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VALS ZINGEN ALS ARTISTIEK STATEMENT

Met zwabberende stem

O
p ‘au’ van ‘auto’ klimt de stem
omhoog. Hoog, nog hoger reikt
hij, met een lichte hapering, als-
of hij balanceert op een wiebelig
krukje. De luisteraar houdt zijn
adem in.

Gehaald. Loom zwenkt de stem van mineur
naar majeur, van vibrato naar rechtuit. Maar het
volgende waagstuk dient zich aan. De stem zet
af, probeert een terts... en ja, zonder kleerscheu-
ren geland.

De luisteraar leunt naar achter en droomt
weg bij de klanken van piano en strijkers in het
liedje Onder Invloed, gezongen door Roos Reber-
gen, alias Roosbeef. Zangeres Roosbeef zaait

verwarring. Zingt ze vals of zingt ze niet vals?
Roosbeef heeft een lijzige dictie en onvaste
toonvoering, maar er zijn ook momenten dat ze
scherp de tonen raakt. Haar stem is omstreden,
maar ze is in goed gezelschap; de popmuziek
kent meer zangers die kraken als grind of door
het klankspectrum slingeren als een dronken
automobilist. Toch groeiden ze uit tot wereld-
sterren. Bob Dylan, Neil Young, Thom Yorke,
Leonard Cohen, Madonna, Lou Reed, David
Byrne, Johnny Rotten – allemaal werden ze
door critici afgedaan als te iel, te schril, te schel,

te onvast, te nasaal. Maar
later werd zoiets steevast
als pluspunt omschreven.

Het afgelopen jaar was
vals zingen een terugke-
rend onderwerp. Hiphop-
pers als Snoop Dogg en
Kanye West, die wilden
zingen in plaats van rap-
pen, lieten met behulp
van de audiosoftware
‘Auto Tune’, hun noten
zuiveren. Vals moest door
een ‘echte zanger’ kenne-
lijk vermeden worden. De
vraag blijft: wat is vals?
En is het eigenlijk erg?

Claron McFadden zingt sopraan in opera en
klassieke concerten. Ze komt uit Amerika,
woont in Amsterdam, en groeide op met The
Supremes en David Bowie. McFadden is ook
zangcoach en hoofddocent aan het Conservato-
rium van Amsterdam. Zij weet wat vals is en wat
niet. In haar woonkamer aan een Amsterdamse
gracht zitten we achter haar computer en bekij-
ken clips van Roosbeef, Lily Allen, Florence and
The Machine en Lucky Fonz III op YouTube.
McFadden luistert naar de toonvastheid. De
score valt mee; Lucky Fonz III is de enige die ze
soms vals vindt. „Zijn stem is niet stabiel, het
klinkt nu en dan vals. Toch raakt hij me. Deze
zanger heeft dringend iets te zeggen en doet

dat. Dat geeft mij als
luisteraar een gevoel
van betrokkenheid.”

Veel popstemmen
moeten het hebben van
klankkleur, zegt
McFadden. „Voor een
bepaalde klankkleur
spitsen je oren zich. Ik
denk dat een klank re-
soneert met iets in je-
zelf. Dat kunnen aller-
lei klanken zijn: hel-
der, melancholisch,
morbide of schel... ze
prikkelen, leiden tot
een emotionele reactie
bij de luisteraar. En
daar gaat het om.”

Aan een werkelijk
goede zangstem
worden andere eisen
gesteld. De echte zan-
ger heeft, wat McFad-
den noemt, de ‘v ij f d e
versnelling’. Die open-
baart zich als de stem
omhoog gaat. „Dan
krijgt hij vleugels. Als
luisteraar krijg je het
gevoel: deze stem
houdt nooit op, die is
altijd zuiver, kan ein-
deloos zingen, en
zuurstof speelt geen
rol. In Amerika noe-
men ze het ‘ping’. Een
stem met ping heeft de
kracht van een gecon-
centreerde bundel, als
een laserstraal.”

Chaka Khan, Celine
Dion, Aretha Franklin
en Mick Hucknall (van
Simply Red) hebben
ping. Norah Jones
heeft het niet, Amy Wi-
nehouse niet, Antony
Hegarty niet, zegt
McFadden. En oude
helden als Mick Jagger
of David Bowie? Zij

kunnen allebei niet zingen, stelt ze. „Bij Mick
Jagger vraag je je steeds af of hij de volgende
noot zal halen. Bovendien zit zijn stem niet in
het centrum van de toon, hij zwabbert er om-
heen. Dat hoeft niet erg te zijn: voor Bowie geldt
hetzelfde en bij hem vind ik dat juist mooi. Om-
dat Bowie een mooie klankkleur heeft.”

Dus Jagger, Bowie en Lucky Fonz compense-
ren het gebrek aan tonale trefzekerheid met de
klank van hun stem. „Ze worden niet tot de gro-
te zangers gerekend. Maar ze bekoren met hun
persoonlijke klank.”

McFadden klikt naar de clip van Roosbeefs
Onder Invloed. Roos Rebergen fleemt en fluistert
over loverboys, gouden kettingen en Xander de
Buisonjé. Als de laatste klanken zijn wegge-
storven, lacht McFadden. „Zij is een echte zan-
geres, al laat ze het hier niet horen. Zij zou vol-
uit, met eindeloze kracht, kunnen zingen. Ze
heeft de vijfde versnelling.” Als Roosbeef vals
zingt is dat geen onmacht maar een artistiek
statement, meent McFadden. „Ook het lijzige
dat je in haar stem hoort, is een keuze. Daarin
verschilt ze van Mick Jagger, want hij heeft
geen keus.”

McFadden klikt naar nieuwe liedjes van de
Engelse Lily Allen: The fear en Fuck you. Allen
klinkt verleidelijk als Lolita, onvast als een
dronken straatmeid, krengerig als een school-
meisje. Ze zingt met veel lucht, of juist venijnig
in haar geacteerde Cockney-accent. McFadden:
„Ook zij kan zingen, ze wisselt van stemgeluid
zoals ze van schoenen wisselt.”

Uit deze steekproef blijkt: niet alleen is ‘goed
zingen’ geen vereiste in popmuziek, zelfs dege-
nen die het kunnen, komen er niet altijd voor
uit. En vals zingen heeft een functie. Roosbeefs
onvaste toonzettingen zijn manieren om een
identiteit uit te drukken. Liever profileert
Roosbeef zich als nonchalant poëet, dan dat ze
pronkt met vakkundigheid. Waarschijnlijk
omdat de rol van ‘underdog’ haar beter past
dan die van winnaar – net zoals Roos Rebergen
zich in de songteksten graag presenteert als
versmaad en afgewezen.

Als popzangers met hun stem een eigen
identiteit kunnen kiezen, is de pophistorie ook
te bezien als een reeks geslaagde rollen. Bob
Dylan als snerpende priester, Kurt Cobain als
koppig nihilist, Björk als kobold, David Byrne
als stadse neuroot. Sommige zangers hebben
zelfs meer mogelijkheden, bleek onlangs bij
Alex Turner, de voorman van de Britse band
Arctic Monkeys, die sinds 2005 succes heeft met
opgewonden gitaarliedjes als I Bet You Look Good
On The Dancefloor. Hij zingt hier alsof hij wordt
achtervolgd door hooligans: razendsnel, bui-
ten adem en met felle maar wankele noten. Na-
dat de Arctic Monkeys wereldberoemd waren
geworden, richtte Turner samen met zijn
vriend Miles Kane nog een groep op, The Last
Shadow Puppets. Zoals te horen op de cd The
Age Of The Understatement (2008), spelen ze lied-
jes met de metalige sound van de jaren zestig
en weelderig orkestrale arrangementen. En,
verrassing, Turner bleek ook te kunnen zingen
als de idolen van weleer, als Engelbert Humper-
dinck en Gene Pitney, met een gracieuze dictie
en bronstig vibrato.

Een vocale transformatie lag ook aan de basis
van het succes van de Amerikaan Justin Vernon,
alias Bon Iver. Bon Iver was een van de ontdek-
kingen van het afgelopen jaar, dankzij zijn de-
buut-cd For Emma, Forever Ago (2007). Het pu-
bliek viel voor Vernons hoge falsetstem die ijl
door de akoestische liefdesliedjes zwierf. Toen
Vernon een paar jaar eerder nog in een grunge-
band zong, met gruizige stem, bleef het succes
uit. Vervolgens liep zijn relatie stuk en trok Jus-
tin Vernon (28) zich terug op het platteland. In
zijn eentje nam hij een aantal liedjes op. Die
nummers zouden de basis worden voor For Em-
ma, Forever Ago. Het verschil met de muziek die
hij vroeger maakte, zei Vernon, was zijn manier
van zingen: die was veranderd van diep en
mannelijk in hoog en breekbaar. Die stem, van
een man die een vrouw nadoet, in combinatie
met de teksten over zijn gebroken hart, bracht
de boodschap over: nu hij zijn geliefde niet
meer had, probeerde hij haar vocaal te benade-
ren. Dit vergeefse streven bleek zo herkenbaar
dat Vernon al gauw een ster was.

Zo gebruiken zangers hun stem als instru-
ment om een gedaantewisseling te suggereren;
wat Lady Gaga doet met kleding en kapsels,
doen Bon Iver en Alex Turner met hun manier
van zingen. Zangeressen met een vijfde ver-
snelling, als Esmée Denters of Beyoncé, berei-
ken hoge plaatsen in de hitparade; op een festi-
val als Lowlands zien we vooral zangers en zan-
geressen die met minder versnellingen uit de
voeten kunnen. Daar staan ze, al klinkt hun
stem nog zo vals of onvast, en moeten ze
schreeuwen om boven de muziek uit te komen.

De muziek van Lily Allen, Alex Turner, Roos-
beef en Bon Iver is kleurrijk en opwindend. En
dat een zanger op deze manier zijn eigen signa-
tuur kan bepalen, is een bevrijdende gedachte.

HOFLAND

John en Dick

O
pnieuw is John Dil-
linger de held van
een film, Public Ene-
mies van Michael
Mann, met Johnny
Depp en Christian

Bale in de hoofdrollen. Als u niet
meteen wist wie Dillinger is, valt u
dat niet kwalijk te nemen. De gang-
ster heeft zijn triomfen en tragisch
einde beleefd aan het begin van de ja-
ren dertig (v.d.v.e.) Toen was hij be-
halve Publieke Vijand nummer één
ook een volksheld, een soort Robin
Hood, een legende. Later heeft hij Al-
fred Mazure nog tot een avontuur
van Dick Bos geïnspireerd, Chicago,
verschenen in 1941. En nu dus weer
een film.

Wie zich goed wil voorbereiden,
raad ik aan even op YouTube te kij-
ken naar een meeslepende documen-
taire van David Flitton e.a. Die duurt
ongeveer een kwartier, is opgebouwd
uit filmfragmenten uit die tijd,
wordt begeleid door een zakelijk ge-
sproken verklarende tekst en af en
toe melancholieke muziek, blues.
Daar gaat de wereld van de jaren der-
tig open, de eerste jaren van de Grote
Depressie. Alles is in zwart-wit. Je
ziet J. Edgar Hoover, hoofd van de
FBI, een persconferentie geven. Er
wordt flink met machinegeweren ge-
schoten. De mannen dragen gleuf-
hoeden, het straatbeeld met de elek-
triciteitsmasten, de gevelrijen, de au-
to’s, de krantenkoppen met het sen-
sationele nieuws waarop af en toe
wordt ingezoomd, alles is achter-
haald en toch is het ook nog herken-
baar, voelbaar dichtbij.

In gangsterfilms is het de bedoe-
ling dat na een lange worsteling het
Goede wint. Dat is officieel de politie,
die recht en orde verdedigt, in het be-
lang van de fatsoenlijke maatschap-
pij. En de gangsters van de jaren
twintig en dertig, de bootleggers en de
h ij a ck e r s , de dranksmokkelaars en de-
genen die in de tijd van het alcohol-
verbod de smokkelaars weer overvie-
len, waren meedogenloze boeven. De
bankrovers idem. Al Capone, Ma Ba-
ker en haar familie, je zou ze niet als
buren willen hebben.

Hoe komt het dan dat ze, na hun
gerechte straf te hebben gekregen of
– zoals in het geval van John Dillin-
ger – tientallen jaren na hun dood,
telkens weer als helden in populaire
films kunnen optreden? Misschien
omdat in ieder ordelievend mens een
rebel schuilt, iemand die er genoeg
van heeft vijf dagen per week van ne-
gen tot vijf te werken, dan aan het
warme eten te gaan en ten slotte een
beetje televisie te kijken? Lees het Ro-
verslied van Woutertje Pieterse erop
na. Dat liegt er niet om. Is er een kans
dat Woutertje zich tot een gangster
zou hebben ontwikkeld? Ik denk het
niet. Multatuli was de vleesgeworden
r e ch t va a r d i g h e i d .

Maar de sympathie voor de rebel
blijft, ook als hij het pad van de mis-
daad kiest. Lang terug in de vorige
eeuw opereerde in Nederland een
‘meesterkraker’, Aage M., die bij het
openen van andermans brandkasten
een thermische lans gebruikte, een
soort snijbrander. Ook daardoor
werd Aage legendarisch. Ten slotte
werd hij gearresteerd. De Telegraaf
wijdde er een hoofdartikeltje aan
waaruit ik me deze zin herinner. ‘On-
danks alles kunnen wij hem een ze-
kere bewondering niet ontzeggen.’

Dick Bos is de uitzondering. Onbe-
twijfelbaar staat hij aan de kant van
de orde en de deugdzaamheid. Maar
hoe. Hij stoort zich aan geen enkele
regel. Jiujitsuend, met karateslagen,
een machinegeweer, in een raceauto,
op alle bovenmenselijke manieren
weet hij zich te handhaven en het
Kwaad te verslaan. Bos is de complete
rebel in dienst van de deugd. Tot nu
toe de enige.

H . J . A .  H O F L A N D
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De Polkedot

Zingt ze vals of zingt ze niet vals?
Zangeres Roosbeef zaait verwarring. Er
zijn meer popzangers met een onvaste
stem en dat staat hun succes niet in de
weg. Vals zingen kan heel effectief zijn.

H E S T E R  C A R VA L H O

De Duitse kunstenaar
Sigmar Polke is een
tovenaar, alles wat hij
aanraakt wordt beeld.
In zijn grafiek neemt
de rasterpunt vele
gedaantes aan.

J A N N E K E  W E S S E L I N G

MUSEUM LUDWIG TOONT GRAFIEK VAN SIGMAR POLKE

O
p de allereerste televisiebeelden
die ik me herinner, loopt een
vrouw met een grote kinderwa-
gen door een park. Het is eind ja-
ren vijftig, ik was een jaar of vier.
De vrouw had kort donker haar

en ze droeg een jurk met een wijde rok, licht van
kleur, net als de kinderwagen. Jurk en kinder-
wagen staken af tegen de donkere struiken op
de achtergrond. Er viel zonlicht door het gebla-
derte op het gras. Het trillerige beeld bestond
helemaal uit licht en schaduw, in tonen van
grijs. Het was ongelofelijk mooi.

Die beelden kwamen terug toen ik op de ten-
toonstelling van Sigmar Polke voor foto’s van
een tafelvoetbalspel stond. Vier identieke
zwart-wit foto’s, afgedrukt op vier vellen licht-
gemarmerd papier van 63,8 bij 84 centimeter in
verschillende grijstinten: echt grijs, geelachtig,
groenig en blauwig grijs. De foto is van bovenaf
genomen, je kijkt op twee staven met voetbal-
lers die zwarte schaduwen werpen op de bodem
van de bak. De staven lopen verticaal door het
beeld, net als de witte middenlijn. Licht en don-
ker, horizontalen en verticalen, en een cirkel
van de bal, meer niet.

Het beeld is onscherp en zit vol met strepen
en krassen. Polke maakte van de oorspronkelij-
ke foto een afdruk op papier, verfrommelde het
papier en streek het met de hand weer glad. Dit
fotografeerde hij vervolgens, en liet de foto in
offset afdrukken op gemarmerd papier. De
kreukels zijn vooral goed te zien in de lichtre-
flecties op de zwarte, rechtopstaande rand van
de bak.

De herinnering aan de oude, flikkerende tele-
visiebeelden werd ongetwijfeld opgeroepen
door de wazigheid van de foto, de grove korrel
van de druk, het vlekkerige patroon van het pa-
pier, de schaduwen en de vele grijstonen. En
door de geheimzinnigheid van de foto, waarvan
de betekenis onduidelijk is. De titel las ik pas la-
ter: Fernsehbild (Kicker) I (1971), ‘televisiebeeld’,
maar ook ‘beeld dat uit de verte wordt gezien’.
Een Ti s ch k i ck e r is een tafelvoetbalspeler.

In het grafische werk van Polke (1941, Oels,
Silezië) is de werkelijkheid nog wel te herken-
nen, maar als het ware op afstand. De fotografi-
sche opname die er aan ten grondslag ligt, is in
zoveel achtereenvolgende stadia bewerkt en ge-
kopieerd dat het beeld van zijn oorsprong ver-
wijderd is. De afbeelding toont een andere en
ongekende werkelijkheid. Polke is bezeten van
het produceren, reproduceren en vermenigvul-
digen van beelden. Hij is een tovenaar, alles wat
hij aanraakt, wordt beeld. Het is een spel dat
geen einde kent en dat hij met een enorme lust
en virtuositeit speelt.

Hoewel Polke in de eerste plaats bekend is
als schilder, is de grafiek in zijn oeuvre geen bij-
zaak. De twee disciplines liggen in elkaars ver-
lengde. In beide gevallen gaat het hem om de re-
latie tussen afdruk en origineel, en tussen beeld
en vermenigvuldiging. Het gegeven van de
technische reproduceerbaarheid zélf is wat hem
interesseert. Ook in zijn schilderijen past Polke
reproductietechnieken toe, bijvoorbeeld met
sjablonen en stempels. En motieven uit het gra-
fische werk herneemt hij in zijn schilderijen, en

andersom. Misschien is de grafiek van Polke
zelfs interessanter dan zijn schilderkunst. De
grafische technieken laten hem veel vrijheid tot
experimenteren, de manier van werken is speel-
ser en het resultaat dus ook.

Polkes edities, ongeveer 150 over een periode
van ruim veertig jaar, zijn nu te zien in Museum
Ludwig in Keulen. Er kunnen allerlei aanleidin-
gen zijn voor het maken van een editie: er zijn
bijvoorbeeld jaaruitgaven van museumvereni-
gingen bij, oplagen voor galeries of voor Edition
Staeck, of bijlagen bij kunsttijdschriften als Pa r -
kett. De oplagen variëren van tien tot tiendui-
zenden. Er zijn ook unica, met de hand inge-
kleurd of bij het ontwikkelen net op een andere
manier behandeld.

De favoriete druktechniek van Amerikaanse
pop-artkunstenaars was de zeefdruk. Polke, die
begin jaren zestig op de kunstacademie van
Düsseldorf zat, koos vanaf het begin voor offset.
Zeefdrukken doet hij alleen bij kleine oplagen.
Offset is de goedkoopste techniek bij grotere
oplagen en geldt daarom als een ‘democrati-
s ch e ’ manier van kunst produceren. Grafiek van
Polke was in principe voor iedereen bereikbaar.
Nu levert zijn oudere grafiek veel geld op.

Freundinnen I en Freundinnen II (1967, beide
zo’n 50 bij 60 cm) horen tot de vroegste offset-
drukken, de ene in zwart-wit, de andere inge-
kleurd met waterverf. Het is een uitvergrote
modefoto van twee modellen in polkadot biki-
ni. Het puntraster hangt over het beeld als een
voile waaruit de twee vriendinnen opdoemen.
Prachtig hoe de stippen van de bikini’s en het
raster op elkaar inwerken. Het beeld is, net als
Fe r n s e h b i l d , helemaal licht en schaduw, in het
ene geval met een beetje kleur.

De stip van het puntraster is zo’n beetje Pol-
kes handelsmerk geworden. Po l k e d o t zou je kun-
nen zeggen. Zijn hele oeuvre draait om de foto-
grafische techniek. Offset is fotografische re-

productie. Het omzetten van de foto in offset-
druk is bij Polke een betoverende transformatie.
De drager, dat wil zeggen de ondergrond met
structuur en patroon van papier, het raster, de
korrel van de foto – alles is even belangrijk als de
afbeelding. Net als bij een schilder die de verf
zelf goed zichtbaar wil laten zijn.

Polke gebruikt de rasterpunt zoals de schil-
der zijn kwast: de punt brengt het beeld voort.
Een mooi voorbeeld is de bijlage in vierkleuren-
druk voor het Magazin van de Süddeutsche Zeitung
van 17 november 1995, 33 bladzijden met 17 af-
beeldingen, getiteld Kugelsichere Ferien, Kogel-
vrije Vakantie. Alle mogelijkheden om het raster
te manipuleren, zijn benut: uit elkaar getrok-
ken, samengeperst, verdraaid, gespiegeld, of ge-
sleept zodat lange vegen ontstaan. En de punten
nemen veel gedaantes aan, van abstracte motie-
ven tot slangenhuid, van ronde kogels tot ci-
troenen en braadworsten. Ook een recent werk,
Eisberg, laat zien hoe briljant Polke is in het tech-
nisch manipuleren van het raster.

Polke houdt van de mythe van het kunste-
naarschap. Op allerlei manieren ironiseert of
ondermijnt hij die mythe. Door een banale pro-
ductiemethode als offset te kiezen. Of door het
idee van inspiratie te relativeren. Polke houdt er
ook van om als alchemist op te treden. Zijn ate-
lier – met telescoop, microscoop, donkere ka-
mer, fotokopieerapparaten, videocamera’s, dia-
apparaten en wat al niet – is het laboratorium
waar hij zijn experimenten uitvoert. Jarenlang
had hij een assistente in dienst die chemicus was
en Polke hielp bij het ontwikkelen van fotogra-
fische technieken. De alchemisten zochten naar
een verbinding van zwavel en mercurius die het
geheim van de schepping zou ontsluieren. Polke
probeert beelden van een andere, occulte wereld
te vangen op de gevoelige filmemulsie. Als het
zo uitkomt met behulp van LSD en andere
geestverruimende middelen, zoals sommige
psychedelisch aandoende werken laten zien.
Magische praktijken, chemische experimenten,
pseudowetenschap: alles stelt Polke in het werk
om beelden te genereren. Zijn honger is onstil-
b a a r.

Ieder onderwerp dat Polke kiest, is aanleiding
tot een spel van metamorfose, transformatie,
transpositie, tot over de grenzen van het zin-
tuiglijk waarneembare heen. Hij is zo getalen-
teerd dat zijn werk alle kanten uitvliegt, on-
grijpbaar blijft en toch betekenissen oproept. In
2000 maakte hij een stempel met de tekst: Das
kann doch kein Motiv sein, met daaronder een
amoebe-achtige vlek met rare sliertjes. Ja, bij
Polke kan ook dat een motief zijn.

Sigmar Polke, ‘De edities’. Museum Ludwig, Heinrich-
Böll-Platz, Keulen. Tot 27 sept. Di t/m zo 10-19 u, eer-
ste do van de maand tot 22 u. Inl. www.museen-
koeln.de
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Sigmar Polke:
Experiment III, 1999
Zeefdruk op
S ch o e l l e r s h a m m e r-
Karton, 70 x 100 cm
Edition Staeck,
H e i d e l b e rg


