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Wie goed naar de radio luistert, zou
kunnen constateren dat de trend al
naar Nederland lijkt over te zijn ge-
stoken. Brigitte Kaandorp zong het
ultieme vocal fry-lied namelijk al
jaren voordat het een hype werd:
,,Ik heb een heel zwaaaarrrrrrr le-
vuuhhhhh. Ech heel zwaaaarrrrr.’’

Kleur
Robin van Veen, zangcoach bij The
Voice of Holland vertelt dat zangers
al sinds jaar en dag vocal fry gebrui-
ken om kleur te geven aan een num-
mer. ,,Als je eenmaal weet wat het
is, hoor je het overal. Vooral bij het
aanzetten van noten hoor je dat zan-
gers het gebruiken. Sam Smith,
Adele, Chris Martin en Adam Lam-
bert. En ook Dinand Woesthoff van
Kane of Alain Clarke voegen op die
manier sfeer toe aan een lied.’’
Het is volgens de zangcoach

dan ook bepaald geen nieuwe
techniek. ,,Uit onderzoek blijkt
dat de Amerikaanse vrouwen
het nu gebruiken om desinte-
resse en koelheid uit te
drukken. Maar fry is niet
iets wat net ontdekt is.’’
Ook logopedist en
stemdocent Alex Boon
vertelt dat het een

oud fenomeen is. ,,Als je minimale
spanning op je stembanden zet bij
het praten, ontstaat er een chaoti-
sche trilling van de stemplooien. Die
veroorzaken het ratelende geluid.’’
‘Fry’ duikt ook in Nederland op.

NOS-nieuwslezers Herman van der
Zandt en Annechien Steenhuizen
maken zich er weleens schuldig aan,
volgens Alex Boon. ,,Herman heeft
een heel lage stem en als hij die ook
maar een beetje ontspant, ontstaat
de trilling.’’ Jan Stroop, taalkundige
en ontdekker van het Polderneder-
lands, is ervan overtuigd dat taalver-
nieuwing begint bij jonge vrouwen.

,,En dat heb ik niet verzonnen. Dat
is algemeen bekend binnen de soci-
olinguïstiek’’ (de wetenschap die de
relatie tussen taal en een sociale
groep onderzoekt, red.). ,,Taal is een
manier om je maatschappelijk te be-
vestigen. En vrouwen blijken daarin
vaak voorop te lopen.’’
Logopedist Boon is het met hem

eens. ,,Als iedereen in je omgeving
met een vocal fry praat, ga je dat
vanzelf ook doen. Het is eenmanier-
tje om je ergens bij aan te sluiten.’’
Stemcoach en operazangeres Eli-

zabeth Ebbink hoort de
vocal fry veel in haar

praktijk. ,,Ik hoorde hem net bij jou
ook,’’ aldus Ebbink. ,,Het is het ge-
luid als je een kikker nadoet:
‘kwaaaa-a-a-ak’. Lager kan niet.’’

Vermoeid en zwak
Persoonlijk heeft Ebbink niet veel
op met het geluid: ,,Die lage stem
beperkt de mogelijkheden. Je ver-
liest overtuigingskracht. Laagte
wordt geassocieerd met vermoeid-
heid en depressie. Denk aan minis-
ter Plasterk die door zijn stemge-
bruik een vermoeide en zwakke in-
druk maakt.’’

De overdreven vocal fry is vol-
gens Pauline Van Aken, stems-
pecialiste en presentatietrai-
ner, iets typisch Engels en
Amerikaans. Als in Nederland
iemand kraakt, gaat dat
meestal onbewust en dan
wordt al snel gezegd ‘wat een
irritante stem’.’’

En als je jezelf stiekem toch
betrapt op deze modegril?
Door meer kracht achter je
stem te zetten of iets hoger te
praten, ben je er al van af.

Ook hier is ‘vocal fry’ al gesignaleerd. Zelfs bij nieuwslezers!

ROTTERDAM |Het krake-
rige stemgeluid, waar-
mee Amerikaanse ster-

ren als Katy Perry en Kim
Kardashian al jaren hun
zinnen eindigen, blijkt

niet typisch vrouwelijk.
Ook mannen praten met
de zogenaamde ‘vocal
fry’. Hoelang duurt het

nog voor deze, vaak irri-
tant gevondenmanier

van praten, volop in Ne-
derland te horen is?
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Zo’n irritante,raspende
Amerikaanseuithááááááál

N Kim Kardashian, Anne-
chien Steenhuizen en

Katy Perry (vlnr).


