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interview

‘Er is niets  
in ons wat niet 
bedoeld is er  

te zijn’

Inspirator Jan Kortie

Zingen is net zo natuurlijk als ademhalen  
en misschien hebben we het wel net zo hard 

nodig, zegt stembevrijder Jan Kortie. Zingen 
gaat over alles - over de volheid van het leven, 

over schoonheid, maar ook over gedoe. En het 
belangrijkste: iedereen kan het.
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wordt het geluid een klaagzang, en als  
je doorgaat, wordt het vanzelf muziek.”  
(Jan zingt: ‘Aiaiaiaiaiai’; een lange jam-
merklank, die gaandeweg verandert in 
noten, in muziek.) “De oorspronkelijke 
ervaring is pijn, dat wordt klank, dat 
wordt muziek, het wordt gedeeld en na 
een tijdje wordt het soms gewoon leuk. 
Ik bedoel dat niet als trucje. Maar het is 
wat er gebeurt. Hoorbare pijn is herken-
baar; er gaat iets meetrillen. En het  
wonderbaarlijke is, dan heelt de pijn 
langzaamaan. Wislawa Szymborska 
schrijft in een gedicht: ‘Voor de ziel zijn 
vreugde en verdriet niet gescheiden.’ 
Vanuit de muziek gezien snap ik dat.  

 J
an Kortie is ‘stembevrijder’, zegt 
zijn visitekaartje. Hij laat mensen 
onbevangen zingen, daar komt het 
op neer. ‘Maak maar geluid,’ zei hij 

tegen cabaretière Brigitte Kaandorp, 
toen hij met haar werkte. Ze schreef in 
het voorwoord van zijn boek ‘Jouw ziel 
wil zingen’ dat ze vroeger zingen een  
noodzakelijk kwaad vond. Maar sinds 
haar lessen bij hem zingt ze onbekom-
merd de sterren van de hemel en heeft 
ze ook geen zin meer om te zeggen dat 
ze niet kan zingen. ‘Ik zing namelijk  
gewoon op mijn manier. Punt.’
Zangbijeenkomsten die Jan Kortie  
organiseert, kunnen een vrolijke boel 
zijn. De hele zaal doet mee, iedereen 

meteen tot bevangenheid. Je moet om te  
beginnen al een tekst onthouden. Dan  
ga je erover nadenken. Dan draait het al 
snel om eisen en verwachtingen over hoe 
het moet klinken. En je gaat jezelf met 
anderen vergelijken. Improviseren kan je 
helpen om op het nulpunt te beginnen. 
Begin helemaal opnieuw. Het gaat om 
eenvoud: zing eerst maar één toon. Als  
je één toon zingt, dan zing je al.”

Met één toon? “Je kunt met één toon 
zoveel laten horen, je kunt er complete 
muziekstukken mee maken. De vraag is: 
durf je je met die ene toon te verbinden? 
Durf je die ene toon er te laten zijn? 
Durf je hem werkelijk te laten horen?  

een tekort - het gevoel dat je eerst iets 
moet presteren. Je hoeft geen tekort weg 
te werken. Dat tekort hoort er gewoon 
bij, het is eigenlijk juist onderdeel van  
de overvloed. Alles telt mee!”

Maar het gevoel dat je iets moet 
presteren, laat zich moeilijk uit-
schakelen. “Geef het de tijd, dat is  
het belangrijkst. Haal adem. Dat is eng, 
want inademen is erg stil, je hebt eigen-
lijk geen controle, je voelt alles wat er te 
voelen valt. Als je hart bonst, dan voel je 
dat nog meer als je rustig inademt. Maar 
als je het kunt verdragen, kun je het  
laten doorklinken. Zodat iedereen hoort 
dat je zenuwachtig bent. Zodat iedereen 
hoort dat er leven in jou is.”

Je wilt toch niet dat mensen  
horen dat je zenuwachtig bent? 
“Waarom niet? Voor een publiek dat 
zich ervoor wil openstellen, is het juist 
prettig. Het is herkenning. We brengen 
in onze zang twee dingen mee. Aan de 
ene kant onze kracht, ons vermogen, ons 
talent, onze wezenlijke bijdrage, schoon-
heid en liefde. En de tegenhanger: onze  
kwetsbaarheid, onzekerheid, zenuwen, 
trillerigheid, onze schroom en gêne - 
want die hebben we óók allemaal. Het  
is een wereld van verschil of je alleen het 
eerste laat horen, of het geheel. Als je  
je kwetsbaarheid laat meeklinken, komt 
het voor iemand die luistert veel dichter-
bij dan wanneer je alleen je kracht laat 
horen. Als je je kracht laat horen, zijn 
mensen onder de indruk van wat je 
kunt, maar je raakt ze minder.  
Uiteindelijk zijn we allemaal óók een 
probleemgeval. Met twijfels en gedoe, 
met oordelen, verwarring, onverwerkte 
toestanden. En dat geeft niet. Het geldt 

Bevrijd je stem  
in 3 stappen

Neem de tijd
Haal rustig adem. Neem werkelijk de ruimte 
om in te ademen, dan kom je in een ander 
ritme. inademen is inspiratie, voeding,  
tot jezelf komen. Uitademen is actie, dingen 
voortbrengen. Kies een ruimte waar je  
onbevangen kunt zingen: de badkamer,  
de auto, een weggetje op de hei…

Het gaat om eeNvoUd
eén toon is al genoeg. Richt je werkelijk op 
die ene toon. maak ’m lang, hard of zacht. 
Laat horen hoe je je voelt, met één toon. 

aLLes doet eRtoe
Het gaat niet om ‘mooi’ zingen, het hoeft  
niet vrolijk te zijn. Laat je kwetsbaarheid 
toe, juist daar zit muziek in. Heb je pijn of 
ben je verdrietig, laat het horen. Zo hard of 
zacht als op dat moment in je opkomt. Kijk 
waar je stem je brengt.

zingt voluit. Maar gewoon op je eigen 
manier zingen... hoe doe je dat?  
Jan Kortie gelooft heilig in improviseren. 
“Dat draait, zoals bij alles in het leven, 
om de vraag: ben ik nú aan het leven -  
of wil ik iets goedmaken uit het verleden? 
Ben ik bezig met de toekomst, met  
angstig zijn over wat er mis kan gaan? 
Of kan ik dat allemaal loslaten en leef ik 
werkelijk in dit moment? Zingen, vooral 
improviserend zingen, is daar een gewel-
dige oefening in. Want de vaste vorm van 
een bestaand lied leidt bij veel mensen al 

Als je dat doet, blijkt dat die toon enorm 
veel mogelijkheden in zich heeft. Want 
wat gebeurt er als je één toon zingt? Dan 
komt er iets in trilling. Het is jouw ver-
haal, jouw energie, jouw bijdrage, jouw 
unieke zijn dat hoorbaar wordt. In die 
eenvoud kun je de eenheid ervaren met 
je eigen zijn. Je voelt je onderdeel van 
een geheel. Als je dat hebt ervaren, ligt 
de wereld voor je open. Je hebt de basis 
verworven. Als je verstrikt raakt in je 
zang, kun je altijd daar naar terug. Het 
uitgangspunt is: genoeg. In plaats van 

ook voor de luisteraar. Een luisteraar 
heeft weet van schoonheid en liefde en 
verlangt naar contact, maar is tegelijker-
tijd een problematisch mens, verstrikt in 
oordelen, bezig met gisteren en morgen. 
Voor wie luistert, is de vraag: kun je je 
openen voor de schoonheid van de  
ander? Kun je verlangen, of zit je vast in  
je oordelen? Zowel zanger als luisteraar 
kan op een hoger niveau komen. Want 
het gedoe resoneert, maar verlangen en 
verwondering ook.”

Muziek zegt meer dan woorden? 
“Wanneer je zingt, kun je contact maken 
met dat wat zich niet in woorden laat 

vangen. Daar gaat het om. Pijn, angst, 
wanhoop, maar ook vreugde en  
dankbaarheid. Het gaat om de mense-
lijke ervaring. Juist dát is herkenbaar.  
De grootste vreugde, de diepste pijn... 
we hebben onze stem nodig om het te 
kunnen uiten. Een krachtig voorbeeld: 
vrouwen die baren, gaan vanzelf hun 
stem gebruiken. Op zo’n moment kom  
je er niet onderuit. Pijn is energie. In 
pijn zit geweldige muziek!”

Ho, dat moet je even uitleggen. 
“We zien pijn alleen als last, als ongemak. 
Maar als je bijvoorbeeld vrij in klank laat 
horen dat je pijn in je rug hebt, dan 

'Als je zingt, maak je 

laat vangen'
contact met dat wat zich niet in woorden 
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Het is een verlangen, zo kan ik het ’t best 
beschrijven. We verlangen ernaar om 
ons verhaal in vrijheid naar buiten te 
brengen, we verlangen naar de volheid 
van onze eigen stem, naar onze muziek, 
ons lied, naar contact met anderen,  
contact met onze ziel. Het is allemaal 
verlangen. Jouw lied wil gezongen  
worden en het heeft geen haast. Morgen 
is er weer een dag. En als het in dit leven 
niet lukt... We hebben de eeuwigheid tot 
onze beschikking.”

Je hebt het over de ziel, en je 
boek heet ‘Jouw ziel wil zingen’. 
Wat is de ziel eigenlijk? “De ziel is 
geen ding, ik stel me een ruimte voor. 
Een ruimte die geladen is met muziek.  
Je zou ook kunnen zeggen dat de levens-
energie muziek is. Het is een geheel waar 
we deel van uitmaken en toegang toe 
hebben. Ik geef nu workshops getiteld: 
Jij bent muziek. Dat is de manier waarop 
ik het zelf ’t best kan begrijpen en voor 
me kan zien. De gedachte dat we wezen-
lijk muziek zijn. Wij zijn trilling, wij zijn 
energie. Dat betekent voor mij: wij zijn 
muziek.”

Het gaat dus veel dieper dan  
gewoon lekker een liedje zingen. 
“Wat naar buiten komt als je zingt, is 
niet alleen een heel scala aan menselijke 
emoties, maar ook het mysterie van het 
zijn. Wij leven. Wij zijn. (Hij pauzeert 
even.) “Dat wij er zijn, is een mysterieus 
gegeven, dat begrijpt eigenlijk niemand. 
De stem kan dat mysterie verklanken. 
De stem is verbonden met de ziel, met 
precies dat niveau. Het gaat dus inder-
daad een stap verder dan het overbrengen 
van emoties. Dit gaat over het mysterie 
van het zijn.”

Als je niet zingt, mis je dus iets 
essentieels? “Iemand zei: ‘We zijn al-
lemaal snaren van hetzelfde instrument.’ 
Als je geen muziek maakt, als je denkt dat 
muziek niet belangrijk is, dan blijft er een 
snaar ongebruikt. Maar is dat erg? Het is 
niet fout als je niet zingt. Je mist wel iets, 
maar het leven barst van de herkansin-
gen. Tot je laatste ademtocht.”

Even praktisch. Als je wilt  
beginnen met lekker vrij zingen,  
is de badkamer dan een goede 
plek? “Dat is akoestisch dankbaar, je 
hoort de rijkdom van je eigen stem. Het 
is een situatie waarin je je veilig en vrij 
kunt voelen, dan gaat je stem het vanzelf 
beter doen. Begin eenvoudig en begin 
laag, dat is met name voor vrouwen  
belangrijk. Gebruik niet te veel woor-
den, een klank volstaat. Het woord ‘ja’ 
zingt verrukke lijk.” (Hij barst los, de  
kamer vult zich met geluid: jajajaja  
jajajajaaaa jajajajajaaa!)

Je houdt mantra-avonden die 
voor iedereen toegankelijk zijn. 
Waarom zijn mantra’s geschikt 
om met een groep te zingen? “In 
mantra’s zit eenvoud. Ze bestaan uit één 

woord of een korte regel, daar hoef je niet 
bij na te denken. En al die mantra teksten 
zijn woorden die verwijzen naar een  
bepaalde wijsheid. Het woord ‘namasté’ 
bijvoorbeeld: ik groet het wonder dat jij 
bent; jij bent een wonder. ‘Nada brahma’: 
alles is trilling - alles is geluid, alles is 
muziek, alles is in harmonie. Of het  
Hebreeuwse ‘Kosi R’vaya’, wat betekent 
‘mijn beker stroomt over’. Dat gaat over 
dankbaarheid, het brengt je in contact 
met je overvloed. Tijdens de mantra-
avonden gaat het om zingen én stilte. 
Muziek kan vanuit stilte geboren worden 
en naar stilte terugkeren. Het houdt  
tussendoor niet op te bestaan. De stilte 
is niet leeg, het is een stilte waar muziek 
uit voortkomt. Waarin je je werkelijk 
bewust wordt: een lied begint met één 
toon en eindigt met één toon.”

Zoals een pasgeboren baby een 
kreetje slaakt en iemand haar 
laatste adem zachtjes uitblaast? 
Jan Kortie glimlacht. “Muziek is het  
leven zelf,” zegt hij.
En dan zijn we allebei stil.  

Een klaagzang kan verrukkelijk zijn. 
Klagen, luid klagen, je stem laten horen, 
dat lucht enorm op!”

Hoe heeft het lied van jouw  
leven zich eigenlijk ontwikkeld? 
“Zoals bij iedereen: stap voor stap  
en mijn neus stotend. Wat ik nu doe, 
heeft altijd in me gezeten. Maar ik had 
simpelweg niet genoeg talent voor het  
conservatorium, dus ging ik economie 
studeren en vervolgens lesgeven. Dat 
vond ik leuk, ik leerde er veel van. Pas 
toen ik tegen de dertig liep, realiseerde 
ik me dat mijn eigenlijke passie de 
muziek is, dat ik mensen wil laten 
zingen. En als ik terugkijk, begrijp ik 
dat ik die tien jaar nodig had om te 
groeien. Wat ik wil zeggen: alles doet 
ertoe - wat ook bij stembevrijding 
belangrijk is. Bij elke stap in je leven 
heb je ervaringen opgedaan en die 
horen bij jou. In de natuur is niets wat 
afval is. Dus hoezo zou er in ons wel 
afval zijn? Een deel dat wel, een deel dat 
niet bruikbaar is? Dat is zo onlogisch. 
Er is niets in ons wat niet bedoeld is er 
te zijn. Ik zie steeds mensen die alleen 
blij zijn met een deel van zichzelf, van 
een ander deel willen ze af. Maar in  
dat andere deel zit ook muziek.”

Misschien wel juist. “Zingen gaat 
over alles - over de volheid van het leven, 
over schoonheid, maar ook over gedoe. 
Als ik dit alles toe kan laten en er geen 
oordeel over heb, dan mag jij het als 
luisteraar ook toelaten.”

De luisteraar is dus net zo 
belangrijk als de zanger? 
“Natuurlijk. We voelen onszelf als we 
zingen veel te verantwoordelijk voor  

ons lied. Ik laat mensen bij workshops 
graag in tweetallen werken: de een 
zingt, de ander luistert. Als je zingt 
voor iemand die jouw muziek echt 
verwel komt en na afloop zegt: het was 
fijn, ik ben blij, dat deed me goed... dan  
helpt die persoon om jouw lied te laten 
klinken. En dan komt er een mooier  
lied uit. Ik las een verhaal over een 
orkest waarvan de uitvoeringen  
plot seling niet meer goed gingen.  
De musici snapten maar niet waar het 
aan lag. Tot ze ontdekten dat er in de 
zaal iets was veranderd. Vroeger zaten 
hun trouwste fans op de eerste rij, maar 
nu gingen de voorste stoelen naar de 
sponsoren en hun relaties. Die zaten 
daar met een heel andere houding dan 
de fans. De musici moesten over de 
eerste rijen heen spelen om hun echte 
luisteraars te bereiken. En dat had 
invloed op de muziek.”

Het is zo jammer dat muziek  
iets is geworden voor op een  
podium. Met een jury. “Van nature 
zijn we allemaal muzikaal, maar tegen-
woordig maken we een splitsing tussen 
podium en zaal, die heel onnatuurlijk is. 
Daarom wil ik ook altijd dat de hele zaal 
meedoet. Dat is een drang bij mij, dat 
moet echt. Altijd. Iedereen doet mee!  
In Afrika heb je het woord ‘ngoma’,  
het betekent: muziek, dans, ritueel,  
ritme. Dat valt allemaal samen. Als je in 
Nederland aan instrumentalisten vraagt 
om te zingen, zijn ze beschroomd. In 
Afrika is dat een rare scheiding. Door 
specialisaties lijkt het alsof sommigen 
iets kunnen, en anderen niet. Die split-
sing bestaat in de natuur niet. Iedereen 
kan zingen, iedereen is muzikaal. De 
vraag is niet: wat kun jij zingen? De 
vraag is: wat is jouw lied? Stembevrij-
ding is geen methodiek, geen techniek. 

tekst aNNe WesseLiNg  
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Morgen is er weer een dag‘

‘Jouw lied wil gezongen worden 

en het heeft geen haast.’

meeR LeZeN?
jan Kortie, ‘jouw ziel wil zingen’, uitgeverij ten Have

op www.jankortie.nl staat informatie over de mantra-avonden ‘Het lied 
van de Ziel‘ en de workshop ‘jij bent muziek‘ die jan Kortie regelmatig in 
Nederland en vlaanderen organiseert, en waar iedereen welkom is. ook 
kun je op de site zijn mantra-cd‘s beluisteren en bestellen. 


