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Stembevrijding 1

Jongensdroom
‘Alles begint met een verlangen’, zegt Jan Kor-
tie op het zonnige terras van  Q-Factory, het 
Amsterdamse muziekgebouw waar hij kantoor 
houdt: ‘En bij mij manifesteerde zich dat op 
mijn vijftiende. Ik woonde nog bij mijn ouders 
in Eindhoven en we gingen wel eens naar con-
certen van het Brabants Orkest. Dat was mijn 
klassieke wereld. Op een keer stelde ik me voor 
dat Hein Jordans, de chef-dirigent, de Negende 
symfonie van Beethoven dirigeerde en vlak 
voor het slotkoor onwel werd. Ik zat in mijn 
fantasie op de eerste rij, sprong het podium op 
en nam het van hem over. Daar stond ik dan 

Alle Menschen werden Bruder te dirigeren. Een ode aan 
vriendschap en broederschap! Dat sprak mij als puber, 
met de onafwendbare eenzaamheid die daarbij hoort, 
enorm aan.’   

Toch was het conservatorium geen optie: ‘Ik was 
helemaal niet speciaal getalenteerd. Ik zong in het jon-
gerenkoor van de kerk en ik speelde van jongs af aan 
een beetje piano. Als er bij ons thuis een verjaardag was, 
kroop ik achter de piano om met zijn allen liedjes te gaan 
zingen. Dat heeft altijd al in me gezeten. Op schoolreisjes 
stond ik in het gangpad van de bus te dirigeren. Maar 
ik vond wiskunde ook leuk en het leek me wel wat om 
later leraar te worden. Uiteindelijk besloot ik economie 

   Jan Kortie: ‘Jouw ziel wil zingen!’

Volgens stembevrijder Jan Kortie, de vader van 
Floris Kortie die wekelijks opduikt in Podium 
Witteman, bestaan er twee soorten van zingen: 
‘Of je kunt je best doen om zo goed mogelijk 
te zingen. Of je kunt zingen wat er in jou leeft, 
moeiteloos.’ Om mensen te verleiden tot 
vrijuit zingen ontwikkelde hij een opgewekte, 
onorthodoxe benadering van zingen, die 
uniek is. Het gaat Kortie niet om methoden of 
technieken. Hij wil inspireren om ‘jezelf en je 
muziek te bevrijden uit het keurslijf van “hoe 
het hoort”. Want de trillingen van de muziek 
zijn in ons en overal om ons heen, muziek is 
de essentie van het universum, zingen is een 
volstrekt natuurlijk vermogen van ieder mens.’ In 
de woorden van Brigitte Kaandorp: ‘Jan is geen 
dirigent, geen psycholoog, geen zangleraar en 
geen zelfhulpgoeroe, maar hij weet wel hoe hij 
mensen aan het zingen kan krijgen.’ Het loopt 
dan ook al jaren storm bij Kortie’s evenementen, 
waaronder workshops,  een opleiding tot 
stembevrijder, retraites en zangavonden. 
Een gesprek met een bevlogen inspirator.  

stembevrijding
‘Dat is wat muziek voor ons kan doen: ons los
maken van de persoon die we denken te zijn en 
ons brengen bij de spirit die we werkelijk zijn.’ 
— Jan Kortie

te gaan studeren, want daar kon je alle kan-
ten mee op. Toen ik afgestudeerd was ben ik 
economieles gaan geven op een middelbare 
school. Het beviel me best, maar na een aantal 
jaren vroeg ik me af of er niet toch nog iets 
anders moest gebeuren. Ik zat in een therapie-
groep en vertelde dat ik was gaan solliciteren 
als economieleraar op een hbo-instelling. 
De groep reageerde: “Ja, dat zou kunnen, 
maar je klinkt niet erg enthousiast. Wat is nu 
eigenlijk altijd jouw jongensdroom geweest?” 
Toen vertelde ik hoe ik mezelf Beethovens Alle 
Menschen werden Bruder had zien dirigeren. 
“Als je hierover praat, ga je ineens leven!”, zei 
de groep. Ik voelde dat ik dat serieus moest 
nemen.’  

Leren improviseren
Kortie richtte een schoolkoor op en ontdekte 
dat zijn leerlingen daar even enthousiast over 
waren als hijzelf. Hij nam zangles en piano-
les in het Muziekpakhuis in Amsterdam, en 
werd daar gestimuleerd om z’n eigen weg te 
gaan.. ‘Ik was als puber al bezig om liedjes en 
popsongs na te spelen en ontdekte dat dat vaak 
helemaal niet zo moeilijk was, met een paar 
akkoorden kon je heel ver komen. Later leerde 
ik ook vrij improviseren, gewoon helemaal op 
nul beginnen. En daar ging ik ook les in geven. 
Dat doe ik nu nog steeds, zowel aan amateurs 
als aan professionals. Met name mensen die 
alleen klassiek spelen denken vaak dat ze 
alleen maar van blad kunnen spelen. Of ze nu 
zingen, viool, piano, fluit of hobo spelen, dat 
maakt voor mij niet uit. Voor hen werkt het 
heel bevrijdend om te leren improviseren. Het 
helpt je als musicus om meer open te staan en 
meer vanuit je intuïtie te kunnen opereren.’ 

 Die bevrijdende werking van improviseren 
heeft volgens Kortie alles met de  ontwikke-
ling van de hersenhelften te maken. ‘Links 
zitten vooral ontwikkelde vaardigheden, het 
ambachtelijke zeg maar, en rechts zit meer het 
gevoel. In ons (muziek)onderwijs is de misvat-
ting ontstaan dat je eerst iets moet kennen en 
kunnen, om het vervolgens pas in te vullen 
met gevoel. Het is nu eenmaal heel menselijk 
om houvast te willen zoeken. In ieder van ons 
zit een laag van ongerustheid, onzekerheid en 

angst, die maakt dat we graag teruggrijpen op 
wat we ‘kennen’. Maar als je op die manier als 
musicus begint, dan mis je de kern. Je hebt al 
die kennis en vaardigheden wel nodig, maar 
het is niet het juiste beginpunt. Dat beginpunt 
moet verlangen zijn. Vanaf het verkeerde 
beginpunt kom je ook uit bij een verkeerd 
eindpunt, want dan ben je gefocussed op wat je 
kunt en of dat wel goed genoeg is. En dan kom 
je in de vergelijking  en de beoordeling terecht 
en uiteindelijk kom je dan uit bij prestatiedruk 
en faalangst. 

Afgewezen worden door de buitenwacht doet 
pijn, dus gaan veel musici nog harder stude-
ren. Nog steeds het verkeerde uitgangspunt 
volgens Kortie: ‘Je komt bij het beoordelen  van 
buitenaf terecht, in plaats van bij het musice-
ren van binnenuit. En dat loopt uiteindelijk 
spaak, omdat het tot zenuwen, krenkingen, 
frustraties en andere psychische en fysieke 
beperkingen leidt. Als je durft te beginnen 
bij je eigen verlangen, van de binnenkant af, 
dan kom je nog steeds op een pad waarop je 
óók al je kennis en kunde nodig hebt, maar 
dan komt de muziek van binnenuit en dat 
betekent dat je minder gevoelig zult zijn voor 
zowel oordelen als applaus. Want dan gaat het 
je om de enorme  verwondering over muziek, 
de dankbaarheid dat er muziek bestaat en de 
dankbaarheid dat je überhaupt muziek kan 
maken. En dan gaat de energie stromen en 
komt er contact tot stand komt, terwijl al die 
beoordelingen ons als het ware alleen maar 
van elkaar afhouden. Pas dan ontstaan leven-
digheid, liefde en schoonheid en al dat soort 
dingen die heel moeilijk in een curriculum te 
vatten zijn, maar waar het wezenlijk natuurlijk 
wel over gaat in muziek.’

Pianobevrijdingsdag
Een keer per jaar geeft Kortie een pianodag 
aan de mensen die zijn tweejarige opleiding 
tot stembevrijder volgen. Hij heeft er al 200 
opgeleid, dus er lopen nu 201 stembevrijders in 
Nederland rond. Wat Kortie betreft is het nuttig 
als ze ook een beetje kunnen pianospelen. ‘Het 
kan namelijk best handig zijn als je met iemand 
gaat werken. Het is niet per se nodig, maar het 
kan wel heel behulpzaam zijn. Op zo’n dag zijn 
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er altijd een paar die helemaal geen piano kun-
nen spelen, maar die het wel leuk vinden. En 
dan zie je op zo’n dag zo fantastisch dat ook als 
mensen helemaal niets kunnen, er toch iets 
moois kan ontstaan. Kijk, iedereen kan met één 
vinger een toets induwen, zeker in dit compu-
tertijdperk. Maar dat is wel een vaardigheid. 
Een zeemeeuw zou het niet kunnen, maar wij 
kunnen het wel. Dus dan denken mensen eerst 
“Ja ik kan helemaal niks, ik kan veel te weinig.” 
Want mensen zijn geneigd om te kijken wat 
ze allemaal nog niet kunnen en we kunnen 
allemaal heel veel nog niet. Maar dit kunnen ze 
wel. En het punt is: met die ene vinger kun je 
al muziek maken. Geen Mozart of Beethoven 
natuurlijk, maar wel muziek in de ruimste 
betekenis van het woord.’ 

Met die ene toon komen mensen volgens 
Kortie al bijna meteen in muziek terecht. ‘Het 
wordt geen muziekstuk van een half uur, mis-
schien maar een van 14 sec. Maar het is  wel 
een muziekstuk en het kan spannend zijn 
en ook voor de luisteraar echt boeiend om te 
horen. Die ene toon en verder nog niks dan 
die ene toon en die ene vinger. Liefs nog een 
vinger in de linker hand, want daar hebben 
mensen nog iets minder greep op vaak en dat 
helpt. En dan is het echt de afwisseling van: je 
hebt maar een toon en je hebt stilte, en ritme 
en sterkte en lengte. Maar het begint eigenlijk 
allemaal met de stilte. Drukt iemand meteen 
die toets in of durft ie even adem te halen en 
de spanning op  te bouwen en ook in zichzelf 
te luisteren? Wanneer komt die toon nu eigen-
lijk? Je zou kunnen zeggen dat dat een kwestie 
van intuïtie is. Op een gegeven moment komt 
die toon en dan gebeurt er echt een wonder. 
Want het verschil tussen de stilte en die ene 
toon is gigantisch, vooral als iemand er niet 
gelijk bovenop plonst.  En dan is die ene toon 
ineens al muziek. Of niet, als iemand dit te 
‘simpel’ vindt om te doen en met zijn denken 
het proces verstoort. De vraag is vanaf die eer-
ste toon: kan je open blijven voor wat er tot je 
komt, of gaat er op  een of andere manier een 
programmaatje in je draaien dat zegt “Nou het 
moet nu wel iets gaan worden, want die men-
sen zitten allemaal te luisteren. Ik moet iets 
bereiken want het wordt beoordeeld.”  

Maar als je dat kunt loslaten, als je in die stroom van 
verwondering kunt blijven, dan kan je met die ene toon 
al wonderen beleven. Je hoort bijvoorbeeld hoe mooi je 
toon is, je geniet ervan en dan ga je hem nog een keer 
spelen om ervan te genieten. Niet om iets te  bereiken 
maar alleen maar om ervan te genieten Of iets bevalt 
je niet aan die toon, je raakt een beetje geïrriteerd en je 
gaat je irritatie in die toon leggen. Misschien raak je door 
de beperking van die ene vinger wel enorm geïrriteerd 
en dan ga je geïrriteerd die ene toon herhalen. Maar dan 
komt er wel een hele levendige stroom uit en soms komt 
er ineens per ongeluk in die irritatie een tweede toon. 
En dan is er een muziekstuk geboren wat al een melodie 
heeft snap je. Op die manier heb je een volstrekt ander 
startpunt.’ 

‘Eenvoud kan ons daarbij enorm helpen. Vorige week 
gaf ik les aan een zangeres, een conservatoriumstu-
dente, die vlak voor een belangrijk examen staat en zich 
onzeker voelde. Ze kwam voor het eerst. Prachtige stem, 
heel muzikaal, maar wel onzeker. In haar zingen tijdens 
die les hoorde ik haar veel ‘doen’, ze verloor zichzelf 
eigenlijk in haar eigen virtuositeit, omdat ze dacht dat 
dat van haar verwacht werd. Ik hielp haar naar meer 

eenvoud, meer moeiteloosheid, minder presteren. Ze 
snapte dat, ze durfde het ook, en ging er helemaal van 
open, haar hart ging zingen, zou je kunnen zeggen. 
Daarna zei ze: ‘ik heb nog nooit zo gezongen!’  Daar word 
ik dan zo blij van! Een paar dagen later mailde ze me 
heel dankbaar en ze schreef dat een van haar begeleiders 
daags erna bij de repetitie had gezegd: “Wow, je zingt 
vandaag zo anders, wat is er gebeurd?’” Eenvoud is echt 
een sleutel’

Oneindige stroom
Open staan, verwonderen, opmerken in plaats van pres-
teren, het zijn allemaal ‘tools’ van de rechterhersenhelft 
om intuïtief in aanraking te komen met iets ‘hogers’ 
of ‘spiritueels’. Wie vaak naar concerten gaat, kan niet 
anders dan opmerken dat de grootste musici de muziek 
vaak meer lijken te ‘ontvangen’ dan dat ze alle noten uit 
hun instrument proberen te persen. Op hoogtepunten 
gaat hun blik hemelwaarts, de viool schuin omhoog 
gericht of het lichaam achterwaarts op de pianokruk 
met het hoofd geheven. Er wordt iets opgevangen van 
boven, er ontstaat magie en extase. Hoe zit dat volgens 
Kortie?

 ‘Jij wees net al naar boven, he. De kosmos 
is natuurlijk geen geografisch boven, maar 
wel iets wat ons overstijgt. De muziek komt 
tot ons als een stroom uit een bron die nooit 
ophoudt. Die stroom stroomt overal zou je 
kunnen zeggen. Een deel van die stroom 
komt bij mij uit en dat is waar ik iets mee 
‘moet’, want als ik het niet laat horen gaat het 
verloren. En daarom is niets buitensluiten 
voor muziek maken cruciaal. Want als ik die 
muziek tot mij krijg, dan is ook weer de vraag 
of ik nu zelf selectief ga zitten zijn ja of nee, of 
durf ik alles wat ik tot mij krijg te uiten? Het 
kan ook zijn dat ik iets tot mij krijg waarbij ik 
me, zoals bijvoorbeeld bij die ene toon, mis-
schien wel boos of gefrustreerd ga voelen. 
Dan kan je innerlijk denken “Oh, dit is niet 
gepast. Ik hoor hier wel netjes te blijven”. 
Dan kan je dus de boosheid en frustratie 
proberen te parkeren en intussen een braaf 
stukje muziek gaan maken en dan wordt 
het natuurlijk saai. Maar als je die boos-
heid die tot je komt ook kan beschouwen als 
onderdeel van je muziek in plaats van als iets 
misplaatst, krijg je heel wat anders. Dan lééft 
je muziek.’  

Dus als ik het goed begrijp gaat het over 
omarmen en toelaten of verkrampen en 
buitensluiten, musiceren in vrijheid of 
gevangen raken in beperkingen? ‘Juist ja…
Ja ja ja’, zegt Kortie enthousiast. Is hij nu 
zangcoach, muziekleraar, psycholoog of spi-
ritueel leider?   
‘Ik opereer op het gebied waar dat alles 
elkaar overlapt en misschien overlapt het wel 
totaal, want muziek is zo wezenlijk voor ons 
mensen. Het gaat ook over muziek en onze 
fysiekheid. We hebben allemaal een lichaam 
waarmee we het moeten doen, wat per defi-
nitie leidt tot frustraties. Ik ben heel blij dat 
ik kan pianospelen, maar waarom heb ik 
maar tien vingers? Ik heb muziek in me voor 
wel twintig vingers! Dus fysiek werkt altijd 
beperkend. 

Als je dat beeld voor ogen hebt dat muziek 
tot ons komt als een stroom, zou je kunnen 
zeggen dat wij mensen de bedding vormen 
waardoor die stroom, als een rivier, kan 
stromen. Iedereen heeft twee oevers in zich: 

stembevrijding
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de ene gaat over talent, alles wat moeiteloos 
gaat, wat je te geven hebt en waar je specifieke 
liefde naar uitgaat; de ander gaat over je beper-
kingen, waar je bang voor bent, het negatieve 
zelfbeeld dat je opgelopen hebt, je tekort schie-
ten, trauma’s en frustraties. Maak je nu een 
dwarsdoorsnede van die rivier, dan zie je dat 
beide oevers samen een bedding vormen en 
elkaar raken onder de stroom van muziek. En 
die stroom heeft beide oevers nodig, want een 
rivier zonder oevers bestaat niet. Wij denken 
dat we het moeten hebben van ons talent, maar 
we hebben ook die andere kant nodig om een 
bedding te vormen. Daarom is het nodig dat je 
durft te aanvaarden waar je tekort schiet, dat je 
de pijn en de angst kan toelaten.’  

De ervaring leert dat heel veel mensen 
van muziek houden. Is muziek daarom zo’n 
fantastisch middel om mensen te bevrijden 
en nader tot elkaar te brengen? ‘Je kan met 
muziek mensen laten huilen die anders vast-
zitten en een hart van steen lijken te hebben. Je 
kan door muziek heel blij, opgewonden of boos 
worden. Je kan er van alles door ervaren. En 

dat door muziek die zo dadelijk weer weg is, die alleen 
nu klinkt en die je niet kan aanwijzen. Of het fenomeen 
muziek te verklaren is? Heel interessant wat eraan te 
verklaren zou zijn,  maar het wezenlijke is vooral de 
ervaring van muziek. En muziek valt het beste te ervaren 
in combinatie met stilte. Die twee hebben elkaar nodig, 
zonder stilte geen muziek. Maar het toelaten van stilte is 
voor heel veel mensen ook al best heel lastig, zelfs heftig.’

Zingen 
Terwijl hij in het Muziekpakhuis lessen volgde, leerde 
Kortie zijn vrouw kennen. Hij verhuisde naar Amster-
dam om met haar te gaan samenwonen en werd docent 
op het Muziekpakhuis. Hij gaf er cursussen Badka-
merzingen, waar hij mensen leerde improviseren. Ook 
richtte hij twee grote koren op, waarmee hij popmuziek 
zong. Er kwamen meer activiteiten en het liep als een 
trein. Halverwege de jaren negentig kreeg Kortie een 
hernia. ‘ In het ziekenhuis besefte hij: ‘Ik heb die her-
nia gekregen omdat die koren op mijn nek zitten.’ Hij 
besloot errmee te stoppen, en ging zich toeleggen op 
activiteiten in het bedrijfsleven (‘Corporate Singing’). Na 
een paar jaar voelde hij de behoefte aan een sabbatical 
en ging op reis naar de Himalaya met zijn zoon Floris. 
Lopend in de bergegn kreeg hij een nieuw ‘visioen’. ‘Ik 
wilde gaan mantra-zingen met grote groepen mensen. 
Het heeft jaren geduurd voordat het ging lopen, maar nu 
doe ik het tien keer per jaar in Amsterdam en nog tien 
keer elders in het land onder de noemer Het Lied van de 
Ziel. Er komen honderden mensen op af. Intussen zette 
ik ook de Opleiding tot Stembevrijder op, want als iets de 
mens vrij kan maken, dan is dat wel zingen. 

‘Ik heb allerlei mensen meegemaakt bij wie op de 
een of andere manier, om wat voor reden dan ook, 
ergens iets op slot is gegaan. Dat heeft allerlei verschil-

lende effecten, ook fysiek. Vaak gaat het om verdriet of 
trauma’s die mensen nooit hebben kunnen uiten. Dat 
heeft zich dan vastgezet in het lichaam en het mooie is 
dat je het achterliggende probleem niet altijd hoeft te 
benoemen of er diep in te graven, om het met zingen in 
beweging te krijgen. Onze stem brengt tot uiting wat er 
in ons leeft. Maar zodra ik mezelf ga inhouden en op slot 
zet omdat de omstandigheden dat noodzaken, zodra ik 
ga proberen om iets anders naar buiten te brengen dan 
wat er in mij is, zodra ik mijn best ga doen om iets na te 
apen of iets te bereiken in de wereld door een bepaalde 
rol te spelen, correspondeert wat er door de stem naar 
buiten komt niet meer met wie ik werkelijk ben en daar 
gaat de stem tegen protesteren. 

Want de stem is heel gevoelig, een heel sensitief onder-
deel van ons wat in ons zit om de waarheid te spreken 
En als  je om wat voor reden dan ook op dat moment die 
waarheid niet naar buiten kan brengen, blijft die waar-
heid als het ware in je en die blijft verlangen naar uiting. 
Dus wat ik keer op keer zie gebeuren is dat mensen tien-
tallen jaren nadat ze iets is overkomen, iets traumatisch 
dat ze niet hebben kunnen uiten, al zingend ineens op 
die blokkade stuiten. Als je dan doorzingt, zachtjes je 
blokkade omarmt, het verdriet ruimte geeft en desnoods 
al huilend gaat zingen, dan gebeuren er wonderen. Het 
gaat niet om het herleven van dat verhaal of het weer 
oprakelen, het gaat erom dat ze het naar buiten kunnen 
brengen in hun lijf waar het nog steeds zit. En als dat 
opnieuw ruimte kan krijgen, dus niet het oude verhaal 
maar zoals het nu in je stem en je lichaam verankerd zit, 
dan kan zich daar ineens iets openen en dan kan er ook 
in de stem weer iets open gaan.’

Voor Kortie is het delen van al zijn inzichten en vooral 
zijn liefde voor samen zingen nog altijd wezenlijk. ‘Ik 
word gedreven door het verlangen naar gemeenschap-

pelijkheid, naar eenheid. Ieder verlangen 
heeft als tegenhanger gemis. Dus het komt 
ook voort vanuit me geïsoleerd en alleen 
voelen. En dat  is natuurlijk ook een super-
menselijke ervaring die wij allemaal hebben.  
Want zoals ik ben, zoals jij bent, zo zijn er 
geen twee. Dat betekent dat ik met niemand 
100% mijn ervaring kan delen over hoe het 
is om Jan te zijn. Dus iets in mij blijft alleen, 
blijft hunkeren. Naar herkenning, naar 
contact. En er is misschien wel geen beter 
middel om contact te maken dan muziek. 
Samen in  muziek opgaan, zonder meningen, 
woorden en oordelen. Op mijn retraite-
weekenden, die ik Het Lied van de Stilte heb 
genoemd, komen zo’n 80 tot 100 mensen af 
en dan zitten we stil en zingen mantra’s uit 
de hele wereld, die ik op de piano begeleid.  Af 
en toe zeg ik er wat aardigs over, geef ik een 
beetje informatie of lees een inspirerende 
tekst voor. En dan gaan we weer lekker zin-
gen en dan zijn we weer stil. Er is geen enkele 
plaats waar ik zo goed de pure werkzaamheid 
van muziek kan ervaren. Mensen gaan zich 
enorm verbonden voelen, terwijl ze geen 
sociale gesprekken hoeven te voeren. Maar 
er gebeurt met die mensen van alles. Ik hoor 
er tijdens die weekenden niet zoveel over, 
want dan zijn ze in stilte of ze zingen. Maar 
na afloop krijg ik vaak brieven waarin men-
sen vertellen wat ze ervaren hebben. Dan zijn 
er hele processen doorgemaakt, trauma’s 
en rouw zijn voorbij gekomen, er is van alles 
gebeurd, terwijl we ons daar op geen enkele 
manier procesmatig mee beziggehouden 
hebben. We zijn alleen maar samen aan het 
zingen geweest en dan zijn we stil. En dan 
gaan we weer zingen. En dan zijn we weer 
stil. De ruimte die daardoor ontstaat is heel 
bevrijdend. Mensen laten zich gaan en er 
ontstaat spontaan meerstemmigheid. En dan 
zijn er tal van momenten waarop het gezang 
heel vreugdevol wordt, of zelfs puur jubelen. 
De werkzaamheid van de combinatie  zingen 
en stil zijn is magnifiek. Dat is voor mij het 
meest fascinerende van alles wat ik doe.’

Het interview met Jan Kortie heeft me 
nieuwsgierig genoeg gemaakt om in te gaan 
op zijn uitnodiging om in de Amstelkerk in 
Amsterdam mee te komen zingen bij Het 
Lied van de Ziel. Mantra zingen, iets ergers 
kan ik me niet voorstellen, en dat al helemaal 
omdat ik zo’n rare stem heb… Tot mijn ver-
bazing zitten er zeker 200 mensen. Op elke 
stoel ligt een vel met korte mantra’s uit de 
hele wereld. Kortie begint op de vleugel te 
improviseren in meditatieve stijl. Dan gaat 
hij het publiek als een geboren leraar en met 
veel humor een paar mantra’s leren. Hij legt 
uit dat het er niets toe doet of je mooi, lelijk 
of misschien zelfs wel helemaal niet zingt. 
Daarna wordt het stil. Na een tijdje zet  Kortie 
vanachter de piano de eerste mantra in. 
Het publiek zingt zachtjes mee, maar al snel 
neemt het volume toe en binnen de kortste 
keren ontstaat er spontane meerstemmig-
heid. Het ‘koor’ zingt verrassend mooi en 
sommige mensen raken bijna in trance. En, 
wonder o wonder, ook ik laat me meesleuren 
door al die anderen en begin – eerst nog pia-
nissimo maar al gauw uit volle borst – mee 
te zingen. Dan is het weer even stil. Ook de 
tweede mantra vult steeds uitbundiger de 
ruimte. Zo gaat het door en ik ervaar dat 
samen zingen inderdaad heel bevrijdend is. 
De volgende keer ga ik weer! 

stembevrijding


