
D
eworkshop stem-
bevrijding gaat
pas echt van start
als iedereen zijn
‘bekken heeft ge-
poetst’. Driftig
gaan elf deelne-
mers, die in een
kring staan in het
Amsterdamse

muziekcentrumQ-factory, met hun
handen heen enweer over hun heupen.
“Vergeet de liezen niet”, zegt stembe-
vrijder Sarah Jens. Het opwarmen van
het bekken is nodig om uit je hoofd en
in je lijf te komen, legt zij uit. “Het
brengt ons in de laagte van de stem,
waar wij eenmoeiteloze ruimte hebben
om onze stem voluit te gebruiken.”

De zeven uur durendeworkshop is
opgezet door Jan Kortie, de uitvinder
van stembevrijding. Zijn doel is mensen
‘verleiden tot zingen’. Vanuit dat stre-
ven ontstond zijn stembevrijding,
waarin twee gedachten centraal staan.
“Iedereen kan zingen”, zegt Kortie.
“En elke ziel wil zingen, dat weet ik ze-
ker.” Al dertig jaar biedt hij daarom deze
workshop en andere stembevrijdings-
activiteiten aan.Maar de laatste jaren is
deze vrije, ongedwongen vorm van zin-
gen in opkomst.

Neemhetmaandelijksemantrazin-
gen inAmsterdam. “Tien jaar geleden
kwam daar somsmaar een handjevol
mensen op af”, zegt Kortie. “Nu zitten
er elke week tweehonderdmensen in
deAmstelkerk.” Bij de workshop van
Jens worden dezemiddag geenman-
tra’s gezongen,maar volledig vrije klan-
ken. Toch staat bij beide vormen dezelf-
de gedachte centraal. “Het gaat omhet
laten horen van jouw innerlijke lied”,
vervolgt Kortie. De toenemende popu-
lariteit ervan dicht hij toe aan de tijd-
geest. “Spiritualiteit is de afgelopen ja-
ren veel gangbaarder geworden.”

Omde stem te bevrijden geeft Jens oe-
feningen omwat losser te worden. De
deelnemers blazen een denkbeeldige
ballon op, om die daarna gezamenlijk
de lucht in te gooien. “Wieee”, klinkt
het uit volle borst door de vierkante,
betonnen ruimte. Daarnamaakt Jens
klanken die de deelnemersmoeten na-
doen. “Ha”, herhaalt de groep, gevolgd
door “oeee” en “hee-hee”. Daarna is het
aan de deelnemers zelf om klanken te
maken. “Adem in, en kijk gewoonwat
er uit jou komtwanneer je uitademt”,
licht Jens toe.

De naam van deworkshop, ‘Naar
binnen en naar buiten’, doelt op de
twee verschillendemanierenwaarop je
kunt zingen. “Je kunt je best doen zo
goedmogelijk te zingen in de hoop dat
anderen hetmooi vinden, zoals gebrui-
kelijk is in onze cultuur”, zegt Jens.
“Maar je kunt ookmoeiteloos zingen
wat er in jou leeft. Dan zing je van bin-
nen naar buiten.” Bij dat innerlijke lied
komen vaak emoties los. “Spanning,
vreugde, pijn – alles kanwordenmeege-
nomen in je klank.”

Emoties loslaten
Dat is precies waar deelneemster Zoë
Eekhof (19) vandaag op hoopt. “Ik ben
hier omdat ik emoties wil loslaten”,
zegt zij. “Die zetten numijn stem vast,
terwijl ik volgend jaar een zangoplei-
ding ga doen.”Marijke Beukema (70),
die al vier jaar aan stembevrijding doet,
wil ‘horen hoe hetmetmij gaat’. En
drummer EdwardVermaasse (49) is
op zoek naar verbinding. “Ik zing tegen-
woordig ook inmijn band, alleen komt
wat ik zing niet volledig bij mij binnen.”

Na de pauze gaan de eerste schoenen
uit. “Misschienmoet jij je hakken ook
uitdoen”, zegt Jens tegen een deel-
neemster. “Dan kun jemakkelijker aar-
den.”Meer klankoefeningen volgen.
Daarna is het tijd voor een solo van de

klank ‘ja’ van elke deelnemer. Elke solo
bestaat uit korte en lange klanken,
waarbij demelodie en lengte vrij zijn.
“Niks is goed of fout.” Hiermee gaat het
maken van klanken vanzelf over in zin-
gen, want “zingen bestaat eigenlijk uit
langgerekte klanken”.

De ja-klankenmaken veel los bij de
groep. Sommigen lukt het nietmet
volle overtuiging te zingen. “Stamp
erbij”, adviseert Jens. “We houden ons
in het leven zoveel in, stampen kan
helpen je ware kracht te ervaren.”An-
deren beginnen te trillen op hun benen.
Jens legt haar handen omhun bekken,
om ze terug te brengen ‘naar de laagte’.
In de ogen van een van de deelneem-
sters, die op zoek is naar een nieuwe
uitdaging in haar leven, wellen de tra-
nen op.

Trilling
Jens pakt de papieren zakdoekjes die
klaarliggen onder haar stoel. “Dit is
heel normaal, de trilling van de zang
raakt aanwat er binnenin ons leeft.
Zingen raakt daardoor aan de diepte
vanmensen,maar ook aan de hoogte,
aan hetmysterie van het leven. Alles in
de kosmos is namelijk ook trilling.”

Trilling gaat voorbij demuren die
mensen om zich heen bouwen, vult
Kortie later aan. “Denk bijvoorbeeld
aanmensen die spontaan huilen bij
muziek, soms zonder de taal van het
lied te spreken.”Waar dat precies door
komt, vindt hij lastig uit te leggen. “Je
komt terecht in een diepere laag van
mens-zijn, waar je nietmet woorden,
maar welmet klanken kunt komen.
Dat is een fundamenteel niveau, waar
taal er juist nietmeer toe doet.”

Na de solo’s komt pianiste Diete Sy-
besma binnen.Meer schoenen gaan uit.
Het is tijd dat iedereen haar of zijn ei-
gen lied gaat zingen, waarbij klank,
vorm en lengte vrij zijn. De groep

vormt een halve cirkel van stoelen
rondom de piano. “Voel zelf maar wan-
neer je aan de beurt bent”, zegt Jens.
“Loop dan naar voren en zing je eigen
lied, het lied van je ziel.” De pianiste
luistert naar ieders lied en reageert
daaropmet haar spel.

Iedereen zingt een ander lied. Eerst
vullen trage, lage klanken de ruimte,
daarna hoge en opgewekte. De zak-
doekjes gaan rond. Als liederen kort
duren, speelt Sybesma uitnodigend
door op de piano, ommensen te stimu-
leren nog even door te zingen. “Ik ben
elke keer weer verbaasd”, zuchtMarijke
Beukema. “Datmensen vanwie de
meesten nietsmet zang doen, zo prach-
tig kunnen zingen.”

Zoë Eekhof is helemaal overtuigd na
het zingen van haar lied. “Dit is waar
muziek om gaat, het voelde zo bevrij-
dendmijn eigen verhaal te vertellen. Ik
konme helemaal laten gaat.” Ze loopt
naar Jens toe om te informeren naar de
opleiding tot stembevrijder, die voor
haar al 130mensen bij Kortie afrond-
den. Edward Vermaasse voelt zich na
afloop ‘erg relaxed’. “Ik konmijn den-
ken loslaten, en gewoonmaar wat
doen.”

“Bij het zingen gaat de aardse bevan-
genheid open, en zingt de ziel”, aldus
Kortie. “De persoonlijkheid vindt waar-
schijnlijk van alles van je zingen,maar
daar hoef je niet naar te luisteren.”
Naast dat eigen proces, vindt in de
groep ook een proces plaats. “Wanneer
je gezamenlijk zingt, word jemeegeno-
men door de energie van de groep en
krijg je een ervaring van eenheid.”

Binamo binamowé
In deworkshopwordt aan het einde
van de dagmet de groep eenmantra ge-
zongen. “Binamo binamowé”, klinkt
hetmeerstemmig, waarbij iedereen zelf
de toonsoort en accenten kiest. “Een

STEMBEVRIJDING ‘Iedereen kan zingen en elke ziel
wil zingen’, dat weet Jan Kortie zeker. Zijn workshop
stembevrijding maakt heel wat los bij de deelnemers.
reportage Alexandra van Ditmars

‘Adem in, en kijk
gewoonwat er
uit jou komt
wanneer je
uitademt’
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Laat je innerlijke



JEAN-JACQUES SUURMOND

Dementerende
ouderen

A ls geestelijk verzorger diemet dementeren-
de ouderen heeft gewerkt herken ik veel in
de beschrijving van Kierkegaard, de denker
die altijd zigzaggend over de stoep liep.Maar
wat zou dat?

In ‘Oefening in christendom’ beschrijft hij iemand die
‘zo ontbloot vanmensenkennis is, zo zwak of zo goed-
moedig dat hij demensen bijna zijn weldaden opwil
dringen’. Die persoon ‘slaat alle wijsheid in dewind en
doet oprecht zijn best om voor gek gezet te worden’.

Dat herken ik. Een vrouw op de gesloten afdeling
drongmij almaar een snoepje op. En luisteren naar wij-
ze raad, homaar. Zo vertelde ik een andere bewoonster
tevergeefs dat de deur van haar kamer naast die van de
linnenkast is. Enmaar roepen dat haar kamer zo donker
en krap is. Alsof ze het erom deed.

Kierkegaard vervolgt: ‘Zijn leven is eenvoudigweg de
droom van een fantast. Heeft hij een baan? Nee.Welke
vooruitzichten heeft hij? Geen. Hoewil hij de lange
winteravonden doorkomen als hij ouder wordt, waar-
meewil hij die vullen, hij kan niet eens kaarten.’

Inderdaad leven demente ouderen in een fantasie-
wereld. Zo zei een 95-jarige: ‘Morgen ga ik naar huis,
naarmijn ouders’. Een ander beweerde dat er geenGod
is (een fantasie die je ook buiten de gesloten afdeling
tegenkomt). Voor een baan zijn ze niet geschikt en een
kaartje leggen zit er ook nietmeer in. En een goed ge-
sprek? Zo iemand ‘heeft geen leer, geen systeem, hij
weet eigenlijk niets. Het blijft bij enkele kernachtige
volzinnen en een paar gelijkenissen die hij steeds her-
haalt of varieert’, zegt Kierkegaard.

Dat ismij ook opgevallen. Er zit bar weinig systeem
in het denken van dementerende ouderen. Eigenlijk
weten ze niets want wat ze vijf minuten geleden heb-
ben gehoord zijn ze alweer vergeten.Wel herhalen ze
hun verhalen of uitspraken. Zowas er een bewoner die
steeds bleef vragen: ‘Wie bent u?’ Elke ochtend als ik de
deur opende, zette iets inmij zich schrap om die funda-
mentele vraag te doorstaan.

DeDeense schrijver observeert: hij is ‘eenmens zo-
als wij, alleen niet zo goed gekleed als de gemiddelde
burger’. Klopt. Hoe vaak heb ik niet van een verpleeg-
huisbewoner de broek opgehesen of bretels rechtge-
trokken.Omhet niet te hebben over de jacht naar kui-
erende kunstgebitten en gehoorapparaten.

Demensen denken dan ook: ‘mij inlatenmet zo ie-
mand is wel het laatste wat ik wil’. Inderdaad lopen ve-
len het liefst aan een verpleeghuis voorbij. Misschien
omdat ze zelf vergeetachtig worden en nietmeer besef-
fen dat ziekte en gebrek bij het leven horen?

Maar dan zegt Kierkegaard ineens: ‘Kijk, dit is nouGod
en als je niet in aanbidding voor hemneervalt ben je in
wezen geen christen’. Ho, wacht even. Hij had het hele-
maal niet over iemand van de gesloten afdeling, maar
over Jezus van Nazareth!

Dat geeft te denken. Als Jezus, demens zoals God die
bedoelt, meer lijkt op een zigzaggende demente bejaar-
de dan op ons ideaal – het fris geschoren ‘autonome’ ty-
pe dat binnen demaatschappelijke lijntjes loopt of door
Ster-spotjes huppelt – wat zegt dat dan over onsmens-
beeld? En als we naar de kerkdienst gaan,maar tegelijk
alzheimerpatiëntenmijden, wat zegt dat over ons ge-
loof? En over onszelf?

Misschienmoetenwe vaker een verpleeghuis bezoe-
ken.Om geconfronteerd te wordenmet die verontrus-
tende vraag:Wie bent u?

‘Morgen ga ik naar huis, naarmijn
ouders’, zei de 95-jarige
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ILLUSTRATIE’S
AART-JAN VENEMA

Afrikaansemantra, die ‘welkom aan al-
les’ betekent”, licht Jens toe. “Laat het
allemaalmaar komen.”Of het door het
gezamenlijke zingen komt of niet, de
deelnemers zijn aan het eind van de dag
duidelijk naar elkaar toegegroeid. Knuf-
fels en zoenenworden uitgedeeld,
nummers uitgewisseld.

Die eenheid voel je nog beter wan-
neer in grotere groepenmantra’s ge-
zongenworden, waarbij het individuele
proces weerminder centraal staat, vol-
gens Kortie. “Hoe diverser de rijkdom
aan stemmen, hoe interessanter deweg
naar verbindingmet de groepwordt.”
Daarin ziet Kortie een parallel met
godsdienst. “Meerstemmig hoop, liefde
en dankbaarheid bezingen vervult een
behoefte diemensen bijvoorbeeld ook
in kerken zoeken

Tussentijds zwijgen
Het individuele proces en het groeps-
proces vindt Kortie evenmooi. Daarom
is hij ook heel blij met de nieuwste toe-
voeging aan zijn programma, waarin
beide samenkomen: ‘het Lied van de
Stilte’, dat deze zomer plaatsvond. “Het
is een zang- en stilteretraite waarin al-
les van de afgelopen dertig jaar samen-
komt. Er wordt een brug geslagen tus-
sen het eigen gedoewaar je tegenaan
loopt en hetmysterie van ons bestaan
dat je al zingend kunt ervaren.” Het ge-
heim zit in het tussentijds zwijgen. “De
stilte laadt ons zingenweer op, en het
zingen verdiept de stilte die daarop
volgt.”

“Het ‘mysterie van het bestaan’ kan
wat zwaar klinken”, geeft Kortie toe.
“Evenals het ervaren van de ‘trilling
van de kosmos’ en de ‘diepere laag van
mens-zijn’.” Tochmoet stembevrijding
vooral niet temoeilijk worden, bena-
drukt hij. Daarom is er een gedachte
waar hij vaak bij stilstaat. “Zingen is
ook gewoon lekker.”

‘Ik konmijn
denken
loslaten, en
gewoonmaar
wat doen’

e lied horen


