaat 2x   
cervelaat 6x bunzing 6x   

bunzing 3x cervelaat 3x   
cervelaat 5x bunzing 5x   

bunzing 4x cervelaat 4x   

cervelaat 4x bunzing 4x   
bunzing 5x cervelaat 5x   

cervelaat 3x bunzing 3x   
bunzing 6x cervelaat 6x   

cervelaat 2x bunzing 2x   

bunzing 7x cervelaat 7x   
cervelaat 1x bunzing 1x   

couplet 8 

bunzing 8x cervelaat 8x   
   

Deel 3 
 

  

cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat (tot eind)  couplet 1 

bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat   
   cervelaat   

cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat   
bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat   

cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat   

couplet 2 

bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat   
   cervelaat   

cervelaat 3x bunzing 3x cervelaat   
bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat   

cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat   

bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat   
cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat   

couplet 3 

bunzing 3x cervelaat 3x cervelaat   
   cervelaat   

cervelaat 4x bunzing 4x cervelaat   
bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat   

cervelaat 3x bunzing 3x cervelaat   

couplet 4 

bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat   
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cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat   

bunzing 3x cervelaat 3x cervelaat   
cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat   

bunzing 4x cervelaat 4x cervelaat   
   cervelaat   

cervelaat 5x bunzing 5x cervelaat   

bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat   
cervelaat 4x bunzing 4x cervelaat   

bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat   
cervelaat 3x bunzing 3x cervelaat   

bunzing 3x cervelaat 3x cervelaat   

cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat   
bunzing 4x cervelaat 4x cervelaat   

cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat   

couplet 5 

bunzing 5x cervelaat 5x cervelaat   

   cervelaat   

cervelaat 6x bunzing 6x cervelaat   
bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat   

cervelaat 5x bunzing 5x cervelaat   
bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat   

cervelaat 4x bunzing 4x cervelaat   
bunzing 3x cervelaat 3x cervelaat   

cervelaat 3x bunzing 3x cervelaat   

bunzing 4x cervelaat 4x cervelaat   
cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat   

bunzing 5x cervelaat 5x cervelaat   
cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat   

couplet 6 

bunzing 6x cervelaat 6x cervelaat   

   cervelaat   
cervelaat 7x bunzing 7x cervelaat   

bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat   
cervelaat 6x bunzing 6x cervelaat   

bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat   

cervelaat 5x bunzing 5x cervelaat   
bunzing 3x cervelaat 3x cervelaat   

cervelaat 4x bunzing 4x cervelaat   
bunzing 4x cervelaat 4x cervelaat   

cervelaat 3x bunzing 3x cervelaat   

bunzing 5x cervelaat 5x cervelaat   
cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat   

bunzing 6x cervelaat 6x cervelaat   
cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat   

couplet 7 

bunzing 7x cervelaat 7x cervelaat   

   cervelaat   
cervelaat 8x bunzing 8x cervelaat   

bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat   
cervelaat 7x bunzing 7x cervelaat   

bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat   

cervelaat 6x bunzing 6x cervelaat   
bunzing 3x cervelaat 3x cervelaat   

cervelaat 5x bunzing 5x cervelaat   
bunzing 4x cervelaat 4x cervelaat   

cervelaat 4x bunzing 4x cervelaat   

bunzing 5x cervelaat 5x cervelaat   
cervelaat 3x bunzing 3x cervelaat   

bunzing 6x cervelaat 6x cervelaat   
cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat   

bunzing 7x cervelaat 7x cervelaat   
cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat   

couplet 8 

bunzing 8x cervelaat 8x cervelaat   

   
Deel 4 
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cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat  bunzing (tot eind) couplet 1 

bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat  bunzing  
   cervelaat  bunzing  

cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat  bunzing  
bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat  bunzing  

cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat  bunzing  

couplet 2 

bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat  bunzing  
   cervelaat  bunzing  

cervelaat 3x bunzing 3x cervelaat  bunzing  
bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat  bunzing  

cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat  bunzing  

bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat  bunzing  
cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat  bunzing  

couplet 3 

bunzing 3x cervelaat 3x cervelaat  bunzing  
   cervelaat  bunzing  

cervelaat 4x bunzing 4x cervelaat  bunzing  

bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat  bunzing  
cervelaat 3x bunzing 3x cervelaat  bunzing  

bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat  bunzing  
cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat  bunzing  

bunzing 3x cervelaat 3x cervelaat  bunzing  

cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat  bunzing  

couplet 4 

bunzing 4x cervelaat 4x cervelaat  bunzing  

   cervelaat  bunzing  
cervelaat 5x bunzing 5x cervelaat  bunzing  

bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat  bunzing  

cervelaat 4x bunzing 4x cervelaat  bunzing  
bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat  bunzing  

cervelaat 3x bunzing 3x cervelaat  bunzing  
bunzing 3x cervelaat 3x cervelaat  bunzing  

cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat  bunzing  

bunzing 4x cervelaat 4x cervelaat  bunzing  
cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat  bunzing  

couplet 5 

bunzing 5x cervelaat 5x cervelaat  bunzing  
   cervelaat  bunzing  

cervelaat 6x bunzing 6x cervelaat  bunzing  

bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat  bunzing  
cervelaat 5x bunzing 5x cervelaat  bunzing  

bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat  bunzing  
cervelaat 4x bunzing 4x cervelaat  bunzing  

bunzing 3x cervelaat 3x cervelaat  bunzing  
cervelaat 3x bunzing 3x cervelaat  bunzing  

bunzing 4x cervelaat 4x cervelaat  bunzing  

cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat  bunzing  
bunzing 5x cervelaat 5x cervelaat  bunzing  

cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat  bunzing  

couplet 6 

bunzing 6x cervelaat 6x cervelaat  bunzing  

   cervelaat  bunzing  

cervelaat 7x bunzing 7x cervelaat  bunzing  
bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat  bunzing  

cervelaat 6x bunzing 6x cervelaat  bunzing  
bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat  bunzing  

cervelaat 5x bunzing 5x cervelaat  bunzing  

bunzing 3x cervelaat 3x cervelaat  bunzing  
cervelaat 4x bunzing 4x cervelaat  bunzing  

bunzing 4x cervelaat 4x cervelaat  bunzing  
cervelaat 3x bunzing 3x cervelaat  bunzing  

bunzing 5x cervelaat 5x cervelaat  bunzing  

cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat  bunzing  
bunzing 6x cervelaat 6x cervelaat  bunzing  

cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat  bunzing  

couplet 7 

bunzing 7x cervelaat 7x cervelaat  bunzing  

   cervelaat  bunzing  
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cervelaat 8x bunzing 8x cervelaat  bunzing  

bunzing 1x cervelaat 1x cervelaat  bunzing  
cervelaat 7x bunzing 7x cervelaat  bunzing  

bunzing 2x cervelaat 2x cervelaat  bunzing  
cervelaat 6x bunzing 6x cervelaat  bunzing  

bunzing 3x cervelaat 3x cervelaat  bunzing  

cervelaat 5x bunzing 5x cervelaat  bunzing  
bunzing 4x cervelaat 4x cervelaat  bunzing  

cervelaat 4x bunzing 4x cervelaat  bunzing  
bunzing 5x cervelaat 5x cervelaat  bunzing  

cervelaat 3x bunzing 3x cervelaat  bunzing  

bunzing 6x cervelaat 6x cervelaat  bunzing  
cervelaat 2x bunzing 2x cervelaat  bunzing  

bunzing 7x cervelaat 7x cervelaat  bunzing  
cervelaat 1x bunzing 1x cervelaat  bunzing  

couplet 8 

bunzing 8x cervelaat 8x cervelaat  bunzing  

 


