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wie is wie







Mijn moeder had een hele zware bevalling. 
Ik ben met één beentje het eerste geboren. Dat hebben ze toen gedoopt. Toen zei mijn vader:  
Als alles goed wordt dan heet ze naar de heilige Theresia. Dus ik ben ’heilig verklaard’. 
Later bleek alles goed en toen ben ik alsnog gedoopt. 
Mijn moeder wilde er daarna niet meer over praten.  
Later kocht mijn vader ook een heiligenbeeldje. 
En dus hier ben ik, bijna 89. 



wat is de impact van het 
veranderend lichaam bij 
ouderen? 

- op het lichaamsbewustzijn 
- op de sociale interactie

opdrachten

de aanraking

resultaatscenario verhalen 
ophalen



verschil in taal



ENCOUNTER: een bijzondere ontmoeting


ENCOUNTER  is geen toevallige ontmoeting

ENCOUNTER  is zowel een doelgerichte ontmoeting als een onverwachte ontmoeting

ENCOUNTER  is het betreden van onbekende paden

ENCOUNTER  is een kennismaking tussen onbekende werelden

ENCOUNTER  is een ontmoeting die tot openheid aanmoedigt

ENCOUNTER  is het ontsluiten van het verborgene

ENCOUNTER  is een ontmoeting die bijblijft

ENCOUNTER  is een ontmoeting die aanzet tot andere ontmoetingen


Tinie	Kardol



Encounter#7	klonk	als	een	Science	fic6on	programma.	Wat	moet	ik	daarmee	als	verouderingswetenschapper.	
Encounters	bleken	ontregelende	ontmoe6ngen	te	zijn	waarin	het	lichaam	centraal	staat.	
Ik	las	zijn	concept	tekst	over	Encounter#7.	Het	gaat	over	de	ontmoe6ng	als	beginpunt	van	een	analyse	naar	de	rela6e	tussen	mensen	aan	de	
hand	van	een	fysieke	ervaring.	Hij	oriënteert	zich	op		het	veranderende	lichaam.	Hij	wil	ouderen	die	kwetsbaar	zijn	aanraken.	Het	gaat	om	
een	in6em	moment,	over	het	doorbreken	van	taboes	binnen	de	ouderenzorg,	waarbij	de	aHankelijkheid	van	anderen	enerzijds	en	het	
uitblijven	van	fysiek	contact	anderzijds	vaak	onbesproken	blijI.	De	lichamelijke	aanraking	is	hierbij	een	katalysator.		

Joost	vroeg	mij	of	ik	zorginstellingen	kende	die	hieraan	mee	zouden	willen	doen.	
Uhhhh.	Hoe	ga	ik	dit	uitleggen	in	een	wereld	waarin	de	lekkende	luier	van	de	moeder	van	de	staatssecretaris	bijna	fataal	was	voor	zowel	de	
ouderenzorginstelling,	de	staatssecretaris	zelf,	de	inspec6e.	Halen	ze	met	Joost	van	Wijmen	een	verkrachter	in	schaapskleren	binnen?	

Wat	wil	jij	nu.	Ik	citeer	verver.	Joost	van	Wijmen	wil	op	basis	van	een	reeks	geënsceneerde	ontmoe6ngen	draagbare	portreNen	maken	als	
vertaling	van	anekdotes	en	herinneringen	rondom	het	lichaam	en	het	uiterlijk.	Het	betreI	een	kledingstuk	dat	de	ontmoe6ng	
materialiseert.	Hij	komt	tot	een	kledingstuk	door	performa6ef	onderzoek	te	doen,	live-encounters	ofwel	ontmoe6ngen	te	organiseren	en	
visualisa6es	te	maken	met	als	eindproduct	de	allegorie	van	het	veranderende	lichaam.	Performa6ef	onderzoek:	wat	is	dit,	hoeveel	mensen	
heb	je	daarvoor	nodig,	is	het	een	randomized	control	design.	Etc.	
Ik	lees	verder.	Tijdens	de	Dutch	Design	week	2020	kan	het	publiek	draagbare	portreNen	aantrekken	die	verwijzen	naar	de	rituele	func6e	van	
kleding	waar	de	drager	van	iden6teit	of	rol	verandert	door	transforma6e.	Zo	ontstaat	de	mogelijkheid	van	de	performa6viteit	en	de	impact	
van	kledingstukken	op	het	lichaam	te	ervaren		en	even	in	de	huid	en	de	verhalen	van	anderen	te	kruipen.	
Ok,	hier	moet	ik	even	over	nadenken.	

Taal	is	iets	wonderbaarlijks.	Wat	wilde	Joost	van	Wijmen	mij	eigenlijk	vertellen.	
Hij	wil	een	project	doen	bij	enkele	kwetsbare	ouderen	die	in	een	zorginstelling	wonen.	
Hij	wil	1	op	1	ontmoe6ngen	met	ouderen	waarbij	kwetsbaarheid	centraal	staat.	Kwetsbare	ouderen	hebben	bijvoorbeeld	hulp	nodig	bij	het	
wassen,	aankleden,	eten	en	worden	voortdurend	door	zorgpersoneel	en	vrijwilligers	aangeraakt.	Maar	wat	vinden	zij	van	die	aanraking	en	
wat	doet	dit	met	hen?	In	de	ontmoe6ngen	probeert	Joost	van	Wijmen	antwoord	te	krijgen	op	deze	vragen.	Hij	weet	als	kostuumontwerper	
wat	het	betekent	om	mensen	aan	te	raken	en	ziet	bij	zijn	clientèle	vast	en	zeker	of	deze	aanraking	ongemakkelijk	is	of	niet.	Nu	is	hij	
nieuwsgierig	hoe	kwetsbare	ouderen	aanraking	ervaren.	Hij	heeI	zijn	eigen	manier	om	de	uitkomst	van	de	ontmoe6ngen	vorm	te	geven	en	
dat	doet	hij	in	tekeningen/schetsen	en	in	een	kledingontwerp.	Alle	ontwerpen	samen	vormen	een	verhaal	dat	hij	6jdens	de	Dutch	Design	
Week	2020	wil	presenteren,	waarbij	anderen	even	kennis	kunnen	maken	met	het	veranderende	lichaam	en	veranderende	ervaringen	met	
aanraking	en	wat	dit	voor	mensen	betekent.		

Marieke	van	der	Waal	
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Encounter#7	klonk	als	een	Science	fic6on	programma.	

Joost	vroeg	mij	of	ik	zorginstellingen	kende	die	mee	willen	doen.	

Uhhhh.	

Halen	ze	met	Joost	een	verkrachter	in	schaapskleren	binnen?	

Wat	wil	jij	nu.	

Performa6ef	onderzoek:	wat	is	dit….		

Ok,	hier	moet	ik	even	over	nadenken.	

Wat	wilde	Joost	van	Wijmen	mij	eigenlijk	vertellen.	

Taal	is	iets	wonderbaarlijks.	



wat zĳn aanbevelingen?
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