
S t e m r e c ht
Flessenpost uit de VS

Schrijfster Pia de Jong is
met haar gezin verhuisd
van Amsterdam naar
Princeton, in de VS. Ze
schrijft wekelijks over wat
haar daar opvalt.
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V eel mensen, vooral mannen,
vinden het buitengewoon irri-
tant: de stem van jonge vrou-

wen, vaak hoog opgeleid, waar een
„k r a a k j e” in zit. Aan het eind van een
zin gaat de stem de diepte in en brengt
daar een vibratie voort die kinderen
maken als ze een kikker nadoen. Dit
stemkraakje is enorm populair. Ik hoor
het de hele dag om me heen.
Het verschijnsel heeft een technische
benaming: de vocal fry. Op internet
vond ik een video waarop je een stem-
band vervaarlijk heen en weer ziet slin-
geren. Het vergt blijkbaar wat van dit
tere orgaan. Maar het lijkt nog meer te
vragen van de oren van luisteraars.
Vorige week hoorde ik op de radio een
schrijfster praten over haar nieuwste
boek. Ze paste precies in het krakers-
profiel – afgestudeerd aan een topuni-
versiteit, begin dertig. Ademloos luis-
terde ik naar haar verhaal. Wat vertelde
ze, al krakend, boeiend over haar boek.
Ik bestelde het meteen.
Maar nog diezelfde avond las ik op
Facebook het relaas van een man die
zich alleen maar had lopen ergeren aan
haar. Die stem!, begon hij. Mevrouw
moest vooral niet denken dat ze sexy
was – hij ging er van uit dat dit de be-
doeling van haar gekraak was. Integen-
deel. Een dergelijk geluid joeg mannen
bovenop de kast, te beginnen met
hem. Hij voegde eraan toe dat hij een

mooie vrouw met kraakstem niet meer
aantrekkelijk kon vinden. Geen woord
over haar boek.
Kritiek op vrouwen en hun stemge-
bruik is niet nieuw. Neem Valle ys p eak,
het „soc iolect” van rijke pubermeisjes
uit de San Fernando Valley, een buiten-
wijk van Los Angeles, van de jaren ze-
ventig. We kennen nog steeds tiener-
uitdrukkingen als „l i ke”, „oh my god”,
„w h ate ve r ! ”, „totally ”. Frank Zappa
schreef het lied Valley Girl waarin zijn
dochter Moon een stukje Valleyspeak
liet horen. In een gedateerd filmpje zie
je het dan vijftienjarige meisje pareltjes
uitspreken als: „So like, I don’t know,
I’m like freaking out totally. Oh my
God!” Arme Moon werd daar als een
nogal onnozel kind neergezet.
Een ander veelbesproken fenomeen is
uptalk, het hoge stemgebruik bij meis-
jes, waarbij ze elke zin in een vraagte-
ken laten eindigen. Volgens taalsocio-

logen geeft het de indruk dat ze twijfe-
len bij alles wat ze zeggen en al spre-
kend bevestiging zoeken, maar dat niet
vinden bij hun vriendinnen, omdat die
op hun beurt weer aan elke uitspraak
lijken te twijfelen, door middel van
hun eigen vraagteken. Of niet? Mijn
dochter en haar vriendinnen spraken
voortdurend op die manier, maar sinds
ze allemaal aan kickboksen doen, is dat
verdwenen. Onlangs hoorde ik een
voorzichtig begin van het zo bekriti-
seerde kraakje.
Er zijn stemmen die zeggen dat er juist
zoveel kritiek op het stemgebruik van
(jonge) vrouwen is – over de stem van
mannen heeft men het nooit – o m d at
men liever heeft dat ze zwijgen. Sois
belle et tais-toi, mooi zijn en mond hou-
den. Het is pas een recente verovering
dat vrouwen gehoord worden.
Zo is het geen wonder dat van alle kan-
didaten in de Amerikaanse presidents-
verkiezing alleen Hillary Clinton kri-
tiek krijgt op haar stem. Saai, zeurde-
rig, nasaal. Hard. Niemand hoor je over
de stem van Trump, Rubio of Sanders.
Als je Hillary hoort, hoor je geen hij-
gend kindvrouwtje. Je hoort een po-
werlady. Als je daar niet tegen kan, kan
je ook niet tegen haar stem. Zo krijgt
het begrip stemrecht een geheel nieu-
we lading.
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