
J O H A N N E K E V A N S L O O T E N 

Geboorte en dood van de stem 

DE PETS OP D E B L O T E BILLEN  van de baby: met het slaken van een jam-

merlijke kreet is het eerste contact met de wereld gelegd. Nog voor hij kan 

kijken komen zijn stembanden al in trilling en worden zijn resonantie-

holten 'aangesproken'. De stem is geboren. 

De oerklanken van het instinct, spontane readies en zelfs de gekanali-

seerde vorm van gemoedstoestanden, vertaald in woorden en zinnen, zijn 

door de hartstochtelijke wendingen van het taalgebruik vanzelf al muzi-

kaal. Primaire, onlogische en grillige uitdrukkingswijzen als lachen, hui-

len, het gekweld uiten van pijn, de schreeuw als spanningsafvoer, uitbar-

stingen van woede of triomf en erotische exclamaties krijgen door hun 

ritme, de accenten, toonhoogten en de klankkleur een muzikale betekenis. 

Deze elementen kunnen ook een wezenlijke functie hebben bij een lite

raire behandeling van 'geordende klanken'; zo kan een emotionele beroe-

ring direct in een tekst 'getoond' worden in plaats van dat deze wordt uit-

gelegd. En in de muziek kunnen begrippen als droefheid, vreugde, wee-

moed, heimwee, doodsdrift en zelfs extase door middel van een melodie 

en de harmonie in betekenisvolle opeenvolgingen van klankcombinaties 

tot uitdrukking worden gebracht. Wanneer de bemoeienis van de stem 

daarbij ingeroepen wordt, kunnen er andere aspecten een rol gaan spelen: 

zij kan, bevangen door emoties, hees worden of schor, gevoileerd door ver-

langen, hijgerig door opwinding, schel-snijdend uit woede, zoetgevooisd 

uit vleierij of gebroken door verdriet. 

De ademhaling is een eerste levensbehoefte. Zozeer zelfs dat als een 

ongeboren kind in de baarmoeder gebrek heeft aan zuurstof, het reflex-

matig een poging zal doen tot ademen, dan onvermijdelijk vruchtwater in 

zijn longen zuigt en in zijn bestaan wordt bedreigd. Behalve uit directe 

levensnoodzaak kan de ademhaling dienen om te lachen, te sissen, te snik-

ken of te snuiven, om aan gevoelens lucht te geven, soms tot er hyperven

tilate op volgt. Ten slotte kan de ademhaling bewust, wilsmatig worden 

gereguleerd en, verruimd met klanken, in uiterste verfijning uitmonden in 

zang of spraak. 

'Afgezien van de stem en het zwakke geluid van zijn adem is er geen 

A R M A D A  Tekst en muziek 


