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M
eestalhees,vaakschor,
altijdluid.Zeopereren
in grote groepen. Als
ze niet op de sociëteit
zijn,nestelenzezichin
de grootstedelijke
bruine kroeg, vaak tot

ergernis van anderen. Hoe komen corps-
meisjesaanhunkenmerkendestemgeluid?
En isdie rauwestemeenstatussymbool van
eenbevoorrechtegroep,eenbadgeofhonour?
Hetcorpsis immerseenbeslotenvereniging
met een sterke hiërarchie, ondoorgronde-
lijke regels, een eigen vocabulaire en een ei-
genaccent (Goois).
‘Ikzieveelstemproblemenbijstuderende

vrouwenvanbegintwintig’,zegtRicoRinkel,
kno-artsbijhetVUmcinAmsterdam. ‘Ikkan
niet bewijzendat het doorhet verenigings-
leven komt, daar vragenweniet standaard
naar,maarhet is eenherkenbarepopulatie.
Ze zijn hees nahet stappenof hebbenhele-
maal geen stemals zeopstaan.’ Ook logope-
distMarjanOosterbaan,diewerkt instuden-
tenstadDelft, krijgt veel schorre dames op
gesprek. ‘Somswel vierperweek.’
Corpsmeisjes hebben veelmeer last van

heesheiddanhunmannelijkeclubgenoten,
zegtartsRinkel. ‘Debouwvanhetvrouwelijk
strottenhoofd is anders. Ook zijn de stem-
banden van vrouwenkwetsbaarder, omdat
zekorterzijnenandersbewegen.’ Ishetvoor
vrouwenooknietmoeilijker veel volume te
produceren,omdatzeeenhogerestemheb-
ben?Rinkel: ‘Detooniseenafgeleidevandie
andere bouw, dat kun je niet los van elkaar
zien.’
Volgens de kno-arts zijn drie factoren fu-

nestvoordestem:alcoholdrinken,rokenof
vaak in rokerige omgevingen zijn, en jezelf
overschreeuwen indrukkesituaties.

Heiltje (50) zat in de jaren tachtig bij
Minerva in Leiden, de oudste studentenver-
eniging vanNederland. Ze heeft een diepe,
volwassen vrouwenstem,maar is langniet
meer zohees als tijdens haar hoogtijdagen
bijMinerva. ‘Jekomtbinnenbijeensociëteit
vandrieduizendmensenenmoetmetjejaar-
club van twintig meiden opvallen in de
massa. Jewiltdatjouwclubhetleuksteis,dus
jegaatandere jaarclubsuitdagenmet liede-
ren, lawaai, flauwegrappenenstoerdoenerij.
Je foktelkaarconstantop.Enalserdrank in-
gaat,wordthetallemaalnog luidruchtiger.’
‘Mijntypischecorpsgeluidkwamnieteens

door schreeuwen,maar door hard praten’,
zegtMeike (26,niethaarechtenaam)diebij
VindicatatquePolit inGroningenzat. ‘Jewilt
nietwetenhoeveel herrie er op eendoorde-
weekse avond tijdens het eten werd ge-
maakt. Jemoest echt vechtenom je zegje te
kunnendoen,wantiedereenwilelkaarover-
troevenmet grappige verhalen.’ Isabel (30),
die bij het Amsterdamsch StudentenCorps
endeAmsterdamsche Vrouwelijke Studen-
ten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) zat, huurde
daarom een ruimte af als ze met haar dis-
puut een groot diner had. ‘Je kunt niet ver-
wachtendat eenheel restaurant stil is, om-
datwij een liedwillenzingen.’
Leuke bijkomstigheid: Isabel hoorde dat

manneneenhesestemwelsexyvinden. ‘Het
zoukunnendatmeisjesdieheesheiduitbui-
ten om bij jongens in de smaak te vallen.’
Beïnvloedingsdeskundige Pacelle vanGoe-
themdeedaandeRadboudUniversiteitNij-
megenenhetUniversitairMedischCentrum
Groningenonderzoeknaarheesheid. ‘Men-
senmet eenhese stemervarenwe als boei-
end’, zei ze in juli 2014 in PsychologieMaga-
zine. ‘Extreem hees, zeker bij vrouwen, be-
schouwenweals sexy.’

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een ten-
nisclubof schaakverenigingwordtdehiërar-
chieniet bepaalddoormeetbareprestaties.
‘Gangmakersstaandaarhoogindepikorde’,
zegtsocioloogRenéVeenstra,dieverbonden
is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij
doetondermeeronderzoeknaargroepspro-
cessen enpopulariteit. ‘Populariteit kun je
nietkopiëren,maarjekuntwelmeeschreeu-
wen, stevigdrinkenennetzostoerdoenom
optevallenbijde rest.’

Watdoeteenactiefstudentenlevenprecies
metdestembanden?‘Doorrokenendrinken
kan er oedeem op de slijmvliezen komen’,
zegt kno-arts Rinkel. ‘Dat is een vochtop-
hoping, eensoortblaar.Als jeblijftdoorpra-
ten,kunjedeslijmvliezennogergerbescha-
digen. Dan kun je knobbels, poliepenof lit-
tekens op je stembanden krijgen. Die blaar
wordtdaneensoorteelt–endeheesheidper-
manent.’ Hoe eerder je ingrijpt, hoe beter.
‘Rustgeeftmeestalalveelverbetering.Logo-
pediekanookhelpen.’
Als een meisje haar stem in de basis

verkeerd gebruikt, gaat logopedist Ooster-
baan aande slag. ‘Ten eerstemoet je een ac-
tieve houding hebben, dus niet hangen.
Houdjehalsrechtendeschoudersontspan-

nen.Studentenzittenvaakscheefmetéénbil
op een kroegtafel te praten of onderuitge-
zakt inhet studentenhuis. Het is natuurlijk
millimeterwerk,maarals jescheef staat,pro-
beert je lichaamdat te corrigerenenspan je
spierenaandieontspannenzoudenmoeten
blijven.’

Dandeademhaling. ‘Vooreenspreekstem
iseenlageademhalinghetbeste,dusvanuit
de buik en niet vanuit de borst. Tijdens de
slaap is de ademhalingook laag, dangaat je
buik omhoogbij het inademen en veert hij
terugbijhetuitademen.’Eenderdepuntdat
je volgensOosterbaannietmag vergeten, is
articulatie. ‘Als je a zegt: doe je mond wijd
open.Mensendiehunkakenopelkaarklem-
men,moetenmeermoeitedoenomzichver-
staanbaar te maken. Dat is nergens voor
nodig.’

Volgens Oosterbaan moet je vóór in je
mondpraten.Mensenmeteenzogenaamde
aardappel inhunkeel praten achter inhun
keelenduwenzohetstrottenhoofdnaarbe-
neden. ‘Als jegeforceerdeenanderestemen
klankkleur nadoet, knijp je met je keel en
ontstaat eronnodigveeldruk.’

Dat een hese of ontbrekende stem verve-
lend kan zijn, bevestigen de ex-studentes.
Meikekanzich hetknijpendegevoel inhaar
keelherinneren. ‘Ikbaaldeontzettendals ik
meweereensnietnormaalverstaanbaarkon
maken.’Bovendienhadzenietdoorhoehard
zewasgaanpraten, totzebijhaaroudersop
bezoek ging. ‘Als ik enthousiast met mijn
zusje aanhet tetterenwas, legdemijnmoe-
der constant haar wijsvinger sussend op
haar lippen. Irritant,maartekenendvoorde
veranderingvanmijnstem.’

In haar zes jaar bij Minerva – ze ziet haar
jaarclubnog elkemaand –werdookHeiltje
geregeldwakkermeteenschorrestem.Maar

erwasaltijdeennieuweredenomtefeesten.
‘Alshetbestuuropstapte, ging jedriedagen
achterelkaardoor. Ikhebzelf ookeenjaar in
hetbestuurgezeten, toenwasikpermanent
schor.’ Dat zehaar stembandengeweldaan-
deed, besefte ze niet. ‘Hoort erbij, dacht ik,
gaat wel over. Ik slikte vaak keelsnoepjes,
maar ikwasnauwelijks ziek.’

Volgens Heiltje waren stemproblemen
binnenhetcorpstotaalgeenissue. ‘Terwijl je
hetweltehorenkreegals jetedikwasgewor-
denvandedrank.’TochzagHeiltjeveelclub-
genotenmetsteedsernstigerstemklachten.
‘Diemochten dan eenweek niet praten en
moesten alles opschrijven, heel onhandig.’
AlsdeAmsterdamseIsabelweereenslasthad
vanhaar stem, deed ze stemoefeningenon-
derdedouche. ‘Diehad ikals kindvande lo-
gopedist geleerd. Ik deed alsof ik gaapte,
gingmetmijn stem van laag naar hoog en
wilde ook wel eens zoemen’ – nee, ze durft
hetniet voor tedoen.

Binnenhet corps lijken stemproblemen
triviaal,maarbijstudieof bijbaanleverenze
volgensHeiltje,Meike en Isabel veel proble-
men op. Een doorleefde damesstemwordt
doordebuitenwereldmeestalgeassocieerd
met zuipen, paffen en slaaptekort. ‘Het kan
jeacademische imagoaantasten’, zegt logo-
pedist Oosterbaan. ‘Bij een presentatie is
stemgebruik erg belangrijk. Als je onver-
staanbaar bent omdat je zit te schrapen of
kuchen, leidtdat af vande inhoudenkun je
zelfs een lager cijferkrijgen.’

Wat als je nog een paar jaar corpsleven
hebttegaanennualvaakheesbent?Hetde-
vies:weinigalcohol,koffieensigaretten,veel
vocht drinken en zominmogelijk schreeu-
wen. Oosterbaan: ‘Niet fluisteren, omdat je
dandestembandenniet laatsluiten.Enniet
kuchenof schrapen – dat is net alsof jemet
schuurpapierover jehandenwrijft.’

Hoewel Heiltje, Meike en Isabel alle drie
een diepe stemhebben, zijn hun stempro-
blemenzogoed als voorbij. Isabel ging zich
opeengegevenmomentmeerophaarviool-
spelenstudierichten.OokHeiltjebeseftena
een paar jaar ‘lawaai maken’ dat ze aan de
bakmoestenpuntenmoesthalen.EnMeike?
‘Ik denk dat ikmeer rust heb gevonden en
mensennunaarme laat luisteren, in plaats
vanze tedwingen.’

Het lijkt niet zo, het ís zo: corpsmeisjes zijn schor.
Hees. Ze krassen erop los.Waaromeigenlijk?

Enwaaromde jongensniet?
DoorHaroonAli

Leven

REPORTAGE DE SCHORRE STEM ALS STATUSSYMBOOL
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Piep throat

Mensenmet een aardappel in
hun keel praten achter in hun

keel en duwen zo het
strottenhoofd naar beneden
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Socioloog René Veenstra zegt dat veel zui-
pen en schreeuwen geen garantie zijn voor
populariteit binnen het studentencorps. ‘In-
vloedrijke figuren staan niet alleen maar op
de voorgrond. Ze zien er vaak ook leuk uit
en zijn sportief. Ze weten én een feestje te

bouwen én goed te presteren. Het zijn men-
sen op wie je kunt bouwen. Je komt er niet
door alleen een schreeuwlelijk te zijn en je-
zelf klem te zuipen. Demensen die dat
doen en verder niks presteren, worden vaak
gezien als losers.’

Schreeuwlelijk


