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Namens de redactie 

De vakanties zijn weer voorbij en dat betekent voor velen dat een nieuw 
seizoen van start gaat. Wie weet wat dat allemaal zal brengen. 
De vereniging heeft een nieuw bestuur: Noud van Pappel, voorzitter. Els 
Boon als penningmeester en Esther Snijder als secretaris. Esther is voor ons 
echt een nieuw gezicht, terwijl Noud en Els een aantal jaren al in de voor
bereidingcommissie hebben gezeten. We hopen dat we deze mensen in het 
decembernummer wat uitgebreider aan u kunnen voorstellen. 
Als redactie zijn we al blij dat we u weer een Haptonomisch Contact kun
nen doen toekomen. Op onze advertentie heeft slechts één iemand gerea
geerd/ maar we zijn nog niet in de gelegenheid geweest om met hem ken
nis te maken. Een en ander heeft tot gevolg dat u dit nummer pas in okto
ber in de bus krijgt. Toch blijven we het proberen, want ook in deze editie 
vindt u weer een advertentie van ons. 
Zijn er onder u dan geen mensen die (willen, leren) schrijven, zo vraag ik 
me af? Zijn er geen mensen die het belangrijk vinden om woorden te vin
den voor wat 'voelen' teweeg kan brengen? Ik geloof er in dat je mensen 
ook met woorden kan aanspreken in hun gevoel, dat het juiste woord op 
het juiste moment door iemand gelezen, iets te weeg kan brengen! En be
weging is leven, nietwaar? 
In dit nummer vindt u ondermeer een bespreking van de afstudeerscriptie 
van Dieuwke Talma, die mijn betoog ondersteund. 

Of on tbreekt het u aan de tijd? In dat geval beveel ik u het verhaal 'happy 
end' aan, verderop in dit blad. 
Als het over tijd gaat moet ik altijd denken aan een uitspraak die ik eens 
gehoord heb: 'God schiep de mens en de mens schiep de klok.' De vraag is 
hoe gaat u ermee om? Naar tevredenheid? Of van 'moeten' naar 'moeten?' 
De tijd is aan u! 

Ingrid Ram 
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Zingeving 

Ingrid Ram en Mart Blokland 

Een bescheiden, ietwat verlegen man begroet ons (Mart Blokland en Ingrid 
Ram) in de ontvangstruimte van het Stiltecentrum in Hoog Catharijnen te 
Utrecht. Zijn naam: Gert de Jong. We zijn samengekomen om Gert te in
terviewen over zijn werkzaamheden bij slachtofferhulp - een dienst die 
mensen opvangt na verkeersongevallen, inbraak, verkrachting, aanran
ding, diefstal, mishandeling, etcetera - om er achter te komen of mensen 
met een alfa-opleiding haptonomie daardoor anders in hun werk staan. 

Jaren geleden, vanuit de opleiding maatschappelijk werk, zocht Gert naar 
een stageplaats en slachtofferhulp kwam daarvoor in aanmerki ng. Hij 
werkt daar inmiddels 10 jaar, gemiddeld 20 uur per week. Voor dit werk 
volgt hij regelmatig bijscholingen en trainingsweekenden. Naast de hulp
verlening aan slachtoffers vindt hij ook de samenwerking met betrokken 
disciplines, zoals po1itie, justitie, advocatuur, Riagg's, heel boeiend. 

"Essentieel aan dit werk is voor mij het aspect van zingeving. Zingeven aan 
mijn leven, zingeven aan je zijn. Maar ook om mensen die te maken heb
ben gehad met een traumatische gebeurtenis nabij te zijn en hen te helpen 
de zin van hun leven weer opnieuw te ontdekken. Ik loop een stukje mee, 
zodat er weer o rdening kan ontstaan . Slachtofferhulp is voor mij contact 
met mensen: hun kwetsbaarheid raakt mij en in die setting kan ik wat in 
dat contact doen. 
Heel bijzonder ervaar ik de hulpverlening in een partnerrelatie of in een 
gezinssituatie. Dikwijls kom ik dan bij de mensen thuis. Dat heeft een be
langrijke meerwaarde om de omgeving (partner, c.q. andere gezinsleden) 
bij de hulpverlening te betrekken. Ik moet denken aan een situatie waarbij 
een meisje, die al samenwoonde met haar vriend, weer terugkwam in haar 
o uderlijk huis, omdat hij vriend tijdens een treffen met voetbalfans was 
neergestoken . In mijn contact met haar, nam haar verdriet een belangrijke 
plaats in. Bij haar thuis vond ik het heel bijzonder om mee te maken dat de 
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vader van het meisje zijn dochter heel nabij kon zijn in haar verdriet, "ver 
telt Gert. 

Hij onderkent twee categorieën slachtoffers, de mensen die altijd ergens 
slachtoffer van zijn en de groep die denkt het allemaal onder controle te 
hebben en plotseling betrokken raakt bij een diefstal of een ongeluk. Deze 
laatste groep heeft vaak alleen wat steun nodig en ordening van hun leven 
en herstellen betrekkelijk snel omdat ze de energie of de kracht hebben om 
het te verwerken. 

Mensen uit de eerste categorie hebben een ernstiger problematiek. Gert: 
/tHet gaat bijvoorbeeld om op zich redelijk gezonde mensen die in een rela
tiesysteem zitten, waarin de man een claim legt op de vrouwen er een 
soort gewenning optreedt in dat patroon. Als dan de vlam in de pan slaat, 
zeggen mensen: ja hoe heb ik het zolang volgehouden. Ik ga dan niet al
leen in op wat de vrouw - meestal zijn het vrouwen - vraagt: ze vragen 
hulp, ze zijn mishandeld. Maar ik probeer wel duidelijk te krijgen hoe het 
komt dat die vrouw in zo'n systeem zit. Het gevoel is voor mij dan de be
langrijkste invalshoek: hoe heb je je gevoeld al die tijd, wat gebeurde er en 
wat deed je? En ook: hoe kan je er anders mee omgaan . Je kunt wel zeggen 
dat die vrouwen al jarenlang hun gevoel verontachtzaamden. Toch hebben 
de meesten vrij snel inzicht in hoe het in elkaar zit." 

Maar naast de emotionele kant ligt er ook, indien er een aangifte van mis
handeling geweest is, de strafrechtelijke kant en als er een scheiding van 
komt, ook nog een schadeclaim, de materiële kant. Ook kan het zijn dat er 
nog voogdij voor de kinderen geregeld moeten worden. Gert vindt het 
daardoor heel boeiend en afwisselend werk. 
Gert: IIJe moet dan wel echt contact met iemand hebben, om erachter te 
komen welke nood het hoogst is en wat er eerst moet gebeuren. Want ook 
aan de 'schadeclaim' zitten emotionele aspecten. Vaak komt daar de agres
sie naar boven: hij zal ervoor boeten, hij moet door het stof gaan. 1/ 

Vier jaar geleden zag Gert de Jong in de krant een advertentie van de Aca
demie in Doorn, waar iets in stond over 'zintuiglijk voelen' en dat sprak 
hem aan. Hij had zich daarvoor al vaak afgevraagd hoe het nu kwam dat 
het ene gesprek met een cliënt heel goed ging, terwijl het andere gesprek 
eigenlijk niet goed liep. Hij had geen inzicht in wat er gebeurde en wat hij 
daar in deed. Hij wist dat het niet aan zijn methodieken lag, maar dat het 
iets met zijn gevoel te maken had. Zo begon hij aan de alfa-opleiding hap
tonomie. 
Gert: /tDat was vaak pijn lijden voor mij. Ik had moeite met groepsproces
sen, dat was voor mij een heel apart gebeuren. Ik heb nogal snel dat als ik 
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iemand aardig vind, dat ik dan te dichtbij kom en in die groep was dat heel 
verwarrend. Bovendie n waren het allemaal fysiotherapeuten die de vaar
digheid van het aanraken in hun vingers hebben. En als ik dat aangaf, dan 
zeiden die fysiotherapeuten: joh dat stelt niets voor, maar voor mij was dat 
wel zo en ik keek er tegenop. 
Voor mijn gevoel had ik leuke gesprekken met cursisten, maar als mensen 
mij iets deden, wist ik niet hoe ik ermee om moest gaan. Ook de verlegen
heid, die ik vroeger had, kwam ik weer tegen. Ik heb uit mijzelf de neiging 
om aan de rand van een groep plaats te nemen, maar dat wilde ik eigenlijk 
niet, eigenlijk wilde ik gewoon in het midden staan en me daarbij lekker 
voelen. Die haptonomiegroep kwam op mijn huid ." 

Na de basisopleiding had Gert wel het gevoel dat hij wel genoeg opgepikt 
had om te gebruiken bij zijn werk bij slachtofferhulp. Maar hij had tijd 
nodig om het allemaal te verwerken en ging eerst iets heel anders doen. Hij 
is met fotografie aan de gang gegaan. 
Gert: "Daar kon ik op dat moment een heel stuk van mijn gevoel op een 
creatieve manier in kwijt. Ik hield me niet zozeer bezig met mensen, maar 
meer met wolken, lucht en mistbeelden en dat was ook wel veilig. Ik heb 
nog op het punt gestaan om een professionele opleiding fotografie te doen, 
maar daar komt ook een heel stuk tech niek bij kijken en dat trok me niet. 
Ik was gewoon bezig om vanuit mijn gevoel en vanuit mijn beleving te 
fotograferen. Ik heb die jaren nodig gehad om wat ik in de haptonomie
opleiding geleerd had volui t gestalte te geven." 

Zijn oorspronkelijke vraag, hoe het nu kwam dat het ene gesprek beter liep 
dan het andere, was wat op de achtergrond geraakt. Hij vertelt daarover dat 
het bij zijn werk bij slachtofferhulp ook moeilijk was om zijn aandeel in 
het gesprek duidelijk te krijgen, omdat er nooit iemand aanwezig was waar
mee hij het gesprek kon evalueren. Daarbij kom t dat je in een hulpverle
ningssituatie zi t en als het gesprek minder goed gaat voor je eigen gevoel 
en je kunt iemand toch iets 'juridisch' aanreiken, 'dan ben je snel tevreden' 
en vinden de mensen dat ' je je best gedaan hebt,' vertelt Gert. 

Toch had de haptonomie zijn hart geraakt. Dat blijkt wanneer hij van ie
mand hoort dat er in Amersfoort een haptotherapie opleiding is, die 'meer 
gericht is op ontwikkeling van je eigen kwaliteiten en niet zo het accent 
legt op dit is goed en dat is fout. ' II lk ga er weer mee door," dacht Gert om
dat hij iets extra wilde bieden in zijn werk bij slachtofferhulp en dat hij 
zich meer bewust wilde worden van wat hij deed. 
Tot die tijd was Gert zich niet zo bewust van wat hij allemaal had geleerd 
in de opleiding in Doorn. Pas nu hij zijn opleiding in Amersfoort voortzet, 
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bemerkt hij dat hij beter weet wat hij binnen de grenzen van slachtoffer 
hulp met haptonomie kan doen. 

Gert:"Mensen hebben soms een verwonding en ik heb wel ervaren dat je 
daar wat mee kunt doen. Ik vraag of ik het mag zien en soms raak ik men
sen daar ook aan en ik heb gemerkt hoe belangrijk het voor mensen kan 
zijn dat ik er aandacht voor heb en gewoon kijk waar het zit en hoe het 
eruit ziet. Ik maak er letterlijk contact mee." 

Tevens heeft Gert zich gerealiseerd dat hij zich anders opstelt in ge
sprekken met slachtoffers. "Ik stel mezelf meer open naar mensen, laat het 
meer op me afkomen. Ik communiceer meer op het gevoelsniveau en kan 
ook beter luisteren. Waar ik voorheen op het relatieniveau bezig was met 
mensen, kan ik nu tegeljjkertijd meer op metaniveau waarnemen wat er 
gebeurt en eventueel bijsturen. Ook ben ik me meer bewust van de afstand 
die ik neem zodat mensen zich nog veilig voelen. Bij mensen die een flinke 
mep hebben gehad luistert dat erg nauw." 

Gert ziet de haptotherapieopleiding vooral als een eigen ontwikkeling. Zijn 
problemen met de groep zij n nog niet weg, maar hij voelt dat hij daar een 
ontwikkeling in h eeft doorgemaakt. 
Enthousiast verteld hij over de nieuwe dingen die hij in de opleiding ont
dekt heeft. Gert: " Ik ontdekte laatst dat je linker of je rechterkant') heel 
verschillend kan voelen. Ik vind het fascinerend. Rechts bleek mijn sterke 
kant dus dacht ik eerst van 0, dan moet ik links bijstellen, terwijl op de 
opleiding werd gezegd: maak er maar gebruik van. In relatie met mijn 
vrouw merk ik dat als zi j links van mij zit, ik me beter kan openstellen voor 
een zaal, bijvoorbeeld." 

Ook heeft Gert in de haptotherapie opleiding geleerd dat bevestigen niet 
altijd maar via aanraken gebeurt. Je moet zelf inschatten wat beter is. 
"Wanneer iemand huilt, moet je hem dan troosten met een hand op zi jn 
schouder, of stopt het huilen dan meteen. Het is belangrijk om erachter te 
komen wat de beweging achter iemands huilen is. Een ontlading in de 
vorm van een huilbui heeft ruimte nodig terwijl verdriet vraagt om nabij
heid. Het blijft zoeken wanneer je wel of niet moet aanraken/' zegt Gert. 

1) Annejan vall Minnen, opleiding in Berg ell Dal, heeft dat als eerste geïntroduceerd. Hij 
werkt heel duidelijk met de Jinks-reclitsversclIillen en heeft dat uitgewerkt in eell aan de 

unlwikkelillgspsyclwlugie gekuppeld systeem. 
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Kortgeleden kwam er een vrouw bij Gert, die 8 maanden zwanger was. Ze 
had een aanrijding gehad met de auto en kon haar verhaal goed bij Gert 
kwijt. Gestimuleerd door zijn vragen vertelde ze dat wat haar zo geschokt 
had was, dat toen ze in de berm na het ongeluk zat te wachten op de ambu
lance, iedereen bezorgd was om haar, terwijl zij zich zorgen maakte om de 
baby. In het zieken huis was hel net andersom, allerlei onderzoeken om te 
kijken hoe het met de baby was terwijl zij zich daar eenzaam lag te voelen. 
Gert: I/Niemand die zowel moeder als kind aandacht gaf. Het was een mooi 
verhaal. Door mijn haptonomieopleiding herkende ik dit fenomeen en 
kon er goed in meegaan; maar zij had ook de gave om het zo goed te ver
woorden, dat kan ook niet iedereen. Ik heb wel mijn hand op haar buik 
gelegd, maar meer kon ik niet doen. Het is allemaal gelukkig goed afgelo
pen; we hebben alleen nog een schadeclaim ingediend omdat ze last van 
rugklachten kreeg." 

Gert treft in zijn werk de mensen in heel verschillende situaties aan. Een 
ander voorbeeld gaat over een vrouw wiens portemonnee gestolen was. 
Het was iemand die geen contact meer had met haar kinderen en ook niet 
met haar moeder. Eigenlijk hoorde ze niet thuis bij slachtofferhulp. Maar 
omdat ze zich bij h et Riagg had aangemeld en gehoord had dat ze twee 
maanden moest wachten, was er afgesproken dat ze eens in de week een 
uur op het spreekuur kon komen bij Gert de Jong. 

Gert: "Bij mij vertelde ze over haar verleden. Hoe het allemaa l gekomen 
was. Ik ga daar toch wel ver in, ik laat iemand praten. Soms is het net een 
emmer die overloopt. Gisteren vertelde ze dat ze bij het Riagg bij een 
psychiater is geweest en die had gezegd: mevrouw, laat dat verleden nu 
eens even rusten. Ik geef constructuele therapie en vertelt u eens, wat heeft 
u gisteren gedaan en hoe was u daarbij? Die mevrouw vond het maar raar, 
terwijl ik dacht: dat is mooi, zo'n aanpak kan dus ook. Zelf had ik al lopen 
zoeken hoe ik wat o rde aan kon brengen in de brij waarover ze vertelde. 
Gisteren viel mij in het gesprek op dat ze mîj ook ineens zag. Ze keek me in 
de ogen, terwijl ze daarvoor altijd langs me h een keek. Toen ik haar dat 
teruggaf zei ze: 'ja, ik ben een beetje bang voor mannen.' Maar ze was wel 
blij met mijn opmerking. Volgens mij had het haar goed gedaan, want 
haar ogen hadden meer kleur. Ze leek me wat stabieler." 

Deze verhalen typeren mijns inziens de mens Gert de Jong. Bescheiden en 
met aandacht voor kleine dingen, op zoek naar mogelijkheden om iets 
voor anderen te betekenen. Het is moeilijk te achterhalen wat de alfa-oplei
ding voor Gert zijn werk bij slachtofferhulp betekend heeft, omdat hij nu 
de therapieopleiding doet en zich meer bewust is van zijn manier van wer
ken. In ieder geval kan je zeggen dat de alfa-opleiding veel in bewegi ng 
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heeft gezet bij hemzelf, waarvoor hij de tijd genomen heeft om het een 
plek te geven en te verwerken. Dit heeft er waarschijnlijk toe geleid dat hij 
nu in de therapie opleiding zich meer bewust wordt van zijn eigen kwali
teiten en inzicht begint te krijgen in zijn manier van doen. 
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Happy-end 

Onderkoelde overpeinzingen rond het thema 'ge
lukkig worden '. 

Lex Zöllner 2) 

'Ja, je probeert wat, maar het ging gewoon niet'i bedachtzaam neemt hij 
een trekje van z'n zoveelste zelfgemaakte sigaret, papieren hulzen die hij 's 
avonds zorgvuldig volstopt met tabak. Gewone sigaretten zijn hem te 
duur. 'Misschien ga ik een paar jaar zeilen'. Met zijn kniehoge sneeuwlaar
zen, de parka die als een verwaaide tent om zijn lijf hangt en wanten waar
van het dons zich aan alle kanten door het leer heen laat zien, ziet hij er 
niet naar uit of dat morgen inderdaad staat te gebeuren. Maar, dat heb ik 
inmiddels geleerd, met Tim weet je het nooit. 
Het vriest intussen twintig graden en in de stralende zon staan wi j (Tim, 
mijn vriendin en ik) te wachten op de trein die hopelijk komt. De locatie: 
zo'n vier uur reizen met de trein vanaf de noordelijk gelegen stad St. Sue 
Marie;11 de middJe ofnowhere van de Canadese wildernis. Eindeloze naald
bossen tekenen zich af tegen besneeuwde bergruggen, een helder blauwe 
hemel overkoepelt ons en de stilte is volkomen. Mijn tenen voelen aan 
alsof zij los in mijn schoenen liggen en ik bid tot alle goden die mij maar te 
binnen willen schieten dat de trein inderdaad zal arriveren . Het gevaar van 
bevriezing is bij deze temperaturen reëel. De trein rijdt maar twee maal per 
week en slechts één maal in de goede richting en hij is inmiddels twee uur 
te laat. Wij wachten langs de rails . Er is geen perron laat staan een station. 
Als ie komt pikt h ij ons hier, bij mijlpaal 118,5 op. Als je op tijd zwaait ten
minste ten teken dat hij moet stoppen. 
Tim, onze gastheer van het vijftien kilometer verderop gelegen kamp, dat 
hij samen met tlze woma", zoals hij zijn echtgenote met onvermoede teder
heid noemt, beheert is ons met de bagage achterna gekomen op zijn afge
beulde en lawaaiige sneeuwscooter terwij l wij de afstand op ski's aflegden. 
Tijdens ons verblijf ontpopte hij zich van een stuurse 'redIleek' tot een ver
legen man die om onduidelijke redenen van zijn leven een aaneenschake-

2) Dit verhaal ;s overge,wmell uit het tijdschrift 'De Cirkel' eell uitgave van de school voor 
Zij lIsoriëllta tie. 
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Hng heeft gemaakt van keuzen die hem onveranderlijk op het randj e van 
de afgrond brachten. Zijn meest recente ramp, althans in mijn ogen, is de 
aankoop van dit failliete kamp. Alleen bereikbaar voor mensen met een 
behoorlijk goede conditie die niet opzien tegen een flinke skitocht door de 
bergen en die geen moeite hebben met het absolute isolement, is dit geen 
plek waarvan je ooit rendement mag verwachten. Wij waren dan ook de 
en ige gasten. En in het kamp aangekomen bleek uit het gastenboek dat het 
verontrustend lang geleden was dat anderen het hadden aangedurfd om 
deze uithoek te bezoeken. Het kamp ligt adembenemend mooi op een 
klein eiland in een uitgestrekt meer dat omzoomd wordt door eindeloze 
wouden van berkebomen en diverse soorten naaldbomen. Eens, rond 1935 
opgezet als de ideale stek voor sportv issers moet het goed gefloreerd heb
ben. Maar dat dit al jaren niet meer het geval is, illustreren de doorgezeten 
banken en scheefgezakte daken en vloeren van de receptie die tevens als 
eetzaal dienst doet. Onze hut draagt dezelfde tekenen van ernstig verval 
door het vuile en versleten beddengoed, gerafelde gordi jnen en het gebrek 
aan enig comfort in de sfeer van sanitair en verlichting. 

Tim, zelf Amerikaan, werkte een tijdje als civiel ingenieur maar verloor zijn 
baan. Deed dienst in de Vietnamoorlog en scheidde bij terugkomst van 
zijn vrouw. Hij vertrok in zijn Jeep, op dat moment zijn enige bezit, naar 
Canada en begon een kleine luchtvaartmaatschappij . Die ging na korte tijd 
failliet waarna hij zich stortte op 'outdoor adventures', met name de geor
ganiseerde beren jacht. Een geliefde sport in Canada waarbij beren met aas 
worden gelokt zodat de jagers ze zonder veel moeite kunnen afschieten. De 
zaken liepen goed maar er vonden bed ri jfsongevallen plaats, waaronder de 
crash van een helikopter, waarop hij besloot zijn onderneming van de 
hand te doen. De bescheiden opbrengst besteedde hi i aan de koop van het 
failliete kamp. Weg geld, weg reserves en wat doe je met zo'n plek die nie
mand wil hebben behalve zijn vrouw, want de aankoop geschiedde in eer
ste instantie 'because she feil in/ave with the place'. 

Terwijl ik naar hem sta te luisteren realiseer ik mij door al mijn kant en 
klare oordelen heen dat deze man precies doet waar vrijwel iedereen het 
leven mee vult, alleen een graadje extremer. Van buitenaf ziet het er wat 
spannender uit maar de essentie is steeds dezelfde namelijk de eindeloze 
poging om van het leven 'het beste' te maken of, erger nog, 'gelukkig te 
worden'. 
Ik werp zo maar wat vragen op tegen de kou. Wat bedoelen we eigenlijk 
met 'gelukkig worden'? Welke instantie in ons beoordeelt of wij daar in 
slagen en welke ijkpunten gebruikt die daarbij? En waarom is 'gelukkig 
worden' zo belangrijk? Wat is daar zo aantrekkelijk aan? Ijsberen valt in 
deze omgeving niet op en ik begin op en neer te lopen langs de spoorbaan 
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waarvan ik mij benauwd afvraag hoe dit smalle spoortje zo'n enorme trein 
kan dragen. 'De trein komt' stel ik mijzelf gerust en wandel verder. Mijn 
voeten worden er niet warmer van, maar mijn hoofd wel, zodat ik een 
beetje door kan de nken over het fenomeen gelukkig worden. 
Vrijwel iedereen maakt keuzen met het doel om daar gelukkiger van te 
worden. Het object van die keuzen houdt een belofte in. Iets waardoor wi j 
ons ondersteund, gevoed, veiliger of erkend voelen. Ik kies er bijvoorbeeld 
voor om naar dit afgelegen oord te reizen omdat ik een vage verwachting 
koester dat deze 'ervaring' mij goed zal doen, mij zal verrijken, mij iets zal 
brengen. Misschien wel een mooi inzicht, en die spaar ik dus vandaar ... Zo 
beschouwd verschilt dit gereis van mij naar deze uithoeken van de wereld 
niet veel van het aanleggen van een postzegelalbum. 
'Gelukkig worden' s taat binnen de zienswijze van de persoonlijkheid gelijk 
aan jezelf verri jken. Als ik die reis maak dan zal ik mij daarna herboren 
voelen; als ik dát huis koop, heb ik meer ruimte en zal alles beter gaan; als 
ik eenmaal die éne ideale partner gevonden heb, dan zal ik altijd vrolijk 
zijn . Het lijkt erop dat een groot deel van de levensenergie bezet geraakt is 
door deze niet aflate nde strooptocht naar produkten en diensten, ervarin· 
gen en inzichten, gedachten en gevoelens. Het doel is onveranderlijk het
zelfde, de persoonlijkheid hiermee te voeden in de veronderstelling dat 
welzijn gelijk staat aan het bezit van deze zaken . 'To shop untill you drop ', 
zoals deze levensinvulling in het Engels zo treffend is samen te vatten. Aan 
de basis van die tomeloze koopdrift ligt vaak het onbewuste idee dat wel
zijn, bevrediging en tevredenheid, afhankelijk zijn van bronnen die wij 
buiten onszelf moeten zoeken. En dat is ook niet helemaal onwaar. Natuur· 
lijk zijn gezondheid, voldoende voeding, een goed huis, onderwijs en cul· 
tuur externe bronne n van geluk en welzijn. Maar gezien de tragische onba· 
lans tussen de toenam e van goederen en diensten, en het immer stijgende 
aantal mensen dat in psychische nood verkeert, is wel duidelijk dat de rela
tie tussen toenemende welvaart en welzijn niet erg sterk is. 

Wij maken keuzen m et het doel om 'gelukkig te worden'. Maar waa r zijn 
die keuzen op gebaseerd, die vaak zo'n bepalend verloop hebben voor ons 
leven en waarvan de gevolgen lang niet altijd het verwachte geluk bren
gen? In werkeli jkheid is het enige resultaat vaak dat wij onze teleurstelling 
omzetten in een verheviging van onze zoektocht naar het geluk in de vorm 
van de nieuwe baan, het tweede huis, de derde opleiding en de vierde re· 
traite. In het geval van Tim leidde zijn zoektocht naar geluk lot de fatal e 
beslissing om dit failliete kamp te kopen . Wellicht deels ingegeven door 
zijn vrouw, moet ook zijn persoonlijke betrokkenheid aan deze beslissing 
ten grondslag hebben gelegen. En die werd meer bepaald door een zonnige 
fantasie dan door een zakeli jke afweging van risico's en feiten . En in der· 
daad vertelde hij mij IS avonds van zijn mooie droom die de werkelijke 
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reden was voor zijn desastreuze beslissing. Bij het stemmige licht van de 
twee overgebleven gaslampen die de tand des tijds hadden doorstaan, ver
telde hij mij van zijn visie op dit kamp. Zo mooi gelegen in deze afgelegen 
wildern is zou het volgens hem toch vanzelfsprekend goed bezocht moeten 
worden door flink wat natuurminnende skiërs? Door mensen zoals hij, die 
zich op hun gemak voelen wanneer 's nachts de wolven onder het raam 
van hun hut voorbij trekken. Mensen die weten te genieten van een wan
deling in de dichte bossen die steevast uitloopt op een ware overlevings
tocht, omdat alle bomen op elkaar lijken en je dus binnen twee minuten 
verdwaalt als je het spoor uit het oog verliest. Na vijf avontuurlijke dagen 
in dit kamp is het mij wel duidelijk waarom het hier geen storm loopt! 

Zi jn aankoop van dit failliete kamp is een goed voorbeeld van de beruchte 
bewustzijnsvernauwing die optreedt wanneer wij gevangen raken door een 
begeerlijk object. Dat kan uiteraard van alles zi jn. Het rustieke boerderijtje, 
het heerl ijke gerecht, de inspirerende lectuur en uiteraard die interessante 
vrouw of die mooie man. Alles waarvoor onze geest interesse ontwikkelt, 
verleidt ons tot het schenken van gerichte aandacht. Dat levert weliswaar 
gedetailleerde kennis op van het ob ject van onze concentratie, maar de 
prijs is dat we gemakkelijk de juiste verhoudingen en de context waarbin
nen die objecten zich bevinden, uit het oog verliezen. 
Als je er op let is het niet moeilijk om te zien hoe onze 'werkelijkheid' zich 
voortdurend vernauwd tot datgene waar onze aandacht op gericht is. Ik 
heb mij bijvoorbeeld voorgenomen om dit artikel te schrijven en voor ik 
het weet heeft mijn bewustzijn zich tot dit doel vernauwd. Ik sta op om 
koffie te maken en binnen drie seconden beperkt mijn wereld zich tot fil
termaling en waterketel. Het lijkt alsof een zoeklicht in het duister van 
mijn bewustzijn rond schijnt en mijn aandacht gevangen raakt door datge
ne waar het licht min of meer toevallig op valt. Het vraagt bewuste inspan
ning om mij voortdurend te blijven herinneren dat het onderwerp waar 
mijn 'bewustzijnslicht' op valt slechts een klein gedeelte is van het totaal 
van mijn bewustzijn. 

AI mijmerend kijk ik om mij heen en merk op dat ik op dat moment op
nieuw in deze valkuil ben gestapt. De schoonheid van het Canadese win
terlandschap is nog even overweldigend aanwezig, maar mijn aandacht is 
gevangen geraakt door die verdomde trein. Ik wil hier weg! En dat betekent 
dat die trein moet komen en wel direct! Ik wil die trein 'hebben'. De trein 
verwordt tot een voorwaarde voor mijn geluk. 
Ik draai mij om, de sneeuw knerpt onder mijn laarzen die na elke stap die 
ik zet een diep spoor van putjes achterlaten in de sneeuw. Het zijn echte 
sneeuwlaarzen, kniehoog en met dons gevoerd. Gemaakt om mijn voeten 
warm te houden tot bij een temperatuur van min veertig graden. Hoe het 
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feitelijk met mijn voeten gesteld is weet ik niet, ik voel ze al een tijdje niet 
meer. Geen zinnig mens gaat trouwens bij die temperatuur naar buiten 
want je adem bevriest letterli jk in je neusgaten. Teruggekeerd bij de bagage, 
die in alle gemoedsrust ligt te wachten in de sneeuw, doe ik enkele pogin
gen om zonder mijn wanten uit te doen een handje cashewnoten uit hun 
plastic verpakking te bevrijden. Ik kan wel wat extra energie gebruiken. De 
cellofaan verpakking scheurt onverwacht open tot op de bodem van het 
zakje. Met het gevolg dat deze zoute bron van energie verspreid over enkele 
vierkante meters in de sneeuw verdwijnt. 
Dit zijn voor mij de momenten die dwingen tot volledige overgave, tot het 
laten gaan van alle verwachtingen en wensen om de wereld naar mijn 
hand te willen zetten. Er is géén trein, het is érg koud en de nootj es zijn 
verdwenen. Dat is de werkelijkheid van dit moment; niets meer, niets min
der. Het is geen ramp, geen aanleiding voor krampachtige gedachtenspin
sels, geen goede reden voor vernauwing van mijn bewustzijn . Ik ontspan 
en merk opnieuw hoe zuiver de lucht is die ik nu d iep inadem. 
Verrast door de snelheid waarmee mijn gemoedstoestand verandert, geniet 
ik van mijn vrijheid. Maar al snel raak ik afgeleid door diezelfde zu iverheid, 
omdat die mij doet denken aan de kristalheldere tekst van de Bhagavat 
Gita, het Indiase epos dat de oorzaak van het menselijke lijden in enkele 
zinnen samenvat: 
'Wanneer eell mem blijft stilstaan bij het zintuigelijke object dan schept hij er eell 
aalltrekkingskracJlt voor. Aantrekkingskracht 0I1twikkeit zich tot begeert en be
geerte baart agressie. Agressie veroorzaakt verlies van onderscheidingsvermogen 
en verlies van onderscheidingsvennogen leidt tot verlies van heril111er;llg aan ollze 
ware natuur. ' 

Hoe vaak vergeten wij niet onze ware natuur en reduceren onszelf tot het 
hongerige wezen dat zich angstig en agressief blindstaa rt op zij n zelfge
maakte schaduwen en daardoor vergeet zich om te draaien naar het Licht. 
Het zi jn diezelfde schaduwen die aanzetten tot de levenslange behoefte om 
onszelf te verbijzonderen en veilig te stellen. Wie in ons denkt die veilig
heid nodig te hebben? Wie ofwat moet er verdedigd worden? Het voor de 
hand liggende maar wat makkelijke antwoord is natuurlijk; ego. Wie of wat 
is dat ego? 
Ik merk bij mijzelf d e neiging op om ego als een geheel te zien, een tame
lijk solide structuur of identiteit. 

Maar alleen al het feit dat 'ik' op hetzelfde moment zowel kan genieten van 
deze prachtige natuur als nog maar één ding wil, namelijk hier zo snel mo
gelijk vertrekken, illustreert al dat ik op dat moment uit ten minste twee 
delen besta die er tegengestelde belevingen van 'de werkelijkheid' op na 
houden . En dus ook totaal verschillende keuzen maken. Mijn natuurmin-
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nende ik wil hier wel altijd stilletjes blijven genieten van dit schone land
schap terwijl mijn angstige ik korzelig opmerkt dat het nu wel mooi ge
weest is en verlangt naar de veilige lelijkheid van een luxe hotel. Wie is nu 
de ware ik, de ene, de andere, beide, of allebei niet? Wie in ons maakt keu
zen en op grond van welke overwegingen? 
De vraag naar de motivatie voor onze keuzen blijkt nu dus samen te han
gen met de vraag naar identiteit. Wie is dat zelf dat keuzen maakt die vaak 
zulke verstrekkende gevolgen hebben voor ons leven. Keuzen die in de 
praktijk lang niet altijd het gelukkige resultaat opleveren dat wij er van 
verwachten? Het kan niet anders dan dat wij keuzen maken die gebaseerd 
zij n op de bewuste of onbewuste herinnering aan ervaringen uit het verle
den. Wij gebruiken die oude beelden als referentiepunt om ons gedrag in 
het Hier en Nu te bepalen. 

Het is in dit verband belangrijk om in het oog te houden dat ons geheugen 
geen 'ijzeren pot' is waarin indrukken uit het verleden bewaard blijven en 
dus, steeds als wij ons zo'n historische gebeurtenis herinneren, daarvan 
een getrouwe weergave opdoemt voor ons geestesoog. Integendeel, onder
zoek naar herinnering als functie van onze hersenen toont aan dat herin
neringen steeds opnieuw worden samengesteld uit stukjes informatie die 
verspreid in ons brein opgeslagen liggen. In dat proces van opbouwen van 
het beeld, sluipen ongemerkt kleine onnauwkeurigheden binnen. Zo tre
den veranderingen op ten aanzien van de omvang, de volgorde waarin 
dingen plaatsvonden, de situatie, de intensiteit en de wijze waarop wij het 
voorval hebben ervaren oftewel de impact. Veelvuldig opgeroepen herin
neringen bevatten dan ook meer Ifouten'. Van een getrouwe weergave van 
het verleden is dus geen sprake. Het zi jn deze onwillekeurig gemanipuleer
de beelden uit het verleden die voor ego als basis dienen voor zijn keuzen 
in het hier en nu. Een tamelijk hachelijke onderneming om op die manier 
'geluk' na te streven . 

Aan de basis van die keuzen ligt veelal de historisch gevormde aanname 
dat je niet zómaar kunt leven , maar dat je een rechtvaardiging moet verdie
nen voor je bestaan. Je dient iets te presteren en dan wel binnen het waar
densysteem zoals dat binnen jouw milieu en cultuur geldt. De keuzen die 
ik in het verleden maakte, hadden onveranderlijk tot doel Ihet goede te 
doen'. De 'goede' beslissing was echter de beslissing die een uitkomst in het 
vooruitzicht stelde die paste binnen de kaders van mijn opvoeding en erva
ringen , 'zoals het hoort, zoals het gaat, dit is het leven, doe maar ge
woon ... '. Als je die manier van keuzen maken niet onderzoekt in de vorm 
van een exploratie naar de eigen waarden en persoonlijke kwaliteiten die je 
als individu tot uitdrukking wilt brengen, vervalt het leven snel tot sleur of 
moeizaam geploeter. 
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Het woord 'ploeteren' roept bij mij voor de hand liggende herinneringen 
op. Alsof ik een oude bekende tegenkom zie ik mij zelf ploeterend door het 
leven gaan. Een en igszins magere en gespannen man die in een eindeloos 
gevecht gewikkeld is tegen de deadlilles waa rop beleidsvoorstellen gepre
senteerd moeten worden aan de geachte cliënten van het reclamebureau 
waar hij werkt. Een gevecht tegen de achtergrond van de voortdurende 
verbijstering en stille woede over de vraatzucht en het cynisme van de op
drachtgevers voor wie het nooit genoeg is en bij wie mensen gereduceerd 
zijn tot wezenloze consumenten. Waarom ben ik in Godsnaam zolang in 
die wereld blijven hangen terwijl ik wist dat ik mijzelf daarmee schaadde? 
Vanwege het applaus, de erkenning die ik voor mijn optreden ontving, 'als 
een slimme werkmier met een rugnummer', zoals een van mijn bazen mijn 
inbreng treffend maar denigrerend beschreef? 
Dit type keuzen komt voort uit ego, uit het geconditioneerde deel van ons 
bewustzijn dat zich kenmerkt door de grondtoon dat 'ik om te beginnen 
niet goed ben'. Gebaseerd op de ervaringen uit ons verleden, waarin be
hoeftebevrediging a ltijd buiten onszelf gevonden werd, heeft zich in ons 
een diepe aanname gevestigd dat geluk van buiten moet komen en naar 
binnen gehaald moet worden. En binnen de ervaringswereld van ego is dit 
ook daadwerkelijk het geval. Voeding diende van buitenaf aangereikt te 
worden en later in de ontwikkeling bleek dat er 'gewoon zi jn ' niet voldoen
de was om geaccepteerd en geliefd te worden. Er moest gepresteerd wor
den. Niet alleen op het gebied van studie en van de ontwikkeling van aller
hande vaardigheden, maar ook in de vorm van het voortdurende verrijken 
van ego door middel van de riante woning, de breedbeeld tv, de 4-wheel 
drive, het serene boeddhabeeld, de bevrijdende workshop. 

Wij zoeken en beslissen en maken keuzen waarvan wij verwachten dat die 
uiteindelijk tot de ultieme vervulling zullen leiden. En aangezien dat be
geerde doel altijd aan het andere einde van de regenboog lijkt te liggen, 
blijven wij voortdurend nieuwe pogingen ondernemen. Zo bezien zijn wij 
gevangen in de eindeloze zoektocht naar geluk en zelfs al weten wi j dat 
deze handelwijze destructief is en nooit het begeerde resultaat op zal leve
ren, dan nog gaan wij er mee door. Voornamelijk omdat wij geen alterna
tief welen blijven wij pogen en hopen, tot de dood er op volgt. 

Ik sta stil bij deze zwarte overpeinzing temidden van dit witte landschap en 
zak direct tot kniediepte weg in de sneeuw. Ik maak van de nood een deugd 
en bestudeer een tijdje de sneeuwkristallen. Volgens de Inouits, de oor
spronkelijke bewoners van dit uitgestrekte land bestaan er driehonderd 
verschillende soorten sneeuw. Ikzelf kom niet veel verder dan drie; stuif
sneeuw, plaksneeuw en natte sneeuw. Voorzichtig schraap ik een dun laag
je van het sneeuwdek en houd het kluitje tegen het zonlicht. Ik draag een 
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winterpaleis op mijn hand! Ik zie een toegangspoort en muren en torens 
van kristal. Licht schijnt daarbinnen wit en blauwig en lijkt verstild tot 
eeuwigheid. Ik kijk nog eens en herinner mij de Boeddhistische uitspraak 
dat de zogenaamde realiteit van deze wereld te vergelijken is met 'writing 
in water'. Vergankelijkheid is de grond waarop wij leven . Het sneeuwpaleis 
smelt in mijn hand. Slechts enkele druppels water herinneren aan zijn 
kortstondige bestaan. Ik veeg mijn hand af ... 

Stampvoetend loop ik verder langs de rails. Woedend over al die momen
ten waarop ik mijn integriteit verloor door mee te geven, toe te geven aan 
de eisen van de omgeving. Waarin ik braaf de mallemolen instapte van de 
volwassen wereld waar succes gelijk staat aan 'de nette baan, het goede 
huis, de leuke vrouwen kinderen'. 
Ik sta stil en luister. Hoor ik iets langs de rails? Of is het zachte geluid niets 
anders dan het suizen in mijn oren dat in deze stilte opvallend luid door
klinkt? De kou is inmiddels doorgedrongen tot op mijn botten. Zonder 
veel moeite zie ik het krantebericht al voor mij: Nederlandse toerist na drie 
weken gevonden naast de spoorbaan van de 'Snowtrain', het lijk verkeert 
in uitstekende, want diepgevroren staat. 

Ik ga zitten en voel hoe de koude deken van sneeuw zich onder mij voegt 
en vouwt. Het zal niet lang duren en dan word ik niet alleen kouder maar 
ook nat. Ik voel de sneeuw onder mijn wanten, ik voel de aarde onder de 
sneeuw onder mijn wanten. Moeder Aarde die zich nu in haar meest ij zing
wekkende schoonheid aan mij toont en mij nu in haar bevroren omhel
zing houdt. 'Bevriezingsdood is een heel zachtaardige vorm van sterven'; 
de gedachte stroomt stroperig door mijn onderkoelde hoofd. Geschrokken 
spring ik op, wat is dit voor onzin? Ik wil helemaal niet dood en er is op dit 
moment ook geen goede aanleiding voor. In het ergste geval ski ik terug 
naar het kamp. Daar is het warm en er is voedsel. 

Ik realiseer mij opnieuw hoe eindeloos flexibel de geest is. Gedachten doen 
zich voor als solide maar zij gedragen zich feitelijk als de wolken aan de 
blauwe lucht. AI naar gelang de omstandigheden blijven zij hangen, veran
deren van kleur of verdwijnen gewoon. Tien minuten geleden was ik nog 
bezet van dwingende gedachten die tot doel hadden de goden gunstig te 
stemmen en nu neemt diezelfde gedachtenstroom de vorm aan van over
peinzingen rond het voortijdige einde van mijn leven. Gedachten komen 
en gaan, zi j trekken voorbij, zij kleuren de hemel van mijn bewustzijn tol 
indrukwekkende schouwspelen, maar het is allemaal illusie. Bewustzijn 
zelf wordt er niet in het minst door beroerd. Evenmin hebben gedachten 
een relatie met de realiteit van het moment. Ik ben hier en nu op deze plek 
langs een spoorbaan naar nergens in Canada, maar er is geen enkele reden 
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om daar wat dan ook maar aan te willen veranderen. Ik schud mijn vertwij
feling van mij af. In hetzelfde gebaar laat ik ook mijn hoop varen, geef hem 
de vrijheid op de golven van de sneeuwduinen die mij omringen. 

En dan onthult zich het geheim. 
Door zowel alle verwachtingen als hoop rond deze si tuatie los te laten, 
klaart mijn innerlijke hemel op! Het is alsof ik de wolken van gedachten 
niet langer tracht vast te houden . Zij trekken nog steeds voorbij maar ik 
hoef er niets meer mee. Ik zie ze en kan mij erover verbazen of genieten 
omdat zij geen relatie meer hebben met mij. In deze open staat, krijgt be
wustzijn een kans om door het dichte wolkendek van de gedachtenspinsels 
in mijn hoofd heen te breken . Niet langer gevangen in talloze overwegin
gen, angsten en begeerten van ego, ben ik gewoon aanwezig in het Hier en 
Nu. 
Ik voel uiteraard nog steeds het verlangen dat de trein zal komen maar het 
dwingende aspect is uit die wens verdwenen. Tot mijn eigen verbazing 
klinkt in mijn hoofd: als de trein komt is dat goed, als hij niet komt is dat 
ook goed. Ontspannen kijk ik om mij heen, en wandel Tim tegemoet, de 
zich op zijn beurt nu echt bezorgd lijkt te maken. Verblijvend in deze rusti 
ge staat van Zijn, waarin ik geen enkele poging onderneem om de si tuatie 
op een dwingende manier anders te laten zijn dan die is, merk ik een wel
dadige rust op in mijn hoofd. 

Ik voel mij bevrijd van allerhande meningen, houdingen en activiteiten. Ik 
ben gewoon aanwezig en dat is ruim voldoende. Komt er in zo'n staat nog 
iets uit je handen? Ben je dan nog wel in staat tot handelen? Ik voel mij 
zeer levendig aanwezig, alert, maar zonder bepaald vooropgezet idee over 
de uitkomst van mijn handelingen. De kwaliteit van mijn keuzen is veran
derd. Bevrijd van de benauwende jas van ego, met zijn voortdurende po
gingen om te voldoen aan de zichzelf eigen gemaakte eisen van volmaakt
heid en doeltreffendheid, zie ik h eel goed wat passend is om te doen in het 
moment zelf. Mijn talenten en ervaring staan mij uiteraard nog steeds ten 
volle ter beschikking, maar ik kan ze nu inzetten op een fundamenteel vrij
e manier. Keuzen di e ik maak om iets te doen of te laten komen nu niet 
voort uit de behoefte om te voldoen aan de feitelijke of ingebeelde ver
wachtingen aan mij zelf. Het fundamentele verschil is dat de keuzen die ik 
nu maak voortkomen uit de spontane behoefte om het goede te doen voor 
mijzelf en voor mijn omgeving. Het zoeken naar geluk is daarmee ten ein
de want ik ben al gelukkig. Ik ben gelukkig in hier Zij n . 

Een fluit, een stoomfluit klinkt en galmt door dit lege landschap! Het is 
zonder twijfel de fluit van de trein, hij is in aantocht! Hinkstap springend 
ren ik de laatste meters naar de bagage en spring op de spoorbaan. Er is nog 
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geen trein te bekennen als ik al met beide armen uitbundig sta te zwaaien. 
Weg serene rust. Weg mooie gevoelens van geluk. De trein is in aantocht! 
Een moment later hervind ik mijn ~cool} en wacht af. Het duurt zeker nog 
de eeuwigheid van 1 minuut voordat de trein voorbij een rotswand op· 
doemt. Ik zwaai uitbundig en de machinist antwoordt met een kort fluit
signaal ten teken dat hij mij gezien heeft. Het is de bedoeling dat je daarna 
van de spoorbaan stapt want de trein heeft even ruim baan nodig om tot 
stilstand te komen. Tim vertelde mij dat sommige bezoekers dat in de 
spanning van het moment nog wel eens vergeten ... 
Het gevaarte mindert vaart en komt tot stilstand. Een provisorisch trapje 
wordt uit een van de vrachtwagons geklapt en wij laden de bagage en ons· 
zelf in. Voordat de zware schuifdeur van de wagon zich sluit zwaaien wij 
nog even naar Tim, deze eenzame figuur die verliefd werd op een plek in 
het midden van nergens en die aan het eind van zi jn bespiegelingen over 
deze laatste keuze berustend opmerkte dat het hem in ieder geval veel ple· 
zier heeft opgeleverd. En dat is eigenli jk geen slecht criterium voor beslis· 
singen. In de ijskoude vrachtwagon ontdoe ik mij van mijn skikleding, 
tover jeans en een warme trui uit mijn tas en op gevoelloze voeten loop ik 
naar de verwarmde coupé. Zeer voldaan en gerustgesteld plof ik neer op de 
pluche banken. Net voordat het geschommel van de trein mij in slaap 
wiegtl klinkt het in mijn hoofd: 'de wens om gelukkig te worden is het 
grootste obstakel om gelukkig te zij nl . Waar komt die versleten wijsheid nu 
ineens vandaan? 

18 

(Mededeling) 

,.: Voor uw agenda: 
Contactavonden: Ethiek Levenskunst?! 

data: woensdag 18 november 1998 en 21 april 1999 
Lokatie: Oudaen te Utrecht 

Aanvang: 19.30 uur 
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(HET LICHAAM ALS VERHAAL' 
SCRIPTIE TER AFRONDING VAN DE BETA-OPLEIDING HAPTONOMIE TE DOORN 
D1EUWKE 'IÄLMA 

De eerste aanblik van de scriptie - mooie foto en tekst op de voorkant, on
gewone lay-out - nodigt uit om de scriptie direct te gaan lezen. 
Dieuwke heeft de scriptie ingedeeld in drie hoofdstukken te weten 'de taal 
van het verhaal', 'wat is haptonomie' en IHet werken met vrouwen in de 
prostitutie'. 
In het eerste hoofdstuk blijkt duidelijk haar grote affiniteit met taaL De 
keuze voor de titel wordt in dit hoofdstuk ook duidelijk, 
Dieuwke houdt van taal, van woorden en ze gebruikt ze graag, Het lijkt 
alsof de woorden zo uit haar pen stromen. Het is een rijke voeltaal en die
genen die Dieuwke kennen, horen vast haar stem er doorheen. Tijdens het 
lezen bracht dat regelmatig een glimlach om mijn lippen: ik hoorde haar 
vertellen, 
In vergelijking met de andere hoofdstukken was het eerste hoofdstuk voor 
mij wat minder toegankelijk. Ergens in de scriptie zegt Dieuwke dat ze veel 
heeft aangeraakt wat nog verder uitgewerkt kan worden. Doelt ze hierbij 
op het eerste hoofdstuk? 
Hoofdstuk twee gaat over wat haptonomie is, Hierbij maakt ze gebruik van 
citaten van Veldman ell existentieel fenomenologen als Merleau-Ponty en 
Heidegger, In haar eigen taal weet ze de diepte en wijdte van de haptono
mie zo duidelijk te maken, dat het me raakt terwijl ik het lees en me daar
door het gevoel geeft dat het over (het wezenlijke van de haptonomie' gaat. 
Ik vind het voeding voor de ziel en het brengt mij, al lezende, meer in con
tact met mezelf, 
Het derde hoofdstuk -het hart van het verhaal, aldus Dieuwke - gaat over 
haar begeleiding van vrouwen die in de prostitutie werken. 
Dat vraagt nogal wat, zo blijkt. Het vraagt om je op hun terrein te kunnen 
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en mogen begeven, er weet van te hebben, hen te kunnen bereiken, hun 
vertrouwen te winnen om vervolgens het goed van de haptonomie aan te 
dragen en over te brengen. Uit de beschrijving van het werken met de 
groep vrouwen, blijkt dat Dieuwke het allemaal in huis heeft en meer. Het 
is doorleefd, nergens theoretisch, met een grote diepgang en enorm crea
tief. Het moet goed toeven zi jn in die groep! Veiligheid, verbondenheid 
waar mogelijk en op de juiste maat aangeboden. Het moet ongetwi jfeld 
confronterend zijn voor zowel de deelneemsters als Dieuwke zelf. Ik vind 
het dapper. Ze is zeer betrokken en werkt alleen met de groep en dat zal 
regelmatig ook zwaar en moeilijk zijn. 
Je leest over pijn, diepe eenzaamheid van de vrouwen, maar ook over hun 
bewustwording, groei en het plezier dat ze met elkaar hebben. 
Verrassend vind ik het ook om te lezen dat Dieuwke incidenteel ook met 
de mannen die prostituées bezoeken in contact komt, zodat je als lezer een 
beetje inzicht krijgt in welke zeer menselijke problemen zich daarachter 
afspelen . 
Het is inderdaad het 'hart van het verhaal.' Liefdevol beschreven. Ingebed 
in de tekst worden vele schrijvers aangehaald. Toepasselijke gedichtjes lar
deren de tekst. De fenomenen van de haptonomie spelen een grote rol, 
maar Dieuwke werkt ook met verhalen, spel, muziek en dans. 

Ik hoop dat Dieuwke er mettertijd aan toekomt om verschillende onder
delen van haar scriptie nog verder ui t te werken. Het lijkt zeer de moeite 
waard . Wat mij betreft mogen we er in de 'haptonomie~wereld' trots op 
zi jn om deze scriptie aan de buitenwereld te presenteren. 

Marli Lindeboom, Ingrid Ram 

N.B. Deze scriptie is Te bestellen door [25,- over te maken op giro: 
3105940, t.n.v. D. Talma, te Utrecht, met vermelding van 'scriptie' 
en uw adres. 
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Haptonomisch woordenboek (21) 
De ander en ik (2): de haptische ruimte 

In de vorige aflevering van dit Woordenboek is uiteengezet dat elke mens 
die ons aankijkt op ons innerlijk een appèl doet waaraan we ons niet straf
feloos kunnen onttrekken. je moet dan altijd op een van de volgende wij
zen reageren: 
- je laat even blijken dat er menselijk contact is; je groet of je glimlacht, 
- je negeert zi jn blik, 
- of je kijkt hem brutaal aan om hem te overmeesteren, zodat hij zijn blik 

neerslaat. 
Nooit is andermans blik voor jou neutraal. 

In deze aflevering willen we erop wijzen dat dit appèl door de ander alleen 
plaats vindt binnen een bepaalde ruimteli jke afstand. Wanneer ik, bijvoor
beeld, op honderd meter afstand iemand zie is er zo'n appèl door de blik 
niet. Er is dus in dit opzicht een geleding in de ruimtelijke afstand. Over 
die merkwaardige geleding in de ruimte handelt deze aflevering van het 
Haptonomisch Woordenboek. 

Een aantal verschijnselen 
Wie voor een grote groep studenten moet doceren kent heel duidelijk het 
verschil in contact tussen de studenten die dicht bij hem zitten en degenen 
die ver van hem verwi jderd zi tten . Van de studenten die dicht bij je zitten 
ondergaat het Ilevende lichaam' van de docent het een en ander, hetgeen 
niet het geval is van de studenten die veraf zitten. 
Als een student die dicht bij je zit, lacht, doet dat jouw levende lichaam 
iets. Dit lachen kun je negeren en je kunt het 'ontvangen', maar alti jd 
'moet je er wat mee'. Het laat je nooit onberoerd. je kunt wel doen of het je 
niet raakt, maar dan heb je je toch over die invloed van de ander moeten 
heenzetten. 

Deze invloed ondervind je niet van studenten die veraf zitten, pak weg op 
meer dan tien meter van je vandaan. Van hen zie je wel dat ze lachen, je 
ziet hun mimiek, maarje voelt het niet. Dit lachen op afstand laat je leven
de lichaam onberoerd. Dan zie je het lachen zoals je dat ook op een film of 
op tv ziet. je ziet daar, bijvoorbeeld, iemand schaterlachen, je ziet de mi
miek, maar je voelt je niet aangestoken om mee te schateren. De prikkel tot 
meeschateren is er alleen als er geschaterd wordt door (1) concrete, echte 
mensen (2) binnen een bepaalde afstand. Soms ga je, tv kijkend, toch mee
schateren, maar dan niet doordat je rechtstreeks wordt aangestoken door 
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het schateren op de beeldbuis, maar doordat de kom ische omstandigheden 
op de beeldbuis jou laten schateren. 

Dit verschijnsel, de invloed van de student die dichtbij je zit, is er bij alle 
gemoedsbewegingen. Je levende lichaam wordt ook beïnvloed door diens 
gespannenheid, neerslachtigheid, droefheid of blijdschap. Als leraar zal je 
je daarvan niet of nauwelijks bewust zijn, maar je gedrag verraadt dat je er 
toch wat van opving. Anderen kan het dan opvallen dat je blik de gespan
nen student negeert of juist veel aankijkt; dat je melodie van spreken 
verandert; dat je tempo van spreken verandert. Dan kan het bijvoorbeeld 
opvallen dat je luider spreekt. 

We maken de afstand nog kleiner. Iemand staat heel dichtbij je, bijvoor
beeld op minder dan een meter afstand. Dan bemerk je dezelfde verschijn
selen als net beschreven, maar die zie je nu ook als de gespannen persoon 
achter je staat. Binnen deze korte afstand hoef je de ander niet te zien, 
maar speurt je lichaam toch diens gemoedstoestand. En daarmee verraadt 
je lichaam waarmee het de signalen van de ander opvangt: via de tastzin. 

Zoals in aflevering 4 van dit Woordenboek werd meegedeeld, tasten wij 
ook 'op afstand'. Terwijl mijn oog louter licht en kleur opvangt, ben ik 
bij alle zien toch overtuigd van de tastbaarheid van de concrete dingen die 
ik zie. Als ik een boom zie, neem ik niet alleen kleuren waar, maar dan er
vaar ik ook de hardheid van die boom. Nooit behoef ik met mijn hand te 
gaan voelen of dat wat ik zie ook tastbaar is en niet louter een hoopje kleur, 
louter een soort fata morgana. Altijd bespeur ik 'echtheid', tastbaarheid, 
ook op afstand. Nooit kom ik op de gedachte om met mijn auto eens door 
zo'n hoopje kleur heen te rijden. De psychologen Erwin Straus en EBuy
tendijk hebben al veertig jaar geleden op deze toedracht gewezen: met de 
tastzin zijn we in de ruimte en de tastgewaarwordingen doordringen alle 
overige zintuigen. Je 'ziet' dat de vensterbank aanraakbaar en glad is (Buy
tendijk), terwijl aanraakbaarheid en gladheid tastervaringen zijn. 

Samenvattend: we kunnen ruimte waarin we verkeren indelen naargelang 
datgene wat de tastzin on s bemiddelt. 
]. Op zeer grote afstand binnen ons gezichtsveld, bijvoorbeeld aan de ho

rizon, zien we louter kleuren en wordt er geen tastervaring bemiddeld. 
We wéten dan wel, dat het donkere daar aan de horizon bomen zijn, 
concrete dingen, maar we ervaren daarvan geen concreetheid. 

2. Op geringere afstand binnen ons gezichtsveld zien we ook de aanraak
baarheid van mensen en dingen. We zien concreetheid, fysische reali
teit, echtheid. 
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3. Op een nog geringere afstand binnen ons gezichtsveld doet de andere 
mens via onze tastzin een appèl op ons als zijnde een mens; een appèl 
waaraan we ons niet kunnen onttrekken. 

4. Op een nog geringere afstand binnen ons gezichtsveld ondergaat ons 
levende lichaam, oll-ontkoombaar, de gemoedsgesteldheid van de an
der. (Met aantekening: de een meer dan de ander, afhankelijk van diens 
sensibiliteit en menselijk uitgroei.) 

5. Op een nog geringere afstand ondergaat ons levende lichaam dit laatste 
ook buiten ons gezichtsveld. 

(Opmerking: bij deze indeling van de tastbare ruimte hebben we ons laten 
leiden door ervaringen van (1) ziende mensen (2) in onze cultuur. Er zijn 
signalen die erop wijzen dat blinden en mensen die in een cultuur leven 
die niet zo sterk gedomineerd wordt door het zien als in onze cultuur het 
geval is, de tastzin meer bemiddelt op grotere afstand.) 

Haptische ruimte 
Er is dus kennelij k een deel van de ruimte waarin onze tastzin speurt. De 
omvang van die ruimte waarin onze tastzin werkzaam is noemen we de 
haptische ruimte. Volgens het Groot Nederlands Woordenboek van Van 
Dale betekent haptisch: het gevoel of de tastzin betreffend. Ik zou liever 
zeggen: de tastzin en het gevoel betreffend, want de tastzin speurt ruimer 
dan het areaal waarbinnen ook ons gevoel wordt aangesproken. Van tasten 
spreek ik als er loute r een soort kennen wordt bemiddeld, dan tasten we 
dat de boom concreet is; van voelen spreek ik als er ook affecten optreden 
en mijn gemoed wordt aangedaan. 

Binnen die haptische ruimte bestaat dus een geleding. Ten aanzien van 
dingen is die ruimte groter dan ten aanzien van mensen. Maar ten aanzien 
van mensen worden er meer kwaliteiten bespeurd dan ten aanzien van 
dingen. 
Die haptisch e ruimte heeft een aantal kwaliteiten en hoedanigheden die 
we hier even de revue laten passeren. 

De motorische adaptatie binnen de haptische ruimte 
(1) Binnen die haptische ruimte zijn we in zekere zin geadapteerd, aange
past, aan dingen en mensen. Heel duidelijk is de motorische adaptatie aan 
de dingen. Wie geen haptische ruimte heeft kan zelfs geen luciferdoosje 
oppakken. Maar wie wel haptisch bij het luciferdoosje is, beter gezegd: 
wiens levende lichaam haptisch 'om het luciferdoosje heen is', maakt van
zelfde goede bewegingen om het op te pakken. Vanzelf, wan t hi j weet dan 
niet eens welke bewegingen hij maakt. Niet ons denkend 'ik' regelt die be
wegingen, maar ons levende lichaam doet dat. In die haptische ruimte 
springen we feilloos mer het muurtje, lopen we feilloos de trap af, trekken 
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we feilloos onze jas aan, gaan we feilloos op eens stoel zitten en plaatst de 
voet van de voetballer feilloos de bal in de goal. En bij geen van deze han
delingen weet het 'ik' precies wat we doen maar komen de aangepaste han
delingen vanzelf en on-doordacht uit ons levende lichaam voort. Nooit 
kan de voetballer berekenen hoe hij zijn voet moet gebruiken om de bal in 
de goal te krijgen; daar heeft hij ook geen tijd voor (Buytendi jk). Maar zijn 
levende lichaam doet het gewoon wanneer zijn haptische ruimte zowel de 
bal als de goal omvat. 
Wanneer iemands haptische ruimte te gering is, zie je dan ook motorisch 
gestuntel. Dan wordt er onhandig motorisch omgegaan met de dingen. 

(2) Ook de mens kunnen we als een ding behandelen. Ook dan is onze mo
toriek geadapteerd aan dat ding als we haptisch om hem heen zijn. Maar 
zodra de mens voor ons een mens is, volstaat het louter haptische niet 
meer om geadapteerd aan hem met hem om te gaan; ook niet als we hem 
slechts opti llen. 
Wanneer we de ander een 'goede' hand willen geven volstaat het haptische 
niet. Dan moet binnen dat haptische ook een affectieve welgezindheid 
aanwezig zijn. Zonder die affectiviteit pakt onze hand als een tentakel het 
tentakel van de ander. Maar dat is geen handgeven. Voor de 'goede' hand 
is het haptische wel verondersteld, maar onvoldoende. Wie niet haptisch 
'om de ander heen is' kan geen goede hand geven en kan misgrijpen of 
maar twee vingers vastnemen. 

(3) Alleen binnen een haptische ruimte kunnen affecten optreden ten aan
zien van concrete mensen en dingen en is werkeli jk ontmoeten van de 
ander mogelijk. 

Individuele verschillen in de haptische ruimte 
(1) De haptische kwaliteit kent individuele verschillen. De een bewoont 
niet alleen meer ruimte dan de ander, maar er is ook verschil in de hapti
sche intensiteit. De trapezewerker en de jongleur in het circus, de perfecte 
danser en de uitstekende voetballer blinken daarin uit. 

(2) Naarmate iemand meer haptisch kwaliteit heeft, is hij voor de toe
schouwer ook meer aanwezig in de ruimte. Wie veel haptische kwaliteit 
heeft ervaart de kamer waarin hij binnenkomt onmiddellijk als een voor 
hem hanteerbare ruimte. En dat neemt de toeschouwer waar. 
Zo zijn er 'brede' en 'smalle' mensen. De brede mensen die veel ruimte om 
zich heen haptisch bewonen, de smalle die weinig haptische ruimte om 
zich heen hebben. De 'brede' mensen zitten ook vaak argeloos 'breed' en 
de 'smalle' zitten smalletjes, alsof ze bang zijn voor de ruimte. Wie veel 
haptische kwaliteit heeft zit ongedwongen en beweegt zich ook onge-
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dwongen en soepel; wie weinig heeft zit smalletjes en beweegt zich weife
lend en wat houterig. 

(3) Dat haptisch-in-de·ruimte-zijn van de ander is ook waarneembaar aan 
de blik van de ander, aan de gestalte, aan de manier van lopen, aan de ge
baren en bewegingen en zelfs aan de huidkwaliteit. Je kunt het ook zien 
aan de wijze van ademhalen en horen aan het stemgeluid. 
Duidelijke symptomen van een gebrekkig haptisch-in-de-ruimte-zijn is het 
gekunsteld lopen, bijvoorbeeld het lopen met achterwaarts gedrukte knie
en, ook het macho-ach tig lopen, ook het hippend lopen, ook het hoog 
optrekken van de schouders. 
Je hoort het aan gebrekkige of gekunstelde articulatie bij het spreken en 
aan een beschroomd, geknepen stemgeluid. 

(4) Wie goed in zijn basis is, heeft altijd veel haptische ruimte. 

De buiten-ruimte en de binnen-ruimte 
Hoe meer haptische ruimte we bewonen, hoe meer ruimte we ook 'van 
binnen' ervaren want de ruimte waarmee we ademhalen correspondeert 
met de omvang van de haptische ruimte om ons heen. Hoe meer ruimte 
we haptisch bewonen, des te dieper is de adem beweging. 

Het verbeteren en het verslechteren van je haptische ruimte 
De haptische kwaliteitwordt groter zodra we ons welwillend bejegend voe
len door de ander. Dan zie je een vrijmoediger optreden, een soepelere en 
meer aangepaste motoriek en dan hoor je een meer aansprekend melodieus 
stemgeluid. 
Een heet bad of een hete douche heeft menigeen als verkwikkend ervaren. 
Misschien is het daarbij dan ook opgevallen dat hierbij je haptische kwali
teit verbetert. Die vergroting en verbetering van je haptische ruimte was 
dan een gevolg van de prikkeling die je huid met haar tastorganen onder
ging. 
Als je je bevrijd voelt van alledaagse drukkende beslommeringen en van 
drukkende menselijke contacten, bijvoorbeeld bij een pittige wandeling 
door een mooi landschap, wordt door die bevrijding je haptische ruimte 
groter en adem je dieper. 

Uit de mond van Ted Troost vernam ik dat hij voetballers de raad gaf om 
tijdens het spel als het ware de fixatie op 'winnen' enigszins los te laten en 
te voetballen om het publiek te plezieren. Dat advies moet succes gehad 
hebben . Door innerlijk gericht te zijn op het weldoen aan de vrij ver weg 
zittende toeschouwersis de haptische ruimte van de voetballer vergroot en 
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daarmee adapteert zijn levende lichaam zich vanzelf over een grotere ruim 
te. Bovendien: hoe groter de haptische ruimte, hoe soepeler de motoriek. 

Uit eigen ervaring in het onderwijs kan ik het volgende vertellen. Gruwe· 
lijk is het om te moeten praten voor een auditorium dal in zi jn geheel te 
ver van je af zit, zodat je lijf met niemand de ruimte deelt waarbinnen het 
contact voelt. Dat gruwel valt te overwinnen als je zeer goed in je basis zit 
en je van daaruit tot in de verste uithoeken van de zaal 'aanwezig' bent. 
Soms kan dat ondersteund worden door een trucje. Je vraagt dan aan ie
mand op de achterste rij of ook hij je kan verstaan. Daarmee 'ben' je dan 
even bij de persoon op de achterste rij en heb je de hele ruimte die voor je 
ligt, met alle personen die daarin zitten, even tot jouw ruimte gemaakt. Als 
het je lukt om met die achterste man 'vitaal' te communiceren, ben je goed 
op streek. Daartoe vraag je hem, bijvoorbeeld, of hij wel lekker zit, daar 
achteraan, en als hij dan met een beetje humor reageert en jij die humor 
kunt weerkaatsen, is het dikste ijs gebroken voor jou. Om zo'n vraag met 
dit succes te kunnen stellen zoek je op die achterste rij een persoon uit 
wiens gelaat je wat humor laat verwachten. Als je daar achteraan uitslui
tend droogstoppels ziet, wordt de voordracht gegarandeerd een zware klus. 
Dan heb je in de kortste keren een droge mond, want je speekselklieren 
weigeren te functioneren omdat de ruimte je niet 'smaakt'. Ook al nip je 
elke minuut aan het glaasje water, de droogte verdwijnt niet. Die droogte is 
immers geen gevolg van dorst, maar van de weigering van je speekselklie· 
ren. 
In deze moeilijke situatie komt er ook geen natuurlijke spreek-intonatie uit 
je mond maar een gekunstelde. Ook je bewegingen, je motoriek doet dan 
gekunsteld aan. En je spreekt meteen hoog stemgeluid. Allemaal verschijn
selen die erop wijzen dat je lichaam beter weet wat intermenselijk contact 
is. 
Heel moeilijk is het te moeten spreken als je niet alle toehoorders vóór je 
ziet maar een deel van hen achter je rug zit of naast je. 

De haptische kwaliteit kan ook minder worden. Dat gebeurt als we ons 
miskend voelen en als we ons overbelasten met taken en bezigheden. Dan 
wordt ook onze innerlijke ruimte enger en het ademhalingsverloop wordt 
korter. 

Dorus Gerritse 
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Verslag van de workshop van 
16 mei 1998 

Ingrid van Diemen, namens de Voorbereidngscommissie 

In het afgelopen jaar heeft de voorbereidingscommissie 3 lezi ngen georga
niseerd met als onderwerp: 'afstand en nabijheid.' De eerste twee lezingen 
werden gegeven door Christien Moene. Zij gaf haar visie over afstand en 
nabijheid in communicatie. In de derde lezing werd het onderwerp meer 
vanuit de spirituele kant benaderd. 
In de workshop wilden we het onderwerp meer tot een lijfelijke ervaring 
laten worden en zo kwamen we op het onderwerp: Iln beweging met af
stand en nabijheid' . De uitnodiging gaf al aan, dat we het onderwerp dit 
keer vanuit de psychomotorische kant wilden laten ervaren, terwijl we ook 
onze haptische vaardigheden wilden inbrengen. De workshop werd gege
ven door Henriëtte van der Meyden en Alette Broekens. Beiden zijn 
psychomotore therapeut, maar hebben daarnaast een basisopleiding hap
tonomie gedaan. We hadden als werkruimte de beschikking over Stadskas
teel Drakenburg in Utrecht. 

De workshop begon met een visualisatie waarin iedereen voor zichzelf te
rug ging in zijn/haar levensgang. De vraag, die hierin werd gesteld, was wat 
afstand en nabijheid voor ieder van ons persoonlijk heeft betekend in onze 
levensloop. Met behulp van een tekening werd dit na afloop van de visuali
satie door alle deelnemers tot uitdrukking gebracht op papier. Daarna wer
den er een aantal oefeningen gedaan in de ruimte, waarin afstand en nabij
heid lijfelijk ervaren werden. 
Henriëtte van der Mei jden gaf een uitleg over de Pessotherapie binnen de 
psychomotore therapie. De basis hiervan is dat ervan wordt uitgegaan dat 
ieder mens interactionele energie in zich heeft. Deze energie brengt het 
lichaam in beweging, komt en gaat, is altijd in een interactie. Elke ervaring, 
indruk en emotie kun je hierdoor naar buiten brengen. Met elke actie van 
het lichaam laat je iets zien aan de buitenwereld, waardoor een interactie 
met je omgeving ontstaat. In een mensenleven zijn er echter ook regelma
tig periodes, dat er een stagnatie kan zijn: een blokkade tussen de interacti-
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onele energie en de interactie. Pesso kwam uit de danswereld en was er 
daardoor op gericht het bewegen bewust te maken. 
Hij onderscheid 3 fasen in de therapie: 
1. De bewustwording van reflexmatig, willekeurig en emotioneel bewegen 
2. Het interactioneel bewegen (via oefeningen) 
3. Accom.moderen. Bij het accommoderen wordt gebruik gemaakt van een 

positieve, een negatieve en een ideale figuur. Dit zijn figuren, die een 
bepaalde rol in het leven van de cliënt hebben gespeeld en waarmee 
nog iets uitgewerkt moet worden. De cliënt zet deze personen in een 
bepaalde positie ten opzichte van zichzelf, zodat de situatie representa
tief is voor die uit het verleden. Dit kan het gevoel van toen weer oproe
pen. Dit kan inzicht geven en een verandering brengen in de beleving 
van de cliënt naar situaties uit het verleden. De cLiënt bepaalt, zowel in 
de posities als de eventuele acties van de personen. Bij het positief ac
commoderen mag wel aangeraakt worden (dit is dan een bevestigende 
aanraking) en bij het negatief accommoderen (bv. slaan) mag niet aan
geraakt worden. Dit wordt dan ontladen op een andere manier, bv. 
slaan op kussens. 

Tijdens de workshop werden met name oefeningen gedaan met het inter
actioneel bewegen. Hierbij werden individu en groep tegenover elkaar ge
zet. Later bleek dat dit weer andere reacties opriep dan oefeningen, die als 
individu ten opzichte van individu werden gedaan. [n de loop van de dag 
kwam ook het accommoderen nog in oefeningen naar voren. Tijdens de 
workshop bleken de deelnemers enthousiast te zijn over hetgeen er werd 
aangeboden. Door de inhoud en de vaart van de oefeningen werd en bleef 
men geïnspireerd. Het was duidelijk, dat we door onze haptonomische 
scholing vooral het contact als belangrijk beschouwden. Als vanzelfspre
kend was dat een uitgangspunt in alles wat we deden. Aan het eind van 
deze geslaagde dag werd er afgesloten met een drankje in Drakenburg. 

Als voorbereidingscommissie verheugen we ons op een nieuw jaar met 
nieuwe uitdagingen, nieuwe initiatieven en interessante lezingen. De Con
tactcommissie en de voorbereidingscommissie hebben gezamenli jk het 
onderwerp lethiek' gekozen. We hopen dat dit nieuwe onderwerp weer 
veel stof tot nadenken en gesprek zal opleveren. 
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Verenigingsnieuws 

Voorbereidingscommissie 

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Het thema dat de voorbereidings· 
commissie samen met de Contactcommissie heeft gekozen voor dit jaar is: 
lethiek.' 
De Voorbereidingscommissie gaat dit uitwerken in drie lezingen en een 
workshop. De Contactcommissie zal rond dit thema twee contactavonden 
organiseren. 

De eerste conferentieavond (op woensdag 28 oktober) zal gaan over: Ethiek 
en haptonomie. Mia van Luttervelt zal voor ons deze combinatie van 
onderwerpen omvormen tot een lezing waarin we uitgedaagd worden naar 
onze achtergronden, motieven en drijfveren te kijken. 
Behalve een jarenlange ervaring met haptonomie heeft zij filosofie gestu
deerd en is op filosofisch onderzoek van de haptonomie afgestudeerd. 
Ethiek lijkt in eerste insta ntie een droog woord, maar zi t eigenlijk onder 
onze huid. 

In de inhoudelijke discussie over ethiek en hoe we dat tegenkomen in de 
wereld van de haptonomie, met aanraking vanuit bevestiging, stuitten we 
(weer) op het begrip grenzen. Wat is ethisch, waar ga je over de grens? Een 
aandachtspunt daarbij is sexualiteit, met blinde vlekken en grijze gebieden. 
Die gebieden zouden we willen verkennen. 

We willen via de tweede lezing, op donderdag 28 januari, (we zijn de lezing 
nog aan het invullen) en de derde lezi ng, op woensdag 24 maart, (ethiek 
vanuit spiritueel perspectief) een lijn uitzetten naar de workshop. Daarin 
zal sexualiteit aan bod komen. Werkend vanuit een aanrakend beroep 
bevinden we ons altijd op het scherp van de snede, waar we weer nieuwe 
ontdekkingen over onszelf kunnen doen. 

Het onderwerp 'ethiek' heeft in de Voorbereidingscommissie al boeiende 
gesprekken opgeleverd. We hopen het resultaat dit seizoen met jullie te 
delen . 

Ingrid Moonen I voorzitter 
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Contactcommissie 

Zoals u hiervoor hebt kunnen lezen, hebben de Voorbereidingscommissie 
en de Contactcommissie besloten het thema 'ethiek' komend seizoen 
centraal te stellen. Toen dit onderwerp tijdens de vergadering ter sprake 
kwam, schoof ik mijn stoel wat naar achteren en moest eens diep zuchten. 
Is dit nu een goed onderwerp voor een nieuw jaarthema? In eerste instantie 
dacht ik aan allerlei regeltjes, wetten en wetgeving. Ook termen als goed en 
fout en opgestoken vingertjes spookten door mijn hoofd. Dit alles zette mij 
niet echt in bewegi ng, laat staan dat ik er enthousiast over werd. 
Er ging wat tijd en wat gesprekken over heen voordat ik naar de mogelijk
heden kon kijken van dit onderwerp. Vragen en stellingen borrelden naar 
boven zoals: 
• Bestaat er vrijheid zonder grenzen? 
• Als ik me bewust ben van de grenzen waartussen ik me beweeg, zou ik 

dan ook duidelijker zijn in mijn behandelingen, of gemakkelijker le
ven? 

• Heeft ethiek te maken met levensvreugde of strenge moraal? 
• Hoe bezorg ik mezelf een goed leven, waar begint en ei ndigt vrijheid en 

verantwoordeli jkheid? 
• Heeft ethiek te maken met levenskunst waardoor ik kan kijken naar wat 

er is, of mogelijkheden kan zien die er zijn? 
• Waarop baseer ik mijn keuzes? 

Vragen leverde het voldoende op, maar hoe zit het met de antwoorden. AI 
denkende en discusserende lijkt ethiek voor mij meer een uitgangspunt te 
zijn geworden, wat iets universeels heeft, maar ook iets individueels. 
Het geeft mij inzicht in het 'waarom' en 'hoe' ik de dingen doe. Wil ik hier 
duidelijkheid over krijgen dan is het verwoorden, h et delen van mijn ma
nier van handelen en mijn ideeën bi jna noodzakelijk. Hoe moeilijk en con
fronterend ik dat ook vind. Zou meer inzicht kunnen leiden to t meer vrij
heid en duidelijkheid en heeft dit invloed op mijn naderen met behoud 
van afstand? 
Enthousiast geworden over dit thema, nodig ik u van h arte uit om hierover 
van gedachten te wisselen op de contactavonden. 

30 

Eddy Hendriks 
contactcommissie 
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(advertentie) 

Belangrijk nieuws voor 
oud-cursisten van de Alfa-opleiding, 

haptotherapeuten en cursisten 

Ook in het opleidingsjaar 1998/1999 heeft de Acade
mie een interessant aanbod deskundigheidsbevorde
ring en workshops. 

Deskundigheidsbevordering (minimaal alfa-opleiding) 
Omgaan met pijn op 2S en 26 november 1998 (kosten:f395,-). 

Gericht op een verder ontwikkeling en vaardigheden met betrekking tot de toe
passing van haptonomie binnen uw eigen werksituatie. 

Doelstelling: 
bewustworden van de eigen reactiepatronen op pijn 
ontdekken welke mogelijkheden er zijn om met pijn om te gaan 
bewustworden van de e igen 'pijnethiek' 
toepassen van het geleerde in de praktijk 

Aanbod workshops (vrije inschrijving) 
Introductiedag haptonomie bij pré- en postnatale begeleiding op 24 novem
ber 1998 (kosten: fI35,-). 
Intervisie en collegiale consultatie op 25 november en 9 december (kosten: 
f295,-). 
Basisworkshop Stem op 27 en 28 november 1998 (kosten: f 275,-). 
Kijken naar kinderen door een h aptonomische bril, op 16 en 17 december 
1998 (kosten: 350,-). 

Aanbod nascholing haptotherapeuten 
Een kijkje in de keuken, casuïstiekdag met Cock van den Berg op 18 novem
ber 1998 (kosten:f250,-). 
Intimiteit en nabijheid op 14 en 15 december 1998 (kosten:f395,-). 

Aanbod nascholing haptonomische zwangerschapsbegeleiding 

• Casuïstiek huilbaby's; vervolg op de nascholing huilbaby's, op 3 
december 1998 (kosten: fI50,-). 

Heeft u interesse? Bel dan voor meer informatie met: 
Academie voor haptonomie en kinesionomie 

Jan Ligthartiaan 1,3941 BG Doorn 
tel: 0343-515178 fax: 0343-518158 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



32 

(advertentie) 

,--rT ............ "!"7"'---l Wie komt de redactie van 
Haptonomisch Contact 

versterken??? 

Haptonomisch Contact is een kwar
taa!tijdschrift van de Nederlandse 
Vereniging voor Haptonomie. 

De redactie stelt zich ten doel om haar lezers te informeren over 
alles wat met haptonomie in brede zin te maken heeft en de com
municatie daarover op gang te houden. 
Het tijdschrift is inmiddels uitgegroeid tot een blad dat met veel 
plezier gelezen wordt. Toch vinden we dat de kwaliteit nog steeds 
verbeterd kan worden. 

De redactie zoekt met spoed: 

redacteuren (MjV), alsmede 
een secretariaatsmedewerker (MjV) 

Om met vrijwilligers een tijdschrift te maken, vindt de redactie 
het belangrijk dat ieder zijn persoonlijke kwaliteiten kan en wil 
inbrengen en kan /wil leren van elkaar. Door zo'n manier van sa
menwerken kan, naar ons idee, een goed tijdschrift ontstaan. 

Het redactiewerk bestaat voornamelijk uit het doen van inter
views, schrijven van artikelen, redigeren van artikelen, con
tact/overleg met au teurs. In principe is er eenmaal per maand een 
redactievergadering en eenmaal per jaar een beleidsvergaderingen 
overleg met de redactie adviesraad. Per dagdeel wordt er een pre
sentievergoeding gegeven en de reiskosten worden vergoed . 

Iedereen die zich door voorgaande tekst voelt aangesproken en 
enige affiniteit heeft met haptonomie wordt verzocht om te rege
ren. 

Inlichtingen en informatie zijn te verkrijgen bij 
lngrid Ram: 035-6234355 of Mart Blokland: 0182-503391 
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AGENDA 1998 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 

OKTOBER 
8 Academie te Lezing Dorus Gerritse 19.30 uur 

Doorn over 'Tederheid', zie adv. 

28 Stadskasteel Lezing: Ethiek en Hapto- 19.30 uur 
Oudaen te nomie, door Mia van Lut-
Utrecht tervelt.(zie Voorberei-

dingscommissie) 
NOVEMBER 

18 Stadskasteel contactavond: ethiek le- 19.30 uur 
Oudaen venskunst. (zie contact-
te Utrecht commissie) 

JANUARI 
25 Regentesse- oefenavond haptonomie 19.30 uur 

laan 21, te opgave en info : 033- ook op: 
Amersfoort 4638817 (opl. Peter 16/3; 

Zwiers) 18/5 
28 Stadskasteel conferentieavond 19.30 uur 

Oudaen te (zie VC) 
Utrecht 

MAART 
24 Stadskasteel conferentieavond (zie 19.30 uur 

Oudaen te VC) 
Utrecht 

APRIL 
21 Stadskasteel contactavond: ethiek le-

Oudaen te venskunst (zie CC) 
Utrecht 

MEI 
29 Stadskasteel workshop info. 

Oudaen te volgt. 
Utrecht 
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(advertentie) 

Opening Academiejaar 1998-1999 
Academie voor Haptonomie en Kinesionomie 

op 8 oktober 1998 

Voor het eerst in haar geschiedenis zal het Academiejaar van de Aca
dem ie voor Haptonomie officieel geopend worden. Deze avond wordt 
opgeluisterd met een 

GastcoUege van Dorus Ger ritse:fOverTederheid' 

Dorus komt via een heldere en herkenbare ana lyse van teder gedrag tot een beschrij
ving van de gemoedsaandoen ing 'tederheid '. Kernwoorden hierbi j zijn kwetsbaarheid, 
gedrag van de vertederde en vertederende, bevestiging, aanraking, ontvangen en accep
tatie. IGij zult u naaste liefhebben als uzelf', is volgens Dorus Gerritse een gebod lot 
veinzen, tot komedie. In deze lezing vertelt hij op een boeiende wijze dat tederheid een 
gemoedsaandoening is die niet te commanderen of te imiteren valt. 

Dorus Gerritse is een bekend persoon in de wereld van haptonomie en de Academie. 
Hij iS schrijver van het boek: 'de termen haptonomie en haptotherapie', dat vanwege 
het begrijpelijk taalgebruik en de bijzondere helderheid geprezen wordt. 

Datum: donderdagavond 8 oktober 1998 
Plaats: Collegezaal van de Academie voor Haptonomie & Kinesionomie, Jan Lig. 

thartlaan 1,3941 BG Doorn . 
Aanvang: 19.30 uur. Vanaf 19.00 staat de koffie voor u klaar. 

Na afloop is er uitgebreide mogelijkheid tot discussie en napraten. Aan deelname zijn 
geen kosten verbonden. Wel verzoeken we u dringend - wanneer u dit college wilt 
bijwonen -onderstaande bon in te vullen. Plaatsing geschiedt in volgorde van aan meI· 
ding. 

AANMELDINGSBON 
Ik ben aanwezig bij het gastcollege lOver Tederheid ' van Dorus Gerritse op 8 oktober. 

Naam en roepnaam: ... ..................................................................................................... . 

Adres: ........... . . ................................................ Tel: .. .......................... .................... .. 

PC en woonplaats: .... .... ............... ........... .......... ...... ................................... .......... ......... . 

Datum: ........ ........... .. ............. ........... ........ ...... ..... ...... .. ................................ ........ . . 

Handtekening: ................................ ............... .................. .......... ........... ....................... . 

Deze bon kunt u in een enveloppe zonder postzegel opsturen naar: Academie voor Haptonomie, 
Antwoordnummer 2326, 3940 WH Doorn . 

Academie voor Haptonomie en Kinesionomie 
Jan Ligthart laan 1, 3941 BG Doorn, tel 0343-515178; fax: 0343-5 18158 
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

~ 
Aanmeld ingsformul ier' 

Naam 

Adres 

Postcode 

Tel. werk 

Plaats: 

Privé: 

Vrouw I man 

Geb. datum: 

Meld zich aan als: 

o lid (Een voltooide alfa-opleiding of een daaraan gelijk
waardige opleiding, of als student ingeschreven bij 
een opleiding haptonomie.) 

o belangstellend lid (Mensen of rechtspersonen, die zich als zodanig aan· 
melden bij het bestuur.) 

Huidig beroep 

: dienstverband/zelfstandig/groepspraktijk 

Gevolgde beroepsopleiding(en): 

Gevolgde opleiding(en) in de haptonomie 
Basisopleiding Haptonomie : Ja / Nee 
Indien ja, welke opleiding 
In welk jaar heeft u dit afgerond: 19 .. 

Opleiding tot haptotherapeut : Ja / Nee 
Indien ja, welke opleiding 
In welk jaar heeft u dit afgerond : 19 .. 

Van welke beroepsorganisatie(s) bent u lid: 

De kosten van het lidmaatschap zi jn inclusief toezending van het tijd
schrift en bedragen fI50,- voor 1998. (Onder voorbehoud) Wilt u met be
talen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt. 
Datum: Handtekening: 

3) Dit (onnulier kunt u opsturm naar: Secretariaat NVJ-/, De Otter 29,74 14 HZ, Deven
ter. Voor een proefexemplaar van Haptonomisch C01ltact kUilt IJ bellen met [ .E.Ram, 

tel: 035-6234355. 
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de com
municatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnte
resseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin. 

Zij is nadrukkelijk géén beroepsvereniging. Aan het lidmaatschap kunnen 
geen rechten worden ontleend t.a.v. welke beroepsuitoefening dan ook op 
het terrein van de haptonomie. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels samen
komst in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en gegevens
uitwisseling; 

b. het bevorderen van de onderlinge communicatie middels woord, beeld 
en geschrift; 

c. het onderhouden van contacten met instellingen die van belang zijn 
voor het bevorderen van de kennis van en de bekendheid met de 
haptonomie. 

De vereniging kent: 

a. gewone leden, met tenminste een basisopleiding in de haptonomische 
beginselen en fenomenen; 

b. aspirant-leden, d.w.z. mensen die als student zijn ingeschreven bij een 
opleiding als boven; 

c. belangstellende leden, d.w.z. mensen of rechtspersonen die zich als 
zodanig aanmelden bij het bestuur. 

De vereniging kent drie commissies: 

a. De Voorbereidingscommissie organiseert lezingen en workshops in het 
kader van uitwisseling en visie ontwikkeling. Contactpersoon: lngrid 
Moonen, tel: 040-2120186 

b. De Contactcommissie wH randvoorwaarden scheppen ter bevordering 
van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contact
persoon: Else Keizer, tel: 075-6426782 

c. De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen. 

De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de com
missies als bestuursleden naast een dagelijks bestuur. Contactpersoon van 
het bestuur is Esther Snijder, tel. 020-6710761. Voor financiële zaken kunt 
u contact opnemen met de penningmeester Els Boon, tel: 020-683 1087 

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de 
toezending van Haptonomisch Contact bedragen f150,- per jaar. De toe
gang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. Voor workshops e.d. 
wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. 

Alle correspondentie die niet te maken heeft met het tijdschrift, w.o. 
adreswijzigingen en aanmeldingen voor het lidmaatschap, opsturen 
naar: Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

De Otter 29; 7414 HZ Deventer; Tel. 0570-643875 
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