De incarnerende reis,
in de beweging bewogen
Het verhalen van erfenissen en het doorgeven van erfgoed

Crises in het leven, kleine en grote, brengen ons in een toestand van transitie. Het oude
vertrouwde land zal niet meer hetzelfde zijn en het nieuwe land gloort nog niet aan de
horizon. In ons innerlijk spelen zich bewust en onbewust krachtmetingen af, alle dimensies
van het menszijn openen zich en gaan samen een gistingsproces aan waarin we rijpen en
leren naar een volgende fase van ontwikkeling. Hoe maak je een vrijplaats voor de kansen
die crises in zich dragen? Waar kan je dan op koersen als instrument in de ontmoeting als
werkruimte? Hoe ben je zelf in het geding en wat zijn criteria die je aan hebt te leren
belichamen?
Op deze nascholingsdag maakt Wibe Veenbaas kwartier voor het werken met transities. Met
als invalshoek de erfenis, de erven en het erfgoed neemt hij je mee door zijn Vensters op
Leren, de vrucht van zijn levenswerk waarin levensschool en ambachtsschool samen gaan.
Wibe werd al op jonge leeftijd gegrepen door het verlangen om groeien, rijpen en leren op
een diep niveau te begrijpen. Geïnspireerd door een veelkleurigheid aan leermeesters op
zijn weg bouwde hij aan een leerfilosofie die hem in staat stelt het geleerde door te kunnen
geven. Op deze nascholingsdag deelt hij zijn inzichten, ervaringen en de taken die dat met
zich meebrengt in ons instrument-zijn met ons. Hij neemt daarin de diepe lagen van het
menszijn mee, de instinctieve natuur en de existentiële dimensie als toegangspoorten naar
een grotere ruimte. De incarnatieweg dienen, de dans van geest en drift getuigen en gidsen,
ordening en levensbeweging eren, leraar en leerling zijn tegelijkertijd. Wat een prachtig vak!
Leren staat niet los van de tradities waarin we staan. Traditie gaat over gebruiken die van de
ene generatie op de andere worden doorgegeven. In alle dilemma’s, levensvragen en crises
speelt een krachtenveld van verhoudingen: tot jezelf, tot de ander en tot dat wat groter is. Bij
het zoeken naar een antwoord, gaat het in essentie om het vinden van de plek van waaruit
we ons positioneren. Als begeleider verken je samen met een cliënt of cursist vanaf welke
plek de vraag gesteld wordt, vanuit welk veld en welke achtergrond. Dat maakt alles uit. Ook
ten aanzien van jezelf geldt de reflectie: vanuit welke plek en traditie vorm jij je antwoorden
Door middel van verhalen, gedichten en voorbeelden ga ik met jullie langs de volgende
items.
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één lichtje is genoeg
Ieder heeft zijn eigen lied
o de betekenis van de stem van de bestemming
Instrument zijn
o levensschool en ambachtsschool verbonden
De onderkant van het ijs als toegangspoort
De engel en de waakhond van ons overleven
De ontmoeting als werkruimte en velden van leren
Mijn erfenis spinnen en gesponnen zijn
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Het gemiste als bron
o (de dingen die niet overgaan als sleutel)
Lot en antwoord op het lot
De existentiële dimensie
o instinct en angst als toegangspoort
Incarneren en belichamen
o de betekenis van de consequenties van handelen
o de aarde bewonen
Binnen en buiten verbonden
o keer op keer terugkeren
De toegewijde reis
o dienaar zijn van je eigen pad

Schilderij Marc Chagall

Chagall aan het werk, le tableau du Samedi de lady M. 1964. Foto Izis
De schilder Marc Chagall lijkt op deze foto een figuurtje te zijn in het schilderwerk waarmee
hij in dialoog is. Zijn markante stijl verwijst naar zijn eigen vorming en is geïnspireerd door de
traditie waarin hij staat; de Russische volkskunst, het volksleven, zijn herinneringen aan zijn
jeugd en de rol van het Jodendom hierin. De grondtonen van de context waarin hij opgroeide
en leerde, combineert hij met de moderne stijlen die hij in Parijs ontmoette. Kunstenaars
staan in een traditie, ze geven vorm aan hun ambacht en tegelijkertijd worden zij ook door
hun ambacht gevormd. Er is een wisselwerking tussen de ambachtsman of vrouw en het
ambacht, met als doel een beroep met een dienstbare functie. Zo is het ook met ons; met je
toewijding maak je je het ambacht ‘meester’ en tegelijkertijd vormt het ambacht jou. Je staat
in een traditie die je kan inspireren en de levensschool en ambachtsschool dragen en
beïnvloeden elkaar.

Vanuit welke normen en waarden ga je met mensen aan de gang? De wetten van thuis zitten
dikwijls onder onze huid.

Ik verheug mij op de reis met jullie!

Een oud lied voert ons terug in de tijd
vergeten klanken vertellen
over geboortegrond, een salamander in de sloot.
Een kleine jongen op zijn buik
vangt het zonlicht in het water.
Onmiskenbaar: wetten van thuis…
groeilijnen en littekens in rode aarde.
Gewild en ongewild, op doortocht.

Wibe Veenbaas

