
62

leven

Fo
to

’s:
 R

on
 H

eij
m

an



M atthew Schoening komt uit een muzikaal 

gezin. Zijn vader is violist bij het San Francisco 

Symphony. Als kind speelde Matthew al 

bevlogen cello en andere instrumenten. Op 

zijn zeventiende zette hij echter zijn hakken 

in het zand en liet de muziekinstrumenten tien jaar lang in de hoek 

staan. Toen hij voor een concert werd gevraagd, pakte hij de cello 

toch weer op en hij is niet meer opgehouden met spelen. Hij werd 

geïntroduceerd in de mantramuziek doordat iemand hem vroeg auditie 

te doen om te spelen met Snatam Kaur (een bekende Kundalini 

mantrazangeres, red.). 

De ruimtereis van Matthew
Matthew: “Ik ontmoette Snatam in 2011 en we zijn samen gaan 

toeren. Zo leerde ik de Kundalini- en Sikhtraditie kennen. Het 

spelen van mantramuziek is heel anders dan bijvoorbeeld pop- of 

folkmuziek. Tijdens die eerste toer met Snatam heb ik moeten leren 

niét te spelen. Als muzikant was ik dat niet gewend. Normaal stop 

je al je energie in het opvullen van leegtes. In deze muziek gaat het 

er juist om, om ruimte en leegte te creëren. Deze manier van spelen 

heeft ook mijn componeren beïnvloed. Wat ik muzikaal bijdraag 

zijn dingen waarvan je misschien niet meteen doorhebt dat ze er 

zijn, maar je merkt het wél als ze er niet zijn. Ik creëer een subtiel 

‘geluidenlandschap’. Na een concert komen mensen naar me toe om 

te vertellen dat hun ogen het hele concert gesloten zijn gebleven. 

Alsof ze op ruimtereis waren, zwevend op de klanken van de muziek. 

De helende reis van Nirinjan
Door Snatam leerde Matthew Nirinjan kennen. Nirinjan is geboren in 

de Sikh traditie, als dochter van Kundalini ouders. 

Nirinjan: “Als kind was ik omringd door muziek. Mijn moeder was 

mantrazangeres en Kundalini yogalerares. Toch had ik er als kind niet 

veel interesse voor. Ik zong wel liedjes, maar speelde liever buiten of 

bedacht fantasieverhalen. De aanwezigheid van de yoga en de muziek 

waren als een warme deken, maar voor mij waren het dingen die bij 

mijn ouders hoorden. Toen ik dertien was en begon te veranderen, 

onafhankelijker werd, begon ik naar de muziek van Snatam te 

luisteren. Dat raakte me diep. Langzaam voelde ik mezelf openen 

naar de Kundalini muziek en de yoga. In datzelfde jaar volgde ik de 

Kundalini Lerarenopleiding, die in mijn geboorteplaats aangeboden 

werd. Door die opleiding te volgen, leerde ik over de diepe betekenis 

Afgelopen september gaven Kundalini yogadocent en muzikante Nirinjan 
Kaur en elektrisch cellist Matthew Schoening een workshop en concert in de 

Vondelkerk te Amsterdam. Als groot liefhebber van mantramuziek maakte mijn 
hart een sprongetje toen ik met ze mocht spreken. Het werd een vrolijk gesprek, 

onder het genot van een kopje bijzondere thee, dat Matthew brouwde met de 
traditionele Chinese thee set die hij overal mee naartoe neemt.

Door: Charlot Spoorenberg.
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van Kundalini Yoga. Omdat zingen hier zo’n belangrijk onderdeel van 

is, ging dit steeds meer leven bij mij. Het zingen werd een manier om 

me te uiten en tegelijkertijd gaf het me rust in die bewogen tienerjaren. 

Het was helend. Het werd een belangrijk deel in mijn leven.”

De helende werking van mantra’s
Nirinjan: “Tijdens het concert stem ik af op de energie van de zaal, 

maar ik focus me ook op mijn stem, de tekst en het zingen. Het zingen 

van mantra’s kan helend zijn. Het is een wetenschap die duizenden 

jaren oud is. Deze wetenschap vertelt ons dat er in ons gehemelte 

meridiaan punten zijn. Als we de heilige teksten van mantra’s zingen 

of chanten, dan stimuleren we deze punten. Het is als een soort 

morse code, die signalen stuurt naar onze hersenen. Dit heeft direct 

invloed op bepaalde delen in onze hersenen, waardoor er hormonen 

naar ons lichaam worden gestuurd. Hierdoor veranderen er dingen 

op fysiek gebied. Verschillende mantra’s hebben een andere ‘code’, 
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zingt, met een bepaald ritme. Dit noemen we ook wel Nad Yoga. 

De geluiden brengen een chemische verandering in je lichaam tot 

stand. Dit kan ontspannend werken, rustgevend, hypnotiserend, maar 

het kan ook kracht geven, moed en energie. In je onderbewustzijn 

doorbreken de mantra’s patronen en trauma’s die daar vastzitten. 

Als je echt focust en bewust bezig bent met de werking van de 
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mantramuziek luistert, doet het iets van binnen, kan het helend zijn.”

Je Natuurlijke Zijn vinden
Nirinjan: “Binnen de workshop die we tijdens deze tour voorafgaand 

aan het concert geven, gaat het erom dat je aan jezelf werkt door 

middel van Kundalini Yoga. We doen een verzameling meditaties en 

krya’s (red: een reeks yogahoudingen in de Kundalini Yoga). Deze 

krya’s zijn ontworpen om je innerlijke creativiteit te openen, wakker 

te maken. Mijn doel met deze workshop is het hart en het lichaam 

te openen en deelnemers in zichzelf te laten ‘zinken’. Zo kunnen 

diepliggende angsten, trauma’s of hartzeer die je tegenhouden 

in je leven, bevrijd of doorbroken worden. Trauma’s en angsten 

belemmeren je om vanuit je Natuurlijke Zijn te leven. Als je vanuit je 

Natuurlijke Zijn leeft, ontstaat de creativiteit vanzelf. Met creativiteit 

bedoel ik het creëren van schoonheid in je leven. Dat kan het zingen 

van een lied of het schilderen van een schilderij zijn, maar dat hoeft 

niet. Je laat iets naar buiten stromen waarmee je anderen kunt 

dienen, anderen kunt inspireren. Het kan een vrouw zijn die haar huis 

opent voor anderen. Ze is ontspannen en de omgeving is warm en 

uitnodigend. Dan voel je die stroom eigenheid en creativiteit. Het gaat 

erom dat je aanwakkert waar jij passie voor voelt in dit leven en dat 

uitdraagt en deelt met de gemeenschap.”

Een pijnlijk proces
Nirinjan: “In de workshop, maar ook in andere Kundalini yogalessen, 

zie ik mensen terugkeren naar hun kern, terug naar hun Natuurlijke 

�&'+ů��"�3,")"+�7& %�+���;,,-�3/"!&$"/�!�+�""/01ů����(�(,*"+�*"+0"+�
na een workshop naar me toe en dan vertellen ze dat er iets uit hun 

verleden naar boven kwam en dat ze, nadat ze het opnieuw gevoeld 

hebben, heling ervaren hebben. Dan voelen ze zich opener, meer 

ontspannen. Soms komen er dingen uit het verleden bovendrijven die 

pijnlijk zijn en mensen kunnen dan iets ervaren wat een ‘helingscrisis’ 

genoemd wordt. Dit betekent dat een trauma, voordat het geheeld 

kan worden, opnieuw diep gevoeld moet worden. Dat kan heel intens 

zijn, sommigen kunnen zich hierdoor fysiek ziek voelen. Dit hoort 

bij het proces van loslaten van het trauma, van de pijn. Het is heftig 

als dat gebeurt, maar daarna voelt men een grote opluchting. Het 

is bijzonder om na de workshop het concert te geven. Iedereen die 

meedeed is al in een bepaalde staat, opener. Ze kunnen zich direct 

ontspannen en geven zich volledig over aan de muziek.” 

Afstemmen op energie
Matthew: “Tijdens de workshop zorg ik voor een warme deken 

van geluid. De techniek die ik gebruik heet ‘live looping.’ Ik neem 

een stuk muziek op en blijf dat afspelen. Ik voeg er steeds iets aan 

toe, waardoor je verschillende ‘lagen’ hoort. Ik creëer allemaal 

verschillende tonen en samen zijn die als een kolkende golf energie. 

Afhankelijk van wat er in de zaal gebeurt, pas ik de muziek aan. Ik kan 

als het ware de energie uit de zaal tegemoet komen. Ik kan mensen 

helpen door ze te ondersteunen in waar ze doorheen gaan op dat 

moment. De muziek is als het ware de hartslag van de zaal. Voordat 

de workshop begint, hebben we een intentie van wat we gaan doen. 

Totdat Nirinjan zegt dat we iets anders gaan doen. Dan zeg ik ‘okay’, 

en improviseer.” (beiden lachen)

Nirinjan: “Sommige nummers staan vast, maar tijdens de workshop 

gebeuren er soms dingen waardoor ik toch iets anders kies, iets wat 

nodig is op dat moment. Een groot deel van de workshop is interactie. 

Inmiddels werken we lang genoeg met elkaar om op elkaar in te 

spelen en dingen anders te doen dan van tevoren gepland was. Die 

spontaniteit vinden wij mooi.”

Matthew: “Ik heb geleerd om steeds minder naar mijn eigen gedachtes 

te luisteren, naar de verhalen die mijn denken maken en meer te 

luisteren naar de zaal. Ik doe een stap opzij en 

reageer volledig op wat mensen nodig hebben. Zij 

bepalen wat er gebeuren moet, niet ik.” 

Nirinjan: “Zo werkt het ook met de 

yogaoefeningen. Soms wil ik iets gaan 

doen, omdat ik dat altijd op een 

bepaalde manier doe. Maar dan blijkt 

dat de deelnemers op dat moment iets 

heel anders nodig hebben. Waarom 
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werken, is dat hij, net als ik, afstemt op 

de energie die er is. Ik hoef hem niet te 

vertellen  

wat hij moet doen, want dat voelt hij  

zelf feilloos aan.”  

Matthew en Nirinjan geven 

zowel samen als individueel 

concerten. Data zijn te 

vinden op beider websites: 

nirinjankaur.com  

en soloelectriccello.com. 
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