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Siberisch krijt

Inleiding

In januari 2019 lees ik een boek van Jane Gardam Een onberispelijke man, over het kind Edward, een zoon van Engelse 
kolonisten, die in Azië geboren wordt in de vorige eeuw. Zijn moeder overlijdt bij geboorte, zijn vader wil niets van 
hem weten. Zoekt wel een vrouw, die voor hem zorgt: tante May. Maar hij groeit op zonder de liefde van zijn ouders.

Kinderen van Engelse kolonisten gaan in de 19de eeuw terug naar Engeland om onderwijs te volgen en tante May 
reist met de 4 jarige Edward per boot naar Engeland. Hij komt daar in een gastgezin en treft het niet. De jonge Edward 
ontbeert van jongs af aan genegenheid, warmte en geborgenheid. Dit laat sporen na in zijn leven.

Terwijl ik dit boek lees, beland ik per toeval in een tv programma met Jacobine Geel. Zij zit aan tafel met drie vrouwen, 
alle drie alleen, partner overleden of gescheiden. Eén van hen heeft een boek geschreven met de titel: Huidhonger.  
Ik had nog nooit van dit woord gehoord. 
Huidhonger: behoefte aan aanraking. Het raakt me. En ik realiseer me, dat het boek, dat ik lees: Een onberispelijke 
man doortrokken is van Huidhonger.

Huidhonger zet mijn gedachten in beweging en ik denk aan mijn moeder. Zij is 93 jaar, ligt in bed, eet weinig tot 
niets meer. Weet nog wie ik ben. Maar haar zintuigen laten haar in de steek. Haar gezichtsvermogen wordt minder 
en zonder gehoorapparaten kunnen we niet meer communiceren. Maar als ik haar bezoek, wil ze graag mijn hand 
vasthouden, mijn wang tegen de hare en een kus. Ik realiseer me, als alle zintuigen je min of meer in de steek laten, 
blijft de tastzin over.

Daar begint je leven mee, met de tastzin, op zoek naar moedermelk, de geborgenheid en warmte van haar lichaam en 
die tastzin markeert ook het levenseinde: de innigheid van het vasthouden.

Ietsje Hofstra - de Jager



Huidhonger
Behoefte aan aanraking

Huidhonger krijg je bij gemis of verlangen naar aanraking. Huidhonger heeft vele gezichten.  
De behoefte aan aanraking komt voor bij mensen die alleen leven, maar ook binnen een 
relatie kan er huidhonger zijn. De vluchtelingen kennen het, op zoek naar een nieuwe veilige 
wereld; zij worden eerder afgestoten dan omarmd. Ouderen kennen huidhonger. 

Aanraken
Aanraken is een levensbehoefte, evenals eten en drinken. 

De tastzin staat zo ongeveer aan het begin van je leven, als baby op zoek naar de tepel van 
je moeder, warmte en geborgenheid èn aan het eind van het leven, als het gehoor en het 
gezicht minder worden, blijft die tastzin het langst overeind.

Huidcontact is de meest intieme communicatievorm tussen twee mensen en geeft subtiele 
gevoelens van tederheid en verbondenheid. Lichaamscontact zegt soms meer dan woorden.

Aanraken is intiem en intimiteit is alleen toegestaan volgens bepaalde codes. Er zijn (on)
geschreven afspraken over welke aanrakingen bij welke gelegenheden gepast zijn: het zijn 
de omgangsvormen, die we allemaal kennen. De meeste mensen voelen intuïtief aan hoe 
dat lichaamscontact ‘hoort’ te voelen. Je hanteert de grenzen en afspraken van respect en 
wellevendheid.

Huidhonger, een onderwerp dat mensen letterlijk en figuurlijk aan de huid kan raken.

Info: (deels) mens en gezondheid .nl

KOM ETEN, KOM DRINKEN
Natasja Bennink 

brons
Foto: Reyer Boxem



SEPERATE WORLDS
Francien Krieg

20 x 30 cm
Olie op paneel, 2017

PATTERNS OF LIFE
Francien Krieg

120 x 100 cm
Olie op linnen, 2019

VROUW MET KIND IN WIEG
Christoffel Bisschop

96 x 116 cm
Olie op doek,  

laatste kwart 19e eeuw



Harry Harlow (wetenschapper en onderzoeker): De mens is een zoogdier 
en alle zoogdieren hebben een aantal basisbehoeften: voedsel en water, 
maar ook zeker intimiteit en geborgenheid.

Experiment van Harlow: Is liefde belangrijker dan voeding?

Harlow doet in 1958 een (voor deze tijd) controversiële test in de VS  
met resus aapjes.
Pasgeboren aapjes worden 12 uur na de geboorte van hun moeder 
gescheiden. Ze komen in een kooi met twee ‘nepmoeders’. 
De nepmoeders bestaan uit een frame van hout, teddystof, ijzerdraad 
met een aap-achtig gezicht en zijn niet exact gelijk. De ene is omwikkeld 
met stof maar zonder melk, de tweede zonder stof maar met melk. 
Harlow denkt dat voedsel de belangrijkste factor is voor gehechtheid. 
Tijdens het experiment kiest het aapje voor de met stof omwikkelde 
‘nepmoeder’ en klampt zich gedurende het grootste gedeelte van de 
dag vast aan de teddystofmoeder! Alleen om te drinken, steekt ze even 
over naar de melkmoeder. Gedurende het merendeel van de dag zit ze 
tegen de teddyvachtmoeder (15-18 uur per dag, tegenover een uur per 
dag bij de ijzerdraad/melkmoeder). 

Uit dit experiment blijkt, dat hechting vooral wordt bepaald door 
warmte en veiligheid. Aanraking vormt een belangrijke factor voor 
gehechtheid. 

MOEDER EN ZOON
Douwe Elias

40 x 40 cm
Olie op paneel, 2012

  Filmpje: Still face experiment Dr. Edward Tronick

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


LEVENSLOOP 
Aurel Tent

70 x 90 cm
Olie op doek

Edith Eva Eger  

De ballerina van Auschwitz. Ze overleeft het vernietigingskamp.
Edith Eger wordt geboren in Hongarije. Na de oorlog verhuist ze naar de Verenigde Staten, waar ze 
psychologie studeert.

Het eerste woord dat in me opkomt als ik aan mijn moeder denk is melancholie. Haar moeder sterft als 
zij negen jaar oud is. 

Ik zie mijn moeders gezicht. Ze lacht niet. Ze lachte nooit. Ze maakte zich zorgen. ‘Je bent lelijk,’ zei ze 
tegen me, ‘maar gelukkig heeft God je een goed stel hersens meegegeven’. 
Ik nam het haar niet kwalijk, ik dacht er niet over na. 
Wat ze zei telde niet, wat ze deed was veel belangrijker: ze raakte me aan, ze zorgde voor me, ze heeft 
er alles aan gedaan om me in leven te houden.

Mijn moeder, die ook geen idee had wat ons te wachten stond, zei in de trein die ons naar het 
concentratiekamp bracht: “Ze kunnen je alles afpakken, behalve je gedachten”. Daardoor zou ik me 
uiteindelijk vrijer voelen dan de bewakers, die me gevangen hielden.

Fragment uit Trouw, zaterdag 4 mei 2019. Interview Arjan Visser



Bij het maken van deze tentoonstelling moet ik 
denken aan de vluchtelingen. Soms onderweg 
met familie, maar dikwijls alleen. 

Vaak niet omarmd in het land waar ze 
aankomen en waar ze denken een toekomst  
te vinden. 

Hoe zou het hen vergaan met hun huidhonger?

PO CRIMA DA NOTICIA / THE NEWS CRY
Elia Oliveira

65 x 77 cm
Mixed media op papier in glas

Ware plek
Laten we een hoekje vrijmaken voor wie nadert, 
voor wie rilt van de kou en geen onderdak vindt.

Voor wie afkwam op het geluid van een lamp,  
op de verlichte drempel van dit ene huis.

En is hij doodop van angst en uitputting,  
herhaal dan voor hem de helende woorden.

Wat verlangt dit hart dat slechts uit zwijgen 
bestond, behalve woorden die zowel teken als 
gebed zijn

en als een sprankel onverwacht vuur in de nacht, 
en de glimp van een tafel in een schamel huis?

Yves Bonnefoi
Uit: Over de beweging en roerloosheid van Douve
Vertaling: Jan H. Mysjkin, Gent 

IMMIGRANT
Aron Wiesenfeld

51 x 41 cm
Olieverf op canvas, 2008



Als pasgeborene is hechting van belang. Met de 
puberteit breekt een nieuwe fase aan: afscheid 
nemen van de kindertijd en de nauwe band met 
ouders. Dat is een goede ontwikkeling. De puber 
probeert zich los te maken van de ouders: wil zelf 
beslissingen nemen, wil experimenteren en heeft 
daarvoor vrijheid nodig, zet zich af tegen ouders, 
pubers hebben als het ware een natuurlijke drang 
om in te gaan tegen gezag.  

Zij groeien toe naar zelfstandigheid. Zijn veel met 
zichzelf bezig en gaan ontdekken wie ze zijn; ze 
ontwikkelen hun eigen identiteit. Ze kijken kritisch 
naar zichzelf. Wat kan ik, hoe zie ik eruit? Ze zijn 
daar onzeker over en daardoor ook kwetsbaar.

Pubers krijgen seksuele gevoelens en moeten 
daar hun eigen weg in vinden. Die zoektocht, het 
loskomen van ouders en het op zoek gaan naar wie 
je bent of mag worden, is een intrigerende fase in 
een mensenleven. 

MOEDER EN KIND
Robert van Westendorp

106 x 123 cm
Olieverf op board

UPROOT III
Rogier van ‘t Slot

100 x 150 cm
Fotografie, fine art print op Canson Platine Fibre Rag, editie 1/3



Ik bracht over in de kunst

Ik zit te peinzen. Verlangens en gevoelens                                                                                                                  
bracht ik over in de Kunst – halfgezien,                                                                                                                 

gezichten of omtrekken, vage herinneringen                                                                                                  
aan onvervulde liefdes. 

Laat ik mij op haar verlaten.                                                                                                  
Zij weet het Uiterlijk van de 

Schoonheid gestalte te geven:                                                                                  
bijna onmerkbaar het leven aanvullend,                                                                                                           

indrukken verbindend, de dagen verbindend.

K.P. Kavafis  uit: Gedichten,
vert. Hans Warren 

Mario Molegraaf
Amsterdam 1991

UPROOT I
Rogier van ‘t Slot

100 x 66 cm
Fotografie, fine art print op Canson Platine Fibre Rag, editie 2/3

IN MY SOLITUDE
Walter Brems

100 x 100 cm
Olieverf/doek op paneel



Wordt wie gij zijt

Wordt wie gij zijt. Waag te bedingen
wat nog niet één bedong te voor.

Slechts wie zijn grens durft overspringen,
gaat aan geen grens te loor.

Niets is volmaakt, niets is ten einde,
elke verstarring is bedrog:

alles wat was, vloeide in het zijnde,
alles wat is, vloeit nog.

Herwig Hensen

LOST
Danielle van Zadelhoff

150 x 100 cm
Fotografie, fine art print op 

Canson Platine Fibre Rag, 
editie 8/8

RUG
Gerrit Wijngaarden

30,2 x 18,7 cm
Olieverf op paneel

HUID
Karel Buskes

70 x 80 cm
Olieverf op doek



Paradise Lost

Je hoopte altijd iemand te ontmoeten,
wanneer je eenzaam langs de paden ging
een onbekende, die je toch zou groeten,
een plotseling vertrouwde vreemdeling.

Je huis had alle ramen op het Noorden
en alle deuren aan een blinde steeg;
er woonden mensen die je altijd hoorde,
en toch leken zijn kamers hol en leeg.

Het had je, al toen je er kwam, verraden,
zodra het voelde, dat je leven wou;
daarom ging je op genade of ongenade
onder de wolken en het hemelblauw.

Je kende alle bloemen in de gaarde
en speurde ’t ruisen van het voorjaar wel
en droomde – en rook de geur van verse aarde-,
hoe alles éénmaal  jong was, vreemd en fel.

en bij ’t verlangend voortgaan van je voeten,
waarop je eenzaam langs de paden ging,
hoopte je eigenlijk hem te ontmoeten,
die zegt: “Zie, ik maak alle dingen nieuw!”

Jan Wit
Uit: Terwijl ik wacht wat mij de wereld doet
Baarn 1981

TOENADERING
Pierre Leygonie

75 x 62 cm
Olie op doek

ZONDER TITEL
Hanneke Kok

90 x 65 cm
Zeefdruk: drukinkt en oliepastel, 1990
Eenmalige druk



Liefde op het eerste gezicht

Beiden zijn ervan overtuigd
dat een plotselinge hartstocht hen heeft verenigd.
Mooi, zo’n zekerheid,
maar onzekerheid is mooier.

Aangezien ze elkaar niet kenden, menen ze
dat er nooit iets tussen hen is voorgevallen.
Maar wat zeggen de straten, trappen en gangen daarvan,
waar ze elkaar al jaren misschien voorbij zijn gelopen?

Ik zou hen willen vragen
of ze zich niets herinneren -
een keer oog in oog
in een draaideur misschien?
een ‘pardon’ in het gedrang?
‘verkeerd verbonden’ in de hoorn?
- maar ik ken hun antwoord.
Nee, ze herinneren zich niets.

Het zou hen sterk verbazen
dat het toeval al jaren
met hen aan het spelen was.

Nog niet helemaal gereed
om hun bestemming te worden,
dreef het hen van en naar elkaar,
versperde hun de weg

om onderdrukt giechelend
opzij te springen.

Er waren tekens en signalen,
onleesbaar, maar maakt dat verschil?

Dwarrelde er drie jaar geleden
of vorige dinsdag misschien
een zeker blaadje van arm op arm?
Er werd iets verloren en gevonden.
Wie weet was het de bal
in de struiken van de kindertijd.

Er waren deurknoppen en -bellen
waarop voortijdig aanraking
op aanraking werd gevlijd.
Koffers naast elkaar in het bagagedepot.
Op zekere nacht misschien dezelfde droom,
uitgewist direct na het wakker worden.

Elk begin is tenslotte
niet meer dan een vervolg,
en het boek der gebeurtenissen
ligt altijd open in het midden.

Wislawa Szymborska

TROOST
Eddy Roos

80 x 71 cm  
Siberisch krijt



LIJVEN VINDEN ELKAAR
Eddy Roos

80 x 110 cm 
Siberisch krijt

TWEE FIGUREN LANGGEREKT
Eddy Roos

brons



NATURAL SELECTION 2019
Gert Jan Slotboom

205 x 110 cm, 
Olieverf op linnen

Warmte, een woonplaats

Liefde en het besef
van liefde daartussen bouwen
mensen een warmende woonplaats

en sprekende zeggen ze: liefste
open je ogen nu langzaam en eet
ik heb het licht voor je aangesneden
of: open je ogen niet drink nu het donker
ik heb de nacht voor je omgekocht

want liefde en het besef
van liefde daaraan ontsteken
ogen en stemmen hun licht
daarin ontbloeien de lippen
daaruit ontstaat het gedicht.

Ellen Warmond  
Uit: Warmte, een woonplaats
Amsterdam 1963

DE KUS
Karolina Kunčinaitė

150 x 90 cm
Viltkunst, 2007



Dat ik je liefheb
kan ik niet zeggen

kan ik alleen maar 
laten gebeuren 

waar het gebeurt, bij
krimpende stilte 

tussen ons in.

Guillaume van der Graft

YOU’LL SHINE LIKE GOLD IN THE AIR OF SUMMER
Cathalijn Wouters 

190 x 175 cm
20 drawings on canvas, 2019

BELOVED ONES
Cathalijn Wouters 

58 x 72 cm
Inkt, olie op papier, 2018

Het bruidje   

De bruiloftsgasten lieten hen alleen. 
Hij heeft haar blonde hand 
in zijne donkre hand genomen. 
De kamer in het schemerlicht der maan, 
het ordeloze maal, de bekers en de bloemen, 
de stoelen rond de dis verspreid ; 
en buiten, waar de weeldrigheid der bomen 
ruist en vol sidderende vogels is 
-alle schatten die de feestelijke weemoed toebehoren 
schenken deze nacht zijn onvergankelijke faam. 
Hij beeft van innigheid en zucht haar naam 
terwijl zijn armen om haar schouders komen. 
Zij draagt de rijkdom die haar zwaar beklemt, 
denkt aan de maan die op het bed 
haar ranke straal reeds heeft geschoten. 
En lang, terwijl haar lijf van tederheid ontstelt, 
heeft zij haar man aanschouwd ; 
en uit vervaarlijkheid in het geluk gekomen, 
schuilt haar maagdelijke onnozelheid 
bij zijn ontfermen en zijn mededogen.

Maurice Gilliams



(WANT) houden van
is gauwer gezegd
dan langer gedaan
maar soms komt het 
in het donker
op gang en dan
is er verder
geen houden meer aan.

Judith Herzberg

IK EN MIJN MINNAAR 
Natasja Bennink 

Foto’s: Reyer Boxem

Toen ik dacht

Toen ik dacht
dat je was weggegaan
en mij zonder leeftocht
stervend van dorst
alleen had gelaten
in een verdroogde steppe,
heb ik mij vergist.

Nu weet ik dat je mij
hebt uitgekozen
om je voorgoed te herbergen,
veilig besloten
in de duisternis
van mijn kern.

Wanneer ik mij aandachtig
over mezelf heen buig,
ontmoet ik je oogopslag
helder en diep als water
en je glimlach overrompelt mij
met de ernstige vreugde
van vroeger.

Dat is genoeg
voor een heel leven.

Hanny Michaelis,  
uit: dichters omnibus  
5e bloemlezing. Den Haag 1959

INTERVAL II
Janneke Berendsen 

110 x 75 cm
Pastelkrijt op print



Vriend

Vriend, metgezel, die meer en minder is 
dan vader, moeder, minnaar, kind 
hetzelfde als ik, maar anders 
onafhankelijk en toegewijd 
ouder, jonger, van dezelfde tijd. 
Trooster, die getroost kan worden 
baken en verhanger van borden 
broeder, maar van een andere moeder, zonder rivaliteit 
met wie ik samenloop en die mij begeleidt. 
Hij gunt mij om te leven en als ik dood 
zou willen, geeft hij mij gelijk. 
Soms is het, dat ik om hem alleen 
verdragen blijf, wat zonder hem ondraaglijk scheen. 
Zonder een enkele verplichting 
loop ik en loop altijd in zijn richting.

M. Vasalis  
uit: De oude kustlijn. Amsterdam, 2002.

VROUW MET MAN
Jan Ketelaar 

37 cm
IJzer, 2004

MIJNWERKERS
Corneliu Baba 

20 x 26 cm
Pastel op karton, periode 1950 - 1960



Stel: de liefde is een klok...

Stel: de liefde is een klok.
Dan wordt duidelijk waarom
ze niet meer rinkelt:
wij winden ons niet meer op.

De tijd, onmeetbaar geworden,
slaat intussen geruisloos toe.
Kijk: er is een hiaat tussen 
jou en mij. Een invoeging

hoort er niet meer bij.
Gemis is nog een vluchtpunt
om af te tasten, blindelings.

Lucienne Strassaert  

Als je single bent – nooit getrouwd, gescheiden of door 
de dood je geliefde bent kwijtgeraakt – kan intimiteit 
iets zijn, wat je mist. De intimiteit van het delen van 
het dagelijks leven en de woordeloze vanzelfsprekende 
aanwezigheid van een ander lichaam. Je mist de 
intimiteit van de keuze voor die ander en het je met  
huid en haar aan iemand overgeven.

Het gemis van intimiteit is niet voorbehouden aan singles.  
Het kan er ook zijn binnen een relatie. Twee mensen, die elkaar 
niet meer kunnen vinden, die langs elkaar heen leven.  
Lichamen die niet meer vertrouwd met elkaar zijn, of seksualiteit 
die stokt. Aanrakingen worden soms tot ondergeschikt belang 
door de beslommeringen van alledag. Intimiteit is een gebied 
waar ook veel onuitgesproken mis kan lopen. 

DE RECEPTIE
Henk Krist 

60 x 60 cm
Olie op doek, 2002

Echtelieden
                         

Toen hun ogen elkaar ontweken,
hun monden nog spraken van trouw

en elk van beiden dit teken
lafhartig loochenen wou, –

D’ een hoopte het weer te beproeven,
de ander twijfelde zeer,

en elk van beiden dachten, we hoeven
het niet te proberen meer, –

Wat jaren later gebeurde,
dat is toen al geschied.

Zij zwegen, zij wisten het beiden
en wisten het toch nog niet.

Anthonie Donker
Uit: De einder
Arnhem 1947

UITGETELD PAAR
Jan Ketelaar 

133 x 141 cm
Olie op doek



...Zag jij misschien

...zag jij misschien dat ik naar jou, 
dat ik je zag en dat ik zag hoe jij 

naar mij te kijken zoals ik naar jou 
en dat ik hoe dat heet zo steels, 

zo en passant en ook zo zijdelings - 
dat ik je net zo lang bekeek tot ik 

naar je staarde en dat ik staren bleef. 
Ik zag je toen en ik wist in te zien 
dat in mijn leven zoveel is gezien 

zonder dat ik het ooit eerder zag: 
dat kijken zoveel liefs vermag.

Joost Zwagerman

Boele Bregman 

120 x 170 cm
Olieverf op doek, 1969

ANY SUGGESTION
Marc Lagrange 

70 x 55 cm
Edition 7/7



EEN TEMPEL
Rein Pol 

61 x 37 cm
Olieverf op paneel

De nacht is een onbekende vrouw

Het meisje vroeg de vreemdeling 
waarom kom je niet binnen?

Bij mij brandt het vuur.

De pelgrim antwoordde : - ik ben dichter,
ik wil slechts de nacht leren kennen.

Zij gooide as op het vuur
en bracht in het duister haar stem bij de vreemde:

Raak me aan! – zei ze – ik zal je de nacht leren kennen!

Pablo Antonio Cuadra 
Uit: met de dood speel je hier

Baarn 1996, Vertaling: Wouter Noorderwier

DE MOND
Klaas Werumeus Buning 

40 x 50 cm
Olieverf op doek/paneel

SMALL EUROPEAN NUDE NO. XLII
Georg Glaser 

40 x 40 cm
Acryl/olie op doek, 2005



Huidhonger

Niet zichtbaar, 
maar had alleen maar honger naar die 
huid van mijn vader.… 
om ‘t aan te raken en er in te kruipen, 
begrijpen wat Alzheimer met ‘m deed….
daarom wil ik ‘m in dat zelfportret zijn…
mijn vader zijn…. 
niet zichtbaar en letterlijk geschilderd…
daarin heb ik juist die honger willen 
uitdrukken. 

Tekst: Hendrik Elings

ZELFPORTRET
Hendrik Elings 

40 x 40 cm
Olieverf op doek

De mensen zijn er nog

De mensen zijn er nog en het wordt avond,
zoals het geweest is. Met lange armen 
gaan zij de dag uit, bukken zich, leggen
hun leden in het donker, omhelzen
elkanders ongestorvenheid en slapen 
de tijd uit hun vermoeide hoofden weg.

En altijd geurt de nacht naar ingehouden
krachten, water met stilstaande stem, 
bomen die hun gebarentaal vergeten, 
wind die te aarzelen begint,
zijn loop vertraagt en eindelijk niet meer
boven zijn onrust uit kan stijgen.

Maurits Mok
uit: Gedichten van 60-70, 1977

BEJAARD
Robert van Westendorp 

150 x 115 cm
Olieverf op doek



DE LAATSTE OMHELZING
Natasja Bennink 

brons



Moeder

Zo lang zij rustig leeft kunnen wij haar vergeten,
ze kost ons zorg noch geld, ze doet ons nimmer zeer;
tweemaal in ’t jaar misschien, gaan wij nog bij haar eten
en lachen als ze zegt: Het is de laatste keer.

Maar één kort spoedbericht maakt ons opnieuw tot zonen,
wat ons gewichtig werd valt plots en dwaas uiteen,
wij dachten in onze eeuw en in ons werk te wonen
tot wij beschaamd en leeg haar kleine huis betreên.

Ze heeft op ons gewacht. Tenzij ze is gestorven.
Daar ligt wie onze moeder was, het arm gezicht
waarin veel eenzaamheid berusting heeft gekorven
beschenen voor het laatst in reeds vervreemdend licht.

Dat wij voorgoed alleen zijn thans, dat alle bronnen
vervloeien in de tijd, bedroeft ons hart zo niet.
Maar dat onze overmoed zich nimmer heeft bezonnen
over haar eenzaamheid, dit wordt ons taaist verdriet.

Karel Jonckheere

THE JOURNEY
Francien Krieg 

80 x 120 cm
Olie op linnen

Bij het maken van de tentoonstelling 
Huidhonger denk ik ook aan mijn moeder. 
Zij is 93 jaar, ligt in bed, eet weinig tot niets 
meer. Weet nog wie ik ben.  
Maar haar zintuigen laten haar in de steek. 
Haar gezichtsvermogen wordt minder en 
zonder gehoorapparaten kunnen we niet 
meer communiceren.

Maar als ik haar bezoek, wil ze graag mijn 
hand vasthouden, mijn wang tegen de hare 
en een kus.

Ik realiseer me, als alle zintuigen je min of 
meer in de steek laten, blijft de tastzin over.

Daar begint je leven mee, met de tastzin,  
op zoek naar moedermelk, de geborgenheid 
en warmte van haar lichaam en die tastzin 
markeert ook het levenseinde: de innigheid 
van het  vasthouden.

Bij mens en dier…….

AAN HET ZIEKBED
Stien Eelsingh 

39 x 29 cm
Voorstudie 



De 59 jarige chimpansee Mama is stervende. De chimpansee 
eet en drinkt niet meer en neemt zichtbaar afscheid van het 
leven. Op het moment dat van Jan van Hooff, bioloog en oud-
verzorger, haar bezoekt, streelt en roept, leeft ze helemaal op. 
Die zichtbare emotie tussen mens en dier ontroert...

Met dank aan: 
Jan van Hooff, copyright & Burgers’ Zoo, Dierenpark Arnhem   Filmpje: Chimpansee Mama en Dr. Jan van Hooff

https://www.youtube.com/watch?v=LFXTCGeAV9s


Titus Brandsma over zijn verblijf in de cel in Boxmeer: de cel sluit een mens in, aan alle kanten. Het 
is de plaats waar de uren niet meer heersen over de mens, maar waar tijdloze stilte is. Het verblijf 
in een cel lijkt misschien een vlucht voor het werkelijke leven. Maar in de afzondering word je 
geconfronteerd met jezelf, neem je je emoties, verlangens en onrust mee. Je ontdekt, dat er moed 
voor nodig is om in je cel te blijven. Zij die de moed opbrengen in de cel te blijven, vinden (vlgs. Titus) 
een diepe vrede.

Aan Zr. Kristin, karmelietes in Weelde, wordt in een documentaire (RKK Kruispunt 2007) gevraagd: 
Ben je gelukkig achter de tralies? Zij antwoordt (heel nuchter): maar in het klooster leef je niet achter 
de tralies hè? Ze bedoelt, ze zijn er wel, maar ik ervaar ze niet.

De interviewer vraagt haar: Ben je hier vrij als mens? Zr. Kristin: het hangt er vanaf hoe je vrijheid 
ziet; vrij zijn om te doen waar je zin in hebt? Te gaan waar je wilt gaan? Geen rekening houden met de 
ander? Er is veel dat wij niet kunnen doen, maar er is een andere vrijheid, die veel dieper ligt. Zolang 
het egoïsme in ons leeft, zijn we onvrij. Daar moeten we vrij van worden. Dat wordt de echte vrijheid. 

Zr. Mirjam vertelt dat zij na haar intrede begeleid wordt en het boek van psychiater Dr. Anna Terruwe 
aangeboden krijgt om te lezen, waarin het thema ‘bevestigingsleer’ centraal staat. Terruwe stelt 
dat veel negatief gedrag en veel neurosen te verklaren zijn door verwaarlozing in de jeugd en dat de 
mens, als sociaal wezen, dringend behoefte heeft aan bevestiging en onbaatzuchtige liefde. Door het 
goede in elkaar te zien en elkaar hierin te bevestigen, ontstaat vertrouwen en het vermogen om liefde 
te geven.

Discipline vraagt om lenigheid. Het gaat in het klooster om de balans, het evenwicht tussen een besef 
van onafhankelijkheid en geroepen zijn binnen een beperking.

In de voorbereidingsfase van Huidhonger rijst ook de vraag:

Huidhonger, behoefte aan aanraking hoe zou dat voor de 
zusters Karmelietessen geweest zijn? Ze zijn 18, 20, 22, 28 jaar 
als zij besluiten het slotklooster in te gaan.

Zij doen bij hun intrede niet alleen afstand van de wereld maar 
ook van hun familie en van moederschap. 
En gaan letterlijk achter slot. Zr. Margaretha haar woorden zijn 
veelzeggend: mijn vader kwam met 2 vingers door de tralies 
en hij ging met 2 vingers door de tralies. (haar moeder was 
jong gestorven). Ook is het de zusters Karmelietessen niet 
toegestaan om bij elkaar op de kamer te komen.

Hoe beleef je binnen een communiteit intimiteit, zonder de 
aanraking van en door een ander?

Wat doet het met jou als mens, wanneer je je voegt 
naar de regels van de gemeenschap, nadat je de gelofte 
hebt afgelegd van 1. Gehoorzaamheid, bereid zijn jouw 
inzicht in te leveren voor een beter inzicht 2. Armoede, 
niet hechten aan bezit, zo leven, dat je er buiten/zonder 
kunt en 3. Zuiverheid, celibatair leven, afstand doen van 
huwelijk en moederschap om vrij te zijn voor God en ter 
wille van Hem voor de mensen. 

Je leeft in een slotklooster een naar “binnen gekeerd” 
leven.
Wat doet het met een mens als je bewust de ruimte om je 
heen laat krimpen? Als je niet zo maar een geliefde kunt 
omhelzen?

KAPEL KARMELKLOOSTER ARNHEM
Hendrik Elings 

120 x 50 cm
Olie op doek, 2001 



ABBAYE DE SOLESMES
Stanley Roseman 

1979
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