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Een tattoo met een verhaal 
Soms krijg ik een bericht dat me ontroert. Tijdens een familieopstelling 
geef ik weleens een zin of een opdracht mee. Ik zie het effect daarvan in 
dat specifieke moment; een glim in iemands ogen of ontroering. Wat ik 
meestal niet zie is hoe het daarna plek krijgt in iemands leven.  

Freekje volgde drie jaar geleden onze opleiding Familieopstellingen.  
Dit schreef ze me vorige week:  

‘Mijn opa en oma wilde na de oorlog een 
fourniturenwinkel in Deventer beginnen. Dat 
hebben ze nooit waar kunnen maken. Beide 
overleden voor het einde van de oorlog. Oma 
bij een bombardement op een trein en opa 
kort daarna aan een gebroken hart. 

Ter ere van hen zette ik deze prachtige tattoo 
(vind ik zelf ;-) van draad en naald met twee 
knoopjes. Zo heeft hun droom eindelijk een 
plek gekregen.  

Mijn tattoo staat ook voor scherpte en de 
kracht van heling, vermogen tot creatie. Hij 
reist met me mee op m'n linker bovenarm aan 
de achterkant. Omdat ze zo systemisch achter me staan. Ik deel het 
graag met je, want zonder jouw opmerking was ik nooit gaan zoeken.’

www.jerphaas.nl  
jasper@jerphaas.nl  

‘Hun droom ga ik  
niet waar maken,  
maar mijn eigen 

dromen wel’

Workshops familieopstellingen 

vrijdag 24 september 2021 
vrijdag 26 november 2021 
vrijdag 21 januari 2022  
vrijdag 25 maart 2022  
vrijdag 27 mei 2022 

Opleiding familieopstellingen 

start 30 september 2021  
start 17 februari 2022 

Vervolg Opleiding familieopstellingen 

start 12 mei 2022
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