
H oe ove rwi n ik mlJn hoge-notenangst?
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AIs enthousiast amateur-zangeres heb ik één angst hoge noten.Zodra ik die moet zingen, wordt

mijn stem dun en pieperig. OÍ ik ga forceren en klink als een slechte operazangeres. Om te voor-

komen dat de hoge noten mijn zangplezier voor altijd verpesten, bezocht ik voor ZlNGmagazine

twee zangpedagogen. TEKSÏ FRANCINE POSTMA

Op mijn veertiende kreeg ik mijn eerste zangles. Mijn muziekle-

raar wilde weten wat mijn bereik was. Ik zong wat toonladders,

tot ik mijn grens bereilrte en begon te piepen. 'Ifun je echt niet

hoger?'woeg mijn leraar. 'Nou, ik kan wel hoger, maar dat klinkt
heel raar', zei ik.'Laat eens hoten dan.' Daar ging ik: ik zette een

stem op als een operazangeres en blèrde voor mijn gevoel de hele

kamer bij elkaar. Mijn leraar gooide zijn hoofd in zijn nek en

schaterlachte. 'Ik hoor het al, je doet het hartstikke verkeerd!'

Vaag
Hoe het dan wél moest, leerde ik nooit echt. Niet bij hem,

noch bij zijn vele opvolgers en -volgsters. Niet dat ze hun best

niet deden. Integendeel: ze trokken alles uit de kast. Zeleer-
den me over het onderscheid tussen borststem en kopstem, en

dat er tussen die twee een stembreuk zat. Ze vertelden dat het

zaak was om die twee stemmen rondom de stembreuk met

elkaar te mengen. Hoe, werd me nooit echt duidelijk. Ook
leerden ze me van alles over buikademhaling en ademsteun.

Maar hoe ik die nou precies toepaste, bleef ook vaag. Bij de

één moest ik op de grond gaan liggen met een stapeltje boeken

op mijn buik. Bij de ander moest ik toonladders omhoog zin-
gen terwijl ik tegelijkertijd door mijn knieën zakte. Weer een

ander liet me mijn buikspieren keihard aanspannen, terwijl
een volgende zei dat ik juist zo veel mogelijk moest ontspan-

nen. Eentje liet me zo hard krijsen dat ik er schor als een kraai
vandaan kwam. Weer een ander wilde dat ik 'alles losliet en

weer vanuit mijn hart ging zingen'. De laatste hield me voor,

dat de klank 'als een gelijkmatige worst uit mijn mond moest

komen' (daar werd ik een beetje misselijk van).

Energie
Jaren verstreken, ik trouwde, kreeg kinderen en stopte met

zangles. Maar niet met zingen. Voor mijn kinderen zong ik
avond aan avond dezeHde slaapliedjes als mijn moeder vroe-

ger, met in de hoogte dezelfde broze, overslaande stem. Ik
maakte mezelf wijs dat mijn stem nu eenmaal niet gemaakt

\Mas om hoog te ztngen. Maar hoe kwam het dan, dat mijn
stem opeens wél de hoogte in schoot als ik boos was, of
schrok, of heel erg moest lachen? Ik besloot weer zangles te

nemen. Mijn nieuwe juf zei, dat il< moest leren om te 'zingen

met energie'. Hoe ongrijpbaar ook, die term begreep ik beter

dan alle andere adviezen tot dan toe. Op haar aanraden trok
ik, als mijn stem de hoogte in ging, in gedachten een 'kap van

l<lank' achter mijn rug langs over mijn hoofd. 'Laat het stro-

men!' riep ze dan. Il< ontdekte dat het hielp als ik met mijn
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summum van heerlijkheid. \Ia::':. r._.=_ j _:_ ,: l_-:
ermee stopte, om plaats te maken rc,: -. :-..-. !- _..=:,1.
ze me om auditie te doen. Na \-eei n\iji.,-: -_--::: j :.. ::l
Bij mijn auditie vertelde ik eerlijk o\-er n ri::--.=-r, .-,. ..-
Ik liet horen hoe vreemd dun ik in de hoogte z:r: i. .--_ - =. : -
schaamrood op de kaken liet ik ook het andere ui.i-:..= :-,:=
- de gillende operazangeres. De dirigent zei: \blgens ::lr r--,::
jij gewoon heel veel gaan zingen' en liet me toe rot het soc,:
Intussen ben ik een jaar lid en ik geniet met volle teugen van
het meerstemmig zingen. Maar ook mijn stemgroep. lage alt.
heeft soms een behoorlijk hoge partij! Ik begrijp niet hoe de

andere alten erbij komen. Ze lijken er helemaal geen moeite
voor te hoeven doen en klinken nog mooi ook. Ik sta in de

hoogte nog steeds ofwel te piepen, ofwel te gillen. De 'kap van
klank' met mijn armen over mijn hoofd trekken, durf ik na-
tuurlijk niet en plein public.

Bang
Zo langzamerhand wil ik wel eens af van dat gezeur. Ik wil

gewoon lekker zingen, ook in de hoogte. Hoog tijd dus voor
professionele hu1p. Om te beginnen bel ik met vocal coach

Robin van Beek, die 25 jaar podiumervaring heeft a1s zanger
en eigenaar is van Vocal Center (zie kader). Il< ontmoet Robin
in een oefenruimte aan de rand van Utrecht, waar hij zojuist
musicalster Romy Monteiro heeft gecoacht, de hoofdrolspeel-
ster in de musical The Bodyguard. Ik vertel, dat ik zangleraren
r-rooit echt heb begrepen, bijvoorbeeld over 'ademsteun,. ,Ik

heb de helft van mijn leven vergooid met nadenken over hoe
ik rnoest ademen', zegt Van Beek. 'En uiteindelijk blijkt: het is
-ets intuitiefs. iets wat je vanzelf doet. A1s jij naar de overkant
-. a:: de straat 'Heel' schreeuwt, dan spant je buik aan, toch?
\-'-:. dít is ademsteun. I(1aarl' Ik vertel, dat ik altijd bang ben
,l:: :3a1 ie hlinken. en om mijn stem te forceren of kapot te
z ::e:i. als ik hard zing. 'De kern in jouw verhaal is het woord-
t. -::ng . zegr \an Beek.'Zodra je angst voelt, ga je je stem
r uorzichtig sebruiken en dat werkt averechts. Waar het om
sa3i. r> dar je je eigen stem heel goed leert kennen, zodat je
precies §-eet $-at je er wel en niet mee kunt, wat wel werkt en
uat nrer, Dat rs een kwestie van bewustzijn, en van het juiste

rÀ een capuchon

rarjel stevig en

Robin van Beek begon in 2010 metVocal Center. lnmiddels geven er meer dan tuvin-

tig zangdocenten les, in meer dan vijftien steden in Nederland. Van Beek en zijn do-

centen putten uit diverse lesmethoden, o.a. Complete Vocal Technique, Estill Voice

Training en Belcanto. lntussen hebben ze ook een eigen methodiek ontwikkeld, ge-

naamd'Vocal Essence'. Naast individuele en gioepslessen verzorgtVocal Center ook

zan gworkshops en koorcoachin g, www.vocalcenter. nl
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trainen. Ais je meer controle hebt over je stem, is er geen reden
meer om bangte zijn!

Schakelen
Genoeg gepraat, we hebben maar een uur de tijd. Ik zing

My fauourite things dt The Sound of Music.'Dit valt nog wel
mee, qua hoogtel zegtYan Beek. Toch voel het voor mij alsof
ik mezelf continu moet forceren. Van Beek: 'Dat komt doordat
dit lied precies in je overgang van borststem naar kopstem zit.

le bent je daar waarschijnlijk niet van bewust, maar je strot-
tenhoofd is constant bezigte schal<elen tussen borst en kop en
weer terug. Dat is heel vermoeiend. Als je in dit lied heel dui-
delijk keuzes maakt, wanneer je in borststem zingt en wanneer
in de kopstem, wordt het veel relaxter voor je. Wat ik jou ook
hoor doen, is je kopstem gebruiken in de laagte. En dan wil je

dezelfde power, dezelfde energie geven, als in de borststem. le
wilt te hard. En dan gaat het geforceerd klinken.' Ik vertel over
het advies van mijn zangSlÍ om te 'zingen met energiel dat bij
mij zo goed werkt, ook in de hoogte. 'Dat advies klopt wel,'
zegt hi1,'maar zingen met energie betekent niet, dat je moet
gaan persen, of dat je heel hard moet. |e kunt ook op een heel
lichte manier met energie zingen! Bij het afscheid zegt Yan
Beek: 'Il< denk, dat jtl jezeff gigantisch beperkt en onderschat.

Je moet in jezelf gaan geloven! Dan kun je veel meer dan je
denkt!'

Lax Vox
Een weel< later ga ik langs bij zangpedagoog Alberto ter

Doest, tenor in het Nederiands I(amerkoor en eigenaar van
het Universal Voice Institute. Hij volgde lessen bij lo Estill, die
de Estill Voice Technniek ontwil<kelde, en zette deze techniek
op de kaart in Nederland en ook daarbuiten. Ter Doest ont-
vangt me bij hem thuis in Amsterdam, in een ruime lesruimte
met vleugel. Hij laat me om te beginnen liptriloefeningen
doen: blazend op een 'p' omhoog zingen, met flapperende lip-
pen, om mijn stembanden op te warmen. 'En dan ga ik je nu
de Lax Vox Methode leren', zegt hij. Hij pakt een flesje water
met een doorzichtige, plastic slang erin, met een diameter van
een paar centimeter. Ik moet de slang aan mijn mond zetten
en er dan, al zingend, doorheen blazen, zodat het water begint
te bubbelen en er een gedempte klank uit het flesje opstijgt. Ter
Doest begeleidt mijn toonladders aan de vleugel, steeds hoger.
Ik moet lachen als ik me inbeeld hoe raar dit eruit ziet. Maar,
ik moet zeggen'. hei voelt heel prettig. De druk op mijn stem-
banden, die il< normaal gesproken voel a1s mijn stem omhoog
gaat, ontbreekt. Het voelt heel ontspannen. 'Vandaar: Lax
Voxl legt Ter Doest uit, 'een ontspannen stem. Deze methode
wordt veel gebruikt bij stemproblemen. Het bubbelen masseert

de stembanden als het ware. Het haalt, meer nog dan liptril-
oefeningen, de druk weg die veel zangers op hun stembanden
zetten als ze de hoogte in gaan, Dat maakt La-x Vox bij uitstek

geschikt om je hoogte te trainen. Je stem raakt eraan gewend
om niet op druk, maar op stroom te werken. Want door die
afgesloten slang blijf je genoeg lucht uitblazen, wat je zonder
slang nog wel eens vergeet.' Ik bubbel intussen lustig door.
'Welke noot zing ik nu eigenlijk?' vraag ik op een gegeven

moment. 'O, een hoge cl zegtTer Doest onverschillig. Wót!?
Dat is me nog nooit gelukt! 'Dat hoor ik wel vaker', glimlacht
Ter Doest. Ik kan er gewoon niet over uit. Betekent dit, dat ik
eigenlijk sopraan ben? 'Nou neel helpt Ter Doest me uit de
droom. Als ik jou hoor praten, hoor ik heel duidelijk een alt.
Het betekent wel dat je je hoogte nog meer l<unt ontwil<kelen.

Je stem heeft meer mogelijkheden dan je nu denktl

Ik kom uiteindelijk tot een hoge es. Mét bubbetslang, want
zodra ik het zonder probeer, verkramp il< weer als vanouds.
Als ik Ter Doest waag, hoe hij me in de hoogte vindt klinken,
zegthil:'Ik hoor iemand die zijn stem tegenhoudt. Je bent veel
te voorzichtig. Volgens mij hoeft jij je helemaal niet drul< te
maken dat je raar klinkt; volgens mij word jij helemaal niet
gehoord!' Dat is interessant. Volgens Van Beek wilde ik juist
veel te hard. Hoe zit dat? Ter Doest: 'Ik weet natuurlijk niet
hoe hard je bij Robin van Beek hebt gezongen, maar wat ik
hoor, is dat je in de hoogte met drul< zingt,in plaats van met
stroom. Zangers willen altijd helder klinken, zonder 'valse
Iucht'. Maar ik vind dat je in de hoogte best wat 'geaspireerd'
mag zingen, als dat helpt om die hoge noot te halen. le moet
blijven stromen. Adem desnoods tussendoor een keer extra inl
Over mijn angst om raar te klinken zegthi|'Dat hebben meer
zangers. Maar perfect zingen bestaat niet. Helaas zijn de
meeste mensen geneigd om fouten te benadrukken, zeker in de
muziek. Toen ik net in het Nederlands I(amerl<oor zat, werd
na elk concert alleen maar gezegd wat er niet goed ging. Toen
ik aanvoerder van de tenoren werd, heb ik geihtroduceerd dat
we elkaar na een concert ook eens een compliment gaven.

'Jongens, we hebben een fantastisch concert gegevenl Ook, of
misschien wel jÍist, als er iets fout was gegaanl

De rest van de les blijft Ter Doest benadrukken dat ik har-
der mag zingen, minder voorzichtig. 'Je angst om overdreven
of gillerig te klinken is niet terecht. Dat is maar een idee. Ik
heb je vandaag nog niet horen gillenJ le mag echt meer klank
geven dan je gewend bent te geven, ik zou zelfs willen zeggen:

dat móet!' Op de volgende repetitie van mijn koor neem ik de
raad van Ter Doest ter harte. We zingen de Tzaeede Symfonie
van Mahler, waarbij we op het eind fortissimo en héél hoog
moeten zingen. Ik ga vóluit. prompt begint mijn keel onbe-
daariijk te kriebelen en krijg ik een enorme hoestbui. Wat nu?
Als ik dit per mail voorleg aan Ter Doest, reageert hij ais volgt:
'Je moet in de hoogte niet meteen tuid willen gaan. In eerste
instantie moet je de tonen met iets meer lucht zingerr, om ze

goed te halen, en daarna pas luider worden. Zingen is trainen
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en opbouwen. In een les lukt je dat wel, maar in een repetitie
zit je te veel in 1'e oude systeem. Omdat je je adem spaaÍt en
dan luider wil gaan zingen, zal dat gedrukt zingen worden en
daardoor ontstaat er een hoestprikkell Dat wordt dus heel veel
oefenen, en heel veel bubbelen met de slang die Ter Doest me
heeft meegegeven. Maar mijn angst om raau te klinken is weg.
Wàt een opluchtingl I

FRANCINE POSTMA EN ALEERTO TER DOEST

Alberto ter Doest is sinds 2005 eigenaar van Universal Voice lnstitute (voorheen sing
a Song). Er geven vier docenten let op locaties inAmsterdam, Deventer en Enschede.

Ze gebruiken hun eigen Universalvoice system, waarrn alle lesmethodes zijn samen-
gevoegd. Het boek hierover; de Universal Voice Guide, verschijnt deze maand. Be-

halve zangers kunnen ook sprekers terecht bij Universal Voice lnstitute voor lessen en

workshop. Daarnaast geven Alberto ter Doest en zijn collega's over de hele wereld

koonvorkshops en zangcoaching.

www.universalvoice.nl
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