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Redactioneel
Zon is Nanghi
Twee vrouwen fietsen langs de waterkant. Een donkere
vrouw met een fonkelende witte sjaal om haar haar en
een blanke dame met een vrolijke bloemetjes jurk. Ze
lachen zo hard dat ze nauwelijks nog rechtdoor kunnen
fietsen. Het ziet er vrolijk uit. Iets later wordt duidelijk
waar de pret over gaat. Ze leren elkaar woorden. De
één spreekt Pular (één van de vijf talen die in Guinee
wordt gesproken), de ander spreekt Nederlands. ‘Boot’
is ‘lana’, ‘zon’ is ‘nanghi’, en ‘tijger’ is ‘bhuta’! 
De woorden en de letters vliegen door elkaar. Het is
vreselijk moeilijk om zo’n harde G uit te spreken of zo’n
typisch Afrikaanse klank uit je keel te krijgen. Kinderlijk
plezier roept het op; van vroeger toen we stap voor
stap de wereld ontdekten. 

Maar achter dit plezier gaat ook een andere wereld
schuil. De donkere vrouw is 23 jaar en weduwe. Haar
man is aan Malaria gestorvenen. Ze heeft drie kleine
jongetjes in Afrika achtergelaten. Ze weet niet waar ze
zijn. Ze kan niet slapen ’s nachts omdat ze zo veel
denkt. Ze werd in Afrika mishandeld door de broer van
haar overleden echtgenoot. Ze mist daarom een voor-
tand. Hij heeft haar naar Nederland gestuurd. Ze moet
van hem een verblijfsvergunning krijgen. Daarna kun-
nen ze trouwen en komt hij ook naar Nederland. Ze
mist haar kinderen onbeschrijfelijk veel. Ze houdt zich
sterk en put kracht uit haar religie. 

We zijn ons er altijd wel bewust van dat de ongelijkheid
in de wereld groot is. Maar over het algemeen dient
zich dat vooral op de televisie aan. Of in de sloppenwij-
ken van je vakantieland. Nu is het anders. Nu komen
de mensen het je zelf vertellen. In een asielzoekerscen-
trum aan het einde van je straat of als je vrijwilligers-
werk doet en taalles geeft. Natuurlijk is het van alle 
tijden dat mensen vanuit onveilige situaties vluchten.
Maar zo extreem als dat het nu is… 

Mede hierom besteden we in Reliëf aandacht aan dit
actuele onderwerp. Want wat betekent het als je je
thuis hebt achtergelaten? Wat zijn de gevolgen van
zulke grootse gebeurtenissen en wat kan kunstzinnige
therapie hierin betekenen? Truida de Raaf (orthopedag-
oog en GZ-psycholoog) belicht in het openingsartikel
hechtingstoornissen in relatie tot de vluchtelingenpro-
blematiek. Er zijn mooie voorbeelden van mensen die in
praktijk werken. Wouter Mol, net afgestudeerd muziek-
therapeut, organiseert Human Nights samen met vluch-
telingen. Ake Haek vertelt over haar werk in een asiel-
zoekerscentrum. Lara Smeenk beschrijft hoe kunstzinni-
ge therapie het syrische meisje Sideen heeft geholpen. 
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Thuiskomen bij jezelf 
Thuiskomen bij jezelf, het is blijkbaar niet vanzelfsprekend. Als ik op 
internet zoek, zie ik dat er veel aanbod ontwikkeld is om dit thuiskomen bij
jezelf te bevorderen. Bijvoorbeeld: meditatie, ontspanning, mindfullnes
,lichaamsgerichte psychotherapie, ayurveda, enz. Kernwoorden van thuis-
komen bij jezelf zijn: innerlijke rust vinden en acceptatie van jezelf met alle
verlangens en zwakheden die daarbij horen. Je kunt het de scholingsweg
van de ziel noemen. Het gaat daarbij om het versterken van de ik-kracht
om meer greep te krijgen op het denken, voelen en willen. Vanuit de
antroposofie vind je deze scholingsweg o.a. in de oefeningen van het zes-
voudige2 en achtvoudige pad.3

Thuiskomen bij jezelf heeft dus te maken met je behaaglijk en veilig voelen,
op je gemak zijn, innerlijke rust en heelheid ervaren. “Voel je thuis, doe net
alsof je thuis bent”, zeggen we tot onze gasten om ze op hun gemak te
stellen. Thuiskomen bij jezelf kun je vergelijken met een veilige gehecht-
heid. Je voelt je verbonden met je eigen lichaam, met je eigen verlangens
en gevoelens. De kern van gehechtheid is een verbinding kunnen aangaan
met jezelf en de ander. Een veilige gehechtheid heeft te maken met je kun-
nen toevertrouwen aan de ander en met vertrouwen in jezelf in je eigen
mogelijkheden. 

Veilige gehechtheid
In de eerste levensjaren wordt voor deze gehechtheid het fundament
gelegd. Daar bouw je in je leven op verder. Voorwaarden voor de opbouw
van een veilige gehechtheid liggen zowel bij de opvoeders als bij het kind
zelf. De opvoeders moeten ‘goed genoeg‘ zijn dat wil zeggen voldoende
veiligheid en geborgenheid bieden, voldoende rust en ruimte, voldoende
voeding enz. Het kind zelf brengt ook een aanleg mee voor een gehecht-
heid. Het kleine kind moet zijn lichaam gaan bewonen, een proces van
incarnatie gaat gepaard met het proces van hechten aan de ander. “Eerst
het lijf in, dan de wereld in” is een uitspraak van kinderarts Edmond
Schoorel.4 Grote helpers in dit proces zijn de lichaamsgerichte zintuigen:
de tastzin, de levenszin, de bewegingszin en de evenwichtszin. De tastzin
en de levenszin helpen bij het ervaren van begrenzing en een gevoel van
geborgenheid en veilig thuis zijn in het eigen lichaam. Met behulp van
deze zintuigen wordt het lichaam als ‘eigen’ ervaren en worden de anderen
‘eigen’: mijn mama en mijn papa. Naast de gehechtheid aan de mensen
gaat het kind op onderzoek uit in zijn leefomgeving. Het kind verbindt zich
met de wereld van de dingen, de planten en de dieren. De ontwikkeling
van de motoriek met behulp van de bewegingszin en evenwichtszin geeft
het kind zelfvertrouwen en een gevoel van vreugde en vrijheid. Als het kind
dan in het derde levensjaar ‘ik’ tegen zichzelf zegt, is er een eerste ‘ik en de
ander’ en een eerste besef van zelfstandigheid. 
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Waar is mijn thuis? Over veiligheid en vluchten.

Truida de Raaf 1

Thuiskomen na de
vakantie: het huis is 
vertrouwd en toch ook
vreemd. De tuin lijkt
groener, de kamer voller.
Je kijkt met nieuwe ogen. 
Thuiskomen bij jezelf is
een ander thuiskomen.
Zijn we in de vakantie
tot rust gekomen?
Hopelijk hebben we
krachten verzameld om
aan een nieuw werkjaar
te beginnen.
En de vluchtelingen die
hun thuis hebben moe-
ten achterlaten? Ze
waren al zo lang in een
onveilige situatie, heb-
ben zoveel verloren en
zijn lange tijd onderweg,
Vinden zij een nieuw
thuis?

“Waar ben je aan gehecht?”, vraag ik soms aan een groep mensen. Vaak klinkt
dan: “Mijn kind, mijn partner, mijn hond, mijn huis, mijn tuin.” Onze geliefden
en ons thuis spelen bij gehechtheid een belangrijke rol. 



De dynamiek van de gehechtheid heeft dus psy-
chologisch twee kanten: een oriëntatie op de
ander (basisvertrouwen en toevertrouwen) en 
op jezelf (zelfvertrouwen en autonomie). 
Het fundamentele proces van gehechtheid van de
eerste levensjaren kun je zien als de bouwstenen
van het fundament van gehechtheid voor het
leven (zie afbeelding 1)

Onveilige gehechtheid
Bij een onveilige gehechtheid is er te weinig 
vertrouwen in zichzelf en in de ander ontwikkeld.
Het kind voelt zich vaak niet behaaglijk en kan
moeilijk spelen. Dikwijls zijn er ook eet- en slaap-
problemen. Eten is immers je verbinden met iets
‘niet eigens’ en je dat eigen maken. Gaan slapen
betekent loslaten en als het verbinden moeilijk is,
is ook het loslaten niet eenvoudig. De onveilige
gehechtheid kan zich verschillend uiten in het
gedrag. Er zijn kinderen die claimend en dwin-
gend gedrag vertonen. Er zijn ook kinderen die
het contact vermijden en teveel op afstand blij-
ven. Deze laatste kinderen vragen juist te weinig
hulp en troost. Een onveilige gehechtheid komt
veel voor, naar schatting bij ongeveer dertig pro-
cent van de kinderen.5 Voor veel mensen ligt er
dus de opgave om in hun leven alsnog meer basa-
le veiligheid te verwerven. 
Thuiskomen bij jezelf en je thuis voelen bij de
ander is dus niet vanzelfsprekend. Vaak moet dat
in het leven en bij het volwassen moeizaam vero-
verd worden. Een partnerrelatie kun je in dit licht
zien als een werkplaats voor gehechtheid. Er is
een grote behoefte om echt gezien te worden
door de ander in wie je werkelijk bent, thuisko-
men bij de ander en bij jezelf. 
Onveilige gehechtheid is geen stoornis. Het hoort

in zekere zin bij het leven. Bij een reactieve hech-
tingsstoornis is de problematiek veel sterker aan-
wezig en is er ook dikwijls sprake van vormen van
agressie. De oorzaak van een reactieve hechtings-
stoornis is langdurige verwaarlozing en mishande-
ling in de eerste vijf levensjaren. Een zeer onveilige
bedreigende situatie zoals een oorlog kan ook
falend ouderschap teweeg brengen. Als de hech-
tingsstoornis niet geneest kan deze in de volwas-
senheid overgaan in een persoonlijkheidsstoornis.

Op de vlucht: onderweg 
Je aardse thuis is er niet meer, dat heb je achter
moeten laten. Misschien is jouw huis ook al plat
gebombardeerd. Alles wat je dierbaar was: je huis,
je straat, je dorp of stad, de buren, de school en je
vriendjes, is er niet meer. Wat een veelheid aan
verlieservaringen. Hoe kan een mens dat dragen?
Aan vluchten gaat meestal een lange periode van
bedreiging en onveiligheid vooraf. Onderweg op
de vlucht heb je nog alleen jezelf en hopelijk ook
dierbaren om je heen. Het aardse thuis moet
opnieuw gevonden worden. Voel je je nog wel-
kom op deze aarde? Prikkeldraad en gesloten
grenzen, slechte opvang geven je dat gevoel niet.
Wel een warme vriendelijke blik van bewoners van
een ander land, een opvang op een plek waar het
menswaardig is. 
Bij een veilige gehechtheid van volwassenen en
kinderen is er meer draagkracht om traumatische
ervaringen en ervaringen van verlies op te kunnen
vangen. Je kunt gehechtheid zien als de onderste
steen van een stapel stenen, het is het fundament
van ons bestaan. Hoe steviger deze onderste steen
des te meer draagkracht er is om trauma en 
verlieservaringen te kunnen verwerken. 

In onveilige situaties als oorlog, bedreigingen en
op de vlucht zijn, is het extra van belang dat er
mensen bij je zijn die je steunen en troosten. Voor
kinderen zijn de ouders natuurlijk van groot
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Bouwstenen van hechting

Mijn moeder is mijn naam vergeten

Mijn moeder is mijn naam vergeten.
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan,
Laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie ik liefheb, wil ik heten.

Neeltje Maria Min 6



belang, maar ook andere volwassenen kunnen die
ondersteunende rol vervullen. Mensen die
ondanks alles toch niet in paniek raken, maar erbij
blijven, hun kalmte bewaren, betekenen veel voor
de anderen en zeker voor kinderen. Zij kunnen
kinderen veiligheid bieden ondanks de bedreigen-
de situatie. Ook de volwassenen kunnen natuurlijk
veel steun ervaren van anderen, een hand op de
schouder, een troostende blik, het maakt een
wereld van verschil. 

Rouw en herstellen 
Een nieuw thuis vinden in een vreemd land is mis-
schien te vergelijken met een kind dat geplaatst
wordt in een pleeggezin na vele traumatische
ervaringen in het eigen gezin. Het kind is ontwor-
teld, onthecht. Vaak komt het eerst in een gast-
gezin of een instelling voordat het een plekje
krijgt in een pleeggezin waar het mag blijven. Er
lijkt vaak eerst een periode van aanpassing in het
nieuwe gezin te zijn, het kind gedraagt zich voor-
beeldig. En dan na die periode, komt het echte
thuis komen op gang. Het trauma laat zich zien,
het voorbeeldige gedrag verandert , soms is er
sprake van boosheid naar de pleegouders, een
idealiseren van de eigen ouders, een groot besef
van verlies. Achter de boosheid ligt het verdriet
dat verwerkt moet worden. Een periode van rouw
hoort daarbij. Als het goed gaat ontstaat er een
nieuwe vorm van gehechtheid, geen vanzelfspre-
kende, maar een moeizaam verworven vorm van
veilige gehechtheid. 
Hoe is dat met de vluchtelingen? Vluchten duurt
lang, vluchten duurt dikwijls jaren. Lange tijd is er
onzekerheid of je mag blijven. Een ontwortelde
situatie met weinig mogelijkheid om tot jezelf te
komen. En als er dan eindelijk een verblijfsvergun-
ning is, duurt het vaak nog lang voordat een
eigen huis beschikbaar is. Krijgen zij de tijd om
het nieuwe land en de mensen te leren kennen?
Hun verlieservaringen te verwerken? Een periode
van rouw door te maken? En dan langzaam aan 
te integreren en een nieuw thuis te vinden.
Voorwaarden daarvoor: jezelf mogen zijn, gezien
worden in wie je als mens bent, begrip krijgen
voor je verlieservaringen en de moeite die aan-
passing vergt aan een andere cultuur, een ander
klimaat, een andere bodem. Een balans vinden
tussen jezelf mogen zijn en je aanpassen. Voor 
kinderen en jongeren is het van groot belang dat
ze een plek hebben op school waar ze kunnen
leren en spelen. Voor volwassenen een plek om 
te werken, om je bijdrage aan deze nieuwe
samenleving te geven. 

Drie bronnen van gezondheid 
Gezondheid is geen statisch gegeven. In de nieu-
we omschrijving van Huber 8 is gezondheid het
vermogen om je aan te passen aan veranderende
situaties en een nieuwe balans te vinden. In de
antroposofische gezondheidszorg hebben we vele
mogelijkheden om de gezondheidskrachten te
ondersteunen. Ik wil hier drie bronnen van
gezondheid benoemen. 
Thuiskomen bij jezelf De eerst bron is de bron van
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Heb je een plek om te schuilen als je niet meer thuis
kunt komen? Een plek waar je beschutting en
bescherming vindt? Vind je een ander mens om bij 
te schuilen, een mens die je troost ?
In het populaire lied van Claudia de Breij 7 heeft dit
schuilen een prominente plaats: 

Mag ik dan bij jou
Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou ?
Als er een clubje komt
Waar ik niet bij wil horen
Mag ik dan bij jou ?
Als er een regel komt 
Waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou ?
En als ik iets moet zijn
Wat ik nooit geweest ben
Mag ik dan bij jou ?

Claudia de Breij

Een stapel stenen als het fundament



de natuur. De natuur heeft een helende werking,
dat wordt steeds duidelijker 9. Gezonde voeding,
een groene omgeving, beweging, het zijn alle
bronnen van gezondheid. Het helpt je te 
verbinden met je lichaam en met de aardse wer-
kelijkheid. De vitaliteit wordt versterkt en dat
ondersteunt het herstel van het lichaam en het
herstel van de ziel. Het helpt om spanning en
stress te verminderen. De lichaamsgerichte en 
uitwendige therapieën zijn een grote hulp om de
verbinding met het lichaam te helpen herstellen.
Ritmische bewegingen en de tastzin spelen daarbij
een grote rol. Leren ontspannen, je behaaglijk
voelen, weer goed kunnen slapen en eten zijn
daarbij behulpzaam. Wat de natuur ons schenkt 
is de bron van het Leven.
Thuiskomen bij de ander: De tweede bron is de
bron van de cultuur, van de menselijke ontmoe-
ting en de kunst. Spelen, schilderen, muziek, ge-
sprekken zij hebben alle helende kwaliteiten. Al
deze menselijke activiteiten zijn ook gecultiveerd
naar therapievormen. De psychotherapie en de
kunsttherapieën zijn daar vormen van. Voor de
kinderen is het van groot belang dat ze plezier
kunnen hebben. Dat ze zich kunnen uiten door
middel van spel, tekenen, schilderen en muziek.
Het opdoen van deze positieve ervaringen heeft
een grote helende werking. Ze kunnen weer kind
zijn en tot rust komen. Dat is de basis voor het
langzaam verwerken van de traumatische ervarin-
gen. De menselijke ontmoeting is de bron van de
Liefde.
Thuiskomen bij het hogere: De derde bron is de
verbinding met de geestelijke wereld. De verbin-
ding met een hogere wereld waar je deel van uit-
maakt en waar je iedere nacht nieuwe inspiratie
op mag doen. De wereld van waaruit je kunt 
werken aan existentiële vragen en aan zingeving.
Een wereld waar je na dit leven weer thuis kan
komen? Het is de bron van het Licht.

In de opvang en begeleiding van mensen met
gehechtheidsproblematiek en van vluchtelingen
die onthecht zijn, zijn deze drie bronnen het
leven, de liefde en het licht van grote waarde. In
begeleiding en therapieën worden ze gebruikt.10

Waar is ons thuis?
Thuiskomen, waar zijn wij thuis als mensen? Op
aarde of in de geestelijke wereld? Op geboorte-
kaartjes zie je soms de tekst: “Welkom op aarde”.
In overlijdensberichten soms de tekst: “Zij werd
thuis gehaald”. Waar is ons thuis? Waar ben ik
thuis?

Is de opgave nu een echte wereldburger te wor-
den in plaats van gebonden aan een bepaald
land? “Ik ben nergens meer echt thuis, niet in
mijn land van herkomst en ook niet in mijn nieu-
we land”, zei een vluchteling. Een autochtone
Rotterdammer: “Ik voel me niet meer thuis is mijn
eigen straat met al die vreemdelingen”. In een
interview in Spoor van deze maand zegt Arthur
Japin: “Als je nooit ergens een thuis hebt gehad,
dan wordt overal je thuis”

1 Truida de Raaf is orthopedagoog-GZ/psycholoog
2 Dam, J. van (2011) Het zesvoudige pad. Basisoefeningen voor

spirituele ontwikkeling, Zeist: Christofoor.
3 Dam, J. van (2013) Het achtvoudige pad. Een scholingsweg

voor therapeuten, opvoeders, verpleegkundigen en verzorgen-
den. Hilversum: Nachtwind 

4 Schoorel, E (2014) De eerste zeven jaar. Kinderfysiologie.
Zeist: Christofoor 

5 Onderzoek in Nederland over prevalentie van hechtings-
stoornissen is niet bekend. Van IJzerdoorn, Schuengel en
Bakermans-Kranenburg hebben in 1999 een metaonder-
zoek gepubliceerd over onveilige gehechtheid bij gewone
middelklas gezinnen in Noord-Amerika en daaruit blijkt dat
62 % van de kinderen veilig gehecht is. 

6 Min, N.M. (1966) Voor wie ik liefheb wil ik heten
7 Eerste strofe van het lied ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia

de Breij
8 Huber, M.A.S. ‘Towards a new, dynamic concept of Health’

proefschrift 2014 
9 Zie het vele wetenschappelijk onderzoek naar de Healing

Environment in de afgelopen jaren
10 Door het Kindertherapeuticum te Zeist is in samenwerking

met het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de
Hogeschool Leiden een zorgprogramma ontwikkeld voor
kinderen met gehechtheidsproblematiek
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Tot de slaap
Zo kom tot rust. Vertrouw u aan de nacht,
te slapen gaat nu alles op de aarde
en geef verloren wat uw hart bezwaarde, 
langs verre stromen wordt het thuis gebracht. 
(1e strofe) 

Ida Gerhardt 



Een map speciaal voor haar
Met een glimlach op haar gezicht loopt Sideen met mij mee. Ze vraagt:
“Joef, wij tekenen vandaag?” “Zeker!” zei ik op enthousiaste toon. Op de
gang komt zij nog ontspannen over, maar ik zie Sideen veranderen op het
moment dat ze aan tafel zit. Ze wiebelt met haar benen, kijkt om zich heen
en oogt gespannen. Ik benoem dat er een map ligt en dat die voor haar is.
Ze kijkt mij aan en vraagt: “Voor mij?” “Ja dat klopt. Je mag jouw naam
erop zetten en als je wilt er iets bij tekenen.” Sideen gaat direct aan de
slag. Ze heeft veel fantasie. Soms lijkt deze haar te overspoelen. Ik benoem
daarom regelmatig wat ik haar zie tekenen, zodat ze niet helemaal ver-
dwijnt in haar fantasiewereld. Als ze klaar is met tekenen, laat ze met een
trotse blik zien dat ze een zeemeermin heeft getekend.

Thuiskomen 
Het thema van dit nummer is ‘thuiskomen’. Hetgeen vluchtelingen na een
lange reis weer proberen te doen op het moment dat zij een status hebben
gekregen. In de periode dat zij nog geen status hebben, proberen zij zich
staande te houden in het asielzoekerscentrum (AZC) en te leven met de
spanning om eventueel uitgezet te worden. Op het moment dat een gezin
een status krijgt, gebeurt er veel in hun leven. Naast dat ze een woning
krijgen toegewezen en daardoor meer rust in hun thuisomgeving ervaren,
begint nu ook het verwerkingsproces. Dit proces vindt zowel bij de kinde-
ren als bij de ouders plaats. In de therapie zie ik dat dit gepaard gaat met
het mij in stapjes getuige laten zijn van hun verhaal. Meestal in de vorm
van metaforen of fantasieverhalen. Ik volg daarin bewust hun eigen tempo,
zodat zij niet overvraagd worden en zelf de baas zijn over wat zij willen
delen. De school is de plek waar de kinderen zich snel veilig en vertrouwd
voelen. Dit is de reden dat Stichting Tussenspel bewust de therapieën aan-
biedt op de scholen. Het voordeel is bovendien dat op deze plek het con-
tact met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen snel te leggen is.

De reis van Sideen 
Sideen is een meisje van negen jaar oud, die samen met haar moeder en
broer is gevlucht uit Syrië. 
In Nederland zijn zij herenigd met haar vader. Sideen is aangemeld voor
individuele therapie, omdat zij zeer angstig is, herbelevingen heeft en thuis
last heeft van nachtmerries en veelvuldig hoofdpijn-klachten meldt. 
Sideen is inmiddels een aantal weken geweest, ze opent haar map en geeft
direct aan wat ze wil doen. Ze wil verder werken aan haar verhaal van het
meisje met de vleugels, die in een niet fijn land woont. Sideen maakt de
tekening van het niet fijne land gehaast af en zegt dat het meisje naar een
ander land gaat vliegen. Ik vraag haar wat voor land dat is en ze vertelt
over een land met veel vlinders, bloemen, zeemeerminnen en zon. Ze
begint met deze tekening en vraagt of ik haar wil helpen met de bloemen.
We tekenen een tijd in stilte naast elkaar. Tot slot tekent Sideen het meisje
vliegend in de lucht met een grote lach op haar gezicht. Ik vraag haar hoe
het meisje daar gekomen is. Sideen zegt dat zij door een speciaal gat is
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De reis van Sideen naar het fijne land
Een kennismaking in het werken met vluchtelingenkinderen

Lara Smink

Lara Smink is sinds 2008
werkzaam vanuit haar
Praktijk de Waterlelie 2 in
de regio Rotterdam. Na
de opleiding Kunst-
zinnige Therapie heeft ze
in 2015 de Post-HBO
client-centered spelthera-
pie afgerond. In 2012
las zij op de website van
Stichting Tussenspel hun
visie en missie en dat
sloot aan bij wat ze
zocht. Stichting
Tussenspel is een lande-
lijk netwerk van thera-
peuten. De stichting wil
door middel van laag-
drempelige vaktherapie
en speltherapie steun
bieden aan basisschool-
leerlingen, die momen-
teel tussen wal en schip
vallen. Het gaat hierbij
om kinderen in moeilijke
sociale omstandigheden
voor wie de reguliere
hulpverlening (nog)
onvoldoende toereikend
is. Er wordt met name
gewerkt met asielzoe-
kerskinderen, vluchtelin-
genkinderen en zorgleer-
lingen in achterstands-
wijken. Inmiddels werkt
zij ruim vier jaar samen
met de stichting in diver-
se projecten. Voor dit
nummer beschrijft Lara
de casus van Sideen.3



gegaan. Op zowel de eerste als de tweede teke-
ning maakt Sideen een cirkel met gekras erin. Ze
benoemt dat dit het speciale gat is. We ronden
hierna af.
De week erop leg ik de twee tekeningen naast
elkaar. Ik vertel dat er eens een meisje was dat op
reis ging. Ze woonde eerst in een niet fijn land en
via een speciaal gat kwam zij in een ander land
terecht. Sideen reageert daarop dat het niet fijn
was in dat speciale gat en dat dit het meisje bang
heeft gemaakt. Ik vraag hoe de reis was voor het
meisje en Sideen vertelt dat het voelde alsof het
meisje door een storm had gereisd. Ik vraag haar
of ze de storm, waar het meisje doorheen ging,
kan tekenen. Sideen knikt en tekent een grote cir-
kel met daar doorheen allemaal krassen in allerlei
kleuren. Aan het einde van de sessie leg ik de drie
tekeningen naast elkaar en vertel het verhaal van
het meisje. “Er was een meisje, zij woonde in een
niet fijn land. Op een dag was er een speciaal gat.
Ze vond het spannend om erin te stappen, maar
deed het toch, want ze wilde weg uit dit land. 
In het speciale gat kwam ze in een storm terecht.
Er gebeurde van alles en het was er niet fijn.
Uiteindelijk belandde het meisje in een fijn land.
Hier was zij veilig en voelde ze zich blij. Er waren
lieve mensen om haar heen, veel bloemen en de
zon scheen.” Sideen straalde toen het verhaal
klaar was en zuchtte diep. 

1 De reis van Sideen naar het fijne land
2 www.praktijk-dewaterlelie.nl
3 De beschreven casus komt uit de praktijk. De naam is 

fictief in verband met de bescherming van de privacy van
het kind.
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Tekening uit een casus waarbij gewerkt is met een verhaal
waarin de giraffe op reis ging en aankomt in zijn nieuwe land

Het fijne land van het meisje met de vleugels

Vacature NVAZ Sectorberaad Beroepsverenigingen (NVAZ SB)

Het NVAZ Sectorberaad Beroepsverenigingen heeft twee doelen.
1. Het behoeden van de kwaliteit van de Antroposofische Gezondheidszorg 
2. Het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende beroepsverenigingen. 
Voor een deeltaak ten behoeve het IKBC zit Margaretha Pels in de klachtencommissie. Voor de overige
zaken zit Cocky van der Linden tot november 2016 in het NVAZ SB. Hiervoor ontstaat een vacature. Heb jij
kennis van actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg en ideeën over de plaats van de Antroposofische
Gezondheidszorg (AG) daarbinnen, dan ben jij geschikt voor deze functie. Voor een mandaatomschrijving
NVAZ Sectorberaad kijk op de website bij: 
Mijn NVKT > Werkgroepen > NVAZ Sectorberaad beroepsverenigingen



Geschenken
“Ik kijk terug op mijn loopbaan met grote dankbaarheid en ook met
lichte verwondering over hoe alles in elkaar heeft kunnen grijpen.
Het is een mooie spanningsboog geweest en het lijkt erop of de cir-
kel nu weer rond gaat worden. De beslissende wendingen in mijn
opleidingen en loopbaan zijn eigenlijk steeds vanuit mijn omgeving
op mij toe gekomen. En zo heb ik gewoon heel goede kansen gekre-
gen door mensen om mij heen. Ik zie dat als geschenken.”

Een schot in de roos
“Het begon al na mijn middelbare schooltijd. Dat was voor mij een
zware periode op een saai en onkunstzinnig ouderwets gymnasium.
Na afloop ging bijna iedereen naar de universiteit om medicijnen of
rechten te studeren. Maar ik kon mijn draai niet vinden ondanks een
prima diploma. 
De schooldecaan had toen het originele lef om mij te wijzen op de
Warmonderhof, een biologisch dynamische land- en tuinbouwschool.
Een tamelijk uitzonderlijk en gewaagd advies: zowel vanwege het
fenomeen BD als ook om na zo’n opleiding een MBO-studieadvies te
geven. Toch is dit een groot geschenk geweest en een schot in de
roos, want ik heb daar de antroposofie ontmoet, wat in mijn verdere
leven een grote inspiratie is gebleven. Én ik ben heel dicht met de
natuur in aanraking gekomen”.

Vrije School
“Tijdens en na de Warmonderhof heb ik enkele jaren intensief en met
hart en ziel in de tuinbouw en veeteelt gewerkt. Maar er ontstonden
helaas allerlei lichamelijke mankementen. Het werk was gewoon te
zwaar, ik was er niet op gebouwd en moest mij dus omscholen. Wat
nu? Ik had geen idee.
Eén van de landbouwleraren wees mij op de Vrijeschoolpabo (toen
VPA). Ik had nog helemaal geen affiniteit met kinderen of onderwijs,
maar het leek me wel goed voor mijn algemene ontwikkeling. Dus
nam ik ook dit advies vol vertrouwen aan. Er volgde weer een mooie
en leerzame tijd en ik ontdekte dat ik die affiniteit wél bleek te heb-
ben! Ik heb na de opleiding twaalf jaar muziek mogen geven aan de
vrije school in Gouda. Een bloeiende school met een hecht en jong
team, enorm gemotiveerd, saamhorig, samen werkend en studerend,
dat is een reusachtige leerschool geweest. Later heb ik ook nog op
andere vrije scholen gewerkt als vakleerkracht muziek, al met al zo’n
25 jaar. De meeste jaren heb ik parallel daaraan ook op de Vrije-
schoolpabo mogen lesgeven in muziekpedagogie en de kneepjes van
het vak door kunnen geven. Dat was een fijn evenwicht tussen prak-
tijk en theorie, tussen kinderen en volwassenen en daar kwam wat
later ook nog het samenspel bij van muziektherapie en -pedagogie.”
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Thank you for the music
Een interview met Astrid Schoots

Betsy van den Boogaard en Loes Broere 

Wie van ons kent haar niet?
Astrid Schoots, allround docent
muziek en al jaren verbonden
aan de opleiding muziekthera-
pie. Na ruim 34 jaar is zij afge-
lopen schooljaar met pensioen
gegaan. Tijdens haar laatste
les op de Hogeschool Leiden
zongen de studenten van het
eerste en tweede jaar haar toe
met ‘Thank you for the music’
van ABBA. Ieder van ons zou
dat vast voor haar willen zin-
gen. 
Op een mooie zomerdag in juli
reizen wij af naar Olst om met
Astrid terug te kijken op haar
loopbaan en te vragen naar
haar plannen. Het is niet mak-
kelijk om het huis te vinden,
want zij woont met haar man
Andries op een prachtige afge-
legen plek en de Tomtom kent
het adres niet. Daar hebben zij
afgelopen jaren van een ver-
waarloosde boerderij en het
land eromheen een paradijsje
gemaakt. Als we aankomen,
krijgen we eerst een rondlei-
ding. We ontmoeten de scha-
pen, de koeien, de kippen en 
de bijen. Dan is het tijd om te
lunchen, want zegt Astrid: “We
leven hier graag in een stabiel
ritme, dat is belangrijk. Want
ook door het ritmische leven
thuis heb ik het al die jaren vol
kunnen houden om én op de
Wervel én op de vrije school én
op de vrije pabo te werken. Je
houden aan regelmaat geeft
rust en ruimte om veel werk te
verzetten”. Na de lunch strijken
we neer op een schaduwplekje
in de tuin en gaan we 
in gesprek.



De Wervel
“Al tijdens de VPA was ik zo vervuld van muziek,
dat overal waar muziek klonk, ik er ‘als een mot
op het licht’ op afging. Zo gebeurde het een keer
dat ik in een uithoek van het gebouw een groepje
mensen hoorde zingen. Ik ging nieuwsgierig kij-
ken en ontmoette daar een groep mensen die
zich aan het voorbereiden was om een antro-
posofische muziektherapieopleiding te starten 
‘..en of ik wilde meedoen’. Het bleek later een
divers gezelschap: musici, allerlei therapeuten, 
artsen, euritmisten, musicologen, pedagogen en
een psychiater. Het initiatief kwam van Eva Mees,
samen met Leendert Mees de grondleggers van
de kunstzinnige therapie in Nederland. Onder
haar leiding hebben we een jaar lang wekelijks
mogen genieten van elkaars kunnen en kunde:
iedereen leerde bij toerbeurt aan elkaar alles van
zijn vakgebied, zolang het maar enigszins relevant
was voor menskunde of muziektherapie - heel
breed dus. Na een jaar ontstond uit dit gezelschap
een lerarenteam dat de muziektherapieopleiding
van de Wervel vanaf 1982 zou gaan dragen. 
Ik vind dit nog steeds een heel sterke en mooie
organische manier om een opleiding op te bou-
wen. Vanaf de start deed ik mee als kersverse
muziekpedagoog. Ik gaf een beetje onderwijs en
was tegelijk student en soort manusje van alles,
het hulpje van Eva Mees. Het was een bijzonder
gebeuren waaraan ik deel mocht hebben en dat
zomaar op mijn pad kwam. Weer een geschenk,
dat mij vanuit de omgeving werd aangereikt”.

Goede collega’s
“De opleiding groeide en na een aantal jaren
kwam Wendy van Driesten erbij. Zij was een enor-
me versterking vanwege haar rijke inhoudelijke en
praktische inzichten. Samen met de brede erva-
ring van Jolanda Grootendorst is toen de basis van
het curriculum muziektherapie ontwikkeld.
Uiteindelijk heeft Eva Mees me het vertrouwen
gegeven om de leiding van de muziektherapie-
opleiding van haar over te nemen. Dat heb ik een
flink aantal jaren gedaan met rugdekking van
goeie collega’s en bestuur.
In de 90-er jaren kwam ook Odulf Damen als col-
lega op de Wervel. Al gauw bleek dat hij heel veel
in zijn mars had: hij is een rastherapeut, een echte
kunstenaar én een fijne onderwijsman. Deze com-
binatie heeft ervoor gezorgd dat Odulf en ik het
na een aantal jaren snel eens waren om van plek
te wisselen: hij nam de eindverantwoording van
de muziektherapieopleiding op zich en ik kon wat
meer in de luwte functioneren. Het feit dat Odulf
toen de leiding overnam is uiteindelijk heel 
bepalend geweest voor de continuïteit van het
vakgebied en de opleiding. Mede aan zijn visie,
volharding en netwerkvermogens hebben we te
danken dat we nu nog steeds een opleiding heb-
ben en alweer tien jaar aan de Hogeschool Leiden
verbonden zijn. Dus ook dat is een geschenk:
goeie collega’s.”

Naar Leiden
“In 2006 zijn we naar Hogeschool Leiden verhuisd
en sloten we ons aan bij de bloeiende beeldende
kunstzinnige therapieopleiding. De toenmalige
directeur, Dick Keizer, had een rotsvast vertrou-
wen in ons. Ik beleef dat nog steeds als een ‘ont-
vangst met de rode loper’: we kregen voldoende
ontwikkelruimte, een enorm budget voor nieuwe
instrumenten en veel goodwill voor onze eerst
nog wat kleine klasjes. Het was wel een grote 
verandering: we hadden immers al die jaren alle
vrijheid gehad met onze private opleiding en nu
moesten we ons invoegen in een regulier over-
heidssysteem, weliswaar met volledig behoud van
onze antroposofische kernwaarden en uitgangs-
punten, maar toch ook met een aantal concessies,
beperkingen en aanpassingen. Maar we wílden dit
oprecht! Want het was tijd geworden om de vol-
gende stap te zetten in ons vak. Het voelde
geweldig om nu gewoon op een hogeschool in
de randstad te kunnen werken, na zovele jaren in
de beschermende omhulling van de Zeister bos-
sen. Na een jaar aanloop met deeltijdstudenten
vroeg Dick Keizer ons om maar gelijk door te 
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pakken en een voltijdsopleiding op te zetten. 
En oooh, wat kneep ik hem daarvoor, zo snel al!
En met zulke jonge en kritische mensen en ik als
ouderwetse antroposoof... Zou dat wel lukken?”

Schakel naar de toekomst
“Een aantal muziekvakken moesten we flink aan-
passen en ombouwen, maar andere overkoepelen-
de antroposofische basisvakken waren al door de
vakkundige collega’s van de beeldende zusterop-
leiding ontwikkeld. Met hun trouwe hulp zijn we
toen soepel en met veel plezier ingegroeid in deze
nieuwe jongere leeftijdsgroep. Ik wil ook graag
zeggen dat het werk me de afgelopen jaren echt
vervuld heeft en het me ook nog steeds ontroert,
dat ik aan zulke inspirerende jonge mensen les
heb mogen geven en zo ongelooflijk dichtbij hen
mocht komen. Ik wil al deze studenten bedanken
voor het vertrouwen en enthousiasme dat zij mij
gaven. Dat ik echt verbinding heb gekregen met
zo’n vitale schakel naar de toekomst toe, dat is
een heel groot geschenk!”

Blijven vernieuwen
Wij vragen Astrid welk advies zij heeft om de
oudere en de nieuwere generatie kunstzinnig 
therapeuten bij elkaar te brengen. 
“Durf jezelf de vraag te stellen: zit ik nog wel op
mijn spoor òf zit ik misschien juist te vast? 
Want het is belangrijk om te blijven vernieuwen
en ook om het lef te hebben van elkaar te leren.
Niet oordelen en elkaar de maat nemen, maar
vertrouwen en je laten inspireren. De kern is ver-
trouwen in de nieuwe generatie en de kracht van
de jonge mensen van nu serieus nemen. Èn ver-
trouwen in de krachtige, gulle en veelvormige

bron van antroposofie!
Verder denk ik dat het ook belangrijk is om je hart
te volgen (Triodos: ‘Volg je hart, gebruik je
hoofd’). Want vanuit besluiten die met je hart zijn
genomen, gaat levenskracht en vooral veerkracht
uit. En blijf spelen, ontdekken, genieten!”

Cirkel weer rond
“Natuurlijk zou ik als terugblik op mijn loopbaan
ook een ander verhaal kunnen vertellen. De on-
vermijdelijke keerzijde met hobbels en valkuilen,
zorgen of gedoe, en altijd keihard werken. Niet zo
gezellig en ook minder interessant, en ieder kan
zich bij dit algemeen menselijke fenomeen ook
wel iets voorstellen. Bovendien hebben die hinder-
nissen mij mede gevormd, en me des te meer
vooral ook al het goede laten beseffen. Dus ik blijf
er bij: ik kijk met veel dankbaarheid terug.
En ook met mijn hart heb ik besloten na 34 jaar
een tandje terug te schakelen, ondanks de liefde
en het plezier waarmee ik mijn werk doe. Op de
boerderij ben ik samen met Andries gelukkig met
het landleven, met onze schapenkudde, de kippen
en bijen, de moestuin en het land. Zo komt ook
het boerenleven uit mijn jonge jaren weer terug
en voelt het alsof de cirkel in mijn biografie rond
wordt. En mag ik zoetjesaan naar de volgende
levensfase overgaan. 
Maar daarbij blijft er genoeg werk aan de winkel,
ook in dit verre Salland! Naast al het boerderijwerk
ben ik ook heel actief in het bestuur van de bijen-
vereniging, geef bijenonderwijs en begeleid jonge
imkers, etc. En ik heb thuis een kleine muziek-
praktijk, die de komende jaren misschien gaat
groeien!”
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Vacature NVAZ verzekeringscommissie
Het is in ons aller grootste belang dat wij een vertegenwoordiging van de NVKT binnen de NVAZ 
verzekeringscommissie hebben. Ake Haeck heeft in het voorjaar de commissie verlaten. Wegens een 
aantal grote issues waarbij onze vergoeding in het gedrang kwam heeft Cocky van der Linden, vanuit 
het bestuur, als ondersteuning tijdelijk zitting genomen en gesprekken gevoerd met verschillende zorg-
verzekeraars. Wij zijn per onmiddellijk op zoek naar leden die deze interessante uitdaging aan willen gaan
en het leuk vinden om met multidisciplinaire collega’s samen te werken. Goede vaardigheden in woord 
en geschrift is een pré. De vergaderingen zijn een paar keer per jaar op vrijdagochtend. 



Hoe hebben we het aangepakt
We hebben contact gezocht met het hoofd van de Stichting
Vluchtelingenwerk en aangeboden om in elke klas een uur muziek te
maken met de groep. Het plan werd in dank aangenomen, we kregen een
contract als vrijwilliger bij de Stichting en de muziektherapeut moest een
Verklaring omtrent het gedrag inleveren. Met de docenten van de
betreffende klassen is een voorbespreking geweest waarin we uitlegden wat
de bedoeling was en hoeveel tijd we van hun lestijd wilden gebruiken.
Iedereen was in principe enthousiast; één docent gaf ons de opdracht mee
om een verjaardagslied aan de groep te leren. We brachten mee: een
djembé, trom, bongo’s, vijftien paar eigen gemaakte slaghoutjes, vier eigen
gemaakte kniehouten, drie bourdonlieren gestemd in respectievelijk DA,
DG en EB, 3 eengats-choroifluiten, wichtel, zeven handsets klankhout en
zeven metalen klankstaven uit de pentatonische reeks. 
Lucies plan was om iedereen te verleiden mee te doen door steeds een ins-
trument te pakken, voor te doen hoe je het bespeelt en het dan al spelend
weg te geven aan een liefhebber. Zodra iedereen voorzien was kon zij op
bamboefluit of choroifluit wat melodie laten horen of op djembé of trom
wat spelen met ritme. Ook ‘klappen en stampen’ stond op het programma.

Hoe ging het?
De drie klassen hadden elk een andere samenstelling: er waren verschillen
in nationaliteiten, man/vrouw verhoudingen, leeftijden, ontwikkelingsstadia
en alfabetiseringsstadia. De groepsgroottes lagen tussen de twaalf en acht-
tien leerlingen. Aanvankelijk was er nieuwsgierigheid maar ook afstandelijk-
heid, maar in alle gevallen lukte het om in een kwartier tijd iedereen in de
muzikale stroom te krijgen. De kunst was om die vast te houden en toch de
mensen de kans te geven van instrument te wisselen als ze dat wilden
doen. In één klas begon een
van de mannen spontaan te
dansen op het ritme, wat
resulteerde in veel gelach en
in een andere klas begon een
meisje zachtjes te zingen op
de akkoorden die er klonken. 
De instrumenten werden
onderzocht, uitgeprobeerd
en bespeeld op een wijze die
ze nog niet eerder meege-
maakt hadden en er klonken
soms andere sferen dan bij
gelegenheden met westerse
mensen. We boden bij één
groep aan om nog eens
vaker te komen en een acht-
tal mannen reageerde daar
positief op. Dat moest dan
wel na de lessen gebeuren,
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MUZIM: muziek voor immigranten 

Lucie Gieles en Monique van Eechoud

Bij ons in Bemmel is geen
AZC maar toch zie je
regelmatig groepen 
buitenlanders bij het 
cultureel centrum in het
dorp. Dat zijn statushou-
ders die in onze gemeen-
te een huis toegewezen
hebben gekregen en die
drie dagdelen per week
naar hun inburgerings-
lessen komen. 
Er zijn op dit moment
drie inburgeringsklassen,
die onder auspiciën van
de Stichting Vluchte-
lingenwerk de lessen in
taal en de gebruiken van
het wonen in Nederland
krijgen aangeboden.
Monique, gitaarspelende
muziekliefhebber en
Lucie, muziektherapeut,
staken de koppen bij
elkaar en bedachten dat
het misschien leuk was
om deze immigranten
wat afwisseling in alle
cognitieve bezigheden te
bieden in de vorm van
een muzikale workshop.
We zouden wel zien wat
er eventueel verder uit
voortkwam.

Instrumenten uitproberen



dus in de weken hierna togen wij gepakt en
gezakt weer naar het cultureel centrum om te
ontdekken dat er uiteindelijk per week steeds 
minder immigranten kwamen opdagen. Ook na
gesprekken over hun bereidheid en in onze ogen
goede afspraken lukte het niet om een groep
muzikanten te vormen. Er kwam een vraag om
gitaarles voor een aantal Syrische jongeren en die
lessen lopen nu een paar maanden. Voor één van
de groepen hebben we na een paar weken een
aantal proeflessen bij de slagwerkgroep van de
plaatselijke harmonie geregeld om-dat we denken
dat ritme hem toch beter af gaat. 

Evaluatie
De muziekworkshops die we gehouden hebben
waren een succes. We hadden gehoopt er een
vervolg aan te kunnen geven met mensen die
geïnteresseerd zouden zijn, maar dat pakte jam-
mer genoeg niet zo uit. We realiseerden ons dat
wij vanuit onze impuls/aanbod gewerkt hebben
en niet vanuit een vraag hunnerzijds, want toen er
uiteindelijk wel een vraag kwam is de muziekles
inderdaad een succes geworden. Communicatie
was niet altijd makkelijk door taalproblemen en 
cultuurverschillen. Ook op muzikaal vlak zijn er
cultuurverschillen maar met wederzijdse openheid
en interesse is er waarschijnlijk voor alle betrokken
partijen veel moois te behalen.
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Antroposofische zorgaanbieders, laat weten dat je er bent!

In Stroom (magazine van patiëntenvereniging Antroposana) bestaat al jaren een advertentierubriek met de
naam: Artsen & Therapeuten. In deze rubriek kunnen antroposofisch werkende artsen en therapeuten zich
voor een relatief laag bedrag kenbaar maken (?1,50 per woord) Helaas constateert de redactie dat steeds
minder therapeuten/artsen gebruik maken van deze mogelijkheid. ?Dat vinden wij erg jammer”, schrijft
hoofdredacteur Petra Essink in een oproep aan de diverse beroepsverenigingen. “Slechts een handjevol
adverteerders geeft de lezers van Stroom de indruk dat het totaalaanbod aan antroposofische zorg slechts
klein/mager is, terwijl het tegenovergestelde het geval is! In een gestaag maar doorgaand tempo studeren
mensen af aan antroposofische zorgopleidingen en vestigen zich als arts of therapeut.” Essink heeft het
idee dat het de antroposofische zorg goed zou doen, wanneer (veel) meer zorgaanbieders zichtbaar zou-
den worden in deze rubriek. Van enkele nog adverterende therapeuten weet zij dat die meerdere cliënten
hebben gekregen door hun vermelding in de rubriek Artsen & Therapeuten.

Praktische info:
Stroom heeft een oplage van 6000 exemplaren, maar wordt door veel meer mensen gelezen in de wacht-
kamers van de therapeutica. Daarnaast is Stroom ook digitaal te lezen via www.antroposana.nl
Een advertentie in de rubriek Artsen en therapeuten kost ?1,50 per woord. Bij 4x achtereen adverteren (een
heel jaar) is er een korting van 20%. Een advertentie doorgeven kan via: adverteren@antroposana.nl of
telefonisch: 06 486 237 41 (Petra Essink)

Bourdonlieren



Welcome Notes - Musicians without Borders

Musicians without Borders heeft een nieuw project
opgezet: Welcome Notes. Dit project biedt muziek-
workshops aan vluchtelingen in noodopvangcentra 
in Nederland en traint professionele muzikanten en
muziektherapeuten om dit soort workshops te geven.
De trainers en workshopleiders van Musicians without
Borders gebruiken de kracht van muziek om vertrou-
wen en verbondenheid te creëren onder de bewoners
in een noodopvangcentrum. Door te zorgen voor een
veilige, leuke en ondersteunende plek voor artistieke
expressie is er ruimte voor culturele uitwisseling en
kan er hoop en troost worden geboden aan mensen
die door oorlog of gewapend conflict uit hun eigen
huis en land zijn verdreven.

De workshops zijn zowel op kinderen als volwassenen gericht en er wordt gebruik gemaakt van verschillen-
de activiteiten zoals (body) percussie, zang en beweging. Terwijl de aanpak altijd afhankelijk is van de
groep, leeftijd en cultuur blijven de basisprincipes van een muziekworkshop of activiteit van Musicians 
without Borders hetzelfde: 
• Iedereen is welkom, iedereen wordt geëerd, iedereen kan muziek maken.
• De groep is een veilige plek voor iedereen.
• Terwijl elk individu belangrijk is, ligt de basis in het samenwerken, waarbij elke deelnemer de kans krijgt

om zijn of haar eigen muzikale potentieel binnen het kader van een ondersteunende groep tot uiting te
brengen.

• Muziek biedt een neutrale ruimte, waar mensen van verschillende achtergronden elkaar kunnen 
ontmoeten.

• Muziek is de taal van de emotie: het kan uiting geven aan wat soms niet in woorden uit te drukken valt.
• Als zodanig kan muziek grenzen overstijgen en kan het worden gedeeld door mensen van verschillende

culturen en achtergronden en zo taal en woorden ontstijgen.

Naast de workshops biedt Welcome Notes trainingen aan voor muzikanten en muziektherapeuten die wil-
len leren hoe je muziek kunt gebruiken als hulpmiddel in het ondersteunen van vluchtelingen. De training
bevat onder meer elementen van Musicians without
Borders’ gevorderde trainingsopleiding (zoals geweld-
loze communicatie en non verbaal lesgeven), aspecten
van Psychological First Aid en praktijkbegeleiding 
tijdens workshops in noodopvangcentra.

Wil je op de hoogte blijven van de volgende Welcome
Notes training? Stuur dan een mailtje naar 
a.swinkels@mwb.ngo

www.musicianswithoutborders.org
Tolhuisweg 1
1031 CL Amsterdam
T: +31 (0) 20 330 5012
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Het idee
Als muziektherapeut en gedreven persoon kan ik mensen ondersteunen in
het (her)ontdekken van hun expertise. Samen met Syrische vluchtelingen
organiseer ik avonden waarin muziek, Syrische gerechten en culturen
samenkomen. Het eten wordt verzorgd door Bahaa Nasour. Daarna blijft
het publiek bij het culturele gedeelte met muziek, poëzie, filosofische
gesprekken en andere kunstvormen door Syrische vluchtelingen. Hierbij
wordt het publiek zoveel mogelijk betrokken. 

Het idee hiervoor ontstond tijdens mijn laatste jaar van de opleiding
Kunstzinnige Muziektherapie. Ik heb toen gewerkt met Syrische vluchtelin-
gen in Leiden. In tien muzikale sessies werkte ik met Simon Nakze en zijn
moeder Bahaa Nasour aan hun eigen songs. Ik vroeg hoe ze dit traject 
wilden afsluiten. Zo bedachten wij een avond te organiseren waarin deze
songs in combinatie met hun passies naar voren zouden komen. Dit werd
de Human Night met Syrische gerechten van Bahaa en een interactieve
lezing door Simon. 
De avond werd een succes en we werden gevraagd om vier Human Nights
in restaurant/cultuurzaal Sijthoff in Leiden te organiseren. Daar loopt de
komende maanden een cultureel programma in het thema Midden-
Oosten. Op 16 september 2016 was de eerste Human Night in Sijthoff
(zie de foto’s). De volgende data zijn 21 oktober 2016, 18 november 2016
en 23 december 2016.
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Human Nights door Syrische vluchtelingen

Wouter Mol

Muziektherapeut Wouter
Mol werkte in het laatste
jaar van de opleiding
Kunstzinnige Therapie
Muziek met Syrische
vluchtelingen in Leiden.
In dit artikel presenteert
hij het initiatief wat tij-
dens het traject met
Simon Nakze en Bahaa
Nasour ontstond. ‘Human Night start with music therapy and idea to share experiences between all

people refugee and Dutch with art and food and music sharing give value to the
human.’ Simon Nakze

Het lied van Simon Nakze tijdens de Human Night. Van links naar rechts: trotse moeder Bahaa,
muziektherapeut Wouter Mol op gitaar, Simon Nakze op de Armeense fluit duduk en muziekthera-
peut Maartje Gilissen op harp.



Doelen
Human Nights hebben als doel om het ervaren
van empowerment bij Syrische vluchtelingen te
bevorderen zodat zij hun passie en kracht kunnen
(her)ontdekken en zij hierin expert kunnen zijn. Ik
stimuleer hen om de regie over de organisatie te
voeren. Hierbij ga ik op zoek naar een voor hen
ontspannen en vertrouwde manier. Hierdoor kun-
nen ze in de verschillende kunstvormen hun emo-
tie en passie kwijt. Ook kunnen ze tijdens de
Human Nights in het voor hen nieuwe Nederland
een vertrouwde situatie creëren en presenteren
aan een (Nederlands) publiek. 

Het probleem
In Nederland zijn deze mensen vluchteling, maar
in Syrië had men een bestaan. De mensen zullen
hun plek in de maatschappij opnieuw moeten 
vinden. Deze zoektocht gaat gepaard met stress,
onzekerheid en vervreemding. Ik wil hen helpen
weer een plek te krijgen in de maatschappij door
hen een rol te geven in het organiseren van de

Human Nights. In Syrië is het gebruikelijk om
sfeervol samen te eten en kunstzinnige presenta-
ties zijn hierbij onmisbaar. In brede zin zijn de
Human Nights een bijdrage aan een socialere
maatschappij en levert het minder zorg op voor
gemeenten en asielzoekerscentra. Op kleine schaal
worden Syrische asielzoekers ge-empowered,
krijgt het restaurant (nu: Sijthoff) een breder
publiek en maakt Nederlands publiek kennis met
Syrische asielzoekers. 

Toekomst
Ter voorbereiding van de Human Nights op 21
oktober, 18 november en 23 december zal ik
samenwerking zoeken met andere vluchtelingen.
Voor het ondersteunen van het proces vraag ik
beeldende, muziek- en dramastudenten van de
opleiding kunstzinnige therapie. Op deze manier
blijf ik mensen samenbrengen. In de toekomst zie
ik de Human Nights ook in andere steden zoals
Rotterdam en Amsterdam ontstaan. Op korte ter-
mijn komt er een website en ga ik opzoek naar
subsidie voor de Human Nights. Voor nu is er een
facebookpagina www.facebook.com/human-
nights, die een bezoekje zeker waard is. Heb je
vragen, feedback of wil je reserveren, mail dan
naar humannachten@gmail.com
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Het publiek van de eerste Human Night in Sijthoff geniet van het
Syrische eten van Bahaa

Braamstruik

Vlinders en bijen wijlen bij de roze bloemen.
De groene en paarse bramen zijn alleengelaten.
Zijn zij zichzelf genoeg? Missen zij niet het diepe zoemen
waarmee de bijen tot de bloesems praten?
En ’t sprakeloze, wankle evenwicht
waarmee de vlinders op haar blind gezicht
zich even nederlaten?

M. Vasalis



Preventieproject
Ik maak als kunstzinnig therapeut deel uit van het AZC team van GGZ-
Centraal. De eerste drie jaren werkte ik ook op de basisschool van het AZC
in het kader van een preventieproject. Deze preventieve zorg was deels
gericht op het informeren en coachen van de leerkrachten (intervisie, mee-
kijken en beeldvorming) en deels op het werken met de kinderen (signale-
ren van problematiek, eventueel doorverwijzen of overleggen met leer-
krachten en ouders). Ik zag de kinderen individueel, in kleine groepjes en
met de hele klas (in samenwerking met de leerkracht), gekoppeld aan een
sociaal emotioneel lesprogramma. Daarnaast zat ik in het zorg/adviesteam
van de school. Ook was ik betrokken bij opvoedondersteuningsbijeenkom-
sten. Bij twee van deze bijeenkomsten met ouders van verschillende taal-
groepen kwamen hun kinderen erbij. Die keren mocht ik met hulp van een
tolk invullen. Ik bood kunstzinnige oefeningen en informatie aan en vroeg
de ouders en kinderen samen te werken. De Somalische groep maakte per
familie een gezamenlijk schilderij (mandala) of speelde een spel achter de
poppenkast. De Armeense, Dari/Farsi groep liet ik per familie een huis (met
of zonder tuin, meubels, mensen en dieren) bouwen. We spraken over het
belang van het vertellen van verhalen en zingen van liedjes uit hun eigen
cultuur voor de ontwikkeling van hun kinderen. Dit zijn essentiële activitei-
ten voor de hechting en de ontwikkeling van een identiteit. We bespraken
hoe moeilijk dit voor de ouders kan zijn, omdat het mooie en bijzondere
van hun cultuur door alles wat ze meegemaakt hebben en nog meemaken,
vergeten wordt of gevoelens van verdriet of boosheid oproept.

Kinderen
Nu wordt, op verzoek van school en jeugd-GGD, dit preventieve werk op
een andere manier opgepakt en werk ik samen met mijn collega (sociaal
psychiatrisch verpleegkundige) met de kinderen, die in de klas of daarbui-
ten opvallend gedrag vertonen. We kijken door onze hulpverlenersbril mee,
verwijzen indien nodig door en koppelen terug naar de leerkrachten en de
directie. Ook zie ik zogenaamde KOPP-kinderen,1 de kinderen van onze
cliënten. Soms laten we een paar kinderen meedoen, waarvan de ouders
niet in de zorg zijn,
maar waar wel veel
zorgen over zijn (van-
uit school of de GGD). 
Het afgelopen half jaar
werkte ik met een
groepje van zes of
zeven kinderen/ jonge-
ren. Behalve het doen
van verschillende
kunstzinnige oefenin-
gen, stond ook de
sociale uitwisseling
centraal. 
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In the middle of nowhere 
Werken als kunstzinnig therapeut beeldend in AZC Roggebotsluis

Ake Haeck

“Are you going home?”
vroeg een cliënt mij toen
ik mijn sleutel weer inle-
verde bij de receptie van
het AZC, op mijn eerste
werkdag na een vakan-
tie. ’s Morgens had ik al
met hem een afspraak
gehad, maar hij wilde
duidelijk nog even het
laatste nieuws vertellen.
Hij had telefonisch van
zijn advocaat te horen
gekregen dat hij niet
langer in Nederland kon
blijven. Daarom had hij
besloten na het weekein-
de naar Amsterdam te
gaan, de illegaliteit in.
Dat was mijn eerste
werkdag weer, na een
vakantie op de Faeröer-
eilanden, waar weinig of
geen vluchtelingen/
asielzoekers wonen. Het
AZC is een wereld op
zich – er wonen volwas-
senen en kinderen uit
alle windstreken en er
werken mensen van ver-
schillende instellingen.
Daarnaast zijn er talloze
vrijwilligers actief voor
bijvoorbeeld extra taal-
lessen of in de kleding-
winkel.

Werken in groepjes



De oefeningen waren gericht op het verstevigen
van het Ik en het uiten van gevoelens, fantasie en
dromen. Ik liet hen bijvoorbeeld dynamisch teke-
nen gecombineerd met expressieve technieken,
vormtekenen, een eigen verhaal tekenen, een
‘totemdier’ of zelfportretten schilderen (met 
verschillende emoties), geluksteentjes vijlen en
polijsten, boetseren van een veilig plekje en een
ontwikkelingsreeks van een dier boetseren.

Dit waren bijzondere bijeenkomsten, die de kinde-
ren trouw bezochten. Voor hen was het goed te
horen dat ze niet de enige in die situatie zijn. Ze
hoorden hoe andere kinderen ermee omgaan,
zonder dat we dieper op de individuele problema-
tiek ingingen (in verband met geheimhouding en
loyaliteit). Over het algemeen zijn ze geneigd hun
ouders te ontzien en vertellen hen weinig over
hun verdriet of angsten. Ze houden dat liever
voor zichzelf dan dat ze hun ouders hiermee
belasten. Aangezien de kinderen op een AZC vaak
een kamer met hun ouders delen, maken zij veel
van de problematiek van hun ouders mee, zoals
nachtmerries of ingewikkeld gedrag (suïcidaliteit
of psychose).

We sloten voor de zomer af, eerst als groep, daar-
na met de ouders erbij. Als groep liet ik hen een
grote mandala schilderen, waarbij ieder een
gedeelte voor zijn/ haar rekening nam. Alle ouders
kwamen en wilden graag zien wat hun kind had
gemaakt. Ook konden de ouders individueel 
vragen stellen.

Volwassenen
Bij de volwassenen zie ik uiteenlopende vragen. Zij
die vanwege strategische overwegingen gebruik
willen maken van de specialistische GGZ- zorg,
omdat dit handig en nuttig is voor hun procedu-
re. Anderen, die duidelijk getraumatiseerd zijn en

het lastig vinden hiermee om te gaan of anderen
tot last zijn door hun gedrag, hebben verschillen-
de soorten problematiek: herbelevingen, nacht-
merries, angsten, suïcidale gedachten, depressie,
het horen van stemmen of het zien van wezens
(bijvoorbeeld voodoo of psychose). Ze komen via
de huisarts van het AZC of via de praktijk onder-
steuner-GGZ bij ons terecht. Volwassen cliënten
met kinderen krijgen de gelegenheid om samen
met hun kind(eren) te komen werken. Zo kan er
aandacht worden besteed aan de (ontwikkeling
van de) onderlinge relatie.

Met degenen die een verblijfstatus hebben of
meer in huis hebben qua zelfreflectie en stabiliteit,
kan ik meer inzicht gevend werken en een proces
aangaan. Ik bied dan uiteenlopende werkvormen
aan, zoals de grot-landschapsreeks met verschil-
lende materialen, boetseeroefeningen (veilige
plek, ontwikkelingsreeks en platonische lichamen),
ontspanningsoefeningen, expressief werken, dyna-
mische oefeningen, waarnemingsoefeningen,
mandala tekenen (soms als huiswerk), beeldhou-
wen (speksteen) en droog en nat vilten. Bij hen
die analfabeet zijn, of minder stabiel, bied ik oefe-
ningen aan die gericht zijn op het bieden van
structuur, vergroten van de spanningsboog en
concentratie, ervaren van ontspanning of oefenin-
gen die gericht zijn op afleiding en het versterken
van de coping-vaardigheden. Bij sommigen kan ik
dus dieper ingaan op het trauma. Bij anderen zal
dit pas mogelijk zijn als ze een vaste woon- of ver-
blijfplaats hebben. 

Voorbeelden
Een man uit Sri Lanka, die seksueel misbruikt was,
bood ik oefeningen aan gericht op het versterken
van het Ik, ervaren van ontspanning en ondersteu-
nen van de stabiliteit. Het was voor hem nog te
bedreigend om bij het trauma te komen. Dit is te
zien als een soort onbewust beschermingsmecha-
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Ake Haeck studeerde in 1995 als beeldend 
therapeut af aan Academie de Wervel. Sindsdien
heeft zij naast haar eigen praktijk veel verschillende
dingen gedaan. Zo werkte zij in een verpleeghuis,
bij de dagbehandeling somatiek, op een basisschool
en op een boerderij voor adolescenten met autisme
gecombineerd met een verstandelijke en psychiatri-
sche beperking. Ooit wilde Ake zich als kunstzinnig
therapeut vestigen in Peru, enthousiast geworden
na een mooie reis door dat land. Dat is er nooit van
gekomen. Maar sinds 2010 werkt Ake als kunstzin-
nig therapeut beeldend bij een Asielzoekers 
centrum (AZC) in Dronten, of liever gezegd, in
Roggebotsluis – “in the middle of nowhere”

Boetseerwerk



nisme. Hierdoor kon hij ook niet bij de IND zijn
verhaal vertellen. Ondanks dat kreeg hij toch 
een voorlopige status. Ik zag hem gedurende de
periode dat we contact hadden, groeien in zijn
kracht en trots worden op zichzelf. Hij werd als
het ware weer mens. 
Een man uit Sierra Leone, met nachtmerries en
angsten voor een onzichtbaar figuur (‘duivels’ en
negatief), bood ik positieve beelden die hij hier-
voor in de plaats kon zetten. Dit deed ik naar aan-
leiding van een knuffelbeer, waarmee hij zelf eens
naar de afspraak kwam. Deze beer kreeg extra
positieve kwaliteiten, waardoor hij een tegenhan-
ger kon zijn en hierdoor helpend en ondersteu-
nend werd voor hem. Ik liet hem deze beer vilten
op doek en er een verhaal over maken, om hem
positief te beïnvloeden zodat hij minder bang
hoefde te zijn.
Een meisje uit Irak maakte haar trauma zichtbaar
in haar eigen tekenverhaal. Zij had nachtmerries,
durfde niet te douchen, in de regen te lopen en

mee te doen met schoolzwemmen. Ze was naar
aanleiding van haar vlucht naar Nederland bang
geworden om te verdrinken. Toen het beter met
haar ging en haar verhaal heel positief eindigde in
de gemaakte schilderingen, waren haar ouders op
zich wel blij voor hun dochter – ze zagen immers
dat het beter met haar ging – maar hun asielre-
den veranderde hiermee. Dat was namelijk het
trauma van het meisje.

Uitdaging
Het is uitdagend en zwaar om met deze doel-
groep te werken, door alle vaak heftige verhalen.
Bovendien is dit werk het nieuws van alledag.
Iedereen heeft daarom een mening over vluchte-
lingen en vluchtelingenwerk. Dat maakt ook 
dat secundaire traumatisering op de loer ligt als 
je met deze doelgroep werkt. Het vraagt om 
inventiviteit en om het durven bewandelen van
nieuwe paden, vooral als de deelnemers nog nooit
scholing hebben gehad. In veel culturen is psy-
chiatrische problematiek beladen en is kunstzinni-
ge therapie vaak een nieuwe en onbekende thera-
pievorm. Als therapeut ben ik ook onderdeel van
een groot politiek systeem en een klein radertje in
de hele asielmachinerie. Soms heb ik het gevoel
niet veel te kunnen bijdragen aan de lastenverlich-
ting van cliënten, maar als ze heel trouw komen,
er toch wel wat aan lijken te beleven en blijk geven
van motivatie, weet ik dat het zinvol is wat ik doe!

Verder lezen en kijken
Recente boeken van Rodaan al Galidi (bijvoor-
beeld ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’), of van
Kader Abdolah (‘Papegaai over de IJssel’) geven
een beeld van het leven van een asielzoeker in
Nederland. Sunny Bergman maakte voor de VPRO
heel bijzondere documentaires over het omgaan
met psychiatrische klachten in andere culturen:
Sunny side of spirit.

1 KOPP: Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek
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Vacature bestuur
Op de ALV in november heeft onze huidige voorzitter, Cocky van der Linden, bekend gemaakt in novem-
ber 2016 te stoppen met haar bestuurswerkzaamheden. Wij zijn dringend op zoek naar 
versterking! Wij zoeken enthousiaste, proactieve leden die zich graag voor ons prachtige beroep 
willen inzetten. Wie voelt zich geroepen om zich bij het bestuur aan te sluiten? Een vrijwilligers-vergoeding,
compensatie werkuren of nascholingspunten is van toepassing. Bij interesse heel graag reageren naar
bestuur@kunstzinnigetherapie.nl.

Toen en nu



Puck is elf jaar en haar moeder heeft kanker. Puck is niet de enige. Naar
schatting zijn er in Nederland 75.000 kinderen met een ouder met kanker.
Deze groep wordt steeds groter want ieder jaar wordt bij 8000 ouders 
tussen de dertig en vijftig jaar de diagnose kanker gesteld. 

Wat is de impact op kinderen?
Wat het voor kinderen betekent om een ouder met kanker te hebben, is
lastig te zeggen. Dit is in iedere situatie weer anders. De leeftijd en het
karakter van het kind spelen hierin een rol net als de situatie, de vooruit-
zichten en de steun die beschikbaar is voor het kind en het gezin.
Volwassenen om het kind heen zoals familie, leerkrachten en hulpverleners
kunnen een belangrijke rol spelen in het bieden van passende steun. Maar
hoe doe je dat? Waar hebben deze kinderen baat bij? Om deze vraag te
kunnen beantwoorden is het belangrijk om een beeld te krijgen van de
situatie waarin zij zich bevinden. 
De diagnose kanker slaat vaak in als een bom. Niemand weet wat er 
precies gaat gebeuren en wat de uitkomst zal zijn. Het gezin wordt gecon-
fronteerd met de lichamelijke, emotionele en praktische gevolgen van de
ziekte en de behandelingen. Er verandert vaak van alles waardoor de 
normale structuur en het gevoel van veiligheid kunnen verdwijnen. Ook rol-
len kunnen veranderen en ouders zijn soms (tijdelijk) fysiek en emotioneel
minder beschikbaar. 

Veerkracht
Gelukkig beschikken de meeste kinderen over de veerkracht om zich aan te
passen aan de veranderingen en is er in veel gevallen hulp vanuit het eigen
netwerk. Dit betekent echter niet dat zij het niet moeilijk hebben. Want ook
bij hen roept de situatie vragen, zorgen en angsten en verdriet op. Deze
gedachten en gevoelens zijn niet altijd zichtbaar. Want net zoals ouders
hun kinderen beschermen tegen zorgen en verdriet doen kinderen dat ook.
Dit wordt de wet van de dubbele bescherming genoemd.
Sommige kinderen doen dan ook heel hard hun best om zo normaal
mogelijk te doen en niet op te vallen. Andere kinderen laten als gevolg van
de situatie juist opvallend gedrag zien. Uit onderzoek van Visser (2007)3

naar de gevolgen van de diagnose kanker bij ouders bij kinderen blijkt dat
één op de vier of vijf kinderen serieuze emotionele of gedragsproblemen
krijgt (angst, depressie, teruggetrokken gedrag of fysieke klachten).
Gelukkig ontwikkelt niet ieder kind van een ouder met kanker serieuze 
problemen. En gezien de situatie is het eigenlijk ook best logisch dat het
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’s Nachts hoor ik de troostvogel zingen
Handreikingen voor het ondersteunen van kinderen van een ouder
met kanker

Linda Lawa

Linda Lawa werkt bij het
Inloophuis Haaglanden.1

Dit is een ontmoetings-
plek voor wie door kan-
ker geraakt is. Mensen
die zelf kanker hebben
(gehad) en hun naasten
en nabestaanden kunnen
hier terecht voor een lui-
sterend oor, lotgenoten-
contact, informatie en
activiteiten die bijdragen
aan lichamelijk, sociaal
en geestelijk welbevin-
den. Linda heeft als
coördinator een veelzij-
dig takenpakket dat
bestaat uit begeleiding
van vrijwilligers, opzet-
ten van projecten, fond-
senwerving, onderhou-
den en aangaan van
externe contacten, bege-
leiding en uitvoering van
het aanbod voor kinde-
ren, jongeren en scholen.
Dit combineert zij met
haar werk als kunstzin-
nig therapeut vanuit
Praktijk Bikkels.2 Verder
is zij bestuurslid van de
Stichting Verdriet door je
Hoofd/Kankerspoken. In
dit artikel schrijft zij wat
we voor kinderen van
ouders met kanker kun-
nen betekenen.

“Ik vind het heel lastig dat mijn moeder doodgaat. Ik ben gewoon altijd 
verdrietig. Dat zit gewoon ergens in mijn hoofd. In een laatje en dat gaat soms
open en soms dicht. Als het open is dan moet ik huilen en als het dicht is niet.
Soms is het lekker als het laatje open is en ik kan huilen. Huilen lucht hartstikke
op. Dan is mijn hoofd daarna lekker leeg en dan kan ik er weer een poosje 
tegenaan. Daarna moet ik dan wel weer huilen maar ja…dat hoort erbij”. Puck.



kind ander gedrag vertoont en (tijdelijk) moeite
heeft met concentreren of slapen. Het gedrag dat
significant anders is dan normaal zal op den duur
vanzelf weer verdwijnen. Het gedrag op zich is
dus niet direct zorgwekkend. Wel is het van
belang te letten op de heftigheid van het gedrag,
hoe lang het aanhoudt en in welke mate het kind
hierdoor belemmerd wordt. Als het kind zijn ang-
sten niet meer de baas is, bij pijntjes bang is om
zelf kanker te hebben, zich isoleert, zijn boosheid
niet op een acceptabele manier weet te uiten,
geen ruimte meer heeft voor plezier of te moe is
door structureel te weinig slaap, is het van belang
om hulp in te schakelen. Het is daarbij wel be-
langrijk om je te realiseren dat ander gedrag niet
altijd ontstaat omdat de ouder ziek is, er kunnen
natuurlijk ook andere dingen aan de hand zijn.

Wat kunnen we voor hen doen? 
Als we te maken krijgen met kinderen van wie een
ouder kanker heeft, zijn er een aantal dingen
belangrijk om te weten. Je kunt ze zelf ter harte 
te nemen of als hulpverlener met ouders delen. 
Kinderen hebben behoefte aan veiligheid en dui-
delijkheid. Ook al vertellen ouders niet wat er aan
hand is, dan toch zullen ze merken dat er iets is.
En als zij niet weten wat er is, gaan zij dit zelf
invullen. Misschien denken zij wel dat het door
hen komt dat papa en mama zo veel zorgen 
hebben. Het helpt als kinderen op een passende
manier bij het proces betrokken worden, op een
manier die past bij hun leeftijd en ontwikkelings-
niveau. De zorgen en spanningen die zij ervaren,
kunnen zij dan beter plaatsen. Door het te benoe-
men en af en toe met elkaar over de ontwikkelin-
gen te praten, creëer je ook de gelegenheid om 
te vragen naar wat zij denken, voelen en willen.
Steun en aandacht van de niet zieke ouder is erg
belangrijk. Dat de zieke ouder fysiek en emotio-
neel wat minder beschikbaar is, snappen kinderen
vaak wel maar van de niet zieke ouder is dit veel
lastiger te begrijpen. 
Praten over kanker is lastig. Als volwassen het zelf
als beladen ervaren, zal het kinderen weerhouden
om hun vragen of ervaringen hierover te delen.
Maak het bespreekbaar. Als zij ervaren dat je
gewoon met elkaar kunt praten over dingen zoals
ziek zijn en doodgaan geef je hen voor de rest van
hun leven iets heel waardevols mee. Laat het ini-
tiatief om erover te praten niet bij het kind. Het
kan per dag verschillen of het kind dit wel of niet
wil. De enige manier om erachter te komen is
door het te vragen. Vraag tijdens het gesprekje
hoe het met het kind gaat en niet hoe het met de

zieke ouder gaat. Check van tevoren even bij de
ouders wat het kind weet/ mag weten. 
Niet alle kinderen zijn praters en dat hoeft ook
helemaal niet. Het is ook prima om het kind op
een andere manier aandacht te geven door bij-
voorbeeld iets samen te doen. Soms is de bood-
schap ik ben er voor je en wat extra aandacht al
genoeg. De emoties die zich aandienen, horen
erbij en zijn nodig om een manier te vinden om
met deze ingrijpende situatie om te gaan. Laat
kinderen zelf nadenken over wat hen op lastige
momenten kan helpen. Vul het niet alvast voor
hen in door met ideeën te komen. Zij komen zelf
vaak met dingen waar wij niet aan zouden den-
ken. Als het echt niet lukt, kun je ze natuurlijk wel
een beetje op weg helpen. Sommige kinderen wil-
len graag bij een specifiek persoon zijn om even
te praten, om iets te maken of een kopje troost-
thee te drinken. Op andere momenten willen zij
juist liever afleiding in de vorm van spelen, muziek
luisteren, een grappig filmpje kijken of in een
boekje schrijven of tekenen.
Als er thuis van alles verandert, is het belangrijk
dat andere dingen wel hetzelfde blijven. Dat geeft
houvast en veiligheid. Mensen uit het eigen net-
werk kunnen hierbij helpen door ervoor te zorgen
dat de kinderen naar hun vriendjes, training of
club kunnen blijven gaan. Zorg dat er ruimte blijft
voor leuke dingen, ontspanning en afleiding. 
Het ontmoeten van leeftijdgenootjes die hetzelfde
meemaken, kan veel steun bieden. Het is voor kin-
deren fijn om te weten dat ze niet de enige zijn.
In Nederland zijn ongeveer tachtig inloophuizen
voor mensen die geraakt zijn door kanker. Bij
diverse inloophuizen en therapeutische centra zijn
speciale groepen voor kinderen. Op de website:
www.ipso.nl kun je kijken of er een inloophuis in
de buurt is. Op de website www.kankerspoken.nl
is veel informatie te vinden voor kinderen en vol-
wassenen. Ook is er een forum waar kinderen hun
vragen kunnen stellen en contact met leeftijdge-
nootjes kunnen hebben. 
Wees je in het contact met deze kinderen bewust
van je eigen ervaringen met kanker. Vraag je af of
dat invloed heeft op jouw begeleiding van het
kind. Als dit zo is, kun je beter doorverwijzen. 

Meer lezen?
Bovenstaande informatie komt uit mijn boek 
‘ ’s Nachts hoor ik de troostvogel zingen’.4 Dit
handboek heb ik geschreven naar aanleiding van 
vragen van leerkrachten en intern begeleiders uit
het basisonderwijs. Zij waren op zoek naar infor-
matie, inspiratie en steun bij het begeleiden van
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kinderen met een ouder met kanker en hun klas-
genoten. Het boek is gebaseerd op gesprekken
met kinderen, ouders en leerkrachten. Het bevat
informatie over kanker, de psychosociale gevolgen
voor het kind, ervaringsverhalen, tips en een
schatkist met creatieve werkvormen en lesideeën.
In de praktijk blijkt de informatie uit het handboek
ook waardevol te zijn voor ouders, hulpverleners
en andere betrokken volwassenen.

Benieuwd naar Puck? Kijk op http://jeugdjournaal.nl/arti-
kel/2093329-laat-je-klasgenoten-weten-hoe-je-je-voelt.html 

1 www.inloophuishaaglanden.nl
2 www.praktijkbikkels.nl
3 Visser, A. (2007). Children’s functioning following parental

cancer. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen.
4 Lawa, L. (2016). ’s Nachts hoor ik de troostvogel zingen.

Handboek voor leerkrachten die kinderen van een ouder met
kanker willen steunen’. ISBN 9789491806759 Huizen:
Uitgeverij Pica 
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Ik was als jij

Ik was als jij.  Gewoon blij,
met mijn lief, mijn meiden, mijn huis,
mijn baan, mijn hectisch bestaan
en met - oké - iets te veel aandacht
voor mijn eigen ego en zo.
Nee, ik wist niet hoeveel ik –

Tot het begon.

Het was warm.  We zaten op het dakterras.
Toen vlak boven ons, buiten ons om, veel te dicht bij,
de waanzin begon.
Het gillend gefluit van een steeds groter ding.
Wij keken elkaar aan, één ogenblik,
ik zag de dood-in-grote-ogen-blik.
De glazen trilden. Ik wilde nog zeggen hoeveel ik-

Weg.
in één tel.
Hel.

Dat was twee jaar geleden.
Dat is elke dag weer.
Dat ogenblik.
Ik wilde nog zeggen hoeveel ik-

Ik was als jij.  Gewoon blij.
Nu ben ik een tas met kleren.
Ik kan niet terug. Ik vlucht steeds weer
voor het gillend gefluit. Dat ogenblik,
ik wilde nog zeggen hoeveel ik-

Ik was als jij.  Gewoon blij,
met mijn lief, mijn meiden, mijn –

Ik weet niet of ik zou doneren
voor een foto van een gevluchte vrouw
met grote ogen
en een tas met kleren.

Regine Hilhorst, stadsdichter Enschede
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Vluchtelingen 
Volgens de statistieken van VluchtelingenWerk Nederland hebben van janu-
ari tot en met oktober 2015 zeker 33.439 mensen een asiel aangevraagd,
waarvan alleen al in oktober 2015 dit aantal bij 10.000 mensen lag. Het
allergrootste gedeelte bestaat uit Syriërs en een kleiner gedeelte komt uit
Eritrea. Vele vluchtelingen, rond de twaalfduizend, zijn de zogenaamde
“nareizigers” en komen met het doel de familie te herenigen1.
Volgens een coördinator van vluchtelingenwerk van Participe Delft, Rob
Tupan, bestaat de groep Eritreeërs hoofdzakelijk uit jonge mannen en vrou-
wen. De mensen uit Syrië komen vaak met hun gezinnen of herenigen het
gezin, nadat een ouderdeel al vooruit gevlucht is en over een verblijfsver-
gunning beschikt. Volgens de coördinator sluiten de Syriërs redelijk goed
aan op onze cultuur. Zij zijn meestal hoger opgeleid dan de mensen uit
Eritrea.

Op de reguliere basisschool werkte ik eerst als vrijwilliger en later in het jaar
als vierdejaars student voor de minor Kunstzinnige Therapie in het onder-
wijs. Voor deze minor ontwikkelde ik samen met een medestudent een 
training met het doel het welbevinden van de vluchtelingenkinderen te
bevorderen. Binnen het reguliere onderwijs werd zichtbaar dat er veel aan-
dacht werd besteed aan het zo snel mogelijk leren van de taal. Tot zij deze
taal machtig zijn, vindt tussen de kinderen en de leerkrachten en de leerlin-
gen onderling veel non-verbale communicatie plaats. Mijn ervaring was dat
dit tot onduidelijkheden en misverstanden kon leiden omdat er culturele
verschillen bestaan in de non-verbale communicatie en gedragsregels.

Non-verbale communicatie
Waar een kunstzinnig therapeut rekening mee moet houden in de
non-verbale communicatie met vluchtelingenkinderen

Thea Hoogstraaten

Thea Hoogstraaten heeft
als vrijwilliger en student
Kunstzinnige Therapie
een groepje vluchtelin-
genkinderen uit Syrie die
sinds kort in Nederland
leven en de basisschool
bezoeken, begeleid. Het
contact verloopt voor
het grootste deel non-
verbaal, omdat zij de
taal nog niet spreken.
Thea stelde vast dat het
belangrijk is om enkele
gebruiken in deze cul-
tuur te kennen om als
therapeut een vertrou-
wensvolle relatie met de
kinderen en met de
ouders op te kunnen
bouwen. Het bleek dat
de mate van oogcontact,
die op het welbevinden
van een kind kan dui-
den, een vertekend beeld
kan geven als men de
cultuurverschillen niet
kent. Het werken vanuit
het hart en met affiniteit
met deze doelgroep
bevordert de communi-
catie. In dit artikel wordt
beschreven waar kunst-
zinnig therapeuten mee
te maken kunnen krijgen
tijdens het werken met
vluchtelingenkinderen.√

Werkwijze
Voor het lezen over cultuurverschillen en non-verbale communicatie kon ik o.a.
terecht in de “De Koninklijke Bibliotheek” in Den Haag en de “Mediatheek” van
de Hogeschool Leiden. Als voorwaarde voor een goed onderzoek was het belang-
rijk om boeken te vinden die actueel waren of in ieder geval niet ouder dan tien
jaar. De boeken die ik zocht hadden als thema: vluchteling, communicatie, inter-
culturele communicatie, opvoeding in andere culturen, migranten en integratie
en NLP. Een uitzondering op de voorwaarde dat een boek niet ouder dan tien
jaar mag zijn vormde F.C de Wereld (van Asperen & Baan, 2004). Het besluit dit
toch te gebruiken kwam voort uit het feit dat het is uitgegeven door de ervaren
Stichting Pharos, die zich al vele jaren bezig houdt met het thema vluchteling,
participatie en integratie en ook tips voor de leerkracht. De literatuur, geschreven
door Prof. Dr. Pinto is gebaseerd op zijn ervaring als wetenschappelijk onderzoe-
ker naar de betekenis van diversiteit, migratie en interculturele communicatie en
op zijn functie als Hoogleraar. Hij heeft in 1982 het instituut ICI (Inter Cultureel
Instituut ) opgericht. Informatief en bruikbaar was het interview met de coördina-
tor van Vluchtelingenwerk Participe, de heer Rob Tupan, die zelf uit de tweede
generatie migranten stamt en hierdoor ook als ervaringsdeskundige kon vertellen.
Bij informatie van websites heb ik gelet op de duur van het bestaan van de orga-
nisaties van ten hoogste tien jaar en een bredere samenwerking hebben met
andere stichtingen, organisaties, of met het Ministerie van Gezondheid, Welzijn
en Sport en met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). 
De websites en pagina’s die bezocht zijn werden bekeken via Google, Google
Scholar, Google.de en Picarta. De zoekwoorden waren vluchteling, vluchtelingenkin-
deren, cultuur, basisonderwijs, migratie, communicatie, non-verbaal, oorlog en Syrië.
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Cultuur, gebaren
Er is iets wat de vluchtelingenkinderen volgens
van Asperen & Baan2 gemeen hebben. Zij zijn
allen met hun ouders gevlucht uit een situatie van
vervolging, geweld en oorlog. Soms komen zij via
de vluchtelingenwegen per toeval in Nederland
terecht. Wat hen onderscheidt van migrantenkin-
deren is het feit dat deze ouders om economische
redenen naar Nederland kwamen. Deze kinderen
hebben net als andere kinderen grenzen en duide-
lijke structuur nodig om veiligheid te ervaren.

Van Geel3 legt de nadruk op het feit, dat
lichaamssignalen kunnen variëren van cultuur tot
cultuur. Een ‘O’ maken met duim en wijsvinger
waarmee wij ‘prima’ bedoelen, is voor volkeren
rond de Middellandse zee een teken voor homo-
seksualiteit. In het Westen geldt het als beleefd je
meerdere aan te kijken, maar in landen rond de
Middellandse zee geldt dit als niet gepast. 
Vooral het aankijken, iets wat leerkrachten ver-
wachten, kan met leerlingen van een andere 
cultuur tot misverstanden leiden. Zo zijn er ook
culturen waarin je ‘nee’ schudt als je ‘ja’ bedoelt.
Ook kan het voorkomen dat degene blijft glim-
lachen, ook bij boosheid.

Opvoeding van het kind 
In plaats van het denken in culturen kan men ook
in structuren denken. De vluchtelingen komen uit
een zogenaamde F-structuur, een fijnmazige struc-
tuur met gedragsregels, die voor vele situaties zijn
vastgelegd in de cultuur. De G-structuur, of 
grofmazige cultuur die hier in het Westen als
opvoedingsstijl voorkomt, laat veel meer plek 
voor individualiteit en hier is de schande of het
falen meer van belang voor het individu dan voor
de omgeving. In de opvoeding van het vluchtelin-
genkind uit de F-structuur is het leren van eervol
gedrag en respect belangrijk, omdat hij/zij angst
heeft voor de schande die hij/zij over de familie of
groep zouden kunnen brengen. Dat betekent dat
de personen uit een F-structuur ook veel meer
worden beoordeeld naar het uiterlijk gedrag met
het gevolg dat zij zich zo voordelig mogelijk 
zullen presenteren. 
Over de communicatie in deze structuur zegt
Pinto dat het ook van belang is welke status
iemand heeft. De indeling naar meerderen, gelij-
ken en minderen maakt dat het erg belangrijk is
hoe iets gezegd wordt, belangrijker nog dan wat
er gezegd wordt. Vaak worden sociaal wenselijke
antwoorden gegeven. Het ja en nee wordt niet zo
letterlijk genomen, een belofte die wordt uitge-

sproken is op zich al een antwoord met waarde. 
Kijkend naar het verschil in normen, waarden en
doelen binnen de structuren, is het voorkomen
van misverstanden noodzakelijk. De mogelijkheid
van gezichtsverlies in de cultuur van de F-structu-
ren weegt zwaar. Bekritiseert men een jongen na
een ruzie voor de gehele groep en geeft men de
ander gelijk, dan kan dit het gedrag van de jon-
gen in de groep veranderen. Hij kan norser wor-
den of zich terug trekken.4 In deze cultuur heeft
een jongen of meisje naast de eigen schaamte
ook nog de verantwoording voor het hooghou-
den van het eergevoel van de familie en cultuur.
Wij lazen bij van Geel de opmerking dat het niet
gepast zou zijn je meerdere aan te kijken en Pr.
Dr. Pinto schrijft dat het langdurig aankijken van
een persoon zelfs een teken van gebrek aan
respect is. 

Kinderen en hun ouders
In het contact met de ouders van vluchtelingen-
kinderen is te zien dat een strenge moslim een
hem onbekende vrouw geen hand wil geven,
maar deze begroet met zijn hand op zijn hart. 
Dit is niet als belediging bedoeld. Er wordt ieder
lichamelijk contact met vreemde vrouwen verbo-
den.5 Het feit dat vluchtelingenouders ten opzich-
te van hun kinderen te beschermend kunnen zijn
en soms weinig grenzen stellen, kan bij het kind
een onveilig gevoel veroorzaken. Wat ook vaker
voor kan komen, is dat sommige kinderen de 
verzorgers van de ouders worden. Belangrijk blijft
voor de begeleider van vluchtelingen om een
open en dynamische interactieve houding te heb-
ben.6 Tijdens het interview met de heer Tupan,
een coördinator vluchtelingenwerk van Participe
Delft, kwam naar voren hoe belangrijk het is deze
vluchtelingen niet alleen binnen te laten, maar
hen ook oprechte aandacht en een gevoel van
een warm welkom te geven. Voor de vluchtelin-
genkinderen is het nodig dat zij zich kunnen uit-
drukken, verbaal of non-verbaal. Het voorgeleefd
krijgen van rollenmodellen biedt hen de mogelijk-
heid zich te kunnen spiegelen. 

Interculturele communicatie
In zijn boek over de interculturele communicatie
schrijft Schroevers, dat non-verbaal communiceren
nog wel eens kan schuren, omdat gebaren een
verschillende betekenis kunnen hebben in andere
landen. Hij stelt vast dat met het hoofd ‘ja’ knik-
ken bijvoorbeeld in Griekenland, Bulgarije of Iran
‘nee’ betekent. Vaak weet men wel dat voor de
Moslim varkensvlees onrein is, maar hetzelfde kan
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Ik wens je
Ik wens je een tafel 
om brieven te schrijven 
ik wens je een thuis 
om blij hier te blijven 

Ik wens je een theepot 
een tas vol geheimen 
een kachel en warmte 
om nooit te verdwijnen 

Ik wens je een gang
met tientallen deuren 
ik wens je een tuin 
in geuren en kleuren 

Ik wens je een raam
om naar buiten te turen
ik wens je veel vrienden
en ook goede buren

Ik wens je de zon
en ik wens je de maan

en dat je kunt kiezen 
waar te gaan en te staan

Ik wens je een weg
vrij van lelijke kuilen
ik wens je een boom

om bij regen te schuilen

Ik wens je een boek 
voor donkere dagen 
en dat je nooit meer 
je lijf hoeft te wagen 

Ik wens je een sleutel 
een hand in jouw hand 

een schoen en een bal 
en veel liefs in dit land

Jana Beranová. 



gelden voor een hond. Voor de kunstzinnig thera-
peut is het belangrijk te weten dat ook afbeeldin-
gen hiervan als onrein kunnen gelden.7

De mens is meer dan zijn cultuur 
Het leren over interculturele verschillen heeft vol-
gens Pr. Dr. Pinto alleen zin als men zich ervan
bewust is dat eigen normen en waarden niet als
universeel gezien mogen worden. Bovendien is de
mens altijd méér dan zijn cultuur en zijn achter-
grond. In de non-verbale communicatie die we als
mens gebruiken, spelen naast de gebaren en
tekens ook kleuren, geluiden, geuren, afbeeldin-
gen en symbolen een rol. De non-verbale commu-
nicatie is minder onder controle te houden: blo-
zen, zweten hartslag, pupilverwijding worden
gemakkelijk zichtbaar voor de ander. 
De wijze waarop de mens de wereld ziet en inter-
preteert is sterk van zijn cultuur en levensbeschou-
wing afhankelijk. De mogelijkheid bestaat dat
mensen als afweermechanisme informatie afkeu-
ren en ontkennen of zelfs verdringen, omdat de
kennis ontbreekt over het vreemde. Bij sommige
culturen heeft dit afweermechanisme de functie
om het zelfrespect in stand te houden. 

Communicatie op het derde niveau
Een discongruentie tussen een verbale en non-
verbale boodschap kan voor een gevoelsbeleving
zorgen via het energetische niveau. Falke
beschrijft het bestaan van een derde niveau, 
oftewel het energetische niveau. In deze over-
dracht gaat het er om wat je qua beleving en

gevoel bij de ander kan bewerkstelligen door jouw
persoonlijke manier van aanwezigheid en dat
geldt vice versa. Belangrijk is de reflectie, het
bewustzijn, hoe zuiver neem je waar, welke
gedachten kleuren deze waarneming? De waarne-
ming en reflectie zijn nodig voor een breder en
dieper bewustzijn. Het is belangrijk om zo min
mogelijk discongruenties te laten ontstaan. 

Heldere boodschap
Ondanks de heldere boodschap kan het volgens
Falke toch zo zijn dat de ander door persoonlijke
levenservaringen en manier van oordelen het één
en ander niet goed interpreteert. De kunst is om
bewust te onderscheiden in wat je ziet en welke
gedachten en oordelen jij erop legt of meent te
zien. Een zuivere waarneming heeft ruimte nodig
en dit kun je creëren door zo neutraal mogelijk
waar te nemen. Zij geeft dan ook de tip zo
authentiek mogelijk te zijn en jezelf te blijven
observeren in het contact. Een hart wat open is
zorgt op het energetische niveau voor een 
positieve beleving bij de ander.

Learn by heart
Deze gedachten zien we terug bij de Vries 9, zij
schrijft over de intelligentie van het hart en dat we
het werkelijke contact met het hart verloren heb-
ben en daarmee de verbinding met onze essentie.
De verhouding tussen het rationele, logische ver-
stand en het gevoelsmatige intuïtieve vermogen is
in disbalans geraakt. In onze wereld in het Westen
voert de verstandelijke intelligentie de boventoon.
Het hart echter is belangrijk om onze biologische,
emotionele, spirituele en mentale aspecten te
coördineren. 

Mindfull communiceren
De Hogeschool van Utrecht biedt aan de Faculteit
Communicatie & Journalistiek, de Minor Mindfull
(achtzaam) communiceren aan. Volgens de
docent Karin Bosveld is alles communicatie. Ook
als je niet communiceert, communiceer je toch.
Dit doe je niet alleen met andere mensen maar
ook met jezelf. Geest en lichaam communiceren
en intern vertel je jezelf ook van alles, al ben je je
dat niet bewust. Als je mindfull wil communice-
ren, is het van belang om authentiek en oprecht
te zijn en je af te stemmen op de ander. Om op
deze manier te kunnen communiceren, moet je je
bewust zijn van je aannames en beperkingen in je
referentiekader, je bewust worden van automatis-
men en oordelen. Er zijn meerdere manieren om
naar de dingen te kijken volgens Bosveld.

Wat is communicatie
Wat zijn de definities van communicatie en vooral
van het non-verbale?
Volgens Falke8 bestaan er meerdere manieren van
communiceren.
• Het verbale niveau: via woorden en zinnen een

boodschap overbrengen naar een ander.
• Non-verbale niveau: boodschappen overbrengen

door middel van expressie in het gezicht, de
stem, en lichaam.

Iedereen kent wel situaties waarin iemand iets zegt,
maar het lichaam een andere taal spreekt, zegt
Falke. Dit noemen we discongruentie. Bij het tege-
lijkertijd uitzenden van een verbale en een non-
verbale boodschap die niet congruent zijn, zal de
non-verbale boodschap de verbale boodschap
overheersen. Een signaal wordt opgevangen dat er
iets niet klopt, dat kan onbetrouwbaar aanvoelen
en bij de ander een gevoel veroorzaken van 
onzekerheid. Het is niet zichtbaar of hoorbaar en
bepaalt toch mee of wij iemand vertrouwen of niet.
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Affiniteit en passie
In het programma Tegenlicht 10 van de VPRO
spreekt Sigrid Kaag als VN afgevaardigde over
haar onderhandelingen in Libanon. Een affiniteit
en een passie voor dat wat men doet, levert een
grote bijdrage aan de non-verbale communicatie.
Dit draagt mede bij aan het slagen van een missie.

Lichaamstaal 
Over het non-verbale schrijft van Geel, dat de
lichaamstaal betrouwbaar is, omdat deze veel 
eerlijker toont wat iemand denkt en voelt, dan de
woorden die hij spreekt.
Volgens van Geel kan over de lichaamshouding
gezegd worden, dat als men een open houding
heeft dit de ander ontvankelijker maakt voor de
informatie die wordt aangeboden. Glimlachen is
een sterke attitude om verbinding te leggen, de
ander voelt zich herkent, hiermee roep je welwil-
lendheid op zeker in combinatie met even de
wenkbrauwen hierbij optrekken. Meer oogcontact
kan tot meer welwillendheid leiden. Als in de
communicatie vaker handpalmen getoond wor-
den, dan laat dit de indruk achter eerlijk en open
te zijn. Om beter af te stemmen op het communi-
ceren is het goed te spiegelen, de gebaren aan de
buitenkant zijn het gemakkelijkst te spiegelen
maar het is ook mogelijk de gevoelens te spiege-
len. Dit lijkt op manipulatie maar dat is het niet.
Bij een kleuter doen wij dit heel automatisch. 
We zakken door onze knieën, praten minder 
luid of verhogen de stem en glimlachen op een
vriendelijke manier. 

NLP en non-verbaal
De principes van het Neuro Linguïstisch Program-
meren (NLP) zijn gebaseerd op het spiegelen en
matchen van diegene tegenover je. Molden en
Hutchinson11zeggen dat dit een goede voorwaar-
de kan scheppen voor een diepgaand contact. Het
gebruik maken van bijvoorbeeld hetzelfde adem-
ritme, de lichaamshouding of tempo van de cliënt
kan een vertrouwd gevoel geven, mensen houden
van mensen die op hen lijken. De zintuigen afstel-
len op de ander, om vast te stellen waar verande-
ring plaats vindt, kan helpen.
De kenmerken van hoe iemand communiceert, de
zgn. representatiesystemen, kunnen de therapeut
ondersteunen bij het afstemmen op de cliënt. 
Zo zijn er mensen met een visueel representatie-
niveau. Zij gebruiken als informatiebron voorna-
melijk dat wat zij als beeld waarnemen. Degene
zal als hij communiceert vaak woorden gebruiken
als: “zie je wat ik bedoel”, of “ik zal de situatie

even schetsen”. In het non-verbale zijn de visuele
mensen herkenbaar aan de naar boven gerichte
ogen boven horizonhoogte, (zij maken beelden in
hun hoofd). De beelden zijn sneller dan de woor-
den en dat betekent dat deze mensen vaak snel
ademhalen. Iemand die auditief ingesteld is neemt
de meeste informatie via het geluid in zich op en
zal in de communicatie woorden gebruiken als:
“Dat klinkt goed”, of “ik hoor wat je zegt”. Een
zijdelings gerichte blik duidt dan op het proberen
na te horen, een herinnering in geluid. In het 
praten hoor je vaak een stem die in verschillende
hoogtes hoorbaar is en geademd wordt vanuit het
midden van de borst. 
Bij het representatiepatroon van de innerlijke dia-
loog zijn de ogen schuin naar linksonder gericht
en lijken te luisteren naar een innerlijke stem. De
ademhaling is niet specifiek maar deze mensen
leggen vaker een hand tegen het gezicht of wrij-
ven over de kin. 
Bij het kinesthetisch representatiesysteem (tast, in
het gevoel), waarbij de ogen naar rechtsonder zijn
gericht, gaat de adem meestal diep naar de buik.
De stem is vaak laag en er wordt langzaam
gesproken met stiltes tussen de zinnen om het
gevoel onder woorden te brengen. Vaak worden
woorden gebruikt als: “dit voelt goed”, of “laten
we dit idee even laten rusten”. 

Tijdens het uitvoeren van de training voor de minor
viel op dat niet alle vragen uit observatielijsten voor
deze kinderen geschikt zijn. Het observatiepunt
waarin het welbevinden van het kind gemeten wordt
aan de mate van het oogcontact kan een vertekend
meetbeeld geven als dit in de andere cultuur ten
opzichte van een meerdere ongebruikelijk of zelfs
onbeleefd is. 
Ik ontdekte dat de kinderen het prachtig vonden 
als ik interesse toonde in hun cultuur en taal en 
probeerde de Arabische woordjes na te spreken. Dit
zorgde voor meer vertrouwen en een daadwerkelijk
dichterbij komen van de kinderen. Zo heb ik het
woordje ‘zjoef, zjoef’ ontdekt, dat ‘kijk, kijk’ bete-
kent. Ik hoorde dat de kinderen dit herhaaldelijk
tegen elkaar zeiden. 

Deze kinderen kunnen zeer aan het hart groeien en
het volgende citaat van Frida van Doorn12 over de
rol van het onderwijs bij beschadigde kinderen maak
ik mij telkens weer bewust.
‘’Het is heel menselijk om een kind te blijven
beschermen en niet te zien dat dat niet langer nodig
is. Ik begrijp dat het moeilijk is een kind los te laten,
zeker kinderen die zo veel liefde en bescherming
nodig hebben. Dat zie ik hier ook. Toch is het voor
de kinderen uiteindelijk het beste als je ze zo bege-
leidt dat ze weer verder kunnen.’’
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Discussie
Mij is duidelijk dat dit artikel niet volledig is. Ten
eerste is de mens meer dan zijn cultuur. Een inde-
ling van culturen naar structuren geeft al wat
meer ruimte. Toch moeten we oppassen niet te
generaliseren en ieder mens als individu te blijven
bekijken. Uiteindelijk zal ook de plek, de opleiding
van de vluchtelingen en hoeveel ervaring zij heb-
ben met de westerse cultuur, uitmaken hoe tradi-
tioneel zij zich aan de regels houden. 

Conclusie
In de non-verbale communicatie is het van belang
om zo congruent mogelijk te zijn met dat wat je
over wil brengen. Dat wil zeggen bewust en met
aandacht in contact zijn. Het is belangrijk naar de
lichaamstaal en uitdrukking van de ander te kijken
en deze eventueel te spiegelen. 
Het is als therapeut belangrijk je bewust te zijn
welke aannames en oordelen je hebt. Zoals elke
therapeut leert aansluiten en te spiegelen, lijkt dit
van groot belang bij het werken met andere cul-
turen, omdat het hier tot misverstanden kan
komen. Als begeleider is goed te verifiëren of het
kind werkelijk ‘ja’ of ‘nee’ bedoelt en of de emo-
ties die het kind toont ook de werkelijke emoties
zijn. Soms kunnen deze kinderen of de ouders
gewenst gedrag tonen en hun ware emoties niet
tonen. In verband met het schuld-, schaamte- en
verantwoordingsgevoel binnen deze cultuur is het
noodzakelijk zorgvuldig te zijn met de manier hoe
je iets zegt. Het is van belang de gebaren te ken-
nen die in andere landen beledigend kunnen zijn.
In het beeldend werken is het beter om afbeeldin-
gen van varkens en honden te vermijden, omdat
zij als onrein gelden.
De kinderen kennen van huis uit soms andere
grenzen in de opvoeding. Toch is het beter als de
begeleider het kind structuur, grenzen en voor-
spelbaarheid biedt om het gevoel van veiligheid te
benadrukken.
Een open hart en een achtzame omgang zijn
energetisch voelbaar. Het afstemmen op het kind
en het warm welkom heten zijn belangrijk. Het
kind de mogelijkheid en de ruimte geven zich uit
te kunnen drukken. 
Bij het non-verbaal communiceren met kinderen
die de Nederlandse taal nog niet beheersen, biedt

het gebruik van NLP een goed rapport. Het helpt
de therapeuten bij het aansluiten en observeren
wanneer hij weet van welk representatiesysteem
het kind gebruik maakt. 
De vrouwelijke begeleider of therapeut kan mee-
maken dat de vader van het kind haar geen hand
geeft, maar zijn hand naar het hart brengt.
Om een missie als therapeut samen met het kind
te laten slagen kan het voor de non-verbale com-
municatie belangrijk zijn om affiniteit en passie
voor de doelgroep te voelen. 

Afsluitend met wat de Iraanse schrijver Kader
Abdollah geschreven heeft en te vinden is in het
boek ‘Als glas in lood’: “De vluchteling moet het
geheimzinnige raadsel van het leven opnieuw ont-
warren. Dit is een uitdaging voor zowel de vluch-
teling als zijn fellow-traveler, de behandelaar.”13

Websites:
http://www.davidpinto.nl
http.//www.pharos.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl
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Veel voorkomende klachten bij vluchtelingenkinderen
Klachten die vaak voorkomen bij vluchtelingenkinderen op basisschoolleef-
tijd zijn angst- en spanningsklachten, slaapproblemen, nachtmerries,
regressieve fasen, concentratie- en leerproblemen. Zij kunnen depressief
zijn of juist agressief; het gedrag kan opvallend zijn en ook rusteloos. Het
lichaam reageert vaak met psychosomatische klachten.1

Helaas is psychologische zorg een groot taboe onder deze mensen Zij zijn
gewend alles zelf of met hun familie op te lossen. Het vraagt
‘Fingerspitzengefühl’, zegt Rob de Blauw, coördinator van vluchtelingen-
werk in Pijnacker.2 Dit maakt het moeilijk hulp in te schakelen en het is vol-
gens Jacqueline Mulders raadzaam het woord therapie te vermijden.3

Het non-verbale werken op school bood een laagdrempelige manier van
begeleiding. 

Ontspanning brengen en vreugde laten beleven 
Wat sterk opviel tijdens het begeleiden en het observeren was dat zij in de
klas en bij het schilderen en boetseren haar uiterste best deed. Haar lijfje
en vooral de rug en nek waren dan gespannen. Haar ogen waren altijd
alert wijd geopend. 
Mijn hoofddoel was ontspanning brengen en vreugde laten beleven. De
middelen die ik gebruikte na de diagnostische fase waren het nat in nat
werken met de glanskleuren, met als doel de kleuren glanzend in het vocht
nog intensiever te laten beleven.4 Ik wilde haar schoonheid, evenwicht en
harmonie brengen.5 Op een
ritmische manier in bewe-
ging brengen en haar uit de
gespannen houding halen.
Omdat zij zo gespannen
was, hield zij haar adem 
ook vast. Met het nat in 
nat werken en alle rituelen
die hierbij horen, wilde ik
een voorspelbare afloop
oefenen om een gewoonte-
vorming te laten ontstaan.
Ik wilde zelfsturing mogelijk
maken en hiermee zelfver-
trouwen, structuur en
begrenzing bieden om 
een gevoel van veiligheid te
creëren. Dat zij hier behoef-
te aan had was al zichtbaar
geworden aan haar manier
van opruimen. Hier werd
een grote behoefte aan
ordening en symmetrie
zichtbaar.

Goud voor het hart
Het kunstzinnig werken met vluchtelingenkinderen

Thea Hoogstraten

Thea Hoogstraten heeft
in haar vierdejaars stage
op een reguliere basis-
school vluchtelingenkin-
deren uit Syrië en Eritrea
begeleidt. Zij waren tus-
sen de zes en tien jaar
oud. Eén van deze 
kinderen, afgekort SE uit
groep drie, kwam net 
uit Eritrea en sprak de
Nederlandse taal nog
niet. Eritrea heeft een
van de meest onderdruk-
kende regimes van de
wereld. Haar vader had
in het verleden asiel aan-
gevraagd en het gezin
kon na anderhalf jaar
herenigd en binnen de
gemeente geplaatst 
worden.
In dit artikel beschrijft
Thea haar observaties in
de sessies met SE.

Vlinder met goudpigment
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Goud voor het hart
Ik heb haar spaarzaam goudpigment in laten zet-
ten met het doel haar te verbinden met het fysie-
ke, het mineralenrijk en omdat het een kostbare
werking heeft.6 Met het goud wil ik SE laten zien
dat zij en haar werk waardevol zijn. Volgens Mees-
Christeller en Mees7 heeft goud, dat in de antro-
posofie als het middel ‘Aurum’ wordt ingezet, ook
een werking op het hart. Het geeft het hart zon-
nekwaliteit. Dit is wat zij moet missen sinds zij
vanuit Afrika naar Nederland is gekomen.

Werken met natuurbeelden
Het schilderen met haar deed ik altijd aan de hand
van een vormtekening. Dit bracht haar levensli-
chaam in warme beweging en dit kan zich vol-
gens Mees en Mees-Christeller8 verbinden met de
fysieke organisatie. Dit vond ik belangrijk, omdat
zij zo duidelijk spanning vasthield in haar rug en
nek en haar adem hierdoor slecht kon stromen.
Haar handen waren bovendien ook ijskoud als de
zon scheen. Zij had door haar spanning en inge-
houden adem weinig contact met de aarde.
Het werken met natuurbeelden in het hier en nu
deed haar goed. Ik probeerde al haar zintuigen
aan te spreken. Zo bracht ik eens een heel dikke
aardbei mee om door haar na te laten schilderen.
En natuurlijk om erna op te eten. Zij leerde steeds
beter kleuren te verbinden en de kleuren stralen-
der te houden. 

Een huppeltje maken en ondeugend zijn
In de loop van het traject werd zichtbaar dat zij
soepeler ging bewegen. Elke keer als ik haar uit
haar klas haalde en zij aan mijn hand liep, maakte
zij een huppeltje. Ze durfde ondeugender te zijn
en haar ogen werden minder alert. Ze werkte niet
meer in stilte, maar begon vreugdekreetjes te sla-

gen als de kleuren zich mengden tot een nieuwe
kleur. 
In sessie tien gebeurde er iets opmerkelijks. Wij
zaten samen aan tafel op een andere plek op
school. Zij had met aquarelkrijt een vogel gete-
kend en begon met het penseel de kleuren op 
te lossen. Voor de vogel greep zij naar zwart en
bruin, wat ik toeliet met de gedachte dat deze
kleuren - anders niet in gebruik bij deze leeftijd -
misschien een beduiding hebben in haar eigen
cultuur. Daarna maakte zij nog een vogel in lichte-
re kleuren, maar plotseling wees zij dwingend op
een poster van het Rijksmuseum aan de muur. 
Ik voelde dat dit een belangrijk moment was en
liep niet weg naar de voorraadruimte om nieuw
papier te halen, maar draaide het papier wat voor
haar lag om en beduidde ‘doe maar’. Zij begon
de rups en de vlinder na te tekenen in een per-
spectief dat voor kinderen van deze leeftijd onge-
bruikelijk is. Zij besteedde veel aandacht aan de
details van de rups en vlinder en het voelde als
een werkelijke metamorfose. Het voelde bijna als
een heilig moment en is zo trefzeker en vanuit
een perspectief neergezet dat het een werkelijke
metamorfose genoemd kan worden. 
In de psychotherapie wordt een metafoor vaak als
interventie gebruikt en wanneer het beeld dan
‘juist’ of ‘waar’ is, wordt iemand gevoelsmatig
meteen geraakt. Het beeld heeft een herkenning,
het is waar en heeft een zelf genezende werking.9

Zo werd voor mij duidelijk dat je als therapeut een
plan en een doel kunt hebben, maar dat een kind
intuïtief weet wat het nodig heeft. Het is mijn taak
hiervoor de voorwaarden te scheppen. Terug-
lopend naar de klas liet zij voor het eerst mijn
hand los. Zij was ‘gegroeid’ in haar ‘ik’, goed zo.

1 Bala, J., & van Essen, J. (2007). Als glas in lood. Utrecht:
Stichting Pharos.

2 Blauw, R. d. (2016, maart 18). (T. Hoogstraaten,
Interviewer) 

3 Mulders, J. (2016, januari 15). (T. Hoogstraaten,
Interviewer) 

4 Avelingh, M. (2011). Schilderen, boetseren en tekenen als
kunstzinnige therapie. Zeist: Christofoor.

5 Harnisch, K., Stoop, J., & De Mare,M. (2013). Module
Casuistiek en methodiek. Vertaling antroposofische begrip-
pen. Leiden: Kunstzinnige Therapie Hogeschool Leiden.

6 Mees Christeller, E. (2006). Genezen met kunst (2 e druk).
Zeist: Uigeverij Vrij Geestesleven.

7 Mees-Christeller, E., & Mees, L. (n.d.). Tekenen als therapie.
Zeist: Vrij Geestesleven.

8 Mees-Christeller, E., & Mees, L. (n.d.). Tekenen als therapie.
Zeist: Vrij Geestesleven.

9 Giesen, T. (2009). Zeven stappen in het psychotherapeu-
tisch proces aan de hand van de zeven levensprocessen.
Reliëf, 11-16.

Waarnemend tekenen: rups en vlinder
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Indische naoorlogse generatie 
Met Henk Bakker, antroposofisch huisarts, geef ik workshops voor een lot-
genotengroep van de Indische naoorlogse generatie. Meer dan 70 jaar na
de Japanse bezetting en bijna 67 jaar na de onafhankelijkheidsstrijd in het
voormalige Nederlands Indië, worstelt de Indische naoorlogse generatie
nog steeds met de gevolgen van WO2 en de onafhankelijkheidsstrijd die
daarop volgde. Toen hun ouders massaal werden verdreven uit deze voor-
malige kolonie en zij in Nederland aankwamen, hebben zij geleerd te zwij-
gen over hun oorlogservaringen tijdens de Japanse bezetting en de daarna
bloedige onafhankelijkheidsstrijd. Nederland zat zelf met de verwerking van
de Duitse bezetting. Het ging er nu om, je op de toekomst te richten en te
helpen met de opbouw van Nederland. Het verleden moest zo snel moge-
lijk worden vergeten! Het gevolg was dat er voor veel Indische Neder-
landers geen verwerking heeft kunnen plaatsvinden.

Gastlessen
In het verlengde van de workshops en mijn therapeutische werk heb ik
sinds kort een seniorenregistratie bij de NVKToag. Hierdoor heb ik tijd om
op scholen gastlessen te geven voor de Stichting gastdocenten WO2
Zuidoost Azië. De eerste generatie gastdocenten is nu op een leeftijd dat ze
het langzamerhand willen overdragen aan de tweede generatie, zodat deze
oorlog niet vergeten wordt. De reden dat ik de opleiding als gastdocent
heb gedaan is dat er nog steeds oorlogen zijn met de daarbij horende
vluchtelingenstroom. Inmiddels heb ik op een aantal vrije scholen, d.m.v.
een powerpoint presentatie, als gastdocent mijn persoonlijk verhaal verteld. 

Familiegeschiedenis
Mijn verhaal gaat over de geschiedenis van mijn familie, voor en na de oor-
log. Toen ons gezin vertrok uit Indonesië hadden wij de Indonesische natio-
naliteit en daarom waren wij niet welkom in Nederland. Een week hebben
wij in de haven van Amsterdam op een lege boot moeten blijven voordat
wij toestemming kregen Nederlandse bodem te betreden. Wij waren niet
de enigen die naar Nederland gingen maar behoorden tot de 300.000
mensen uit het voormalig Nederlands Indië die tussen 1945 en 1968 zijn
vertrokken omdat ze in het onafhankelijk geworden Indonesië ongewenst
en niet meer op hun plaats waren. Samen met de Molukse gemeenschap
waren het er uiteindelijk 312.500. Ook toen was de angst in Nederland
voor de hoeveelheid vluchtelingen groot. Angst voor het feit dat deze 
mensen woningen en werk nodig hadden. Bij een deel van de Neder-
landers was het angst voor een andere cultuur die zij niet kende.

Moederland en vaderland
In grote lijnen heeft iedere vluchteling dezelfde ervaring. Sinds de komst in
onze woonplaats van de bootvluchtelingen uit Vietnam in de tachtiger
jaren, is mijn man vrijwilliger bij vluchtelingenwerk. Inmiddels heeft hij als
taalmaatje vluchtelingen uit verschillende landen begeleid. 
Vrijwel niemand verlaat zomaar zijn geboortegrond en land. Het blijft een
altijd aanwezige weemoed naar het achtergelaten geboorteland. Het moe-

Thuiskomen, een persoonlijke reactie

Irene Tsjio

Op het moment dat ik de
oproep ‘thuiskomen’ in
de I&I lees, ben ik in
mijn geboorteland
Indonesië. Ik denk dat
het niet zomaar is dat ik
het daar lees! Daarom
heb ik dit tijdens
mijn verblijf in mijn
Indonesië geschreven.
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derland dat je heeft gedragen en gebaard. Hoe
goed het hier ook is, Nederlander word je nooit
helemaal! 

Moed is nodig
De voorsprong van de Indische Nederlanders op
de huidige vluchtelingen was dat zij de taal spra-
ken en de Nederlandse geschiedenis kende. Maar
350 jaar kolonisatie heeft de nodige gevolgen
voor een land en volk. Ik vind het schrijnend te
zien en te horen hoe er nu soms geoordeeld
wordt over vluchtelingen. Doodsangst, bittere

armoede en geen perspectief zien voor jezelf en 
je kinderen, drijft een mens zover dat hij zijn
geboorteland verlaat op zoek naar een nieuw
vaderland waarvan je hoopt dat die zijn huis voor
je openstelt en als een vader over je zal waken en
voor je zal zorgen. Thuiskomen doe ik nog steeds
in Indonesië maar mijn thuis is waar mijn kinderen
en kleinkinderen wonen en een toekomst hebben
en dat is Nederland! Het is wat vele vluchtelingen
zeggen! Een zorgzame vader die zijn huis voor je
openstelt, is wat een vluchteling nodig heeft voor
de opbouw van een nieuwe en veilige toekomst.

Agenda
Van veel activiteiten is informatie te vinden op de website van de NVKT (onder kopje opleiding en nascholing),
Antrovista en Hogeschool Leiden. Voor zover accreditatiepunten bekend zijn, staat dit vermeld bij de activiteit

okt. 2016 3-daagse workshops ‘Elementen, dierenriemtekens en planeten in de beeldende
kunst’ Tijd: 10.30-15.30 uur. Locatie: Donker Curtiusstraat 26A 2, Rotterdam.
Accreditatiepunten: 13 AM. Keuze uit vrijdag, zaterdag of zondag: vrijdag 28 okt.,
18 nov. en 9 dec. 2016, zaterdag 22 okt., 12 nov., 3 dec. 2016; zondag 16 okt., 
30 okt., 20 nov. 2016; 
Informatie en aanmelding: fpbolk@gmail.com www.atelierdedierenriem.nl

29 okt. 2016 Workshop ‘Begeleiding kunstzinnige therapie bij hooggevoelige patiënten’
Tijd: 9.30-16.30 uur. Locatie: Sparenbergstraat 50, 2023 JW Haarlem.
Accreditatiepunten: 6 AM. Informatie en aanmelding: kunsttherapie.nu

5 nov. 2016 Systeemopstellingen ‘Breng licht in jouw beroepspraktijk’
Tijd: 10.00-17.00 uur. Locatie: Geert Grooteschool, Hygiëaplein 47, 
1076RS Amsterdam. Accreditatiepunten: 6 AM. 
Informatie en aanmelding: www.kunsttherapie.nu en ritasuter@telfort.nl

12 nov. 2016 Scholingsdag over faalangst ‘Hoe zou het zijn als het mislukt?’
Tijd: 10.30-16.30 uur. Locatie: Bink36, Den Haag. Accreditatiepunten: 7 AM.
Informatie en aanmelding: Jacqueline van der Zalm info@kindenkunstwerkt.nl
www.kindenkunstwerkt.nl en Susanne Kingdon-Nielsen info@colourfulkids.nl
www.colourfulkids.nl

12 nov. 2016 Themadag ‘Geborgen in blauw‘ Tijd: 10.00-17.00 uur. Locatie: Atelier, Dreef 7,
4813 ED Breda. Accreditatiepunten: 6 AM. 
Informatie en aanmelding: Lanne Verheijen www.lanneverheijen.nl

18 en 25 nov. 2016, Nascholingscursus ‘Wakker worden aan je eigen gebaar’
9 en 16 dec. 2016, Tijd: 10.00-16.00 uur. Locatie: De Plataan, Vledderstraat 3F, 7941 LC Meppel. 
13 en 20 jan.2017 Accreditatiepunten: 30.

Informatie en aanmelding: Milou Dunselman miloudunselman@hetnet.nl

19 nov. 2016 Algemene Ledenvergadering
Tijd: 10.00 uur. Locatie: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist.

20 nov, 2016, 18 dec. 2016, 15 jan.2017, 12 feb. 2017, 12 mrt 2017, 9 april 2017
Cursus ‘De keltische maan als creatieve spiegel’ Tijd: 9.00-13.00 uur. 
Locatie: creatief atelier Luna, Hartelweg 1, 4825 BZ Breda. Accreditatiepunten: 24.

11 febr, 2017 Helend verhaal ‘De modder op de rug van de grote schildpad’
Locatie: Atelier, Dreef 7, 4813 ED Breda. Accreditatiepunten: aangevraagd.
Informatie en aanmelding: Lanne Verheijen www.lanneverheijen.nl
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Eind april belde Lilian Dijkema mij op om te vertellen dat Reliëf een nieuwe
rubriek gaat maken: een jonge beginnende kunstzinnig therapeut in
gesprek met een oudere, ervaren kunstzinnig therapeut. Zij vroeg mij of ik
dit zou willen doen. Ik reageerde enthousiast en ik ontving de naam van
Maria de Zwaan en haar telefoonnummer. Eind mei stond onze ontmoeting
gepland.

Aangekomen in Zeist is het een korte wandeling naar het huis. Ik voel mij
tot rust komen tussen de hoge bomen. Een prachtig mooi en ruim huis
met een hartelijke ontvangst. De koffie staat klaar evenals een heerlijke
wafel met verse frambozen. We gaan buiten zitten. Verschillende hoeden
worden gehaald om de zon uit mijn gezicht te houden. Zo beginnen we
ons gesprek buiten in de zon, beiden met een rieten hoed op.

Al in de eerste minuten van het gesprek bleek voor ons beiden de ontmoe-
ting met de antroposofie een gevoel van ‘thuis komen’. 

Vanaf haar twintiger jaren had Maria verschillende soorten baantjes. Maar
leidraad door de jaren heen was haar interesse voor mens-zijn, zij verdiepte
zich in psychologie en pedadogiek. In 1965 kwam zij in aanraking met de
antroposofie door een stukje in dagblad ´de Tijd´. Daarin schreef een
onderwijsdeskundige over de vrije school. Op dat moment wist zij dat haar
kinderen ooit naar die school zouden gaan. In 1966 had Maria voor het
eerst klei in handen: “Dáár had ik materiaal in handen, kneedbaar, veran-
derbaar, eindeloos herstelbaar”. En zo bracht de klei haar naar de ‘Vrije
Academie’ in Den Haag. In die jaren werd er verhuisd, haar kinderen 
werden geboren en ondertussen bleef zij boetseren. Uiteindelijk zoals
geschreven gingen haar kinderen ook daadwerkelijk naar de Vrije school.
Via de schoolarts van de Vrije school hoorde zij van de Wervel en besloot
deze opleiding te gaan doen. En daar kwam haar belangstelling voor 
mens-zijn en kunstzinnig werk samen. 

De Wervel, twee dagen in de week, gaf Maria een ‘klooster gevoel’. Zonder
huiswerk konden de ervaringen van deze twee dagen thuis rustig bezinken.
Het meest ingrijpend van alle oefeningen waren voor Maria de waarne-
mingsoefeningen. Fenomenologisch waarnemen heette dat. Goed kijken, je
bewust maken van dat wat je ziet, proberen het precies te verwoorden van
wat je zag en herinnerend proberen na te tekenen. Zo ontdekte zij hoe
onnauwkeurig een mens kon kijken. Écht kijken is namelijk erg moeilijk. Dat
je dat kunt oefenen, dat gaf Maria zekerheid. Dit waarnemen vroeg en
bracht ook rust. Ook begrip voor het feit van dat anderen anders kunnen
waarnemen, andere dingen waarnemen, afhankelijk van de omstandighe-
den zoals standpunt, lichtinval... Vrijer worden betekende het ook. Vrijer
worden van sympathie of antipathie. Dat is nog maar de eerste stap op de
weg naar fenomenologie. En langzaam steeds meer beseffen, wat ´ik-zijn’
eigenlijk kan inhouden. Respect voor ieders individuele ontwikkelingsweg
ontving zij door de lessen van Eva en Leen Mees.

Jong ontmoet oud

Miriam de Bruijn (1987) en Maria de Zwaan (1936)

Een collega die met pen-
sioen gaat heeft een
schat aan kennis. In
deze rubriek interviewt
een jonge therapeut een
oudere collega. We
mogen ons onderdompe-
len in interessante, ont-
roerende en soms hilari-
sche ervaringen. Zo zor-
gen we er samen voor
dat de wijsheid altijd
onderweg is.
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In haar derde studiejaar begon Maria al met werk.
Zij nodigde buren en wat ouders uit om te komen
tekenen. Maria wist dat zij alleen wilde werken
met datgene wat zij zelf aan den lijve als werk-
zaam ervaren had. En dat sloeg aan. Maria voelde
zich in haar element. Een folder werd op drie
plekken neergelegd en daarin klonk het “Met
behulp van potlood, kleur en klei de zintuigen
wakker roepen en daardoor een nieuwe relatie tot
de wereld en met jezelf ontwikkelen”. Met tachtig
aanmeldingen als gevolg en zo ontstond een
schooltje voor kunstzinnige vorming: één dag 
per week, van 9.30-15.30 uur. Samen met een
vriendin-collega gaf zij les. Een hele dag per week
werkten zij met een groep van ongeveer twintig
mensen. Het werd een drie-jarige opleiding tot
‘meer mens worden’. De dag begon standaard
met zang en na de pauze inleiding van het onder-
werp van de dag waarna boetseren of tekenen. 
In de middag schilderen aan de hand van het
betreffende thema. Via mond op mond reclame
kwamen ieder jaar zo veertig nieuwe aanmeldin-
gen en groeide haar school. Zo werkte Maria na
drie jaar vijf dagen in de week, verschillende jaren
werden naast elkaar gegeven.

Het boek ‘Sterke Wanja’, een Russisch sprookje
vertelt door Ottfried Preussler, was leidraad voor
het eerste jaar. ’Wanja’ werd tevens de naam voor
haar school. Heel levendig en beeldend vertelt
Maria mij het eerste deel van dit sprookje. Sterk
worden op de kachel en niet spreken (uitdelen)
voordat je sterk bent. Dit sprookje werd helemaal
doorwerkt, wat gebeurt er nou in dit sprookje?
Waar staan deze beelden eigenlijk voor?

In het eerste jaar lag de nadruk op het waarne-
men van de natuur, de elementen, de seizoenen
en de jaarfeesten. Waarnemen voornamelijk in
verbinding met de buitenwereld. “De natuur heeft
het ons allemaal al voorgedaan, alles gaat via een
voorbeeld.” En: “De hemel heeft hard gewerkt om
het allemaal mogelijk te maken. De zeven plane-
ten bomen, staande voor de zeven levensfasen
van de mens, deze zeven bomen stonden zelfs in
de tuin!”

In het tweede jaar verhalen (de sprookjes van
Grimm, Parzival, de Kleine Prins, de Edda en de
Kalevala). Er kwamen dan ook regelmatig gastdo-
centen. Via de verhalen werd gewerkt aan de
waarneming naar binnen.

In het derde jaar kunstgeschiedenis. Al kopiërend
en studerend werd duidelijk hoe de mensheid zich
ontwikkeld heeft. Daaraan ontdekten wij hoe je als
individu ook deze ontwikkelingstappen door-
maakt.

Dit lesgeven aan huis heeft Maria zo’n 17 jaar
gedaan. Vanaf haar 50e werkte zij in de zomer-
maanden in de Verenigde Staten, daar vonden de
cursisten het woord ‘Nurturing Art’. Vanaf haar
57e werkte zij ook in Bulgarije, daar kreeg het de
naam ‘Social Art’. Op haar 70e is zij met lesgeven
gestopt. 

De dag na onze ontmoeting belde ik Maria terug
en zij zei: “De ontmoeting was er, omdat er vol-
gens herkenning was. Maar wat was deze herken-
ning nou?” Een aantal weken bleef deze vraag
open. In een later gesprek vonden wij het ant-
woord: “De herkenning zat in dat thuiskomen.
Wat zowel de antroposofie als het beroep betreft.”

Ten slotte vertelt Maria mij nog: “Door de vragen
van jou (Miriam) rustig gesteld, die alle ruimte
boden, kwamen herinneringen kleurrijk weer hele-
maal boven. En nu, 80, ben ik diep dankbaar dat
ik dit werk heb mogen doen. Samen met de cur-
sisten heb ik mogen oefenen in levenskunst. Want
dáár ging het om. Zoals Eva Mees vaak benadruk-
te. Nu, laat het leven mij verder oefenen; een
reuze steun bij oud zijn.” 

En wat ik wilde vertellen; over toeval dus.
Dat het echt niet bestaat en zo.
Kan ik niet vaak genoeg vermelden.

Onder ‘toeval’ scharen wij alles,
dat we net niet snappen,
Omdat we niet op zaten te letten.
Vroeger noemden we het ‘God’,
En soms, is vroeger echt beter.

Net iets te vaak meegemaakt,
Dat ik iets bedacht, wat daarna gebeurde.
Of dat ik voelde, wat er zou gaan gebeuren.
Net hoe je jouw relatie met de wereld wilt 
waarnemen…

Jisse Dijkstra
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Boekbesprekingen

Titel: ’s Nachts hoor ik de troostvogel zingen 
Auteur: Linda Lawa
Uitgave: 2016, Huizen: Uitgeverij Pica

’s Nachts hoor ik de troostvogel zingen is een handboek voor leerkrachten 
die kinderen van een ouder met kanker willen steunen. Linda Lawa schreef 
dit boek naar aanleiding van vragen van leerkrachten en intern begeleiders 
uit het basisonderwijs. Zij waren op zoek naar informatie, inspiratie en
steun bij het begeleiden van kinderen met een ouder met kanker en hun
klas-genoten. Het boek is gebaseerd op gesprekken met kinderen, ouders
en leerkrachten. Het bevat informatie over kanker, de psychosociale gevol-
gen voor het kind, ervaringsverhalen, tips en een schatkist met creatieve
werkvormen en lesideeën. In de praktijk blijkt de informatie uit het hand-
boek ook waardevol te zijn voor ouders, hulpverleners en andere betrok-
ken volwassenen. Zie ook het gelijknamige artikel elders in dit blad

Loes Broere

Titel: Inwendige orgaanstelsels fenomenologisch benaderd
Auteurs: Gert Adema, Guus van der Bie, Willem de Vletter
Uitgave: 2016, Fenomenologie naar de schoolbanken, Havelte 

te bestellen bij: fenomenologie@parcivalcollege.nl

Fenomenologie naar de Schoolbanken. Zo heet het project van biologiele-
raren Gert Adema en Willem De Vletter, ondersteund door antroposofisch
huisarts Guus van der Bie. Het doel van dit project is om “leerkrachten te
inspireren en ondersteunen bij het fenomenologisch benaderen van het les-
geven en de lesstof.” Het boekje Inwendige orgaanstelsels fenomenologisch
benaderd kwam uit dit project voort, voor en door leerkrachten. Het boek-
je (83 pagina’s) opent met een hoofdstuk over fenomenologie, waarin
onder andere uitgelegd wordt wat dat is. Daarna behandelt het om beurten
de vier inwendige orgaanstelsels: het luchtwegstelsel, het darmstelsel, het
urogenitaal stelsel en het bloedvatstelsel. Achterin het boekje vinden we een
overzichtelijk schema van de besproken stof, gevolgd door een kort hoofd-

stuk over longen, hart, lever en nieren en de vier daaraan gerelateerde menstypen. Dit alles voorzien van
kleurrijke tekeningen van Gert Adema, die tevens tekenleraar is. Mijns inziens is dit boek ook prima te gebrui-
ken voor studenten en eventueel scholieren. Bijvoorbeeld als lesboek bij de opleiding Kunstzinnige Therapie,
waar dit onderwerp sowieso aan bod komt. Dit redelijk dunne, overzichtelijke en behapbare boekje lijkt mij
een goed alternatief voor – of aanvulling op – de dikke pil en twee Engelstalige boeken die op de literatuur-
lijst stonden toen ik in het eerste jaar van de opleiding zat (2009). Ook voor biologiestudenten kan een ande-
re invalshoek wellicht interessant zijn. Dit alles neemt echter niet weg dat het een beetje een droog onder-
werp blijft. In mijn studietijd was het al niet populair en ik moet zeggen dat ik er niet van genoten heb om
het te lezen (met uitzondering van het korte laatste hoofdstuk over de typologieën). Ook komen er regel-
matig biologische vaktermen voorbij, maar als je bedenkt dat het voor biologieleerkrachten is geschreven, is
dat natuurlijk geen probleem.

Marina Altenburg



CD Liberación de bevrijding
Door: Carel Kraayenhof ensemble. Verkrijgbaar bij: www.carelkraayenhof.nl
Liberación is een muziektheatrale voorstelling die gaat over vluchten, onder-
drukking en vrijheid en hoe muziek daar een rol in speelt. Het is een multi-
disciplinaire, theatrale muziekvoorstelling die door heel Nederland heeft rond
gereisd. In de voorstelling neemt het Carel Kraayenhof ensemble bezoekers
mee op een reis langs vele continenten waar mensen fysiek vechten voor hun
vrijheid, overwinningen behalen, feest vieren en daarmee hun recht op leven
zeker stellen. Daarmee vieren zij ‘De bevrijding’ – ‘Liberación’. Carel Kraayenhof weet, als veelzijdige 
bandoneonist met zijn muziek de harten van luisteraars te raken. Zijn speciaal gecomponeerde stukken
zoals Lampedusa, Cry for Freedom en Ida y Vuelta beschrijven de dagelijkse realiteit van mensen die 
vechten voor hun vrijheid. Het Carel Kraayenhof Ensemble wil een diepere laag bereiken: vrijheid is niet
vanzelfsprekend, maar als de vrijheid eenmaal bereikt is, dan is de beloning groot. Het ensemble speelt niet
alleen composities van Kraayenhof maar ook van de vaders van de oude en moderne tango, Pugliese en
Piazzolla. Liberación is tevens de naam van de cd die van deze voorstelling gemaakt is. Verkrijgbaar bij
http://www.carelkraayenhof.nl/product/liberacion-cd-download/ en kost tien Euro.
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Advertentiebeleid Reliëf
Geaccrediteerde cursussen en workshops kunnen gratis in de Agenda van Reliëf geplaatst worden. Hier is ruimte voor één à twee
regels tekst per aankondiging vermelding met de basisinformatie zoals titel, plaats, website en contactgegevens van de cursus.
Uitgebreidere werving voor een cursus, een congres, et cetera waaraan kosten zijn verbonden, wordt gezien als een advertentie.
Hieronder vallen ook grotere aankondigingen. De ruimte die de aankondiging op een pagina inneemt bepaalt de prijs.

Prijzen voor advertenties

Wijze van aanleveren:
• Aankondigingen met alleen de tekst dienen aangeleverd te worden in een plat Word bestand met erbij, of in een apart bestand, 

een voorbeeld van de gewenste opmaak.
• Advertenties met foto's en andere grafische of kleur opmaak dienen aangeleverd te worden in het juiste formaat (zie tabel) in 

Word, HR-PDF, Photoshop document in CMYK op 300 Dpi-100%, JPG in de hoogste kwaliteit of TIFF.
• Een vermelding in de Agenda kan met de gewenste tekst in een e-mail naar de redactie worden gestuurd. De redactie kan de tekst

inkorten als dat nodig is.
Alle aankondigingen, advertenties of vermeldingen kunnen worden aangeleverd via redactierelief@kunstzinnigetherapie.nl

Afmeting In mm Prijs leden Prijs niet-leden Kleurtoeslag *)
1/6 staand 80b x 78h € 25,– € 37,50 € 5,– 
1/6 liggend 170b x 35h € 25,– € 37,50 € 5,– 
2/6 staand 80b x 165h € 50,– € 75,– € 10,– 
2/6 liggend 170b x 78h € 50,– € 75,– € 10,– 
3/6 staand 80b x 249h € 75,– € 112,50 € 15,– 
3/6 liggend 170b x 120h € 75,– € 112,50 € 15,– 
1/4 pagina 80b x 120h € 75,– € 112,50 € 15,– *
Hele pagina 170b x 249h € 150,– € 225,– € 30,– 

*) Plaatsing in kleur is niet altijd mogelijk
omdat het blad niet geheel in full
colour wordt gedrukt. Als u een kleuren
advertentie aanlevert en er is geen
ruimte op een kleurenpagina, dan
neemt de redactie contact met u op.

* Incidenteel mogelijk (valt buiten het
standaard opmaakstramien)

Op vrijdag 25 & zaterdag 26 november 2016 in het Geert Groote College in Amsterdam
sprekers: Xandor Koesen York, Guus van der Bie en Edmond Schoorel

en met twee rondes van zeer diverse werkgroepen
www.herfstcongres.nl / e-mail: info@herfstcongres.nl

Herfstcongres 2016
Het raadsel van auto-immuunziekten 

& de balans van opbouw- en afbraakprocessen
Medische, therapeutische en pedagogische 

gezichtspunten op antroposofische grondslag

Advertentie
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Visitatie en intervisie
Voor de zomervakantie is de automatisering van het visitatieproces afgerond! Er is hard gewerkt door
Margaretha Pels en Cocky van der Linden om dit goed op poten te zetten! Wat een goede waarborging
van de kwaliteit van ons vak hebben we nu. Nog voor het verschijnen van dit blad zullen jullie ook de uit-
nodiging ontvangen om je aan te melden bij Mijn Intervisie. Met deze module kan je tevens onderling
berichten en documenten aan elkaar sturen. Het is ook mogelijk voor mensen buiten de NVKT om via een
gastaccount lid te worden van een intervisiegroep. Denk aan NVAZ leden anders dan KT. Vooral de con-
tactpersonen worden vooraf gevraagd om de gegevens van de intervisiegroep op de website bij Mijn
Intervisie in orde te maken. Heb je het nog niet gedaan, neem het je voor om het vandaag alsnog te doen.

ROM onderzoek
Onze eerste ROM pilotonderzoek loopt. Het onderzoek gaat over de effecten van de therapie. Het is een
meting van de klachten, kwaliteit van leven, gezondheidstoestand (psychosociaal, lichamelijk) en het erva-
ren kwaliteit van handeling . Voor de vakantie zijn de leden die meedoen aan deze pilot bij het Lectoraat
op de Hogeschool in Leiden bij elkaar geweest. De eerste beginmetingen zijn gedaan en de casussen wor-
den opgebouwd.

Positionering in de zorg
Dit najaar zal het bestuur met betrekking tot “positionering in de gezondheidszorg”, met de kennis die wij
hebben opgedaan met Weleda, waarschijnlijk een begin maken van een marketingplan binnen de NVAZ
Sectorberaad. Wat een groot te kort is in de antroposofische gezondheidszorg en waardoor ook onze door-
verwijzingen zullen gaan afnemen, is het ontbreken van voldoende huisartsen en interesse bij studenten
geneeskunde voor de antroposofische gezondheidszorg. Op dit gebied en gelijktijdig op andere gebieden
zal aandacht moeten worden gevraagd. De slogan die wij als startpunt willen gaan gebruiken is: “Effectief
samenwerken aan gezondheid vanuit inzicht in de gehele mens”. De NVKT heeft reeds een eerste reserve-
ring in de begroting opgenomen en zal deze naar beste weten gaan inzetten voor reclamedoeleinden.

Nieuwe klachtenwet
De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is gewijzigd per 1 januari 2016 en voor 1 januari
2017 moeten een aantal belangrijke zaken worden gewijzigd hoe wij als zorgaanbieder aan de nieuwe
(kwaliteits)regels moeten voldoen. Het doel van de NVAZ Sectorberaad beroepsvereniging is tot het komen
van een landelijk dekkend netwerk van klachtenfunctionarissen voor de Antroposofische zorgaanbieders.
Het aansluiten bij een geschillencommissie is ook noodzakelijk maar omdat een dergelijke commissie in
uiterste geval, vaak op ingewikkelde juridische gronden, zal worden ingezet, is het niet persé noodzakelijk
dat het specifiek voor de Antroposofische zorgaanbieders moet zijn. Zodra meer bekend wordt houden wij
jullie via de website en I&I hiervan op de hoogte. Ben je nieuwgierig kijk op de website in Mijn NVKT >
commissie > Klachtencommissie voor de folder WKKGZ

Financiën
Afgelopen zomer zijn de voorbereidingen getroffen om de financiën onder te brengen bij de Triodos bank.
De NVKT heeft al spaarrekeningen bij de Triodos bank, alleen de lopende rekeningen waren nog onderge-
bracht bij de ING bank. Vanuit de leden en vanuit de visie van het bestuur is al jaren een sterke voorkeur
uitgesproken om alle bankzaken bij Triodos onder te brengen. Met name vanwege de ‘gezonde’ manier
van bankzaken doen door Triodos bank. Naar alle waarschijnlijkheid worden de contributiegelden van het
vierde kwartaal (oktober) al geïncasseerd vanuit de Triodos bank. Het nieuwe NVKT rekeningnummer is
NL88 TRIO 0254 8300 64. 

Marianne Brouwers en Cocky van der Linden
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