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essay
door: jan kortie,  stembevrijder

Zingen als antwoord
Jan Kortie is stembevrijder. Hij introduceerde het begrip ‘stembevrijding’ in 
Nederland. Twee maal per jaar komt hij naar Huissen om een middag te leiden 
die de naam meekreeg: Jij Bent Muziek. Die workshop wordt gevolgd door een 
mantra-avond ‘Het Lied van de Ziel. Zijn boek ‘Jouw ziel wil zingen’ is inmiddels 
toe aan de vijfde druk. Recent verscheen van zijn hand ‘Het Lied van Het’, een 
boek met cd over mantrazingen, mystiek, verwondering en vreugde. Dit artikel is 
een bewerking van een van de hoofdstukken uit het boek.

The most beautiful emotion 
we can experience is the mystical,
it is the source of all true art 
and science.
Albert Einstein

Wat is jouw associatie met het woord 
‘mystiek’? Ik heb lang gedacht dat 
mystiek gaat over iets wat ver weg is 
en moeilijk. Maar dat is niet zo. Het 
is dichtbij en moeilijk. En ik zeg nou 
wel ‘moeilijk’, maar eigenlijk is dat ook 
niet waar. Onbegrijpelijk is een beter 
woord. Of: geheimvol. Mystiek gaat 
nou eenmaal over dat wat niet begre-
pen kan worden. Het on-gekende.

Het onbegrijpelijke bevragen
Einstein kon de dingen mooi verwoor-
den. Een wetenschapper die pleit voor 
het ervaren van het mystieke vind ik 

sowieso al intrigerend. Wetenschap wil 
nou juist weten en begrijpen. En dan zegt 
Einstein (die zichzelf ooit kenschetste 
als een ‘diep godsdienstig ongelovige’): 
zoek de bron in het onbegrijpelijke, daar 
vind je het ware. Ik hoorde iemand ooit 
een beeld over kennis schetsen dat mij 
sindsdien is bijgebleven. Je kunt kennis 
zien als een bol. Alles wat je weet zit in 
die bol, alles wat je niet weet bevindt 
zich daarbuiten. Op het grensvlak leven 
dan je vragen, want je kunt alleen vragen 
hebben vanuit wat je wél weet. Als je 
meer kennis vergaart, dan groeit de bol. 
En zie wat er gebeurt: de inhoud wordt 
groter, maar daarmee groeit ook het op-
pervlak. Dus: meer vragen! Dit proces is 
eindeloos. Wetenschap zal altijd trach-
ten om te komen tot meer antwoorden. 
En uiteindelijk leidt dat tot meer vra-
gen. Iedere keer als een ‘waarom’ in een 
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‘daarom’ is veranderd, komen er nieuwe 
‘waaroms’.

Eigenlijk gaat dat allemaal om het won-
der dat het leven is. We leven in een 
wonder! We proberen daar iets van te 
begrijpen. Dat lukt ook af en toe. Eigen-
lijk is dat ook al weer een wonder. Dat wij 
dat kunnen! Maar wie te geobsedeerd 
raakt door de antwoorden, verliest de 
schoonheid van het onbevattelijke uit 
het oog. Daar komen de mystici ons te 
hulp. “Om alles te weten moet ik niets 
weten,” zei Johannes van het Kruis, bijna 
vijfhonderd jaar geleden. Hoe kleiner 
de bol, des te minder vragen. Geen bol, 
geen vragen. Ook geen antwoorden. Al-
leen maar ruimte. En zo’n honderd jaar 
later schreef de Duitse mystieke dichter 
Angelus Silesius:

De roos kent geen waarom, zij bloeit.

Zo’n zinnetje maakt mij enorm blij. 
Daarom krijgt dit zinnetje ook een ei-
gen alinea. In de hoop dat je er niet te 
snel overheen leest, dat het niet verlo-
ren gaat tussen alle andere woorden. 
Lees het nog maar eens en haal een 
keer adem. Silesius ziet hier af van het 
verklaren van het onbegrijpelijke. Maar 
hij brengt het mysterie wel heel nabij. 
Want die roos, die kan ik zien, aanra-
ken en ruiken. En die kan me vervullen 
met dankbaarheid.

Wat geldt voor de roos geldt natuurlijk 
voor de hele natuur. ‘De zon kent geen 
waarom, zij schijnt.’ ‘De rivier kent geen 
waarom, zij stroomt.’ ‘De nachtegaal 
kent geen waarom, hij zingt.’ En van de 
zang van de nachtegaal is het een kleine 
stap naar de zang van de mens. ‘De mens 
kent wel een waarom, hij zingt veel te 
vaak niet.’ Het waarom van de mens 

wordt namelijk heel snel een waarom-
niet. ‘Ik kan niet zingen, ik kan geen wijs 
houden, ik heb geen ritmegevoel.’

Ohm is het meest mystieke woord dat 
ik ken. Eén, op zichzelf betekenisloze, 
lettergreep. Sinds een jaar of vijftien 
leid ik mantra-avonden (genaamd: Het 
Lied van de Ziel) en al die jaren bestaat 
het eerste lied dat we zingen uit alleen 
dit woord. Eén woord, één toon, zacht 
gezongen (oooooooohhhhh), deels ge-
neuried (mmmmmmm). Makkelijk, 
laag of midden in de stem. Aarzelend, 
tastend in het begin. Maar er bestaat 
geen stem die dit niet kan. We nemen 
veel tijd tussendoor om in te ademen, 
we hebben geen haast. En meteen 
kun je voelen: meer hoeft niet. Meer 
woorden, meer tonen, meer volume. 
Het mag wel, het kan ook heerlijk zijn. 
Maar het hoeft niet. Dit is al genoeg. En 
in dat ‘dit-is-genoeg’ kunnen we elkaar 

Telkens als er op een vraag 
een antwoord is gekomen, 
verschijnen er nieuwe vragen.
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vinden. Wat een wonder is dat toch ie-
dere keer weer! Waar twee (of meer) 
stemmen bijeenkomen, ontstaat in het 
midden eigenlijk een derde element: de 
samenklank, die zich onttrekt aan de 
controle van beide. 

Onbevattelijk mysterie
Het mystieke, zegt Einstein in het ci-
taat aan het begin van dit artikel, is de 
bron van alle ware kunst. Daar voeg ik 
graag aan toe: die kunst hoeven we niet 
aan kunstenaars over te laten. Het is wel 
fijn dat ze er zijn en ons voortdurend 
inspireren, maar laten we allemaal ons 
eigen leven bezingen, want dat kun-
nen anderen niet voor ons doen. Inayat 
Khan beschrijft mystiek als ‘de wet van 
de trillingen’. Trilling kunnen we niet 
vastpakken, maar wel ervaren. En dat 
is ook precies waar het mystieke in zijn 
onbegrijpelijkheid heel dichtbij kan ko-
men: ik kan het wonder, de schoonheid 
(en de pijn!) van het leven ervaren én ik 
kan het met mijn eigen stem benaderen, 
bezingen, verklanken. Om te beginnen 
in deze eenvoudige en misschien wel al-
lesomvattende klank: Ohm.

De ervaring van Ohm zingen zit in 
klank én in beleving dicht bij ‘I am’. Ik 
ben. Met in dit geval de nadruk op het 
tweede woord. Ik bén die ik bén. Onbe-
vattelijk mysterie. De wetenschap heeft 
al veel verklaard. Maar het waarom van 
ons bestaan zullen we nooit verklaren, 
omdat we nooit van buitenaf naar ons 
eigen bestaan kunnen kijken. We kun-
nen het enkel van binnenuit beleven. Ik 
ben. Ik snap het niet, maar ik weet wel 
dat het waar is. En daar komt nog bij: 
het leven is een cadeau. Het is ons ge-
geven, we hebben er niets voor gedaan. 
Je zou kunnen zeggen: we staan aan het 
begin van ons leven meteen in het krijt. 

Is dat waarom zoveel mensen gebukt 
gaan onder een diep gevoel van schuld? 
“‘Wat was er voordat er iets was?’ is 
een vraag die we niet kunnen beant-
woorden, maar die we ook niet naast 
ons neer kunnen leggen,” stelt de filo-
soof Coen Simon vast. Diens werk lees 
ik graag, omdat hij grote vragen graag 
benadert aan de hand van alledaagse 
voorvallen. Hij concludeert vervolgens 
dat ons dat onvermijdelijk met een 
schuldgevoel opzadelt, overigens zon-
der dat hij daar heel tobberig van lijkt 
te worden. Ik deel zijn conclusie niet, ik 
zie een uitweg. Want je kunt ook zeg-
gen: we kunnen van meet af aan dank-
baar zijn. Dat is wellicht ook de enige 
remedie tegen schuldgevoel: oprechte 
en onverplichte dankbaarheid.

En er is nóg een klank die dichtbij Ohm 
komt: Amen. Interessant, nietwaar? 
Ohm de oorsprong, de oerklank, het 
begin. Amen de eindklank, het laatste 
lied van al onze mantra-avonden, de 
punt. Amen: het zij zo. Of zelfs: het is 
waar. Eigenlijk is dit de korte samenvat-
ting van onze mantra-avonden: Ohm – 
I am – Amen. Het is een mysterie – ik 
ben – het is waar.
Daar kun je nog van alles van zeggen 
- en dat doe ik trouwens graag; ik heb 
er zelfs net een boekje over geschreven 
- maar iedere keer gaat het hierover. 
Over die onbevattelijke waarheid van 
het mystieke. Die we eindeloos kunnen 
bezingen. Wat een vreugde.

Meer informatie over Jan Kortie is te 
vinden op www.jankortie.nl. Daar is ook 
het boek-met-cd ‘Het Lied van Het’ te 
bestellen, net als eerdere boeken en 
cd’s. Op 13�november komt Jan�Kortie 
weer naar het Dominicanenklooster�in�
Huissen.�




