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Hoera

Op een onbewaakt ogenblik thuis keihard meebrullen
met je favoriete cd. Je lekker laten gaan in een van de
vele popkoren die Nederland telt. Of als potentiële
popster je kunsten vertonen op tv, met soms
vernietigend jurycommentaar. Heel Nederland zingt,
zo ook reportageredacteur Ineke.

Luidkeels in de auto, op de fiets, in bad, in het bos en in
de kroeg. Ik ben dol op zingen. Sinds een jaar zing ik
ook bij een popkoor en daarmee is er een ambitie in mij
aangewakkerd. Ik wil in de spotlights. Wat best gênant
is, want zo geweldig zing ik nou ook weer niet. Vaak
klinkt mijn stem zwakjes of schiet alle kanten uit. Dat
irriteert me dan zo dat mijn lol even weg is.
Jan Kortie wil mensen laten zingen. “Het verlangen om
mensen aan het zingen te krijgen, heeft altijd in me gezeten,” legt hij uit. “Als puber zat ik op feestjes het
liefst achter de piano om met z’n allen te zingen. Ik was
onzeker, net als andere pubers, maar hiermee kon ik
mezelf waarde geven. Pas jaren later - ik werd eerst
economieleraar - deed ik er beroepsmatig iets mee.
Toen zag ik dat dit mij te doen stond. Mensen die bij mij
komen zingen, zie ik levendig en blij worden.”
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Jan is ervan overtuigd dat je van zingen
gelukkiger wordt. Iedereen wil zingen,
beweert hij. Het lastige is dat onze persoonlijkheid ons vaak in de weg zit. Met
het aanheffen van de eerste noot zet zich
een stroom van gedachten in beweging;
oordelen, twijfels, angsten en verwijten
over dat zingen. Daar wil Jan ons van
verlossen door middel van wat hij noemt
‘stembevrijding’. Dertig jaar geleden gaf
hij zijn eerste workshop, onlangs verscheen zijn boek Jouw ziel wil zingen.
Jan leert mensen zingen vanuit hun
hart, van binnen naar buiten. Brigitte
Kaandorp volgde een paar lessen en vertelt daarover in Jans boek: ‘Sindsdien

(en na wat oefening natuurlijk) zing ik onbekommerd
de sterren van de hemel en heb ik ook geen zin meer
om te zeggen dat ik niet kan zingen. Ik zing namelijk
gewoon op mijn manier. Punt.’
Ik zing, in ‘Jan Kortie’-termen, van buiten naar binnen. Andersom zingen, van binnen naar buiten, zou
beter zijn. Kan Jan mij leren op míjn manier te zingen
en daar plezier in te hebben? Het is het proberen waard.

Blijmoedig tekortschieten

Hier zit ik dan, in de Haagse Vredeskapel waar Jan een
workshop geeft. Ik had hooguit een stuk of tien deelnemers verwacht. Een veilig clubje. Maar stembevrijding leeft, getuige de opkomst van zo’n vijfendertig
personen, vooral vrouwen. We zitten in een grote kring
en bekijken elkaar. Wie zijn die anderen? Met welk doel

komen zij hier? Wat staat ons te wachten?
Jan blijkt een zachtaardige man. Hij
straalt iets kwetsbaars uit en tegelijk een
strijdbaar optimisme. Dat maakt dat hij
snel het vertrouwen wint. Jan begint
met een korte oefening. Stevig staan, de
schouders optrekken en met een diepe
zucht loslaten. “Dat geluid van die
zucht,” zegt Jan, “dat is je basis. Ga van
daaruit maar op zoek naar een klank die
gemakkelijk komt. Je voelt het in je
keel.” Mijn geluid is veel lager dan ik
dacht. Een typisch vrouwenverschijnsel
noemt Jan dat. “Vrouwen praten vaak
met hun kopstem. Sommigen realiseren
08 | 11
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zich niet eens dat ze dat lagere deel van
hun stem hébben. Terwijl dit lage deel
wel bruikbaar is om je stem meer stevigheid te geven en contact te maken met je
onderlichaam. Waar het om gaat is: durf
je écht je eigen kracht te beleven?”
Bij de volgende oefening moeten we ons
zingend aan elkaar voorstellen. “Ik ben
Ineke,” fluisterkraak ik. De vrouw tegenover me lacht me welwillend toe.
Wat gek, er komt bijna geen geluid uit
mij. Om mij heen klinkt een bonte variatie aan stemmen en melodieën. Geleidelijk krijg ik meer volume, maar ik heb
nog nooit zo vals gezongen! Jan spreekt

wondert, maar omgekeerd kan zij niet zingen zoals jij!
Zij kan niet jouw verhaal vertellen op jouw manier.”

Er is geen goed of fout

Jan werkt vanuit een aantal basisprincipes. Eenvoud is
er een van. Jan wil het onderscheid opheffen dat
bestaat tussen geluid maken en zingen. Praten kan
iedereen, maar zingen ook, vindt Jan: “Zingen is een
volstrekt natuurlijk iets. Ik help mensen alleen over
een drempel.” Een ander belangrijk begrip in de stembevrijding is ruimte. Jan: “Zingen is ruimte geven aan
wat er al is. Je maakt een geluid - je zegt bijvoorbeeld
het woordje ‘ai’ - vervolgens breid je dat uit in klank,
et voilà: je zingt!” Verder is loslaten van belang. De
controle durven opgeven. En tot slot het uitgangspunt:

Ik sta naast Jans piano en loer de zaal in.
Vijfendertig hoofden kijken vol verwachting naar mij
troostrijke woorden. Stembevrijding
draait om ‘blijmoedig tekortschieten’,
legt hij uit. “Als je maar het beste geeft
wat jij op dat moment te bieden hebt.
Aanvaard en omarm dat wat er is. Dat is
natuurlijk moeilijk, want je wilt klinken
als jouw favoriete zangeres en ergert je
wanneer jij anders klinkt. Jij kunt weliswaar niet zingen zoals de ster die je be-

Ruim 1,6 miljoen Nederlanders hebben
zingen als hobby • Zingen is goed tegen
stress • De mens kon eerder zingen dan
praten • Mensen die stotteren kunnen
vaak wel probleemloos zingen • Een taal
leren gaat gemakkelijker als je zingt
• Tv-tip: elke donderdag om 21.30 uur bij
de NCRV op Nederland 1: de Nederlandse
dramaserie Levenslied

Weetjes
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er is geen goed of fout. Jan: “Het ene geluid voelt of
klinkt lekkerder dan het andere, maar bij stembevrijding is er geen normering van buitenaf.”

Ai, ai, ai

Terug naar de praktijk van de workshop. Als iedereen
zich warm heeft gezongen, vraagt Jan een aantal vrijwilligers. Ik stap naar voren. Mijn hart begint wild te
bonzen, mijn knieën spelen tikkertje. Waarom doe ik
dit? “Mensen doen stembevrijding uit verlangen,” is
Jans ervaring. “Verlangen naar vrijheid, contact, herkenning, erkenning, om te ontdekken wat ze nog meer
in zich hebben. Kortom: het verlangen om te leven!”
Het is de bedoeling dat ik hardop ga klaagzingen met
alleen de tekst ‘ai’. Zo lang en hard als ik nodig vind.
“En denk nou niet: dat kan ik niet of ik heb niets te
klagen,” raadt Jan mijn gedachten. “Desnoods klaag je
dáárover. Neem waar hoe dit ongemak voelt en geef
geluid aan wat er in je leeft.” Ik sta naast Jans piano en
loer de zaal in. Vijfendertig hoofden kijken vol verwachting naar mij. Toe maar, knikt Jan, begin maar.
Dus. Iemand kucht. Daarna stilte. Ik durf niet. Maar ik
wil wel. De kring kijkt nog steeds naar mij. Ik sluit mijn
ogen. Dit is afschuwelijk, ik moet iets doen. Maar ik
kan helemaal niet zingen! Een geluid. Laat ik beginnen
met een geluid. ‘Ai?’ piep ik. Het klinkt nietig, precies
zoals ik me voel. De kring piept mij na: ‘Ai?’ Ze doen in
elk geval mee. Maar nog steeds is het eng. Ik probeer

mijn angst uit te drukken. ‘Ai... Ai...’ Mijn toehoorders
begrijpen me, ze zeggen exact hetzelfde. Ik haal dieper
adem en geef wat meer kracht aan mijn klagen. De
kring antwoordt weer en het voelt alsof ik over een
startbaan race, steeds harder en… los! Nu kan ik het alleen. Kennelijk voelt de kring dat ook, want niemand
zingt me meer na. Een golf aan gedachten overspoelt
me en ik reken af met ze allemaal. Ik sta te piepen als
een klein kind. Ai! Het is om je te schamen... Aiai! Ik
wil niet zo bedeesd zijn. Aiaiai! Mijn geluid groeit. Mijn
stem wordt lager en harder, steeds harder. ‘Wat doe ik
die mensen aan?’ schiet door me heen, maar er is geen
houden meer aan. Jan volgt me met zijn pianospel,
zweept me op. Ik heb verdorie zo veel talenten en ik ben
een sterke vrouw! - Ai-ai, ai-aaaai, wwrrraauwww! Dus
het moet maar eens uit zijn met dat kleinzielige gedoe.
- AI AI AI, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIII! “Jaaah,
heel mooi!” roept Jan. Ik wist niet dat ik zo’n gigantisch geluid in me had. Of wist ik het wél, diep van
binnen? Na nog een paar flinke uithalen is het goed geweest. Ai, besluit ik met een zucht. Twee, drie tellen is
het stil en dan barst het applaus los. Ik voel een mengeling van schaamte en trots, verhouding 1 op 3. Ik heb
mezelf overwonnen en aan een gezelschap van mensen
mijn diepste gevoel van dat moment laten zien. Zij
hebben dat aanvaard, erkend, er zelfs van genoten.

Onbedwingbaar verlangen

Wat gebeurde er nou allemaal? “Je liet de controle los,”
legt Jan naderhand uit. “Jouw kracht en vitaliteit werden voelbaar. Dat was een nieuwe ervaring voor je, een
overweldigend fysiek proces. Als jij loslaat, hangen wij
aan jouw lippen. Je liet je diepste ziel zien en dat is veel
interessanter om naar te luisteren dan een technisch
volmaakte zang. Als het eerlijk is, ontspant de stem
zich en klinkt het nog mooier ook. Waarschijnlijk heb
je een verlangen aangeboord dat zich niet laat onderdrukken,” voorziet Jan. “Het is alleen nog zoeken naar
de vorm. Wanneer je vaker op deze manier zingt,
wordt het een deel van jouw systeem. En zelfs al zou je
nooit meer zingen, het verlangen zal blijven bestaan.”
Jan heeft gelijk. Ik zing vaker dan ooit. Ik verdiep me in
een lied en ga na wat ik erbij voel. Vanuit dat gevoel
probeer ik het te zingen. Mijn man speelde laatst gitaar
met een vriend die lachend opmerkte dat hij met zingen ‘de schaamte voorbij’ was. Dat wil ik ook. Nu zing
ik bij hen de achtergrondpartijen en af en toe een heel
nummer, met rode wangen van opwinding, in onze
eigen huiskamer. Ik sta mezelf toe mijn verlangen te
volgen en probeer mijn zelfkritiek te negeren. Het gaat

Doe ook de workshop
stembevrijden!
Ook ervaren hoe het voelt om vanuit het diepst van uw hart te
zingen? Meld u dan aan voor een workshop stembevrijden met
Jan Kortie. Leuk om aan deel te nemen met koorleden of
vriendinnen.
De workshop duurt van 13.30 tot 16.30 uur en u wordt ontvangen met een heerlijke lunch. De kosten bedragen € 55, inclusief
lunch, koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.

•

Waar? Op 31 maart 2011 in De Kamers, Huis voor Cultuur en
Ontmoeting in Amersfoort. Aanmelden via www.dekamers.nl
Op 5 april 2011 in De Roos, Centrum voor Persoonlijke &
Spirituele Groei, gelegen aan het Vondelpark in Amsterdam.
Aanmelden via www.jankortie.nl
Voor meer informatie: www.jankortie.nl

•

te ver om te zeggen dat ik geniet van de
valse klanken die nog geregeld voorbijkomen, maar ze weerhouden me er niet
langer van om door te zingen. Zelfs niet
in het bijzijn van anderen. Net nog: ik
sta zingend bij de koffieautomaat als er
een collega aankomt. “Jij kunt zingen,”
stelt zij vast en verzucht: “Het lijkt me
heerlijk, maar ik kan het niet.”
“Iedereen kan zingen!” lach ik, maar ze
loopt hoofdschuddend weg. Weer een
klantje voor Jan.
tekst: ineke van lier. fotografie: corbis.
illustratie: sanne van winden

Eerst lezen, dan zingen

Het boek van Jan Kortie, Jouw ziel wil zingen, over
de vreugde van stembevrijding, vormt een goede
aanzet om uw eigen manier van zingen te onderzoeken en uit te breiden.

€ 4 korting

Met deze bon krijgt u € 4 korting op Jouw ziel wil zingen, over
de vreugde van stembevrijding van Jan Kortie (ISBN
9789025960865). U betaalt dan geen € 19,90, maar € 15,90. De
actie is geldig in de boekhandel van 18 februari tot 18 mei 2011.
Actienummer: 901-84772
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