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Stem  expressie

In een groot hoog gebouw, 

in de grote ‘hoge’ stad Den 

Haag ontmoet ik Marius. Een 

man die zijn stem naar een groots en hoog 

niveau getild heeft. Zijn woorden klinken 

als die van de pastoor waar ik vroeger met 

volle aandacht naar kon luisteren, niet 

zozeer naar zijn verhalen, maar meer nog 

naar de zachte, ronde, volle klanken die 

net als nu, de totale ruimte vullen. Marius 

Engelbrecht is docent stemexpressie en 

met hem ga ik het straks hebben over het 

wonder dat de stem heet. 

Wat is stemexpressie?

Stemexpressie is een vorm van omgaan 

met je stem die je ziel blootlegt om zo te 

komen tot persoonlijke groei. Dit gebeurt 

door middel van geïmproviseerde zang, 

oerklanken of woorden zonder betekenis, 

enkel beladen met gevoel. Het werkt be-

Je kunt op veel manieren werken aan je bewustzijn. Van lekker 

zweverig tot down to earth. Van de meeste stromingen heb je vast 

wel eens gehoord. Maar wat ze nu precies inhouden? Onkruid geeft 

je de ‘wie-wat-waars’ van een aantal van deze methoden. 
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vrijdend om op deze manier met je stem 

bezig te zijn. Oud zeer kan loskomen en 

via deze weg oplossen.

Wie ontwikkelde stemexpressie? 

Stemexpressie is al eeuwenoud. Sjama-

nen, indianen en ook de oude Grieken 

gebruikten de stem al op een soortgelijke 

manier. Ze zongen om in trance te komen 

en om vanuit die staat tot heelheid en he-

ling te komen. Men geloofde dat wanneer 

je in trance was, de goden tot je kwamen. 

Stemexpressie in de huidige vorm vindt 

zijn oorsprong in de wereld van het 

theater. 

Hoe werkt stemexpressie

Je begint bij stemexpressie eerst met 

lichaamswerk, ademhalingsoefeningen 

en vervolgens pas met het gebruik van 

de stem. Door het lichaamswerk kun je 

je hele lichaam uiteindelijk als klankkast 

gebruiken en de ademhalingsoefeningen 

zorgen voor een optimaal gebruik van de 

stem. Het klinken begint vaak met lange 

makkelijke tonen zoals ‘oooo’, vervolgens 

worden daar toonhoogtes aan toege-

voegd en ontstaat er een lied, waarna je 

door middel van oefeningen kunt gaan 

variëren. Om stemexpressie te mogen 

volgen hoef je niet te kunnen zingen. Er 

zijn geen klanken of ritmes waar je je aan 
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dient te houden, je klinkt enkel je eigen 

lied of verhaal. Je leert voelen waar jouw 

klank zich bevindt, wat je klankkleur is, de 

toon, het volume, trilling en met die ge-

gevens ga je aan de slag. Je kunt bijvoor-

beeld verdriet in je stem horen, voelen 

dat je klank niet lager komt dan je borst 

of niet verder dan een paar centimeter 

van je mond, waardoor de boodschap de 

ander moeilijk bereikt. 

De trainer aan het woord

Van jongs af aan is Marius Engelbrecht al 

gefascineerd door primitieve zang. 

Marius: “Ik werd er door ontroerd en 

kreeg een soort heimwee  als ik het 

hoorde. Wanneer ik bijvoorbeeld indianen 

hoorde zingen in cowboyfi lms, kon dat 

nog dagen in mijn hoofd zitten.” Na de 

middelbare school koos Marius voor het 

toneel, maar omdat hij stotterde werd 

dat geen succes. In plaats daarvan heeft 

hij veel geregisseerd en werd hij docent 

drama. Uiteindelijk besloot Marius om 

mensen te gaan begeleiden. Hij volgde 

verschillende cursussen en opleidingen, 

waaronder hypnotherapie. Marius: “Zon-

der dat ik het echt doorhad, verwerkte ik 

veel van wat ik geleerd had uit verschil-

lende cursussen en studies in mijn huidige 

werk, stemexpressie.” 

Losser en moediger

Marius: “Stemexpressie heeft me veel 

gebracht. In mijn pubertijd zat ik volledig 

op slot, ik stotterde en was onzeker. Door 

stemexpressie ben ik veel losser en moe-

diger geworden, daarnaast heeft mijn 

werk me ook laten zien hoe mensen kun-

nen stralen. Ik zie hoe het klinken mensen 

vleugels geeft en krijg vaak te horen dat 

het leven veel gemakkelijker wordt met 

stemexpressie. Zo was er een keer een 

man die naar een open dag kwam en ei-

genlijk niets wilde weten van stemexpres-

sie, of in zijn woorden ‘dronken gebral’. 

Toch deed hij mee met de oefenles. Een 

tijd daarna ontmoette ik hem weer en 

vertelde hij hoe hij een paar dagen na de 

oefenles voor het eerst in heel zijn leven 

uitbundig had staan dansen.” 

Tijdens stemavonden wordt er ook alleen 

gezongen. Marius nodigt je uit om de 

kring in te stappen en boven de rest uit te 

klinken. Marius: “Een mooi voorbeeld 

van zo’n eigen lied is het verhaal van een 

vrouw die altijd haar mond heeft moeten 

houden en in elkaar geslagen werd bij 

alles wat ze verkeerd deed. Verschillende 

keren kwam ze naar het midden toe, maar 

kwam er geen geluid uit. Die ene keer 

dat ze weer in het midden van de kring 

stond en haar eigen lied uiteindelijk wel 
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naar buiten 

kwam, vol 

spanning en 

angst, was 

ontroerend. 

De hele 

groep stond 

met tranen 

in de ogen. 

Het enige 

wat ik op 

zo’n moment 

zeg is: ‘doorklinken, doorklinken’ .”

Jabbertalk

Marius Engelbrecht heeft verschillende 

methodes ontwikkeld die allemaal onder 

de noemer stemexpressie vallen. Zo is er 

de oerzang, bekkenstem, helende stem 

en Jabbertalk. De eerste drie verraden 

al enigszins wat ermee bedoeld wordt, 

maar bij Jabbertalk is het moeilijk je een 

voorstelling te maken. Marius antwoordt 

daarop: “Gabalawoessh kala sin jezoe 

banjong. Het is een taal zonder bestaan-

de woorden, die ik gebruik om mensen 

hun eigen verhaal te laten vertellen. 

Wanneer ik oefeningen uitleg tijdens 

een Jabbertalk-avond, doe ik dat ook in 

Jabber. Je hoofd begrijpt het na een uurtje 

namelijk niet meer, waardoor het spreken 

en begrijpen van deze wartaal vanuit je 

hart gebeurt. Toen ik hier voor het eerst 

mee experimenteerde was ik verbaasd 

hoe open je er van wordt en hoe lang het 

in de weken erna nog doorwerkt in je lijf 

en leven.”

Stemavond

Bij hoge uitzondering mag ik als buiten-

staander aanwezig zijn bij een stema-

vond. Langzaam druppelt de zaal vol. 

Een man vertelt vol trots dat hij moge-

lijk stemexpressie mag gaan geven in 

Portugal. Marius legt uit dat deze man 

de jaartraining heeft gevolgd. Net als 

hem gebruiken heel veel oud-studenten 

stemexpressie nu in hun huidige werk, 

bijvoorbeeld in presentatietrainingen, bij 

longpatiënten, kinderen en ga zo maar 

door. Wanneer de groep compleet is en 

het klinken begint, valt alles op zijn plek. 

Ook ik, als aanschouwer, voel de emotie 

die het klinken met zich meebrengt. Kip-

penvel komt op mijn armen te staan en 

de ronde tonen klinken zo overweldigend 

dat ik het er warm van krijg. 

Op weg naar huis ga ik zelf eens kijken 

hoe het voelt om te klinken. Marius heeft 

verteld dat iedereen het kan, je klinkt 

simpelweg je eigen lied. Maar in de auto 

merk ik dat er nog wel wat aan mijn lied 

geschaafd kan worden. Ik herinner me de 

woorden van Marius: “Het hoeft niet mooi 

te zijn, maar het is wel mooi hoor!” Hmm… 

misschien moet ik toch maar eens een 

lesje nemen. 

naar buiten 

spanning en 

ontroerend. 

groep stond 

zo’n moment 

Een oefening voor thuis
Begin met het klinken van de letter ‘aaa’. Voel waar 

de klank zich in je lichaam bevindt, dat is de plek 

waar je warmte en trilling voelt. Vaak begint het in 

je wangen, je keel en borst. Probeer de klank vervol-

gens ook te voelen in je rug, je schouders en buik. 

Als het goed is kun je op deze manier uiteindelijk tot 

in je tenen klinken.
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Een roep, een schreeuw, een rauw geluid

Geen woorden maar klanken komen de kamer uit

Een zucht een traan en dan een snik

Geen woorden maar klanken die laten weten, dit ben ik

Dit is hoe ik me voel, met woorden krijg ik het niet voor elkaar

Dit is wat ik bedoel, het klinkt misschien wat raar

Maar anders dan dit ben ik niet, dit i
s mijn puurste ik

“Stemexpressie geeft mensen vleugels. 

Het leven wordt veel gemakkelijker.”
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