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Carla Verberk 
oprichtster en senior trainer

Het is de ochtend na de afscheidsceremonie in Meeuwenveen; beelden van het 
groene gras, de grote kring van houten klapstoeltjes, Jan Willems lichaam in een 
witte doek gewikkeld op de draagbaar van takken. De tederheid en de rouw om 
hem heen, van ons zijn vrienden, collega’s en familie. De stille omarming van de 
bomen, een fladderende witte vlinder…

Een prachtig beeld van zo’n grote schoonheid en tegelijk een beeld waarvan 
hijzelf en wij, zijn geliefden, zo gehoopt hadden dat we het nog niet zouden 
hoeven zien…
Jan Willem’s  enorme vitaliteit, toewijding en passie - voor zijn gezin en voor 
het Werk -, ze wilden zo graag leven en wij wilden zo graag dat hij bij ons zou 
kunnen blijven. Het zal nog wel even duren voor ik werkelijk vrede kan vinden 
met dit grote verlies.

Tot op het allerlaatst is hij door gegaan zijn bijdrage te geven aan het Centrum 
voor Tantra. Niet alleen als een betrokken leraar, die van de uitdagingen van het 
lesgeven genoot; ook in de organisatie nam hij opgewekt en vanzelfsprekend 
vele rollen op zich. Zo was hij door zijn ervaring met opleiden binnen de 
haptonomie van grote waarde in ons denken over hoe we het werk kunnen 
overdragen aan een volgende generatie leraren. Hij was op veel terreinen een 
enorme steun en inspireerde ons bovendien met zijn grote waardering voor 
samenwerken!  

Voor mij lag zijn grootste kracht in iets dat niet meteen opvalt. Hij hield echt van 
eenvoud! Van de eenvoud van Zijn; en van de eenvoud van eenvoudig liefdevol 
samen zijn. 
Hij belichaamde die eenvoud, en zijn vriendelijke pretentieloze bescheidenheid 
nodigde ons allemaal uit om die ruimte binnen te gaan. Binnen ons team waar 
de projecties soms intens zijn, was hij degene die altijd ieders waarde duidelijk 
bleef zien, die conflicten verzachtte. En die toch ook heldere grenzen kon 
stellen als het nodig was. 

We gaan hem erg missen, als mens en als collega.  
Wat me blij verwonderd is dat het lijkt alsof zijn Kwaliteit nu meer dan ooit, 
indaalt in het bewustzijn van de mensen die hem nabij zijn geweest. Zijn 
lichtvoetige vriendelijkheid, zijn liefdevolle mildheid.. ze dalen in me neer en 
verrijken me… en ik denk dat ook om me heen te zien…

Dank je wel, Jan Willem… 

je hebt ons aangeraakt en je leeft in ons door…

Shiva Ohm…
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Remmelt van Kleef
senior trainer 

De laatste maal dat ik Jan Willem sprak antwoorde hij op mijn vraag hoe lang 
hij zelf nog dacht te leven :“Een week of zes”. Een aannemelijk antwoord gezien 
de teruggekeerde levenslust, gevoeligheid en levensvreugde waar die de 
ontmoeting bol van stond. 
We spraken af dat we elkaar de week erop zouden proberen te vertellen waar 
onze vriendschap eigenlijk uit bestond. Een poging die we niet eerder hadden 
ondernomen en waarvan we beide voorvoelden dat het nog niet eenvoudig zou 
worden.

In de week die volgde was de vraag prominent in me aan het broeien. 
Dagen waarin aanvankelijk de vriendschap woorden droeg als, bescheiden, 
onbenoembaar en onopvallend. Op geen enkele manier te herkennen als een 
grootse of intense vriendschap. 
Bovendien leek het ook alsmaar te voelen alsof onze vriendschap op ontluiken 
stond en het beste ervan nog moest komen. Met als gevolg een verbeten 
interne twijfel of ik het ‘recht’ had Jan Willem mijn vriend te mogen noemen en 
verdriet en verlies te mogen voelen nu zijn sterven aanstaande was.

Tot ik me verderop in die week realiseerde dat in de 16 jaar dat we met 
elkaar zijn opgetrokken zich, voor zover ik me herinner, geen enkel moment 
van irritatie, spanning of conflict heeft voorgedaan. Terugkijkend zag ik met 
een schok dat ik me al die tijd met hem onopgemerkt veilig, vertrouwd, 
gerespecteerd en gelijkwaardig heb gevoeld. In mijn leven is hij de enige 
persoon voor wie dat geldt, de enige relatie waarvoor dat geldt. Dit is niet klein 
of bescheiden, dit is immens, belangrijk en betekenisvol. 

Ik schrijf het grotendeels aan Jan Willem toe: als het mijn ‘verdienste’ was, was ik 
het wel vaker tegengekomen in mijn leven denk ik zo. Een unieke exceptionele 
vriendschap dus, met en van, een uniek en uitzonderlijk mens. 
Groots in zijn bescheidenheid, zijn onaflatende dienstbaarheid, zijn 
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gelijkmoedigheid, zijn enorme zachtmoedigheid. Liefdevol, kalm, soepel, stabiel, 
stil en wijs. 

Dat gesprek heeft niet meer plaatsgehad. Vijf dagen na onze toezegging, daags 
voor zijn sterven, was het niet meer aan de orde. In de uren die we deelden 
zocht Jan Willem de doorgang naar overgave aan de dood. Oneindig moedig 
tegen het licht van zijn grote liefde voor, en diepe wens om, te leven. 

Wat mij betreft een onvolprezen leven, een onvolprezen vriend, collega en 
leraar. 
En een navenant verlies voor ons allen. Jan Willem is niet meer en zal nimmer 
niet zijn waar zijn onuitwisbare indruk zich in ons heeft genesteld. 

Vriend 
rust in vrede
Krato Smara, Kratam Smara
Om Śhanti, Śhanti, Śhanti

Kyo Verberk 
senior trainer

Wat me treft als ik stil sta bij Jan Willem is dat hij me altijd belde als er iets was, 
en geen mail stuurde, zoals ik gewend ben om te doen. Dat hij het persoonlijke 
contact belangrijk vond in het werk maakte het werken met hem rijk, vol en 
ledig.

Hij had de capaciteit om in contact aanwezig te blijven en stiltes toe te laten.
Ik zal hem heel erg missen als collega; hij had een warme gloed over zich, 
waardoor zijn helderheid en doortastendheid nooit harteloos werd of afweer 
opriep, maar juist inspirerend was en harmoniserend in de samenwerking in 
het Centrum. Hij heeft Carla en mij bijvoorbeeld geholpen toen we verwikkeld 
raakten in reactiviteit naar elkaar. Dat was heel ontroerend. 

Marije Oostindie 
trainer

Jan Willem was een Grote Vriendelijke Reus. Hij had altijd ruimte voor me, in 
welke vorm ik ook verscheen. Heel, heel soms, ving ik een glimp op van zíjn 
interne stormen. Verder leek hij zo gelijkmatig als de oranje trui die hij altijd 
droeg. Hoewel ik hem nooit heb kunnen betrappen op een plan, leidde hij een 
heel vervullend leven. Dat is grotendeels te danken aan de drie vrouwen met 
wie hij het deelde: zijn grote liefde Martina en hun twee prachtige dochters. 

Dat hij ooit niet in mijn leven zou zijn, is een mogelijkheid waar ik nooit rekening 
mee heb gehouden. 

Tijdens de prachtige, helende afscheidsceremonie vorige week, viel me op 
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hoeveel schoonheid, liefde en aanwezigheid hij om zich heen heeft verzameld. 
Dit rijke samenzijn was een wonderbaarlijk laatste cadeau aan ons. 

Ik dank je man: wat fijn dat ik een eindje met je op mocht trekken.

Martine Boerstra 
trainer

Ode aan deze prachtige Shiva-Man, liefdevolle kracht, Stille Krijger, hoeder van 
het veld van aanwezigheid. 
En ook: fantastische vader, veel gevoel voor humor, handen die wisten wat 
aanraken was…
En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.

Een gevleugelde uitspraak van Jan Willem die deze dagen veel in me opkomt is: 
Zo is het.
Deze drie woorden hoor ik hem steeds maar zeggen, met z’n warme stem. 
Een rustgevend antwoord op al het commentaar in m’n hoofd.

Hij is zomaar weg! Zo is het. 
We zijn verbijsterd... Zo is het. Machteloos. Zo is het. Groot verlies. Zo is het. 
En voor mijn gefrustreerde geest is er geen enkele zinvolle reden te bedenken 
voor zijn sterven. Zo is het. 
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Of misschien toch: 
Het rijk der Goden heeft er een prachtige Nieuwe Aanwinst bij.  
Ja… Zo is het!

Eef Hengst 
trainer

Ok lieve JW,
Pff..poging 7, 8? Want welke woorden kunnen de lading dekken?
Ik heb van best heel wat mensen dichtbij me afscheid moeten nemen, maar 
het lukt me maar nauwelijks om te bevatten dat zelfs jij kon sterven. Misschien 
omdat je een van de meest stabiele aanwezigheden was die ik ken. De rots 
in de branding op zoveel plekken - in het CvT, in je gezin.. Misschien komt het 
omdat je zo om van te houden bent, zo’n in-en-in lief mens.  
Het maakt de wereld op dit moment rauw en smakeloos voor me. 
Tegelijk; als ik nu op je afstem, voel je als diepe vrede en een vreugdevolle, 
lichte liefde. Je voelt opvallend ruim en vrij.

Wat wil ik hier eren in je, wat wil ik vieren?
In het afgelopen jaar benoemde je vaak dat je een bevoorrecht leven hebt 
gehad. Dat alleen al wil ik in je eren: Dat je in het aangezicht van je dood vooral 
dankbaarheid voelde, terwijl je ook zo veel, zo onverwacht en zo vroeg moest 
loslaten…

Overigens heb je mijns inziens in al het goeds dat er was in je leven, zelf een 
grote rol gespeeld. Als ik je namelijk zou mogen samenvatten in één woord, zou 
dat zijn: Liefde. (Werd je best ongemakkelijk van toen ik dat pasgeleden tegen je 
zei). Behoorlijk ongepantserd lief. Een heel gul hart. Voor mij ben je daarin heel 
inspirerend geweest. De oase die je bood in trainingen, door simpelweg met 
liefde en vertrouwen bij mensen te zijn. Zo eenvoudig mag het zijn. 
 
Ik heb zoveel liefde gezien tussen jou en Martina. Jullie samen waren voor 
mij een inspiratie van hoe je als stel een bron van gulheid en overvloed voor 
anderen kan zijn. Hoeveel jullie te geven hadden. In de trainingen, in jullie gezin, 
maar ook bijvoorbeeld met ruimte voor het opvangen van vrienden in nood. 
 
En ik heb ontzettend veel van je liefde gezien in jullie gezin. Schijnbaar 
moeiteloos van een Gouden Vallei met je lief naar een basketbalwedstrijd van je 
dochter. Ook dit afgelopen jaar waarin jullie zoveel voor je kiezen kregen, zag ik 
jullie niet verharden, maar juist verzachten. Ongelooflijk. 

Het beeld dat je meiden jou vasthouden terwijl jullie muziek uitzoeken voor de 
begrafenis, zal ik nooit vergeten. Of ons gesprek pasgeleden over hoe het voor 
je was om je dochters niet verder te zullen zien opgroeien, terwijl één van hen 
rustig op de bank een tentamen zat te leren. Dan heb je echt iets goed gedaan 
als vader. Samen in leven en samen in sterven. Daar zag ik ook je meesterschap 
als tantrika. Ik hoop mijn zoon Badu ook zo’n nest te kunnen bieden.
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Ik had je gegund om nog veel meer te mogen oogsten. Van je meiden die 
uitvlogen. Van de liefde tussen jou en Martina. Van de bus. Van je innerlijke 
groei naar krachtige, steeds uitgesprokener en toch nog steeds vriendelijke 
reus. Van opa worden. 
En toch, zoals je zei: Tot zover ben ik gekomen. 
 
Dag lief mens. Dag gul hart. Dag rots in de branding. En o ja: Dag sexy man (ik 
weet het, dat past niet zo in je zelfbeeld ;-) ).

Mariëlle Boerstoel 
dagelijks bestuur

Als ik aan jou denk lieve Jan Willem, dan denk ik niet aan je als dood maar 
als levend. Je voelt heel aanwezig. Je hebt een onvergetelijke indruk op mij 
gemaakt. 

Je volle, warme stem, je lichte glimlach en de twinkeling in je ogen, je humor, 
eenvoud en evenwichtigheid, zoals je ineens eigenzinnig tevoorschijn kan 
komen, de ontspanning die je brengt en vooral ook je warme hart. Het is 
gewoon heel prettig om bij jou in de buurt te zijn. 

Ik voel me dankbaar voor de ontspannenheid en vanzelfsprekendheid waarmee 
je hielp met het installeren van de caravan. En je humor. Gewoon door de 
bosjes. 

Ik vond je geweldig als leraar bij Leven en Dood. Aanwezig. Direct. Warm. 
Invoelend. Ik heb gezien hoe je verfijnd op iets terug kan komen als je vindt dat 
je wat grofstoffelijk was.
Ik heb genoten om met jou als tandem te leren over onze nieuwe rollen in de 
Holacracy, ik mis je maatje @Facilitator. Ik hoor je vragen: “Kan je nog iets meer 
zeggen over je spanning? Om je beter te begrijpen?”
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Zo vol in het leven zonder poespas, een vol, rijk en glorieus leven, dat ineens is 
afgebroken. Ik kan niet om de eindigheid van jouw fysieke bestaan heen. Ook 
jouw grote, sterke, warme lichaam blijkt niet onkwetsbaar voor de dood. Je bent 
nu niet meer hier op aarde. 

Nieuwsgierig naar wat er is als ik dood ben, zei je met een lach dat je me een 
briefje zal sturen om me te laten weten hoe het daar is, daar aan de andere 
kant. Ik kan niets anders invoelen dan dat je nu op een prachtige plek bent. 

In de laatste dagen van je leven voel ik de rijkdom en kostbaarheid van het 
leven. De laatste keer dat ik je zag pakte je mijn hand. De laatste keer dat ik 
naar je keek twinkelden je ogen. De laatste keer dat ik je stem hoorde via de 
telefoon zei je dat de salade goddelijk was. 

Dank lieve Jan Willem voor wie je bent en voor wat je hebt gegeven. Heb een 
mooie reis verder, daar aan de andere kant van de sluiers. Ik ga je missen. 

Kim Bruggeman 
PR en communicatie 

Lieve Jan Willem, 
Je was ‘inval-assistent’ tijdens mijn Tantra Training toen ik je voor het eerst 
ontmoette. Op een avond was er een feest. In je aikidopak nam je me mee 
over de dansvloer en ik was op slag dol op je. Ik zag in jou een uitzonderlijke 
combinatie van gronding en souplesse en dat maakte je voor mij zo’n prachtige 
Man. Zo zal ik je herinneren.
 
Later werden we collega’s en medestudenten van de Mysterieschool. Ik zag in 
jou een ‘soortgenoot’ en herkende een nuchterheid die ik verfrissend vond in 
de ‘tantrische wereld’ waar we samen in zaten. Zo waren we allebei wat wars 
van wat wel of niet ‘tantrisch’ of ‘spiritueel’ zou zijn en daar konden we dan erg 
om lachen. Zo zal ik je herinneren. 

Net als jij houd ik van Thich Nhat Hanh. Gedurende je laatste dagen hier heb ik 
dit Plum Village liedje – wat ik jouw geliefde Martina ook veel heb horen zingen 
– vaak gezongen met jou in mijn gedachten: 

No coming, no going
No after, no before
I hold you close to me
I release you to be so free
Because I am in you
And you are in me
Because I am in you
And you are in me

Zo zal ik je herinneren, lieve Jan Willem. 
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Robijn den Hertog 
kantoor

Lieve grote mooie man, 
geliefde, vader, vriend
en nog veel meer

Ai
tezamen, in harmonie
Stevig, rustig, waardig, daar, 
Stil, stille kracht, gentil, zacht 
Helemaal aanwezig in aanraking,
contact, mij ontmoet gevoeld
Welkom, ontroering, ontspanning
vertrouwen

Ki
Verrassing, Shakti!
Spelen, teasen, lachen en vechten, als een Kunst
Op z’n kop, met pit,
leiding nemend,
dragend, faciliterend,
bedding,
licht

Do
Fijn moreel kompas,
rijk en royaal,
loyaal,
geïnspireerd en inspirerend,
Rising,
Ja, en ook easy going, geen saus meer,
nu echt

Te jong, en te vroeg,
te snel 
Auw

Immens verdrietig,
immens dankbaar

Dag lief mens,
dag mooie man,

Vaar wel. 
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Coosje Haak 
office management

Ik kan de woorden nog niet vinden en de stap naar papier is zeker te groot. 
De tranen stromen over mijn wangen terwijl ik iets probeer te schrijven. Mijn 
denken blokkeert. Mijn gevoel stroomt. Mijn hart huilt. Jan Willem was een 
vriend waarbij ik me zo op mijn gemak voelde en hij voelde zo vertrouwd. In zijn 
nabijheid hoefde ik niets te maken; er zijn was goed genoeg. 
Lieve Jan Willem, gelukkig heb ik je nog kunnen zeggen dat ik van je hou en dat 
ik je vreselijk zal missen.

Atten van der Vlugt 
kok

Hee lieve man, ik herinner me je hartelijke glimlach, je liefdevolle aandacht, je 
speelse humor en de kleine stoeipartijen die we hadden. Ik neem je mee in mijn 
hart hart. Thanxx lieve man, het ga je goed. 

Natacha Senders 
office management

Jan Willem, wat zal je gemist worden prachtige, krachtige, liefdevolle, humorvolle 
man. Je hebt mij en vele anderen op zoveel prachtige manieren geraakt. Er is 
zoveel voelbaar in mij maar ik kan het (nog niet) niet in woorden uitdrukken! 
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Chantal van de Kragt 
student Centrum voor Tantra

Lieve Jan Willem,

Wanneer ik mijn ogen sluit zie ik een lange indrukmakende man, met 
vriendelijke speelse ogen en een enorm grote gulle glimlach. Levensenergie 
en tegelijk een kalmte uitstralend. Eerste avond, Loslaten en Overgave, maart 
2020. Check-in ronde, ik deel, je kijkt me aan en ik vul in wat je in reactie daarop 
denkt. Ik lach ongemakkelijk doordat ik door je pure antwoord mijn eigen 
projectie door krijg. Jij een grijns, en op je eigen plek. Zuiver, afgestemd, speels, 
in contact, oprecht.

In jouw aanwezigheid voel ik mijn eigen kracht, midden en vertrouwen meer.
Drie jaar daarvoor, mei 2017 onze eerste ontmoeting tijdens Ontspannen in 
Aanraking. Hier leerde jij ons jouw kneepjes van het vak. In gemak, ontspanning 
en leraarschap belichaamd. Met je prachtige muzieklijsten. ‘Love me like a river 
does’ is het favoriete tantra aanraaknummer van mij en Wendy, die ik in deze 
vervolgtraining ontmoette. Nog steeds halen wij je woorden aan wanneer wij 
op elkaar oefenen met onder andere: ‘lekker kneden, ontdekken, je beweging, 
handen en eigen stromen volgen. En de check-vraag: ‘Zit je zelf nog lekker, heb 
je het nog naar je zin?’

Loslaten in overgave, hoe toepasselijk nu.

Geschrokken ben ik en geraakt op meerdere lagen dat je niet meer hier bij 
ons bent. Je laat veel liefde, wijsheid, rijkdom en inspiratie achter. Via deze weg 
sterkte voor iedereen die jou mist en liefheeft, in het bijzonder Martina en jullie 
kinderen.

Jansje Koren 
student Centrum voor Tantra

Jan Willem heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Wat een in en in 
integer oprecht persoon. Alleen al om gewoon een beetje in zijn buurt te zijn, 
was al zó fijn en voedend. Hij was voor mij, wellicht zonder dat hij het echt door 
had, een grote steunpilaar. Een voorbeeld die mij vertrouwen gaf in het leven, 
in de goedheid van de mens. Wat zullen zijn dochters trots zijn op zo’n vader en 
Martina op zo’n lieve lieve lieve beer van een man! 
Jan Willem beoefende niet het leraarschap maar wás het leraarschap voor mij. 
Ik heb veel van hem geleerd en voel me vereerd om zijn lessen met mij mee te 
dragen om hopelijk in mijn omgeving weer iets ervan uit te kunnen dragen. Wat 
een immens gemis voor het Centrum voor Tantra. 

Ik denk aan jullie allemaal. 
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Fenda Holsappel 
student Centrum voor Tantra

Als een boom. 
De eerste keer dat Jan Willem naast mij zat, was tijdens het eerste blok van de 
Tantra Training. Er was iets dat mij zodanig had geraakt dat ik vast was komen 
te zitten in mijzelf. Zoals nog vaak zou gebeuren in de loop van de training en 
ook in de haptotherapie sessies die ik bij hem ben gaan doen. Hij zat daar, 
naast mij, ook niet te weten wat er speelde of wat te doen. In de verwarring 
en de angst die ik ervaarde was het zo fijn om sámen niet te weten. Samen 
aanwezig zijn bij wat nog geen woorden heeft, nog ongezien, ongekend, 
onbereikbaar is.
 Voor Jan Willem was dit ook een uitdaging. Mijn worstelingen raakten bij hem 
ook iets. Hij liet dat bestaan. Hij had het zeldzame vermogen om niet alleen 
te spiegelen maar ook transparant te zijn. Hij bestond ook zelf als trainer, als 
therapeut, als mens. Dat ten volle bestaan, ten volle aanwezig zijn, samen mens 
zijn, met inbegrip van alles, is zo’n groot geschenk, een bedding voor wat nog 
niet te verteren is, én een bedding voor heling en rust. Iets waarvan ik zeker 
weet dat het nooit kan ophouden of kwijt kan raken. De naklank verstomt niet. 
In de loop van de tijd ben ik steeds meer zijn hart gaan zien in zijn pogingen 

om mij te bereiken, mij uit te nodigen en aan te moedigen. Ik ben steeds meer 
gaan zien dat zijn wens om verlichting te brengen ingegeven werd door liefde 
en betrokkenheid, dat hij mij adem en bewegingsvrijheid gunde. En Jan Willem 
is mij steeds meer gaan zien in mijn weerstand, mijn onvermogen om op zijn 
uitnodiging in te gaan. En hij heeft het vermogen gehad om te bewegen van zijn 
eigen innerlijk gevoelde noodzaak mij uit de akeligheid te helpen, naar met mij 
zijn, daar op die plek waar hij mij zo graag uit had willen halen. Met mij bestaan 
op plekken waar in mij geen beweging mogelijk is en met mij ademen daar 
waar mijn eigen adem stokt. Hij heeft mij daarin zoiets groots gegeven. Door 
aanwezig te zijn, voorbij en met inbegrip van zijn eigen impulsen om verlichting 
en adem te willen geven. Door onmacht te aanvaarden en onvermogen een 
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bedding te geven in zichzelf en in de ruimte die we deelden. 

Daar mis ik hem. We waren nog niet klaar. We hebben geworsteld en gebotst 
en steeds weer een weg gevonden. Ik ben hem zo dankbaar voor het worstelen 
en botsen, én voor het blijven. En hoewel dat blijven blijft, mis ik hem daar zo 
enorm. Ik heb Jan Willem ooit een t-shirt gegeven met de tekst ‘welzalig de man 
die niet wandelt’. De eerste woorden van psalm 1. Een psalm over leven met 
god, leven bij de bron. Een psalm over een boom. Ik moest bij Jan Willem steeds 
aan die boom denken. 
Kortgeleden heb ik voor hem een deel van deze psalm herschreven. 

Welzalig de man die niet wandelt (Vrij naar psalm 1)

Gelukkig de mens die al wandelend 
zijn koers laat bepalen 
door innerlijke ruimte

Die durft dwalen 
met de dwalenden
de angst niet weert

Die zijn eigen vloeibare vorm 
vertrouwt
betrekt
en behoudt
En zo als getuige
die van anderen eert

Die vreugde en vrede vindt 
in het innerlijke licht 
van oordeelloos Zijn 
Zichzelf daar steeds weer 
aan herinnert 
en in herkent

Hij is als een boom 
dicht bij de bron
Laat zich doorstromen
Op zijn eigen tijd
draagt hij vrucht
Niets gaat verloren
Zijn beschutting 
blijft 

Alles 
wat uit hem voortkomt 
komt tot bloei
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