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Ontdek het Muzieum
Waar je vooral niets kunt zien, maar een 
reeks bijzondere ervaringen je de ogen 
helpen openen. Een prachtige werkplek 
voor mensen met visuele handicap. Geno-
mineerd voor beste uitje van het jaar 2017. 
Jaarlijks tienduizenden bezoekers. Groeiend. 

Meer werkgelegenheid creeeren. Waar de 
gidsen met hun eigen verhaal van toege-
voegde waarde zijn. Wat dat vraagt van 
hen vraagt. Wat blind vertrouwen bete-
kent voor de bezoekers. Wat ondernemers, 
managers kunnen leren van dineren in het 
donker.  Welke zintuigen anders gaan wer-
ken als het zicht wordt uitgeschakeld. Be-
leef – veilig – wat er dan met je gebeurt in 
het Muzieum in Nijmegen.
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Wensen? IN DIT NUMMER

Van de redactie

       N
eem mee!

Hier en nu. In het moment zijn. Niet te ver vooruit kijken; toch je wensen hebben. 
Helder of nog niet helemaal. Jezelf zijn, met wie of wat dan ook. Zichtbaar maken 
betekenis geven. Dat zijn globaal de aandachtspunten in deze Click. Gemaakt 
in de periode waarin we als ‘heel Nederland met elkaar’ door alle media werden 
gemasseerd in de richting van nieuwe politieke verhoudingen. Nu is het wachten 
op de uitwerking daarvan. Zijn ‘wij’ daar benieuwd naar? Trouwens wie zijn ‘wij’ 
eigenlijk?

Wat ons opviel vanaf de eerste dag van dit jaar? De verschillende soorten wensen: 
op de niveaus macro, meso en micro. Macro, bijvoorbeeld die van politici die ‘niet 
wensen mee te werken aan’ en van machteloze dictatoren die terreur aangrijpen 
om volken en systemen te onderwerpen. Zij halen elke dag het nieuws. Meso dui-
den we die van startende en zelfs van oudsher gevestigde ondernemers die zo 
graag met onderscheidend vermogen in the greater picture zouden willen staan. 
Hoe krijg je dat voor elkaar als iedereen van alle kanalen gebruikt maakt? 

Waar en waardoor zul jij met jouw product of dienst (her)ontdekt kunnen worden? 
Micro hangen wensen samen met jouw eigen alledaagse leven. Naarmate je 
dichter bij jezelf blijft herkennen wij dat die wensen vooral heel concreet zijn en 
allerkleinste details van grootse betekenis.

Tai Chi voor het 
eindexamen
Examens. Ze komen er weer aan. 
Duizenden scholieren bereiden zich 
voor op deze bijzondere ‘strijd’. Na-
tuurlijk vooral waar het de kennis 
betreft. Minder met betrekking tot 
de houding waarmee je deelneemt 
aan die finale toetsing. 

Dat laatste aspect krijgt bijzondere 
aandacht vanuit het Merlet College in 
Cuijk. Al jaren! Dankzij docente An-
nemieke van Nostrum. Zij presenteert 
én een leergang ‘meditatie’ binnen de 
onderwijsinstelling én zorgt ervoor 
dat de examenkandidaten kunnen 
deelnemen aan workshops in yoga 
en Tai Chi. Deze vinden plaats in 
het klooster van de Kruisheren te St. 
Agatha. ‘De belangstelling ervoor is 
gestaag groeiend’, aldus Tai Chi-do-
cent Resi Messelink. En de cijfers be-
wijzen dat: van veertien deelnemers 
enkele jaren geleden naar meer dan 
veertig anno 2017. Waarom kiezen 
leerlingen voor deze disciplines? We 
verkennen enkele van hun brieven 
waarin zij hun keuzes motiveren.
(lees verder op pag. 2)

www.cordium.nl
https://www.facebook.com/CordiumNijmegen/?fref=ts
https://www.facebook.com/CordiumNijmegen/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=D6ZsL7ibECM
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Tai Chi voor het eindexamen (vervolg pag. 1)

IJs, warme chocolade, poffertjes en uitzicht op het Nijmeegse 
Valkhof dat gestaag verandert in een sprookjesachtig winter-
landschap. Sneeuwvlokken dolen neerwaarts op de historierijke 
heuvelen. Zachtjes warrelend, vredig zonder elkaar te bestrijden 
voor de beste plek op aarde. Prachtig voorbeeld in het licht van 
'de wereld met elkaar wat rustiger te maken'. Het is genieten voor 
de gasten van ijssalon Bolzano. Ik kom er graag. Liefst alle dagen 
van de week, maar omdat ik elders woon en in Nijmegen toch 
wel zeer bijzondere parkeertarieven worden gehanteerd, ligt 
mijn bezoekfrequentie op pakweg twee keer per maand. 

Ik ga steevast voor de koffie. Altijd met zorg getapt uit een per-
fect onderhouden machine. Daarnaast kom ik er voor de familie 
die de onderneming runt en de verhalen. Bolzano kent heel veel 
vaste gasten, van jonge mens tot oudere. Een aantal ken ik bij 
naam, anderen van gezicht, de meesten van hun verhaal. In ze-
kere zin zijn zij voor mij net niet anoniem en dat voelt best wel 
veilig. Je zou dat kunnen duiden als een verrassend beetje bloot, 
maar toch bedekt.

Wij, vaste gasten, treffen elkaar bij Bolzano, gaan vaak zelfs aan 
hetzelfde tafeltje zitten en creëren zodanig ruimte dat wensen, 

belevenissen en persoonlijke ervaringen spontaan gedeeld kun-
nen worden. Natuurlijk – en dat schijnt typisch Nijmeegs te zijn- 
wordt er ook genuild. Over de politiek lokaal, over de politiek 
landelijk en de resultaten van de plaatselijke organisatie voor be-
taald voetbal. 'Dat het beter kan en anders moet en vooral dat er 
meer aandacht voor collectieve belangen zou moeten zijn'. Dat 
soort praat. 

Alhoewel... Zo af en toe – echt zelden – stuit ik op spontaan een-
richtingsverkeer in combinatie met een uitgesproken mening. 
Zo'n stelling die bovendien ook nog eens met een lading stellig-
heid wordt geponeerd inclusief de verwachting dat jij daar net 
zo over denkt. Als ik in zo'n ontmoeting verzeild raak, begin ik 
direct vragen te stellen.

Dan wil ik graag luisteren naar de eerste antwoorden en prak-
tisch de zaak verdiepen. Mijn mening doet er dan even niet toe, 
hetgeen ik best wel moeilijk vind. Ik stel vragen en vraag door 
en door. Dan kan er zomaar een totaal ander beeld ontstaan, van 
welke wens of werkelijkheid dan ook.
 
Hans Weeren

'Ik hoop mijn innerlijke rust te kunnen berei-
ken. Yoga en Tai Chi lijken mij erg interessant. 
Ik heb namelijk nog nooit een van deze tech-
nieken beoefend waardoor ik er heel nieuws-
gierig naar ben'.

'Ik ben een erg leidingnemend persoon, zodat 
ik altijd de controle heb en weet wat anderen 
doen. Dit levert mij een hoop stress op en 
zorgt er soms ook voor dat ik moeilijk in slaap 
val. Het lijkt mij fijn om gewoon mijn hoofd 
leeg te kunnen maken‘.

'De meeste leraren zullen mij herkennen aan 
mijn “drukte”, maar ik noem het liever “gezel-
ligheid”. Ik sta nou eenmaal 100% opgeladen 
op en ga ook met al die energie naar bed. Heel 
fijn, zou je denken, maar dit zorgt ook voor 
minder fijne momenten. Ik heb niet echt con-
trole over mijn energie en ben ik hierdoor vaak 

onrustig. Ik zou graag een keer willen weten 
hoe het is om je echt los te laten van alles waar 
je op dat moment aan denkt en waar je op dat 
moment mee bezig bent, om rust te vinden'.

''Er zijn bij mij verschillende manieren gepro-
beerd om stress en concentratieproblemen te
verminderen, maar dat heeft niet altijd gehol-
pen. Ik ben benieuwd welke uitwerking de 
methodes yoga en Tai Chi op mij hebben. Ho-
pelijk kan ik hierin mijn rust vinden en later 
misschien nog veel profijt van hebben'.

'In de huidige maatschappij is het erg lastig om 
een rustmoment voor jezelf te kunnen vinden.
Het lijkt mij daarom erg nuttig om af en toe 
een rustmoment voor mijzelf te kunnen ne-
men om mijn lichaam te laten ontspannen en 
stress te verminderen'.

Door Minke Koks

NIJMEGEN -  De wereld zou een stuk 
mooier zijn als we allemaal het kind 
in ons zouden laten spreken. Kinderen 
leven namelijk vanuit hun pure essentie. 
Je ziet hoe groot hun vertrouwen in hun 
eigen kwaliteiten is. Wij volwassenen 
zijn dat vaak vergeten. We doen zoveel 
moeite, bij voorbeeld om een sterke 
indruk te maken. Het ziet er gekunsteld 
en ongemakkelijk uit. En dat kan 
anders, echt anders, meent psycholoog 
en bewustzijnstrainer Ko Bakker. 

Samen met Hassan Elkadi geeft hij in 
Cordium de cursussen ‘Leven vanuit 
Essentie’ en ‘Dimensies van Liefde’. 
Een zachte maar krachtige jaartraining 
waarbij de cursisten leren om weer in 
contact te komen met hun natuurlijke 
‘zijn’, daar waar de werkelijke kwaliteiten 
en essentie liggen. ”Veel cursisten 
wensen te groeien, zoals iedereen 
eigenlijk. Ze willen voller leven, meer in 
contact zijn met zichzelf en daardoor 
met elkaar. En dat is een prachtig en 
zeer haalbaar streven”, glundert hij. 

Wat de cursus hen geeft, is de ruimte en 
de mogelijkheid om te kijken naar hun 
eigen ‘ik’ en die sprankeling en vreugde 
te ervaren door wat ze zien: hun eigen 
essentie. “We hebben zoveel liefde, 
lucht, vreugde, openheid en kracht in 
ons, dat vergeten we. De cursus is zeer 
praktisch; het is gericht op het ervaren

en het opnieuw leven vanuit Essentie. 
Daarnaast  belichten we ook via 
zelfonderzoek datgene wat ons 
belemmert om contact te komen met 
onze essentie. En dat doen we door 
anders te kijken naar wat problematisch 
is”, vervolgt hij. “Als je vanuit zwaarte 
begint, dan word je opgeslokt door de 
zwaarte. Begin je vanuit perspectief 
(essentie en lichtheid) dan heb je 
meteen een bedding waarop je kunt 
voortborduren.  We beseffen dan dat 
het leven zoveel rijker kan zijn dan 
dat het nu is. En dat besef brengt ons 
in steeds rijkere grond en dichter bij 
onszelf.”

Zo geboren
Ok, onze werkelijke essentie is dus als 
die tijd van nature in ons aanwezig. 
We raken het niet kwijt. Wat maakt 
dan dat wij volwassenen er vaak niet 
bij kunnen? “Kinderen staan bol van 
kwaliteiten. We worden zo geboren. 
Vaak komen deze kinderen een papa 
of mama tegen die moe is, of niet 
genoeg open staan voor de essentie of 
kwaliteiten van de kinderen. Kinderen 
passen zich aan en daardoor vervaagt 
dat vertrouwen in zichzelf”, legt Ko uit. 
“Als ik als vader kritisch ben, dan wordt 
mijn kind geleidelijk ook kritisch. Een 
kind is zo puur en reageert zo sterk op 
de omgeving dat het zich aanpast. Het 
creëert een innerlijke criticus die zegt 
hoe je ’t wél moet doen. Daardoor 
raken we de essentie kwijt en verharden 
we.”
Echt helemaal kwijt raken doen we 
echter niet. We kunnen het vergeten, 
maar kwijt raken? ,,Nee”, zegt hij 
resoluut. ,,Diep van binnen hebben 
we allemaal dat kind in ons dat vol 
vertrouwen en nieuwsgierig is, hongerig 
naar kennis en groei en dat zin heeft 
om te spelen en ten volle te leven. En 
het mooie is, is dat er een mogelijkheid 
is om de vlam die in je aanwezig is te 
ontvouwen.”
Op www.diamondlogos.nl lees je meer 
over ‘Leven vanuit Essentie’, over 
‘Dimensies van Liefde’  en over Ko’s 
werkwijze. Hemzelf kan je bereiken op 
ko_bakker@hetnet.nl of 06-30254344.

“Alles wat je meemaakt in je 
leven heeft een reden”
Marion de Goeij over de kracht van familieopstellingen

Ko Bakker leert ons leven vanuit onze ware essentie

Door Minke Koks

NIJMEGEN –  We zijn wie we zijn. Door 
onze familiesystemen en door wat we 
meemaken en met ons meedragen. 
Je kunt levensgeschiedenis niet 
veranderen of er iets uit weglaten. 
Therapeut en familieopsteller Marion de 
Goeij-Obers weet daar alles van. Zowel 
in haar praktijk als in haar privéleven 
maakt ze veel van dichtbij mee. Ze 
heeft dan ook een grote wijsheid in 
haar die wil ze delen met anderen. In 
welke vorm dan ook.

Het leven loopt niet altijd zoals gehoopt. 
De kunst is dan om met liefde te blijven 
kijken naar wat er gebeurt en het te 
nemen zoals het is. Dat is vaak makkelijk 
gezegd, weet ook Marion. Ze verloor 
op jonge leeftijd haar tweelingzus. Een 
heftige gebeurtenis die doorspeelt, 
ook in de volwassenheid. In 2001 kon 
ze dit verlies, op een voor haar nieuwe 
en bijzondere manier beter een plek 
geven. En dat was dankzij haar eerste 
kennismaking met familieopstellingen, 
weliswaar. “Ik was altijd gewend om 
samen te zijn. Ook na haar dood 
verlangde ik naar samenzijn. Bij mijn 
opstelling kwam ik erachter dat ik na 

al die tijd nog steeds een soort van 
onbewuste loyaliteit naar haar toe had. 
Maar zij is er niet meer en ik moest verder 
met mijn leven”, herinnert ze zich. Voor 
Marion was dat een heftige maar zeer 
verhelderende eerste kennismaking. 
Sterker nog: Ze verlangde naar meer 
kennis en wilde graag ook zelf gaan 
werken met deze prachtige werkwijze.  
Ze werd zelf opsteller.

Familieopstelling
Wat is eigenlijk een opstelling? Hoe 
kan je werken met familieopstellingen 
het beste omschrijven? Wat maakt 
dat een werkwijze waarbij compleet 
vreemden jouw representanten zijn, nu 
zo doeltreffend kan zijn? Marion lacht: 
,,Eigenlijk moet je het zelf ervaren om te 
voelen wat het kan doen, echt! Als je 
het nog nooit hebt meegemaakt kan 
het wat lastig te begrijpen zijn. Ik doe 
toch een poging het uit te leggen: Waar 
het op neerkomt is dat je door middel 
van representanten jouw eigen vraag, 
zichtbaar maakt in de ruimte. Deze 
mensen zijn niet de daadwerkelijke 
familieleden of collega’s, maar 
zijn mensen uit de groep die je zelf 
aanwijst als een vertegenwoordiger 
van die zus, broer, vader, oma of wie 
dan ook. Zij kennen niets van jouw 
voorgeschiedenis of van de personen 
die zij representeren. Wat zij doen is 
voelen wat ze voelen en dit delen. Het 
gaat om de pure waarneming van 
die persoon op die bewuste plek.” Zo 
worden in een opstelling verstrikkingen 
en/of patronen zichtbaar. Door deze te 
zien én te erkennen, kan de liefde weer 
stromen en komt er weer beweging 

in het desbetreffende vastgelopen 
systeem. Dit nieuwe zicht is vaak heel 
helend voor de persoon die de vraag 
inbrengt. “Elke keer ben ik verrast door 
wat er gebeurt. Geen enkele opstelling 
is hetzelfde en om getuige te mogen 
zijn van verschuivingen in iemands 
systeem, is gewoonweg bijzonder”, vult 
ze stralend aan.

Achter iedere vraag zit een wens
Haar leven liep anders dan ze had 
gehoopt. Toch heeft ze hierop 
steeds haar eigen antwoord moeten 
vinden. “ Mijn man en ik hadden een 
diepe kinderwens, het was een heel 
natuurlijk verlangen wat niet vervuld 
werd”. “Ik ging door een diep innerlijk 
proces. Ik vroeg me af aan wie ik mijn 
nalatenschap kon doorgeven. Wat 
was de zin van dit alles als ik geen 
kinderen had?  Wat mij in dit proces erg 
heeft geholpen, is om dit niet vervulde 
verlangen uiteindelijk te erkennen, het 
helemaal aan te nemen. Dat het is 
zoals het is. Zo kon het leven ook weer 
gaan stromen in mijn eigen leven”. In 
het besef, dat je pas weet waar je naar 
toe gaat als je weet waar je vandaan 
komt. Want alles wat ik in mijn leven 
mee maak, heeft tenslotte een reden. 
Het brengt mij steeds weer in contact 
met mijn eigen unieke levenspad. Ik 
kan mijn wijsheid en levenservaring 
delen met mijn cliënten. In contact met 
anderen ben ik op mijn sterkst. Ik wil 
dienend kunnen zijn aan iets wat groter 
is dan mijzelf. Dat kan ik dankzij mijn werk 
als opsteller, maar ook als therapeut, 
mindfulness-trainer en als mens.”   
Meer weten? www.mariondegoeij.nl

“In steeds rijkere grond dichterbij jezelf komen”

Column: Bij Bolzano

https://www.youtube.com/watch?v=ASnFS7QHFFs
http://www.diamondlogos.nl
mailto:ko_bakker%40hetnet.nl?subject=Vraag%20van%20lezer%20Click
https://www.youtube.com/watch?v=KAjJcFq31vY
http://www.mariondegoeij.nl
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April
Dating voor singles | Tantra voor singles 
Zon 2 apr 13.00 - 18.00 uur.
Start Yemaya Vrouwencirkel, Vier je 
vrouw-zijn (8 lessen) 
Ma 3 apr 20.00 - 22.30 uur.
Tweedaagse basisworkshop 
Sjamanisme: De Reis van de Sjamaan 
Za 8 apr 10.00 - zon 9 apr 16.00 uur.
Core Energetics workshop: Love, Eros 
and Sexuality in Relationships 
Woe 12 apr 10.00 - Do 13 apr 17.00 u, 
Workshop DansDOET: Overgave 
Do 13 apr 19.30 - 21.00 uur.
De ontembare kracht van de liefde 
Rode Tantra training voor paren, 2-Luik 
Za 15 apr ( en 20 mei) 13.00-22.30 uur
Zingen met hart en ziel 
Zon 16 apr 15.30 - 17.30 uur.
Meditatie|inspiratie|beweging (start) 
Woe 19 apr 19.30 - 21.00 uur 
Vrije Vrijdag (deze keer op do)
Do 20 apr 10.00 - 17.00 uur.
Divine Tantric Kissing | Witte Tantra 
Singles (en beperkt koppels) 
Vr 21 apr 19.30 - 23.00 uur

Mei
Workshop: Sjamanistische extractie 
Zat 6 en zon 7 mei 10.00 - 17.00 uur.
Erotische Tantra Yoga: Unfold your 
orgasmic energy!  
Zat 6 mei  13.00 – 23.00 uur.
Labyrint lopen 
Zon 7 mei 10.00 - 13.00 uur.  
Familieopstellingen 
Zat 13 mei 11.00 - 17.00 uur. 
Tantra Kerntraining: 
Basis cursus voor paren & individueel 
Zat 13 mei 13.00 - zon 14 mei 18.00 u.
Zingen met hart en ziel 
Zon 14 mei 15.30 - 17.30 uur.
Start Vervolg-cursus ZING JE VRIJ 
Ma 15 mei 19.45 - 21.45 uur.
Workshop DansDOET: Verbinden
Don 18 mei 19.30 - 21.00 uur.
Core Energetics Free Friday Night
Vr. 19 mei 19.00 - 21.30 uur.
Familieopstellingen
Zat. 20 mei 10.00  - 18.00 uur.

CORDIUM CONTACT: 
De Ruyterstraat 65  
6512 GB Nijmegen

  Cordium@veluwe.net 

AGENDA

Door Hans Weeren
 
Muziek, geen hits, maar wel prachtige 
nummers om naar te luisteren. 
Die worden gepresenteerd in het 
Koninkrijk, een radioshow die – met 
Hans Koning – vast onderdeel is van de 
programmering van Omroep Berg en 
Dal. Het format is elke dinsdagavond 
te beluisteren van 20.00u tot 22.00u en 
wordt de dag ervoor in samenwerking 
met een geluidstechnicus opgenomen. 
Centraal staat het Kroonalbum van een 
artiest of groep. Daaromheen laat Hans 
je luisteren naar materiaal dat op een 
of andere manier met het Kroonalbum 
associeert. Aanknopingspunten genoeg: 
teksten, tonen, genres, landschappen 
en belevenissen. Hans kiest uit, vertelt 
het verhaal, laat je luisteren, nodigt uit 
om ‘bij wijze van spreken heel even een
andere wereld in te gaan’.

Die maandagavond – onderweg naar 
Groesbeek, want daar is ‘Berg en Dal’ 
gevestigd – vertelt Hans in de auto vanaf 
Lindenholt over zijn radioverleden. Zijn 
geschiedenis komt beeldend voorbij.
“Spreken zat er al vroeg in. Als kind 

was ik veel aan hetwoord, ook op 
momenten dat ik alleen was. Dat viel 
wel op bij mijn ouders en dan volgde 
soms een reactie. Zo van, wat ben 
jij nu aan het doen. Tja, dat weet je 
natuurlijk niet. Ik sprak in mijzelf. Dat zou 
je achteraf kunnen beschouwen als 
voer voor de psycholoog. Maar laat ik 
daar niet teveel bij stilstaan. In 1982 ging 
ik aan de slag bij Radboud. Ik deed mee 
met een life- verzoekplatenprogramma 
voor bezoekers en patiënten. De 
ontvangsthal was ons podium. Na een 
aantal jaren ontstond het idee om dit 
op afdelingen te doen. Man, je rende je 
rot, want het zijn toch wel afstanden in 
dat ziekenhuis. Bij mij groeide het gevoel 
voor een eigen programma in de studio. 
Die wens kon werkelijkheid worden. 
In 1995 verhuisde ik naar de Mookse 
omroepstichting. Locatie: het oude 
politiebureau; niet in de meldkamer 
maar vanuit de cel maakten we radio. 
Dat was leuk, goed voor een glimlach: 
muziek, daarover informeren, geen 
hitjes wel diepgang. Dat werd het 
Koninkrijk en we maken het nog steeds. 
Het zal zich zelfs kunnen ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld door meer interviews te 
doen met artiesten”.

Wat dat betreft heeft Hans nog 
geen lijstje gemaakt, maar voor één 
beroemdheid deed hij al een poging om 
deze te ontmoeten: Gordon Lightfoot. 
“In mei 2016 ging ik met een vriend naar 
New Castle en waren aanwezig bij zijn 
optreden in de NC City Hall. Na afloop 
hebben we uren staan wachten bij een 
zij-uitgang en die van de artiesten, maar 
helaas, we kregen hem niet in beeld.
Uiteindelijk werd ik geïnterviewd door een 
team dat een documentaire maakte 
over de tour van Lightfoot in the UK. Ja, 
interviews kunnen je zomaar verrassen”.

Goed voor een glimlach 

http://www.michaela-pelka.com
mailto:hansweeren%40gmail.com?subject=Vraag%20van%20lezer%20Click
mailto:info%40inbalanstherapie.nl?subject=Vraag%20van%20lezer%20Click
mailto:Cordium%40veluwe.net?subject=Vraag%20van%20lezer%20Click
www.dpn-rikkenprint.nl
http://dpn-rikkenprint.nl
http://www.michaela-pelka.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UVymcgJBCi8

