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Na mrjn thuiskomst uit het ziekenhuis moest ik leren
omgaan met de mankementen van mUn nieuwe ver-
minkte lijt sommige dingen waren nielzo erg. Dat diep-
zeeduiken, zibten en tietsen probtematisch waren, was
we[ acceptabe[. Maar dat Ftuitspeten en zingen tot het
verleden zouden behoren, vond ik vresetljk. De nood za-
ketUke buikademhatingsoeFeningen veroo rzaaklen een
uiterst ongewensb eFFect. De tluit tiet ik daarom maar in
het etui. En aan zingen dacht ik niet meer.
onverwacht kon ik ats docent in ltatië gaan werken. lk
bezocht repetities en uitvoeringen van diverse schoot-
koren. ln mijn enlhousiasme had ik vertetd dat ik vroe-
ger ook had gezongeh, ffiaar niet wa[ er met mij aan de
hand was. Uitnodigingen om le kome n zingen, weigerde
ik met ats argument mijn vete werk. Dat ik in llatië ook
nog leukemie kree9, slimuteerde me overigens ook niet
erg om aan zingen te denken. Cetukkig is de [eukemie
inmiddets onder controte.
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Toen vroeg een vriend me om mee te zingen in een
ktein vocaaI ensembte dat zou optreden tijdens het hu-
wetijk van de dochter van een gemeenschappetijke
vriend. Hij haatde me over en ik boekte een vtiegtuig
voor de eerste repetitie. zo maakte ik kennis meL de
teden van het Vreeburg VocaaI Ensembte.
De groep van twaatF bestond uit ervaren zangers. So-
praan Etten was een van hen. Maar voor mij was nog be-
[angrijker dat ze ook zangpedagoge was met een
jarentange ervaring. Na enig aa rzeten vroeg ik haar oF ze
mij les witde geven.'Voor mrj is het attijd een uitdaging
om samen met iemand op pad le gaan, en te onderzoe-
ken oF de ogenschijntijke beperkingen juist een bron
van mogetijkheden kunnen zijn,' vertetde ze .Ze las zich
in over de materie en zochl naar ervaringen van andere
zangers met een stoma.

tr
*tê,rd,ÀlBlsÀ,
iË * -ffi" ,4è "*i.*-4Èà. dlÍr," 4Ëï"

-f* ffi*WBÀs $#*ièÊ# lW#ffit{ëË

w st '.# "\simÊ#'$ tË###

# .".. dsiK e' *:

àBg*ssisgw&

$ . # wm fur ry * $ rs È fu *.-** È' s.** #h tr.- e fl- # L,,J 
-#d # flh%{*{'r$ *hêiè' Ê % tr "#,h# n* $ H 

"'$.*.Í, q- W 4*""; { ffi'F #k flT'-ï * ux* g** # fl*s 
$

*.bE# tft ?tièB.rÈ # S ë 4*%+. * &"ge$ 
*:_#

\ffeer plezier in het z,ngen
Bij Rien Jonkers werd
een stoma aangelegd.
Een van de gevolgen
was dat hij zrjn koor
vaarwel moest zeggeÍl.
Tot hij zangpedagoge
Ellen ontmoette. Haar
methode van lesgeven
leidde ertoe dat Rien
uitei ndetrj k weer volop
kan zingen. Dit is ztjn
verhaal.

'Soms hetpl het niet meer om
kaarsjes aan te steken ats iemand
ziek is. Dan moet je een hete kerkLo-
ren in de Fik steken.' Deze woorden
van een vriendin schoten me Ee bin-
nen toen ik een dag voor mijn ope-
ratie de Sint Jan in Den Bosch
bezocht. Ondanks mUn angst voor
wat komen ging - een rectumampu-
latiê, ffiisschien wel uitzaaiingen -
moest ik inwendig lachen.
Trouw aan het motlo 'baat het niet,
dan schaadl heL ook ni€t', brandde
ik toch maar een kaarsje. En ik ging
nog even naar een voor mij speciale
plek in de kathedraat, waar we nog
nielzo lang geteden met het koor
van mijn school een Johannespassie
hadden uitgevoerd.
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ln haar pedagogiek tegt Etlen met opzet niet de na-
druk op de plek waar een Lraum a zit, zoats in mijn
gevaI mijn buik. Haar visie is dat de onLwikketing op
deze ptek vanzett op gang komL ats je de vocale
onLwikkeling breder ziet. Voor haar was het atter-
betangrijkste dat ik weer ptezier in het zingen
kreeg. Daardo or zou veel Fysieke en vocale span-
ning wegvatten en mrjn stem zich in positieve zin
o n twikke [e n.

Dankzij Etten overwon ik mijn schroom en schaamte.
Het vreemde was dat de stoma steeds minder pro-
btemen opteverde bij het zingen. En deze verdwe-
nen hetemaat, Loen E[ten overstapte op de
Lichtenberg methode (zie kader).
Ettens lesse n zijn nu anders dan vroeger. Door con-
centratie op bijvoorbeetd een bat, heb ik geen tijd
om na te denken over de muzieknoten die ik voor
me zie. MeL veeI plezi er zing ik nog sLeeds in heL

Vreeburg VocaaI Ensembte. we treden regetmatig
op, zetts in het buitentan d.zo ben ik vorig jaar Loch
nog in mUn oude woonptaats in ltatië gaan zingen.

'Sinds een paar jaar ben ik intensief bezig met
de Lichtenbergmethode,' vertett zangpeda-
goge E[[en van der Ham. 'Vooral voor mensen
die zich geremd voelen , zoats dat bij stomadra-
gers het gevat ka n zijn, is deze zeer geschik[.
De stem wordt niel benaderd via aansturing
van spieren en de training daarvan, ffiaar via
de klank zetF. Door Le leren waarnemen wat de
klank in het tichaam doeL en je ats zanger
daarop [e richteil, openlzich de weg naar een
vrijere en rijkere zangsLem. Fysieke en men-
tate begrenzingen worden mitder en kunnen in
sommige gevatten zetts verdwijnen .Zo krijg je
het vertrouwen in je tichaam en stem weer
terug. Me[ positieve gevotgen voor de stem,
maar ook voor het tunctioneren in het dage-
tij ks leve n.'

Voor meer inFormatie: ww.zangenklank.nI


