
Stem bevrijder Jan Korth

Als iemand de vreugde van het zingen weet te
benadrukken en over weet te brengen, is het jan
Kortie we/. De ziel wil zingen, ja daar is hij steeds
meer van overtuigd geraakt. Maar dan wel een
zingen van 'binnen' naar 'buiten'. Het gaat hem niet
om het nadoen of om de perfecte beheersing van
toonladders, maar om het uiting geven aan wat er
van binnen leeft. Scheppen met het hart op de tong,
zogezegd. ''louw waarheid en eigenheid tot klinken
brengen, ook al benje nog zo bang dat het niet aan
de norm voldoet of imperfect zou zijn." Zijn grote
passie: iedereen aan het zingen krijgen.



"Intuïtief wist ik altijd al: iedereen kan zingen"

Inmiddels heeft hij een heel pak verlopen visite- (I
kaartjes. Achter de naam Jan Kortie prijken
beroepen als econoom, docent, zangleraar,

dirigent, trainer, zangtherapeut ... maar uiteindelijk
waren die labels het toch niet. Nu noemt hij zich
sinds een aantal jaren 'stem bevrijder'. Op de eerste
plaats is hij gewoon iemand die van zingen houdt,
die anderen wil verleiden om te gaan zingen -
omdat zingen verbindt en vreugde en schoonheid
schept; daar komt het voor hem in essentie op
neer. Een uitdaging die hij met grote gedrevenheid
en allure aangaat.

In zijn prachtige kantoor aan de Keizersgracht
in Amsterdam vindje die allure terug. Het is
één hoge ruimte, met prachtige antieke details,
maar waar niet al te veel in staat. Rozerood
behang met motieven, een grote glazen deur met
vergulde ornamenten - in de hoek een porseleinen

Kwestbaar
Jan Kortie. "Dat is precies wat ik zo vaak heb
gehoord: dat mensen beoordeeld en afgewezen
werden op hun manier van zingen. Dat hun zang
niet goed was of niet aan de norm voldeed, waarna
diegenen het plezier in het zingen verloren. Soms
zelfs voorgoed. Doodzonde. Maar ook wel weer
begrijpelijk, vanuit de persoon gezien, want zingen
gaat altijd over iets kwetsbaars."

Dat is voor hem ook zo fascinerend aan zingen:
dat snijpunt van kwetsbaarheid en kracht. "Je voelt
je kwetsbaar alsjeje eigen waarheid naar buiten
probeert te brengen - je eigen klank laat horen;
maar als je dat kunt en als je je er helemaal aan
over durft te geven, dan ervaar je juist kracht.
Misschien is er wel niets wat zoveel kracht en
vreugde geeft als juist dat: echt je eigen lied te
mogen zingen."

Cad.eautjes
van schoonheid
en bezieling

fonteintje. Een ruimte van het grootse en weidse
gebaar. Passend bij iemand die de ziel van zingen
alle ruimte wil geven.

Het toeval wil dat ik rond 2000, toen ik nog in
Amsterdam woonde, een aantal keer onder Jan
Korties begeleiding heb gezongen in het Bethani-
enklooster, vlak bij de Nieuwmarkt. Een belevenis
die me altijd is bijgebleven. Jan Kortie wist een
sfeer te creëren met een soort gewijdheid en
intense stilte, waarbij de stemmen aarzelend,
zacht en sereen de ruimte vulden. Met. zeker
naar het einde toe, een soort uitbarsting van
echt vreugdevol zingen; een jubelend zingen, een
zingen waarbij alle remmen losgingen en je verrukt
was over watje in je had. En Jan zat daar achter de
piano zichtbaar van te genieten.

Zeker voor mij was dat een echte belevenis,
want ik ben zo iemand van wie dejuffrouw op de
lagere school zei: 'Zing jij maar niet meer mee,
want jij zingt vals!' Van schrik en schaamte heb ik
vervolgens zo'n dertig jaar mijn mond niet open
gedaan, althans niet om te zingen.

En ligt daar niet tevens de reden waarom zoveel
mensen elke keer weer meedoen aan al die zangau-
dities en zangcompetities op televisie, filosofeer ik
verder. Maar zover wil Jan Kortie niet zonder meer
gaan. Enerzijds kijkt hij vrijwel nooit naar dat soort
programma's; anderzijds is een zangcompetitie
in zijn ogen nou niet bepaald een ideale voedings-
bodem om de eigen klank aan te spreken.

Muziek is niet bedoeld om competitief beoefend
te worden, vindt hij. "Pas alsjeje eigen klank in
trilling brengt, ontstaat er schoonheid in een
optreden. Wat is mooier? De schoonheid van een
aardbei of van een druif? Daar valt nauwelijks iets
zinnigs over te zeggen, terwijl beide vruchten in
een fruitsalade tot hun recht komen."

Toch kan deelname aan competities, denkt
Kortie. voor sommige mensen voortkomen uit een
oprecht verlangen om hun gave aan de wereld te
laten zien en het beste van zichzelf te laten horen.
"Terwijl die zelfde competitie anderen, die minder
in verbinding zijn met zichzelf, verleidt tot een
soort bewijsdrang: ik ben er ook nog!"
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Zingengaatalt~d
over iets l<wetsbaars.J

Uit het gevoel van gemis en onvervuldheid zijn de prachtigste fado's ontstaan.

Endaarmee hebben we wat hem betreft genoeg
over dit fenomeen gezegd. "Van zangtechniek weet
ik hoegenaamd niets. Ik zou er misschien meer
vanaf moeten weten. Maar ik heb wel goede oren.
Ik kan goed horen. Ook of de waarheid in iemands
stem al of niet naar buiten komt."

Mensen leren zingen gaat volgens hem het
beste door niet te gaan schaven aan het tekort,
maar door uit te gaan van de overvloed. "We
hebben allemaal een wonder in ons, maar dat zit
vaak verstopt onder allerlei lagen, ontstaan door
opvoeding, verwachtingen en teleurstellingen.
Soms ook zit die overvloed verpakt in spanning, in
angst.

"Mijn ervaring is datje niet van die spanning
moet proberen af te komen; daar wordt deze
alleen maar groter door. Je moet juist naar de
spanning toe gaan, in de hoop dat zich daarin iets
kan openbaren. Sterker nog, alsje vlak voor een
optreden geen spanning hebt, kan het wonder zich
helemaal niet voltrekken."

Angst en gêneen "Er is altijd iets om mee te zingen," vervolgt
)/ hij. "Zelfs in een verkramping of spanning zit

beschikbare energie. Ook in de spanning die we
voelen, zit muziek. Door in te ademen kun je
daarbij komen." Maar verreweg de meeste mensen
nemen geen tijd voor de inademing, valt hem elke
keer weer op.

"Waarom dat zo is?Omdat we allemaal weten
hoe het is om afgewezen te worden, en omdat
we dat afgewezen worden koste wat kost willen
voorkomen. Dat maakt dat we ons vaak inhouden
bij het zingen. Jevindt dat op allerlei niveaus terug:
van beginnelingen tot heel ervaren profs. Bij velen
is er een bepaalde mate van terughoudendheid,
angst en gêne.

"Zelfs zangers en zangeressen die hun sporen
hebben verdiend, hebben daar nog last van. Dat
komt omdat zij zich voorturend moeten bewijzen.
Ze moeten audities doen, ze hebben premières,
waarbij ook nog eens familie of collega's in de zaal
zitten. Er is voortdurend sprake van beoordeling,
competitie en druk.

"Elke keer weer merk ik bij professionele zangers
hoeveel pijn er wel niet zit. Het begint al bij de
jongeren die naar het conservatorium gaan: vaak
gepassioneerd, bovengemiddeld getalenteerd,
uiterst sensitief en muzikaal, maar daardoor ook
kwetsbaar. Ze worden voortdurend beoordeeld, en
daarom gaan ze vreselijk hun best doen. Hierdoor
verliezen ze gemakkelijk hun oorspronkelijke f1ow,
bezieling en flair.

"Het gevolg: Ze komen met een gevoel van
overvloed het conservatorium binnen, maar gaan
er met een gevoel van tekort weer uit. Dat is
toch ontzettend jammer. Soms,als ik met ze aan
het werk ga en ze laat improviseren, blijkt er een
bron aangeboord te kunnen worden die werkelijk
fenomenaal is."



'Het gaat erom dat
Jeje stem durft te vertrouwen

(j' Klaagzang
Dit brengt jan Kortie bij een belangrijke leidraad
in zijn werk: "Als we kunnen zijn bij wat er nu is - in
dit moment - dan komt het mooiste naar buiten;
want 'dat mooiste' zit al in ons. In wezen is alles
schoonheid," zegt hij. "Zelfs lelijkheid is verkrampte
schoonheid. Ik heb er geen wetenschappelijk
bewijs voor, maar ik heb het zo vaak ervaren.
Als ik met mensen werk en ze laat improviseren,
zie je steeds weer cadeautjes van schoonheid en
bezieling ontstaan.

"Maar soms moeten we langs de lelijke weg.
Vaak is er eerst ongemak voordat iemand tot zijn
eigen stem kan komen. Soms klinkt iets hartstikke
lelijk. Maar feitelijk is dat lelijke nooit het eindpunt.
Het is vooral de angst voor lelijkheid, voor het niet

goed doen, die mensen doet verkrampen. Anderen
maakt die angst juist te pusherig.

"Maar als het moment daar is dat mensen
beginnen te spelen met hun eigen stem, er
onbevangen in kunnen staan, er plezier aan
kunnen ontlenen, dan blijken ze zelfs zeer ontroerd
te kunnen raken door hun eigen stem."

Maar hoe doe je dat in de praktijk? Want die angst voor
afwijzing of mislukking zit toch vaak diep?
"Ik ga uit van wat er is,wat er wél is. Wat er is,
kan de last van de afwijzing zijn, van pijn, van een
gevoel van gemis of onvervuldheid. Maar ik vraag
zangers niet om dat gevoel te overstijgen of te
ontkennen, maar juist om klank aan die gevoelens
te geven.

"Paradoxaal genoeg zit in die zelfde last van de
afwijzing ook muziek. Uit het gevoel van gemis en
onvervuldheid zijn de prachtigste fado's ontstaan.
Voor de stem is niets zo fijn dan eens flink te
mogen klagen. Ik mag tegenwoordig dan ook
graag klaagzangen zingen met mensen of groepen:
aaiaaiai of auw-auw-au."

Kortie doet het me gelijk voor met grote
uithalen, en ik voel tot in mijn botten hoe lekker
het is om zo ongeremd te kunnen en te mogen
klagen. "jammerklachten zijn soms gewoon nodig",
vervolgt hij, "want er is pijn in ons. Maar iedere
oprechte klaagzang barst tegelijkertijd ook van het
verlangen."

jan Kortie: "Pijn en verlangen horen bij elkaar.
Dat is ook waarom het zo heerlijk is om uitbundig
een klaaglied te zingen. Een klaaglied brengt
ons bij onze passie. En passie betekent niet voor
niets lijden, maar ook hartstocht. Wie het 'nu'
als uitgangspunt neemt, komt van tijd tot tijd
vanzelf ook 'gemis', 'onvervuldheid' en 'frustratie'
tegen. je kunt dat gemis vastzetten of je kunt het
naar buiten laten komen in geluid - waardoor het
gaat stromen. Poëtisch gezien zou je ook kunnen
zeggen dat een klaagzang homeopathisch werkt
op verdriet: klaagzangen dienen je het verdriet als
het ware in verdunde vorm toe en genezen zo de
pijn."

"Eigenlijk", zo zegt hij, "doe ik in mijn workshops
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(Voor de stem is niets
zo fijn als eens fiink te
mogen klagen,'
Klaagzangen werken homeopathisch op verdriet:
Ze dienenje het verdriet als het ware in verdunde vorm toe.

niets anders dan mensen de ruimte geven. Soms
zegt iemand: Wat doe ik hier eigenlijk! Ik sta
alsmaar te huilen. Nou, so what? Je moetje daar
vooral niet van willen afsnijden, want dan snijd je
de andere kant ook af.

"Ik durf met mensen die pijn aan te gaan,juist
omdat ik weet dat de vreugde ook komt. Soms
vragen mensen me: 'Het wordt toch niet te thera-
peutisch?' Maar dat vind ik totaal geen item. Er
is wat er is. Enwat er is, is het enige wat er naar
buiten kan komen. Enwat het ook is: dát raakt
mensen!"

(.?\ Badkamerzingen» Jan Kortie is iemand die mensen graag onbevangen
laat zingen. Maar wie zijn boek jouw ziel wil zingen
heeft gelezen en zijn levensweg overziet, merkt dat
hij ook redelijk onbevangen nieuwe wegen inslaat.
Hij studeerde economie, hield toen al van zingen
en pianospelen, maar voelde zich niet opvallend
getalenteerd, dus werd hij economiedocent op
een middelbare school. Daar richtte hij al snel een
popkoor op.

Later ging hij in het legendarische Muziekpakhuis
in Amsterdam aan de slag, een ongesubsidieerde
muziekschool waar heel veel mogelijk was. Hij
leerde er dirigeren, arrangeren en improviseren en
startte een zangworkshop rond improvisatie. Die
zangworkshops werden groter en groter, omdat
ook mensen welkom waren die zeiden in het geheel
niet te kunnen zingen.

En dat bleken er nogal wat te zijn. Een gat in de
markt. Zo kwam Kortie tot de cursus Badkamer-
zingen en de massale meezingconcerten in het
Vondelpark en ook in het Concertgebouw; tot het
Muziekpakhuispopkoor en het Gouwe Ouwe koor.
Zijn baan als economiedocent had hij inmiddels
aan de wilgen gehangen. Ook door meer en meer
bedrijven werd hij gevraagd om tijdens trainingen
en conferenties iets te komen doen met improvi-
satie en zang.

Belangrijk, zegt hij, is altijd het vinden van het
ritme. "Belangrijk bij improviserend zingen is dat
iedere noot echt begint, maar na een tel of wat
ook weer afgelopen is. Na de laatste noot is er
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even helemaal niks. Het is de kunst om dat 'niks' er
ook echt te laten zijn, zodat er een nieuwe impuls
kan ontstaan. De meeste mensen durven dat niet,
want dan zijn ze de controle even kwijt.

"Jezou kunnen zeggen dat elke toon sterft. Of
zo'n toon nu mooi of lelijk was - dat maakt eigenlijk
niet uit. Het is een kwestie van durven loslaten
wat er niet meer is. Pasdan kun je volledig in het
moment zijn en kan er zich vervolgens ook iets
nieuws aandienen. Dat geldt voor zingen, maar net
zo goed voor veel andere dingen in het leven."

J Hernia en Himalaya
"Zodra we ergens uitgeleerd zijn, moeten we
er weg, anders wordt wat we doen te veel een
riedeltje, een herhaling van dezelfde zetten. Dat
is overigens vaak een hele kluif en niet altijd even
gemakkelijk. Soms krijg je een zetje mee van je
eigen lichaam. Zo moest ik zelf halverwege dejaren
negentig eerst een hernia krijgen om erachter
te komen dat ik eigenlijk wilde stoppen met het
leiden van grote koorprojecten.

"De druk werd me teveel. In 1999voelde ik de
behoefte aan nieuwe inspiratie en toen heb ik
besloten dat het tijd was voor een sabbatical. Om
de impasse die ik ervoer te doorbreken ben ik
samen met mijn dertienjarige zoon drie maanden
door het hooggebergte van de Himalaya gaan
trekken. Dat viel me aanvankelijk bitter tegen.
Ik vond het helemaal niet gemakkelijk om drie
maanden niet te werken en om in ons gezelschap
de enige volwassene te zijn. Ik kwam mezelf
behoorlijk tegen in die leegte en die kou, zo ver van
de bewoonde wereld. Achteraf gezien een fase van
vruchtbare stagnatie.

"Zo'n twee weken voor het einde van de reis
kreeg ik opeens het beeld van een soort mantra-
avonden. Ik zie het bergpad waarop ik dat beeld
kreeg nog voor me. Nu, ruim tien jaar, later zijn die
mantra-meezingavonden een belangrijk deel van
mijn werk geworden."

(J' Samenklank
Jf "Het fascinerende aan het mantra-zingen," zegt

Jan Kortie ten slotte nog, "is dat een grote groep



mensen - vaak wel zo'n 200 tot 250 - door de
eenvoud van de toon vaak spontaan meerstemmig
tot een samenklank komt die het individuele
overstijgt. We worden dus al zingend meer en meer
één, maar zonder dat we daarvoor ons best hoeven
te doen of een deel van onszelf moeten inleveren.
Enja, dat kan aanvankelijk heel verstild zijn en
vervolgens tot een uitbarsting van vreugde leiden.
Dat is wat gezamenlijk zingen doet. Vreugde is de
oorspronkelijke spirit van muziek, de ware ziel van
zingen."

Mirre Bots

Jan Kortie: Jouw ziel wil zingen. Over de vreugde van
stembevrijding, uitgeverij Ten Have 2010, € 19,9O.
CD: Het Lied van deZiel. Van Ohm enAmen onder leiding
van Jan Kortie, 200g, € 15,00; o.a. te verkrijgen via
www.jankortie.nl.
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J Heimatklänge
Er zijn klanken die je als mens tot tranens toe kunnen
bewegen. Klanken die je kunnen troosten en uit je
binnenste een lach doen opwellen. Een documentaire
die binnen acht minuten een tevreden lach tevoorschijn
roept, zoals een recensent schreef. Zo is het precies.
Met overweldigende berggezichten op de achtergrond
vertellen drie stemkunstenaars over de rol die muziek in
hun levens inneemt en hoe ze inmiddels op een punt in
hun leven zijn gekomen dat hun stem het middelpunt
van alles werd. Een film waarin het boventoonzingen
onlosmakelijk verbonden blijkt met het berglandschap
van de Alpen. (€ 10, Nederlands ondertiteld).

J Les Choristes
Eén van de grootste publiekstrekkers aller tijden in
Frankrijk. De film die in Frankrijk een enorme belang-
stelling voor zingen en kinderkoren teweeg heeft
gebracht. Het verhaal van een uitgerangeerde componist
die als surveillant gaat werken in een jongensinternaat
en de jongens in zijn klas liefde voor muziek bijbrengt.
Een juweel van een film die, aldus de regisseur, speelt
met drie grote thema's: de vroege kindertijd, de
schoonheid van muziek en de poging kinderen iets
wezenlijks mee te geven. "Wat de surveillant de kinderen
meegeeft, valt buiten elk curriculum. Het zijn levens-
lessen." (€ 10, Nederlands ondertiteld).

J Young@Heart
"Zingen doet iets positiefs met heel je lichaam," zegt
een van de tachtigplussers van het Amerikaanse Yaung
atHeart-koor uit Massachusetts (Amerika) dat jimi
Hendrix, James Brown en de Pointer Sisters op zijn
repertoire heeft staan. De persoonlijke muzikale liefde
van de koorleden mag dan misschien meer in de richting
van klassieke muziek gaan, maar allemaal draven ze wel
drie keer per week, en vaak van verre komend, op voor
de repetities van het popkoor. Over de hele wereld wordt
superenthousiast gereageerd op de documentaire die
werd gemaakt over de voorbereidingen van het koor op
een thuisconcert. Een enkele kijker spreekt zelfs over de
aanstekelijkste doco ooit gezien. "Ik wou dat mijn groot-
ouders net zo sterk, gezond en jong konden blijven als
deze mensen." (€ 13,50 Nederlands ondertiteld).

Eerdere films in Vf{s webwinkel als Babette's Feast (€ 11 Ned. onder-
titeld), Vaclav Havel (€ 8 Engels ondertiteld), Ramses (€ 9 Ned. onder-
titeld), lei Najac (€ 15 Engels ondertiteld) blijven gewoon te koop.
Klik op de link VAWebwinkellinksboven op de openingspagina van
onze website (va-magazine.nl) ofbel de redactie.
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