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‘De ziel wil zingen’
Jan Kortie (66) is ‘stembevrijder’. 
Hij brengt mensen weer in contact 
met hun vermogen om te zingen, 
bijvoorbeeld door een avond mantra 
zingen.

Al vanaf mijn puberteit heb ik er groot 
plezier in om anderen aan het zingen 
te maken. Iedereen wil toch eigenlijk 
zingen? 
Muziek kan in ieder mens op geheel 
eigen wijze stromen. Zingen vanuit 
de overvloed die in ons is, is altijd 
mogelijk. Die bron blijft altijd in-
tact. Maar als je jong bent en iemand 
zegt: je zingt vals, of je kunt het niet, 
dan voel je je in je ziel gekwetst. 
Voordat we als mensheid taal ontwik-
kelden, communiceerden we met 
onze stem via melodie en ritme. Dat 

één woord. Zoeken naar een punt in 
je stem waar het makkelijk is, comfor-
tabel. Dat is genoeg! Het gaat over wat 
je al in je hebt, daarvoor hoef je niets 
te doen. Daar valt vrijheid te vinden!
Met elkaar zingen geeft een extra 
dimensie. Er komt iets in de ruimte 
wat je alleen niet kunt: het wonder 
van meerstemmigheid. Wij verlan-
gen allemaal naar vanzelfsprekende 
verbondenheid, waarin we onszelf niet 
hoeven in te leveren. Dat kan ontroe-
ren. Onbekenden vliegen elkaar soms 
om de nek. 
De grootste vreugde en de diepste 
pijn hebben onze stem nodig om naar 
buiten te komen. Als je die naar bui-
ten brengt, kan  het prachtige muziek 
worden.’
Jankortie.nl

vermogen is dus oeroud en gaat dieper 
dan woorden. Als jouw zingen veroor-
deeld wordt, voel je eigenlijk in je ziel: 
jij deugt niet. Reactie: laat ik me maar 
inhouden. Of: vreselijk mijn best gaan 
doen. Dat creëert angst, schaamte, een 
ervaring van tekort. 

Verlangen
Maar dat ongeziene stuk van je ziel 
dat zich wil uiten, blijft als verlangen 
aanwezig. Als het even de kans ziet, 
komt het naar boven. Daar bieden 
we ruimte voor in onze workshops. 
En ook tijdens retraites en mantra-
avonden, waar we samen eenvoudige 
melodieën en eenvoudige teksten 
zingen – met betekenis. 
We beginnen niet bij ‘mooi’. De 
ingang is eenvoud. Eén toon zingen, of 

Tekst: Roos en Heleen van der Sanden | Beeld: Roos van der Sanden

Jan Kortie: ‘Samen zingen geeft een extra dimensie.’
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