
WAAR BEGIN JIJ EN WAAR HOUD JIJ OP?
Een praktijkgerichte analyse van de impact van de aanraking 

ENCOUNTER
ENCOUNTER is een performatief2 onderzoek naar het effect van de 
aanraking op het lichaamsbewustzijn in de relatie met menselijk contact. 
De  centrale ontwerpvraag binnen ENCOUNTER research traject is: 
Welke impact heeft de aanraking op het  lichaamsbewustzijn en op 
de sociale interactie?
Dit essay geeft de actuele stand van zaken weer. Het laat zien wat is 
onderzocht, wat er nog mist en welke vervolgstappen er genomen gaan 
worden.

ENCOUNTER komt voort uit mijn werk als kostuumontwerper binnen 
theater. 

Jouw lichaam heeft een grens, maar waar ligt die grens precies? 
Wanneer je werkt met andermans lichaam, als arts, kostuumontwerper of als sexwerker dan is die vraag relevant. 
In ENCOUNTER ensceneer ik als (kostuum)ontwerper fysieke ontmoetingen. Hierdoor ervaar je via je zintuigen de grens van je lichaam en de 
persoonlijke ruimte om je lichaam. De aanraking heeft een impact op het besef van je lichaam, de grens van je lichaam en hoe je het contact met 
de ander ervaart. ENCOUNTER onderzoekt deze impact.  Het gaat over grenzen, over relaties en rollen. Het gaat over jou en je lichaam.

potentiële deelnemer visuele uitnodiging aanraking = kantelpunt

resultaat / impact immateriële impact gematerialiseerd resultaat

De bovengenoemde factoren die van invloed zijn op de beleving van 
het pasmoment vormen het uitgangspunt voor ENCOUNTER. Dit 
onderzoek  ben ik in 2013 gestart en is opgebouwd uit deelprojecten. 
Telkens maak ik nieuw performatief werk dat voortborduurt op het 
voorafgaande deel. Hierin staat de aanraking niet meer ten dienste van 
een toegepast ontwerpproces, maar is deze handeling zelf het onderwerp 
van performatief onderzoek geworden. De aanraking, een zintuiglijke 
ervaringen, resulteert telkens in een concreet object. Deze materialisatie 
maakt de ervaring tastbaar en zet aan tot reflecties. Zo ontwierp ik 
bijvoorbeeld in #2 twee klittenband pakken, die deelnemers konden 
aantrekken. Wanneer ze elkaar aanraakten zaten ze aan elkaar vastgeplakt. 
In #3 verzamelde ik lichaamsmaten in een ruimtelijke installatie. En #5 is 
nooit gerealiseerd, maar verdwaald in de organisatiestructuur van een 
partnerinstelling. Over de gerealiseerde deelprojecten is meer informatie 
terug te vinden op de research-blog wdka.joostvanwijmen.nl.  Hieronder 
is het script4 te zien dat ik –sinds #3 telkens toepas in ENCOUNTER.

Toen ik met ENCOUNTER begon deed ik dat vanuit een persoonlijke 
fascinatie. Waar is de grens van ons lichaam? Hoe communiceer ik zowel 
in lichaam als verbaal tijdens een kostuumpas? Deze fascinatie is er nog 
steeds maar het project is gegroeid. Ik bereik steeds meer deelnemers 
en ENCOUNTER wekt meer en meer interesse van partners buiten de 
culturele sector, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en het onderwijs.

Maar naast interesse hebben partners ook vragen.
wat is ENCOUNTER?
wat doet ENCOUNTER?
wat  is de impact van ENCOUNTER?
waarom is dit voor de ander/ voor ons waardevol?
Deze vragen wil ik beantwoorden. Daardoor wordt ENCOUNTER voor 
potentiële partners helder en kan er een vruchtbare samenwerking 
ontstaan. Dit doe ik door middel van het Design Research traject met 
daarin de eerder geformuleerde centrale ontwerpvraag: welke impact 
heeft de aanraking op het  lichaamsbewustzijn en op de sociale interactie?

Onder deze centrale vraag liggen subvragen:
1. Wanneer ik onderzoek wat ENCOUNTER in gang zet of ‘doet’ spreek 
ik over de methode ENCOUNTER. Dan ga ik er vanuit dat ENCOUNTER 
een methode is. Wat is deze methode dan en voor wie is deze methode 
relevant?
2. ENCOUNTER is een mix van artistiek werk en onderzoek. Maar hoe is 
dit verdeeld? Dus wat is werk en wat is onderzoek? 

Doormiddel van mijn expertise en unieke manier van werken verzamel 
ik kennis over het veranderende lichaam en de invloed daarvan op 
rollen en relaties. Het gaat over thema’s als kwetsbaarheid, intimiteit, 
nabijheid, privacy, ‘de ander’ ontmoeten, deelnemen en gezien worden, 
het doorbreken van grenzen en (on)veiligheid. Mijn eigen fascinatie is 
belangrijk voor het maken van het eigen werk. Maar voor het werken 
met partners is het juist weer relevant welke expertise ik als onderzoeker 
kom brengen.  Het analyseren van de methode ENCOUNTER geeft inzicht 
in deze expertise, in mijn werkwijze en de verzamelde kennis. Zodat dit 
met partners gedeeld kan worden.

Het onderzoek verloopt via twee thema’s:
- grenzen van het lichaam
- rollen en relaties
Deze lijnen, de zogenaamde trails, zijn te herkennen in het eerder 
aangehaalde citaat van Nienke Scholts uit 2013. Ze zijn dus al vanaf het 
begin van ENCOUNTER aanwezig. 

geborduurde persoonlijke ruimte van deelnemers aan #6-1.
Tijdens de workshop ENOUNTER#6-1 vroeg ik 5 deelnemers hun persoonlijke ruimte te 
visualiseren rondom een schematische weergaven van het lichaam. Deze visualisaties heb 
ik over elkaar gelegd. Wat opvalt is dat er een duidelijk centrum, een kern, zichtbaar wordt. 
Soms tekenden de deelnemers de persoonlijke ruimte driedimensionaal, soms gevuld, 
soms dik, soms dun, soms dichtbij en soms verder van het lichaam. Hierbij valt op dat de 
meeste deelnemers de persoonlijke ruimte boven het lichaam redelijk dichtbij het lichaam 
hielden en rondom de romp de persoonlijke ruimte het grootst getekend werd.

context 

protocol

analyseren

Om ENCOUNTER in kaart te kunnen brengen is het van belang om meer 
methodisch te werk te gaan. Dit bleek ook uit de Living Atlas. Doordat 
ik telkens een iets andere vraag of opdracht hanteerde was het moeilijk 
uitkomsten met elkaar te vergelijken. Door met een vaststaande plan te 
gaan werken voorkom ik dit. Dit noem ik het protocol.
Met expert Sigrid Merx13 ontwikkel ik momenteel het protocol. Zij is 
sinds 2015 als dramaturg en onderzoeker betrokken bij ENCOUNTER. Het 
beschrijft de opbouw en het doel van de ontworpen ontmoeting. Ook 
analyseert het protocol welke documentatie methodes gebruikt worden.

Naast literatuuronderzoek wil ik aan de hand van een dialoog met 
wetenschappelijke en praktijkgerichte professionals (zoals reeds met 
Sigrid Merx gebeurt) meer grip krijgen op het onderzoek. Door te 
reflecteren met deze experts analyseer ik ENCOUNTER en plaats het in een 
meer wetenschappelijk perspectief en binnen het actuele ontwerpveld.
Denk aan: gedragswetenschappers, cultureel antropologen en social 
designers.

Literatuur en andere bronnen:
1. John Keats fragment uit gedicht: ‘What can I do to drive away’, 1819, foto: ENCOUNTER / M. Verdaasdonk

2. Performativiteit is een begrip uit het theater dat verwijst naar de handeling van het ensceneren. Door 
performativiteit wordt iets actief.  Performativiteit is scheppend, het activeert, creëert.

3.Artikel Nienke Scholts, ‘Want dit is mijn Lichaam’, Lectoraat Performatieve Maakprocessen HKU, 2013

4. Foto’s script: Ben Nienhuis/ Denise Heins, ENCOUNTER#4, 18 Septemberplein Eindhoven, juni 2018. 

Momenteel werk ik aan ENCOUNTER#6. Hierin verzamel ik littekens en de 
verhalen die erachter zitten. De vraag naar de littekens is intiem en kan 
fysiek contact tot gevolg hebben. Hierdoor ben ik in staat de aanraking uit 
te voeren. De littekens zelf worden vervolgens op zijde nageborduurd. Zo 
ontstaat er een tastbare collectie geborduurde littekens en hun verhalen. 
Naast de aanraking doen ook zij een appel op het lichaamsbewustzijn en 
de eigen identiteit. De aanraking uit het script hierboven resulteerde in 
een geborduurde brandwond die al 79 jaar onderdeel is van het leven 
van de deelnemer en haar naasten. 

5. Reactie op ENCOUNTER door Prof. Tinie Kardol, Hoogleraar Active Aging Vrije Universiteit Brussel 13. Sigrid Merx is dramaturg en theaterwetenschapper en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daar 
geeft zij les in de Bachelor Media en cultuur, de  Master Contemporary Theatre, Dance and Dramturgy en de 
Master Arts and Society. Haar onderzoek richt zich op de dramaturgie van sociaal geëngageerde artistieke 
praktijken, in het bijzonder performatieve interventies in de publieke stedelijke ruimte. 

Als ik onderzoek welke impact de aanraking heeft op het  
lichaamsbewustzijn en op de sociale interactie dan is doen, in de vorm 
van het ophalen van data, niet voldoende.  Hieronder beschrijf ik een 
aantal vervolgstappen waar ik nu aan werk of aan ga werken.

Mapping van de persoonlijke ruimte.
Foto’s documenteren het proces. Daarnaast vormen ze het uitgangspunt voor nieuw 
beeldend onderzoek. In deze serie onderzoek ik de restruimte op foto’s die gemaakt zijn 
tijdens een encounter. Door de ruimte tussen de lichamen te kleuren of juist niet af te 
dekken met een kleur, wordt de persoonlijke ruimte tussen personen gevisualiseerd. 

10. Afbeelding: Het Nieuwe Gasthuis; staging encounters, Michou de Bruijn (Studio Makkink & Bey) & Ester 
van de Wiel, sketch design : Meintje Delissen, fotografie: Aafke Holwerda. 

11. Still uit de video  ‘Mes cicatrices, Je suis d’elles, entièrement tissé‘, Hélène Gugenheim, schrijfster en 
performance kunstenaar, Video: Florent Mulot.

12. Chiara Teneggi, Elisa Canzoneri,Giuseppe di Pellegrino, and Andrea Serino (2013), Social Modulation of 
Peripersonal Space Boundaries, ,Current Biology Volume 23, Issue 5, p. 406–411, March 4, 2013 Elsevier Ltd 

6. Borduursel: machinaal geborduurd door Joost van Wijmen

7. Reacties deelnemers: opgehaald bij deelnemers van ENCOENTER#6-1 door middel van vragenlijsten. 

8. Borduursel: 4 van de ± 60 geborduurde littekens en hun verhaal, uit ENCOUNTER#3, #4 en #6, geborduurd 
door Laura van der Linden, Pien Luijnenburg

9. Foto’s kleurvlak: test met studenten WdKA, mapping de persoonlijke ruimte, 7 november 2018. Foto’s: 
Joost van Wijmen

WdkA Poster  Essay 2019
Joost van Wijmen

Wanneer ik informatie verzamel door middel van ENCOUNTER volgens 
een vast stramien (het protocol)  en ik  ENCOUNTER  beter in een 
context kan plaatsen, ontstaat er ook ruimte om te analyseren wat er 
gebeurt in ENCOUNTER.  Dit heeft tot doel de ontwerpvraag te kunnen 
beantwoorden en zal synchroon lopen met de analyse van het delen. 
Voor wie ik wat ga delen, met welk doel en in welke vorm?

visualisatie persoonlijke ruimte:

#6-1-1 
1. Denkt u nu anders over het begrip 
persoonlijke ruimte en kunt u dit 
toelichten?
Nee, Ik verwacht ook niet dat dit 
gezien mijn stabiele vriendenkring en 
leefomgeving zal veranderen.
2. Denkt u nu anders over de grens 
van uw lichaam ? 
Eigenlijk moet ik hier hetzelfde invul-
len als hierboven.
3. Hoe hebt u de ontmoeting ervaren?
Als een prettige, openminded erva-
ring. Met wederzijds respect en ook 
begrip en humor naar elkaar toe.
4. Een wonderlijke vraag: Kunt u 
deze ervaring in cm uitdrukken en 
toelichten? 
0 cm positief, want ik voelde totaal 
geen afstand!

6-1-3
1. Denkt u nu anders over het begrip 
persoonlijke ruimte en kunt u dit 
toelichten?
Nee, ik voel mij prima in deze stetting 
en mijn persoonlijke ruimte is ge-
waarborgd.
2. Denkt u nu anders over de grens 
van uw lichaam ? 
Ja, toch wel het viel me op dat trots 
toch erg overheerst t.o.v. schaamte 
over mijn buik.
3. Hoe hebt u de ontmoeting ervaren?
Bijzonder en ontspannen. (en lief.)
4. Een wonderlijke vraag: Kunt u 
deze ervaring in cm uitdrukken en 
toelichten? 
0 cm (bij) mezelf gebleven, dus dich-
terbij kan niet.

6-1-5
1. Denkt u nu anders over het begrip 
persoonlijke ruimte en kunt u dit 
toelichten?
Nee.   Nou. Eigenlijk wel, namelijk 
dat ik niet vaak over het begrip na-
denk, wat het voor mij is. Nu vraag 
ik me af waariom ik dat niet doe, 
aangezien ik wel heel veel bezig ben 
in mijn relatie t.o.v. de ander.
2. Denkt u nu anders over de grens 
van uw lichaam ? 
Ik heb het meer voor mezelf in 
beeld gebracht. Ik had niet eerder 
in woorden gebracht dat hij soms 
onder mijn huid ligt en soms ver 
daarbuiten.
3. Hoe hebt u de ontmoeting erva-
ren?
Tof. Ik word blij van ontmoetingen 
waar mij wordt gevraagd om mee te 
helpen/ na te denken over dingen, 
waar ik zelf niet de regie heb.
4. Een wonderlijke vraag: Kunt u 
deze ervaring in cm uitdrukken en 
toelichten? 
0,1 cm het komt dicht op mij huid. 
Misschien – 1 mm: het komt tot 
onder mijn huid.
Óók 600 cm: een slangetje van 
ervaring die zich uitrolt als ik weer 
terugloop naar een tafel om door te 
gaan met mijn werk.

Als Joost van Wijmen met kostuums voor een productie bezig is, komen de 
acteurs bij hem langs in zijn atelier voor een kostuum doorpas. Tijdens dat 
passen worden zowel Joost als de acteur keer op keer geconfronteerd met 
momenten van ‘ingrijpen’ van het ene lichaam op het andere.  Joost past 
het kostuum immers bij de acteur aan. Het belang van dat moment ligt 
voor dit onderzoek besloten in die interactie van de gene die ingrijpt en het 
lichaam waarop ingegrepen wordt. 
Er zijn bijvoorbeeld verschillende manieren waarop Joost de acteur kan 
aanraken bij het helpen passen. Hoe maakt hij contact? Waar raakt hij 
de ander wel/niet aan. Wat is een ‘neutrale’ aanraking? Wie zijn er nog 
meer in de ruimte aanwezig? Hoe is het licht? Hoe creëer je een gevoel 
van veiligheid voor iemand die zich kwetsbaar voelt? Het zijn belangrijke 
factoren voor het succes van de doorpas.3 

Binnen zorgverlenend Nederland is het fenomeen aanraken nooit 
een onderwerp: Op de aanraking zelf reflecteren wij niet. Het is geen 
uitgesproken onderwerp in letterlijke en figuurlijke zin. 
Door middel van een provocatie, zoals ENCOUNTER dat is, is het zeker 
interessant om dit te onderzoeken en te exploreren voor een grotere groep. 
Zowel voor cliënten/ bewoners van instellingen als voor zorgverleners.5 

Om de ontwerpvraag te beantwoorden heb ik encounters uitgevoerd 
volgens het script van #6. Bij deze encounters ik ben begonnen de ervaring 
van de deelnemers in kaart te brengen.

de reacties direct na een encounter

de reacties 48 uur na een encounter
6-1-3
1. Wat is u bijgebelven van de ont-
moeting die u had in het kader van 
ENCOUNTER?
Dat het een prettige ontmoeting was. 
Niet opdringerig terwijl best intiem. 
2a.Bent u door ENCOUNTER anders 
naar uw lichaam gaan kijken?
Een beetje.
2b. Kunt u beschrijven op welke 
manier?
Dat ik mij niet hoef te schamen 
voor mijn litteken. Ik ben ook erg 
benieuwd naar het resultaat van het 
borduur werk.
3a. Hebt u na ENCOUNTER de rol 
van uw lichaam in relatie tot anderen 
anders ervaren? 
Ja. 
3b. Kunt u beschrijven op welke 
manier?
Dat iets waar ik niet zo blij mee ben 
voor een kunstproject gebruikt wordt 
is prettig geweest voor mijn zelfver-
trouwen. 
4. Wat is u bijgebleven van de ont-
moeting?
ROOD! Zowel mijn trui als mijn 
nagels waren (toevallig) rood wat 
weer mooi paste bij de borduurgaren. 
Mijn litteken is ook een rode streep en 
ik heb tevens een rode stift gebruikt 
tijdens de opdracht.

6-1-1 
1. Wat is u bijgebleven van de ont-
moeting die u had in het kader van 
ENCOUNTER?
Het was een zeer openminded, bij-
zondere ontmoeting. Met wederzijds 
respect en ook humor naar elkaar toe!
2a.Bent u door ENCOUNTER anders 
naar uw lichaam gaan kijken?
Nee, in principe niet. Het litteken 
waar het in dit geval om draaide is 
weinig opvallend en heeft daardoor 
ook weinig invloed op mijn lichaam. 
Puur kijkend naar het deel omtrent de 
persoonlijke ruimte zie ik ook geen 
invloed op mijn lichaam.
2b. Kunt u beschrijven op welke 
manier?
N.v.t
3a. Hebt u na ENCOUNTER de rol 
van uw lichaam in relatie tot anderen 
anders ervaren? 
Nee. De mens is namelijk meer dan 
een lichaam alleen. Vandaar het ook 
door mij eerder aangehaalde psy-
chologische deel. Mijn lichaam is in 
eerste instantie van mij en dat kan op 
verschillende manieren met anderen 
gedeeld worden. Zowel lichamelijk als 
dus psychologisch. De mensen waarbij 
ik dat al langer deel zullen niet ineens 
een andere relatie daarin krijgen.
3b. Kunt u beschrijven op welke 
manier?
N.v.t
4. Wat is u bijgebleven van de ont-
moeting?
Hier mis ik even het verschil t.o.v 
vraag 1. 

6-1-5
1.Wat is u bijgebelven van de ont-
moeting die u had in het kader van 
ENCOUNTER?
De vragen over wat persoonlijke 
ruimte voor mij betekent. Nooit eer-
der zo over nagedacht. 
2a.Bent u door ENCOUNTER anders 
naar uw lichaam gaan kijken?
Ja een beetje. 
2b. Kunt u beschrijven op welke 
manier?
Rondom m’n hoofd vind ik t meest 
intiem, daar zitten de meeste sensoren 
zoals zien, reuk en gevoel (wangen)
3a. Hebt u na ENCOUNTER de rol 
van uw lichaam in relatie tot anderen 
anders ervaren? 
Ja een beetje. 
3b. Kunt u beschrijven op welke 
manier?
Je mag dichtbij komen als je een dok-
ter of mijn vriendin bent.
4. Wat is u bijgebleven van de ont-
moeting?
Vriendelijk, aftastend, nieuwsgierig 
vond ik het. Mooi idee om het na te 
borduren!

De materialisaties, de borduursels en hun verhalen, werken als conversation pieces. De 
combinatie tussen een textiele verfraaing van de beschadiging van de huid spreekt tot de 
verbeelding. Ze nodigen uit tot deelname en tot gesprekken. Deelnemers en toeschouwers 
vertellen over hun eigen litteken, over het eigen veranderende lichaam. Dit gebeurt zelfs 
wanneer ik enkel vertel over het project. Maar het gebeurt ook dat mensen het te luguber 
vinden of dat het project woede opwekt omdat het als onsmakelijk of onkies ervaren wordt.
Na de persoonlijke annekdote ontstaat er vaak beuwstzijn over het veranderende lichaam 
en de impact daarvan. Soms gaat het over schaamte, soms gaat het over trots, soms over 
leven en soms over dood. 

materialisatie van de aanraking:

Er bestaat  ook wetenschappelijk onderzoek over de impact van de 
aanraking op onze sociale interactie. Dat is een onontgonnen gebied aldus 
Teneggi en haar collega’s, zij brengen daar vanuit de biologie verandering 
in. Ik heb het wetenschappelijke veld nog te weinig onderzocht om een 
uitspraak te kunnen doen over de de relatie tussen ENCOUNTER en dit 
veld.

selectie geborduurde littekens ENCOUNTER

materialisatie van de persoonlijke ruimte:

Ook andere kunst en designprojecten houden zich bezig met fysieke 
ontmoetingen, het veranderende lichaam en de invloed daarvan op de 
sociale interactie: 

Ester van de Wiel sprak ik tijdens de bijeenkomst Designing a Community 
of Care  op de Dutch Design Week. Zij vertelde dat zij veel tijd besteedt 
aan het ontwikkelen van een relatie. Door het nemen van tijd ontstaat 
vertrouwen tussen de ontwerper en de ander; de bewoners, gebruikers 
en medewerkers van de zorginstelling. Dat komt de kwaliteit van het 
project ten goede. Dit gegeven neem ik mee in ENCOUNTER bij het 
ontwikkelen van nieuw werk. 

Ester van de Wiel is geworteld in design. Zij beschreef de kracht van 
de ervaring en het vertellen van een verhaal binnen haar werk. Ik ben 
geworteld in theater. Door het gesprek met Ester realiseerde ik me dat 
deze elementen automatisch in mijn werk verweven zitten.

In haar werk, ‘Mes  cicatrices, Je suis d’elles, entièrement tissé‘ (Mijn littekens, 
Ik ben volledig van hen vervlochten) verfraait Hélène Gugenheim de 
littekens van deelnemers met bladgoud. Dit werk vertoond naast grote 
overeenkomsten met ENCOUNTER#6 ook verschillen. Bij Mes cicatrices 
komen deelnemers naar een galerie of studio. ENCOUNTER zoekt juist 
bewust ook andere domeinen op, buiten de culturele sector. 
De esthetiek en de kwaliteit van haar beelden vind ik inspirerend. Ze 
ontstaan mede door de rust en leegte van de studio of galerie. Maar in 
een galerie komen andere mensen voorbij dan op een openbaar plein of 
in een zorginstelling. Ik mis dan ook een gemengde groep deelnemers.
Door ENCOUNTER in verschillende contexten te realiseren ontstaat er 
ook een grotere variatie aan reacties en bevindingen. Hieruit filter ik de 
overlap. Zo krijg ik zicht op de kern van ENCOUNTER.

social design:

kunst:

Het ontdekken van eerder genoemde bronnen maken dat ik behoefte 
heb aan meer context en literatuuronderzoek. Waar zit de overlap 
of het verschil met andere design- en kunstprojecten? Wat is er in  
wetenschappelijke context geschreven over de grens van het lichaam? 
Wat over de aanraking en de persoonlijke ruimte? Wat herken ik en waar 
is ENCOUNTER juist eigen in? Dit wil ik in kaart brengen omdat het helpt 
vat te krijgen op ENCOUNTER.

‘Although interactions with others occur within peripersonal space 
(PPS), little is known about how social environment modulates it. 
Here, we show that presence and interaction with others shape PPS 
representation.’12

Afgelopen periode ben ik begonnen meer methodisch te werken. 
Hierdoor heb ik nieuwe informatie opgehaald over de impact van 
ENCOUNTER. Tegelijk signaleer ik ook waar nog vragen zijn of wat nog 
ontbreekt. Hier wil ik de komende periode verder aan werken via de 
Design Research. Zodat helder wordt waar de impact van ENCOUNTER 
begint en waar deze ophoudt.


