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De stem in de lichte muziek

Ondel Ilchte muzi€ll. verst.aat mer-1 in lret algr:meen: )a2.2..,' Franse chansons, nederlandstalrg re;:ertoire, musical,
. popmuzlel"r.
Deze laatste vorm is in zeer vele vormerr te verdelen
(FunI:, disco,rock and roll etc..t. In tiJden lang ,''oor
de tueede Lrereldoorlog uerd de lichte vo}":a1e muziel.:

' vaak uitgevoerd door de klassieke zanger,uitgezonderd
' de lazzvocalist.

De vocale lichL.e muziel.: lteeFt zich een eigen Ieven ver-
overd in de muziekuerefd mede dan!:ziJ de geluidsappara-
tuur en zangers opgeleverd die uitsluitend "licht" zin-
gen, I
OngettrriJFeld Ieveren deze groep leerlitrgetr voor-de
I:lassieI:e pedagogen vaal: grote problemerr op.UeeI Ieer-*
lingen van deze groep zau Je beter patienLen I':unnetr
noemen, zoals de Iogopedisten doen.

Er zi Jn tuee soorten zangers in de popmuzre|< t-e onder-
scireiden,
De zanger met veel stem en ueinig shou t-Streisand), en
die met ueinig stemmiddelen maar met een zeer gr-ote
uitstrallng en irr staat een gr-oot publrr;|: te i:espelett
( lladonna ) ,

De eerstgenoemde staat drchtbrJ de klassre!:e zanger'.I{e-
Laas l:unnen ure nog niet. bogerr op Een Iange tradiLie, zo-
a1s ín de i<lassiel,:e vocale l:unst.

De .jazzmuzte!: heeFt een veel Ianger bestaan dan de
popmuziek.Jazz 1s een improviseretrde,"'ariatiel:unst;
daarom ziJrr geen tuee uiti'oertngen var) eelr lred gr-'-
lrJk.Er uuordt veel van de oor'sproÍ1,':e1r.1!.e melodl,e
geui3zigd.De stemming(intonatie) tuordt ,.,aa]-: aan de lage
kant gehouden, De timing is totaal anders dan in de
popmuziel: t.suirrgerr.t .De I:Iank van de :;tem I:Irnlrt t,ral-
traag. BrJ de JazzvocalisL moet rle sLem gc.:t-'d gecgali-
seerd zr 1n en l-ieFst over ? à 3 ol":taven besc)rrltl:en.
Uoor eFFekten moet de borststem oo!. puur kunnen I:lirr-
ken,Het :-s vooral eetr kunst van de zL,.rarte bet,oIl.ing,
maar tegenuroordig zi Jn er ook zeec ,"ree1 Lrlanlle .;azz
zangers.

De Jonge zangers zingen vaal.: helder valr I:lanl':,de oudere
daarentegen uat "hezig"; m. i . heeFt dit nrets meL stiJ I
te maken, maar met s1i Jtage.RooFbouu l':omt veel ',cor
door slecht stemgebruil:. RoI:en is oo)': een veelvuldig
verschilnsel in deze krrngen met alle gevolgen 'ran
dien,
Uoor de pedagoog ziJn de )azzzartgers toch vaa!: nret de
qr-ootste probleemgeval Ien 

"

tloeiliJl,:er Irgt het biJ de vrouLrenstem r.n de popmr:z.iel..
De muziel: komt. pas tot bIr:ei na de Beat. Ies err dr:
I?olIing Stones, dus in de zestiger Jaren.Er- onttoikl.:elen
ziclr r"ree1 str 11en in '.zri I }lor-te t1Jd, rrn redere sl,i 11
heeFt zi Jn eigen manier \/an zrngen.
Hier ligt dan ook het grote probleem van de zangpeda-
goog.Hi.J moet goed op de hoogt.e ziJn van a.l-1e str Jlen.
In de I.:Iassie!:e zangl:unst I.:omt drt or:i:1-/clor: trJrllaert
zirrgt men anders dan Uerdi,
Toch gaat deze vergelr.lk,irrg niet helemaral o1.l,Er zr..1n
zangers die een shou op moeten zetten, die b.v. ean
vri J hoge adem moeten hebben omdat anders lret. rlansen
voI}:omen Fout gaat.
llet de opmerl.lirrg van de pedagoog dah lrr J oF zr J lreL
daar niet mee eens is , ben 1e niet 'l:Iaar. Drt Ís sl.echts
een voorbeeld, er zíJn er nog tall"oze te noemen.

Stemmen Lrorden t,aal.: germrteerd, het ergerr geluid kr"rrnt o1t
de achtergrond en men zingt a.h,L,t. met de stem van een
ander :

zingt een bepaalde zanger nasaal dan rrrordt d i t o';erge-
nomen,die manier gaat dan op ziJn beur-t een eigen ler.rerr
leiden en zo uordL een nieuu-re sti J I van zÍngen geboren.
De trend is dat de vrouuienstem aI leen )'ret borstregister
gebruikt, opgeschroeFd tot "c-d" . De zangeressen zi Jn
hier zeer bedreven in; irelaas is hun eer.: Itort It:verr
beschoren.De st.em klinl:t lrard en rauur i heesl-rerd, onrnacltt
r:F totaal stemver-l ies is het gevolg. De omvang uordt
zeer: l<lein. In de pcpmuzrek is dit nret te gebrurken
omrlat hierbrJ de mei-odie niet. veranderd mag uLorden.
Het probleem van de popzanger om fes te nemen líg;t
vooral, in de angst dat de leraar,,.Ierares hun z. g ,

eigen stem aant.ast; met ergen stem bedoelen ze dan de
bor:tsstem, I iever gezegd hun spreel.stem a1.s zangstem
gebruikt.
Het. kost dan ool.: veel inspanning om deze mensen er-,"ran
te overtuigen dat Je niets uilt aantasten, maar al,Ieer-r
utilt t.oe\./oegen,zoals ademteclrnrel.,beLere Loonvormrrrqr
eLc,

HeIaas, trerschillende succes,;olle zangers b1i1,..,en
zattgles een ohstal,:el v'inden en rlus '",o1st-re.l.: t or.rerbo-
clig.Dan rni.rar Iiever .JezelF kapc-:t- zrlrgen.

HeL gebruii: van de stem is verder afhanJ.:eIiJl.: van dE]
apparatuur die gebruil,:t uordt..Allereerst de microFcron,
de ene maakt de stem uat helderder, de arrdere Jrr-rst-
donkerder oF geeFt heL. gelurd rratuurgetrouur uteer.
Dan de verster),.ers: hlermee }:an men meer hoog oF laag
i nmengen .

Overigens gebeurt dit ool.l bi.J l-:lassiel.e oprramen.
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Dr.E.H. lrJaar, hield Drs.E.J.6erritsma een lezing over
stemkeuring en stembelastingstest.en, speciaal voor de
stemberoepen. In Nederland uordt, vooraFgaand aan een
opleiding in een stembelasÈend beroep (zang, toneel)
zelden gekeurd in tegenstellrng tot b.v. de DDR, rlaatr
de "TauglrchkeitspruFung" aI ruim 1S Jaar verplicht is,
Dit rs een puur medische(KIJO) en een Functione.l-e stem,/
spraak test,soms samen met een stembelastingstest omeen voorspelling te kunnen doen t,o.v. de belastbaar_

, heid van de stem

Het probleem lrgt helaas b1 J de begeleidingen. De
instrumenten uorden vaal: aFzc)nderI i Jl: versterl:t en
dusdanig dat de sLem absoluut tetr onder gaat. De
zangers kunnen zichzelF niet meer horen en gaan dan
schreeuuen i . p. v, zingen. De monttors geven hier niet
aItiJd de oplossing voor.De man dre de l:noppen bedient
is de enige redding,maar hr1 heeFt aI zoveel decibels
gelroord , dat zi.Jn gehoor aardig gestoord is.
AI deze zaken hebben invloed op het stemgebcuik,

Zeer grote verschillen ziJn er op het gebied van de
uitspraal<,
De lichte zanger zal veel mÍnder spanning met de lippen
geven om platlere klanken te kriJgen en zal b.v. de
neus aanmeckeliJk meer laten resoneren dan de klassieke
zanger doet.
HiJ rrril absoluut niet op een klassjeke zanger IiJl':en en
alIes in het uerk stellen om dit te bereiken, Een
klassiek geschoolde stem vinden de lichte zangers
onnatuurli.lk, ongelooFuaardig en opgelegd, HopeIilI: zaI
er in de toekomst meer begrip komen van beide kanten.

Uaak moeten er omL,ri I Ie van de commercie dingen gedaan
uorden dre ze zelf eigenli.Jk niet L,rilIen, De l.:Iassiel.:e
pedagoog die zeIF ureinig oF geen Feelrng voor de Iichte
muziek heeFt,doet er lleter aan deze zangers geen les te
geven.
Er is veel geduld voor nodrg; maanderrlang sl-uderetrd op
een Lrepaald Facel- en dan rrr een optreden aIIes tot de
grond toe aF gebroken.

Ik hoop dat rk een tlp Je van de sluier heb l.:urrnen
opl ichten van het vak solozang I ichte muziel.:, zoals dat
op verschillende conservatoria uordt gegeven.

Jan llege

Sgmposium Stem en Beroep, 1.6 aprrl te Rotterdam,

Onder grote belangstelling van FoniaLers, logopedisten
en zangers (de laatsten helaas in de minderheid) heeFt
de Nederlandse Stem Stichting zich intensÍeF bezig ge-
houden met de relatie stem en beroep,uaarbil verschil-
Iende aspektelr aan de orde l:uJamen,

Onder stembelast,baarheidstest verstaat men het onder_
zoek naar het vermogen van de stem om biJ langduriggebruik in het gerrrenste frequentiegebied en met degeu.tenste luidheid probleemloos steml:ualiteit en stem-kurantiteit te behouden,Toch roept drt vragen op als:uell<e keuringscriteria neemt men aan?
Bepaalde organische aFuiJl.:ingen . en stoornissen zr.Jnniet beinvloedbaar, andere urel . Kan ' een l.:euring preven_
tleF urerl.:en? In sport-1,:rirrgen l:omt men Iarrgiamerhanclueer terug van beroepskeuringen.
Hoe tuordt er gekeurd en ge}:eken naar de be.Lastbaartreid
van de stem, en {ranneer? Het zou b,v. periodiek moetengebeuren in IandeIiJk overleg van de betrokl:en disci_

, plirres, en niet dÍrekt deFirriLitrF af uÍ lzerrd }:ohoeven t-eziJn.Zo'n onderzoek trrordt ook door sub.;ectieve l:lachtenen overtuigingen bemoeiliJlít,Daar komt biJ: hoe snelherstelt een stem zich? De meeste steml:laihten ziJnsubJectieve problemen(stress) en gel-,en daardoor slechteprestaties.Conclusies zijn na a1le vragen nog onbekend.

Uervolgens stelde Drs,ph.H.H,11,BIoI: cle stemclassiFica*
. tle van zangstemmen aan de orde.Zangers l:omen meest.alalleen als er klachten zi.1n oF als ze gestuurd urordenrdoor hun docent(e).De leng[e van de stembanden en depassage urordt volgens hem niet meer van belarrg geacht.
Het gevaar- uras groot, dat een classiÉ-icatie_uitspraall
tot stemdepressie leÍdde, u:ant het dLr.rong vaak de leraar,/leerling aan de uitspraak te voldoen,tÈru.rrJl het braal_:_llggende terrein van stemontrrril:l:eI ing nog íiet beheerstulerd, Er rrrordt nu meer gekel:en naar het Functioneren(manier van ademen , mimiek , houding , positie vanlargnx e,d.l.
OpmerkelrJke uitspraak: bi1 goede docent rs classiFica,

I tie nlet nodig,uant Ieerling gaat er veelal t.e vroeg op
. in. En "voÍce 1s a grf t | ,,

Na de koFFre kregen u,e
horen van het hooFdthema

verschi I lende
de dag:

+
van

Na de inleidende L,:oorden van de voorzitter van de NSS,
aspel:ten te
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1 llevr,ll,Patoir- van HeruiJnen' logopediste;
onderzoek van medeu'ierkers biJ

ad3
zie de samenvatting van Jan Hege el.ders in dit bulletin

adï
Spreekster uerkt biJ het Rog Hart Theatre;
De stem is een direkt communicatiemiddel;de stem moet
de spiegel der ziel, de expressie van de hele persoon-
IiJl.:heid ziJn.
llaar a1s een gedeelte van de persoonlijkheid urordt
aFgesloten ontstaan stemstoornissen,Het is dan belang-
ri.1k het oude stempatroon te veranderen in een nleuur
patroon: deuren in JezeIF open te zetten, oude veilig-
heid van stemgedrag in de Jeugd al aangebracht op te
geven en niet door teveel correctie en controle van
emoties techniek averechts te laten uLerl:en.GevoeI en
gehoor l<oppe1en, Basis: eerst Ioslaten van het oude pa-
troon door b.v. Iarrge klanl:en zorrder ritme t.e produce-
cen,eigen beperkingen en aFsluitingen te voelen (span-
ning in L,:.aak/nel</ schouders,/adem) en beurtlst ruor-den, uaar-
door emoties vriJ l(omen en een r-rieuw patroon veruorven
kan u-rorden .

llet deze stem-therapeutische uroorden nog in de oren
trokken ure emotievol, maar met lege maag naar- de l.:an-
tine voor een uitgebreide lunch, uraarna L'je van Arrk
ReÍnders " Problemen vanuit zangpedagogisch oogpurrt:
voorgeschoteld kregen, In een vIot, helder betr:og stelde
Anl.:, dat de zangpedagogie op 'l beoordel ingsnormen van
het stemgebruik berust: a) is het gezond? b) economisch
c) hggienisch en d) esthet.isch. BiJ de logopedie urorclen
a,b en c oo}< gebruikt.
Uia 7 punten urerden de problemen gesteld:
t hoe is het materiaal
P algemene gezondheid (houdirrg,/adem)
3 stem gezond en be.Lastbaar (geen heesheid)
{ intelligent (domheid kan een ramp ziJn)
5 muzikaltteit (gevoel v poezie, taal,ritme,toon,qehoor.!

N.B.iemand l:an artistiel: ziJlr,maar niet muzil:aarl!
6 mentaal geschikt(goed beeld van zichzelF, doelgericl.rt,

ze 1 Fvertrouuen )
7 tÍJd (5 jaar is tekort, zeker met lx5o min.per

ueek, te Jonge stem gevaarliJk of, zinloos)

En!:eIe geluidsvoocbeel-den per cassetteband ill"ustreer-*
den het geheel.

De laatste lezingen van de middag uraren meer op stempa-
thologre en -therapie gericht . Dr . lrJaar be] Íchtte de
uaarde van de Foniater als bedriJfarts voor conservato-
ria en andece opleidingen,D,m.v. de moderne techniek

de omroeP

E P.Sas,
(Fac.e

Iogopedist;stemvorming in de Ierarenopleiding
duclopleid.Hogeschool Tilburg Kath' Leergangen)

3 Jan Hege, zanger;zangstem in de Iichte muziek

t Nanng l'larres logopediste, biodgnamische therapie;
stem en emotie

In kort bestek urat aantekeningen biJ e1k ondecdeel:
{,

adL
Op vriJuillige basis kan er aIs orrderdeel wirrt dt,

"-pr.tàingspre;entatiecursus 
één dag een logopedisch

onderzoeÈ plaatsvinden,meer voor ' radiorirerk dan r"'oor

t.v. Hierbi j is de stem het belangriJl':st en niet het
articuleren,zoals nog velen menen' In dit ontlerzoek zit
àe ProeF van Lomba.à('oor. aFstandsbepaling van micro-
Foon o,a.l - spontane spraak - advÍezen voor stemhqgie-
ne -bepalen van gemiddelde spreel<toonhoogte/Ieestoon-
hoogte - ademduur, etc '

EÉn op de zes kriJgt een veruriJzrng'

adP
De student en toekomstige leraar l':ri Jgb logopedie '.in-
strul:t1e(l<ennis) en stempedagogiell'rrraarbiJ varr- de r-lrie
ioàÀp=ai=ten die aangesteld zi-;n voor 3ooo studenten'
à,-t-ào"utten Iogopedié beschikbaar ziJn tn dienstverle-
nend en onderurilsgevend verband
De verschillende blollllen uraarin Ïret' ottderuriJs is inge-
ÀeefO,geven in het eerste Jaar voor groepen van I à 10

=tra=n*t"r, 
(onderuri.lsFactoi): inFormatie ( inzicht in de

spraal:Functies l

In het tuJeede Jaar is het mal:en vaÍl eetr Fonetogr'tm
verpl icht.

In het eerste, tueede en clerde Jaar(meestal individueel
in or"rteg met de KNO arts): logopedisclre behandel rng
à., begelàiding, correcte uitspraal': vreemde talen'
begeleiding stage

Er zlJn nog vele knelpunten: interpretatie van eigen
vàaraígneOÉn bliJft 

'Ut: de studenten vaak Iang tJit-
g"àn ,ràtplichting van téntamens - geen criteria bÍ1
ï"àruti"g (stotieren b.v,) - Iogopedie is nog geen

"vak " - ureinÍg uraarder ing van col l egae - ger i trge

evolutie (er wordt veel aFuisseling en hoge creativi-
teit van de docenten veruracht) '

t
I
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De mentale problemen zijn bij een zanger groter dan de
echt medische.

(stroboscopie,fiberscopie en microlargnxchirurgie) kan
veel onheil trJdig uorden verholpen en is na langdurige
klachten een terugkeer in het beroep veelal mogelilk,

l1evr. Ch.UJ.NiJzink-van Grinsven (logopediste) gaF aan
dat na een operatie stemrust en ueghalen uit de be.Ias-
tende rrlerksFeer een goede ui tgangspositie geef t voor
herscholing van stem.

lenslotte gaF Or.K.H.Pauul aart in ziJn verhandelirtg over
validiteitsschattingen biJ stemaFuijl.:ingen, hoe een
classificatie van stemaFrrliJkingen ter discussÍe gesteld
kan uorden ter bepaling van invalrdrteit oF arbeidson-
geschil,:theid. Hoe behandelt een verzekecing drt? Br J

het stemonderzoek UiAO (vanaF 1376) staat niet een orga-
nische stoornis cent.raal , maar hst Functioneren t . o .'.r .

het beroep . De aangeboren Funct i es ( het vermogen ) u.rorden
door opvoeding en vormlng vaardÍgheden en er is nog
geen uniForme methode om de (in)val-rdrteit van de stem
te bepalen,oFuel het stemproFiel.
De punten die dan aan de orde moelen }:omen,ziJn:zie},:te,
stoornis, eFFect op l'ret beroep, advies van arbetdsdes-
kundige, prognose en eventuele begeleiding naar ander
beroep.

Als a] Ier'.Iaatste gaF Dr F . L . E . Leclusc een zeer leven-
dig exposé over de preventie van stemstoornissen.
[1en onderscheidt primaire en secundarre preventie.Oe
primaire tracht ziekten te voorl:omen, de secundaire
tracht reeds ontstane aandoeningen in bedrrrang te
houden,Het stemgeven is zeer comple:<. Bi.1na alle mensen
in onze samenleving spre!:en en zingen met Functionele
stemstoringen (Pahn). De hooFdoorzaken liggen in over-
nemen van slechte geuoonten van onze opvoeders, elr
storingen gebonden aan bepaalde levensFasen (heesheirl
als snotneusJe oF als oudecdomsverschi JnseI.) , FacLoren
die veel invloed lrebben;
roken (passieF rol.:en!) - alcohol (verdampt op stembarr-
den, stuurmechanisme orrtregeld.r - cara (zrrrellittg varr de
stembanden-stoF uit de orl.:estbal:) - omgevrngsFactoren
( a i rcond i t i on i ng , s i ck bu i I d i ngsg ndror:m : s I i J mbel:erce.L I en
verdrrriJnen, droge neus) - stress (sne1lere inFectiekans
, spierspanning, invloed op zenuLrstelsel) - traumata
(b.v, verkeersleEsel) - verkeerslauaai(stemschade,piarro
zingen en hoogte stul< minder, glottisslag) - verl.:ouden
kinderen (taalproduI,:tie, l.:inderen moeten goed zingen)-
iatrogene schade/ narcose/schade aan stem door l.:Ieine
bloedingen biJ kinderen (baIIonnetJe te haastig opge-
blazen) medicamenten die de Filne aFstelling van neuro-
musculatuur versÈoren - invloed van te ueinig zingen,
maar een stem kan veel hebben,

llet aI deze uetenschap
urerken en proberen het

geulapend kunnen ure uJeer verder
(mentaal! ) te verwerl:en.

lÍarrnel:e Lamer i s

Succes van Jonge nederlanders op buiLenlands Iiedcon-
courS

Het is moeiliJk na te gaan hoe hoog Jonge nederlandse
zangers scoren op buitenlandse concoursen. Dregenen die
er aan deel nemen schriJven zÍch geuoonlill: in zonder
er veel ruchtbaarheid aan te geven,Een reputatie in
eigen land is immers kostbaar en vaak te uankel^ om op
het spel gezet te uorden....
Dringt er iemand door tot in de Firrale oF valt. zelFs in
de priJzen, dan l:an een berichtJe naar de llunstredal:tia
van rle rJagbladen hor:gstens resulteren in er-r},:ele r-eg;eIs
ergens bilna oneiclrtbaar op cla l:urrsl-pi:gina.lrr de r.'al<-
bladen u:i1dt men er soms Een hele alinea aan,
Daarmee is dan de zaak meestal aFgedaan. Opvallend is,
dat in het min of meer recente verleden I'Jederlandse
deelnemers die het ver brachten op het zangconcours te
CardiFF (Nico van der l"1eel en Ne11g van der 5iJde,uell.:e
laatste een speciale IledpriJs behaalde), van de vader-
landse publiciteitsmedia geen belangstelling ondervon-
den.l"len vraagt zich aF oF er voor onze concertburo's op
dit gebied niet een taak is ueggelegd.

In december J.1. vond in Stuttgart een concours plaats,
uitslultend geuiJd aan de liederen van l{ugo lrlolF en ge-
organiseerd door het Hugo [rJo]F- GeseI lschaFt .

Een bi.;zorrdere, zo men rrlil "e1Ítaire" opzet, uJaar van-
zeIFspre}(end een zuaatr programma moest uorden aangebo-
den.Desondanks me.ldden zich meer dan 30 deelnemers aan,
die zich oo}( allen in levende Iijve presenteerdenl
DiL zegt iets over de mate uaarin lredzangers gemoti-
veerd ziJn zich in te zetten,
HeÈ zal slechts enkele geinteresseerden ter ore gel:omen
ziJn dat drie van onze landgenoten tot de Finalisten
behoorden:
EIlen van Lier,Hans de Uries en Frans Hugts ,uraarvan de
eerste ttree zeIFs een derde en respectieveliJli een
tr,reede priJs behaalden.
Ook uerd aan Frans van Ruth een speciale begeleiders-
pri.ls toegekend.

["le i nard Kraa]:
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