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Namens de redactie 

Na een beleidsdag van de redactiecommissie met de redactie-adviesraad, 
zei ik: I/Misschien moeten wij in 'Namens de redactie' aandacht besteden 
aan wat wij vandaag besproken hebben." "Wil jij de 'Namens de redactie' 
dan schrijven, Ellen," zei lngrid. IIJa, natuurlijk," zei ik. Ik had vier dagen X 
voor die beleidsdag tenslotte al mijn eerste redactievergadering bijge
woond. 
Het zal u niet verbazen dat de zes redactieleden en de 3 leden van de redac
tie-adviesraad niet exact hetzelfde gevoel hadden bij de verschillende be
leids-uitgangspunten die zijn besproken. Toch zijn wij min of meer op één 
lijn uitgekomen. 
Wij vinden het belangrijk dat de redactiecommissie moreel onafhankelijk 
is, en willen He een platform laten zijn waar de haptonomie van alle kan
ten wordt belicht en waar wordt gediscussieerd over verschillende zienswi j
zen en stromingen. Door allerlei geluiden te laten horen zowel uit het hap
tonomisch werkveld, als van de opleidingen, willen wij de discussie aan
zwengelen. Ook willen wij meer aandacht gaan besteden aan haptonomie 
in niet-therapeutische toepassingen, bijvoorbeeld in het onderwijs of het 
bedrijfsleven. Onveranderd blijft vanzelfsprekend dat verenigingsnieuws 
en verslagen van verenigingsbijeenkomsten worden gepubliceerd. 
Discussie ontstaat alleen bij contact. Contact tussen een tijdschrift en haar 
lezers is er pas als de lezers in beweging komen. 
Als bovenstaande uitgangspunten u tegenstaan, laat het ons weten. Maar 
laat het ons ook weten als ze u aanspreken. En bovenal, laat ons weten wat 
u vindt van hoe het gaat met haptonomie in ons dagelijks leven, waar u 
zich ongerust over maakt of wat u juist vertrouwen geeft in de toekomst. 
Vindt u dat de opleidingen de goede weg volgen, of stellen ze de verkeerde 
prioriteiten? Hoe wilt u dat er met het gedachtengoed van de haptonomie 
wordt omgegaan? 
Wat vindt u? Wij willen graag weten wat u vindt. Laat u het ons weten? 

Ellen Vunderink 
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Een vraag ... die tot een verhaal 
leidde: Waffy 

Arno Tromp (haptotherapeut) 

De aanleiding tot het schri jven van dit verhaal over het hondje Waffy was 
een gesprek dat ik met mijn cliënte Renske had over de verhoudingen in 
haar ouderlijk gezin. De positie die zij daar innam, was die van een hondje 
dat elke keer braaf 'opzat' naast de tafel, steeds vol verwachting omhoogkij
kend of er niet een stukje vlees of een afgekloven botje naar haar toegewor
pen zou worden. Maar telkens kwam er niets. Renske deed elke keer weer 
haar best om iets te krijgen van de ander. Zo ging dat en gaat dat in zekere 
zin nog steeds tussen haar en haar moeder. 

Mij intrigeerde de vraag wat haar er toe dreef om, ook na jaren nog, energie 
te steken in iets waar ze niet wezenlijk mee opschoot. Hoe ging ze dan om 
met haar verlangen? En met de teleurstellingen? Daar vroeg ik Renske naar. 
Die vraag had ik wellicht toen niet moeten stellen. Ik merkte dat ze er niet 
mee uit de voeten kon; niet in staat was te doorgronden wat haar bewoog. 
En als ik die vraag nu eens aan mezelf stel. Ik ben de therapeut van Renske, 
maar ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf ook moeite heb met deze dingen. 
Ben ik in mijn houding en gedrag ongevoelig voor de invloed van ande· 
ren? Kan ik toch bij mezelf blijven als ik me geremd voel? Het antwoord 
weet ik wel: nee, lang niet altijd. Ik wil ook graag gezien en bevestigd wor
den, ook al weet ik dat het er in sommige gevallen niet in zit. Steeds weer 
word ik eraan herinnerd dat ik een kind van mijn ouders ben en me op de 
een of andere manier p looi naar wat ik zo goed ken. Ik heb me moeten aan
passen en aanpassen doe ik ook nu nog vaak. Als ik in de gaten krijg dat ik 
mezelf daarmee geweld aan doel ben ik al weer een stap verder. Om daar 
voor uit te komen, als therapeut, vind ik niet zo gemakkelijk. 

Door bij dit alles stil te staan besef ik hoe moeilijk de vraag was die ik Ren
ske stelde. Had ik hem misschien toch niet moeten stellen? Maar toen 
kwam ze met het verhaal over Walfy. Renske is iemand die graag schrijft, 
onder andere ook gedichten over andere nare ervaringen uit het verleden. 
Ze heeft in het verhaal over Waffy haar manier gevonden om met mijn 
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vraag verder te kunnen. Toen ze, op mijn voorstel, overwoog om met het 
verhaal naar buiten te komen vroeg ze zich af: kies ik nu weer voor de 
slachtofferrol? Ik heb toen tegen haar gezegd: "Maar je bent ook slachtoffer 
van je verleden en het is normaal dat je aandacht vraagt voor je leed, dat je 
er uiting aan geeft, het een plek mag geven." Voor haar is het een van de 
eerste stappen om er mee naar buiten te treden en het niet meer in de doof
pot te stoppen. Ze riskeert nogmaals de afwijzing van haar familie . Want 
het gaat over haar! Maar ze heeft ook ervaren dat ze tot nu toe alle stormen 
heeft weten te doorstaan. 

In de hoek van de bijkeuken tussen de wasmachine en het toilet staat een 
levensgrote rieten mand bekleed met een warm rood kleed. Wanda, de 
herdershond, heeft een nest puppy's. Vijf kleine balletjes lopen op wagge
lende pootjes door het rode terrein. Na een poosje kruipen ze moe tegen 
hun moeder aan en drinken ze hun buikjes vol. Vier kruipen tegen Wan
da's warme buik, maar één wiebelt moeizaam naar voren en gaat vlak naast 
de kop van haar moeder liggen slapen. Wanda kijkt verbaasd op. Geeft de 
kleine losloper een duwtje en legt duf haar kop weer neer. 

De volgende dag gaat Willem, de baas van Wanda en getrouwd met Wiesje, 
direct naar de bijkeuken om bij Wanda en haar puppy's te kijken. Zodra hij 
de bijkeuken binnen komt, ziet hij het al! Wanda ligt dood in haar mand. 
Vier puppy's piepen verward. Eén staat naast de kop van haar moeder met 
zijn kopje een beetje scheef smekend blafgeluidjes te maken. 'Wies je, ' brult 
Willem door het huis, 'Wanda is dood!' 
Wmem zucht: 'Ik zal haar wel begraven achter in de tuin.' Zodra Wanda 
begraven is en de mand schoon gemaakt, mogen de puppy's weer in de 
mand. Piepend lopen ze rond. Eén puppy gaat in een hoekje liggen kijken. 
'Dit kan zo niet, , zegt Willem. 
Hij denkt even na, loopt weg en komt terug met een knuffelhond en een 
lamp. De knuffel zet hij in de mand neer en de lamp hangt hij er boven. 
Die verspreidt al snel een lekkere warmte. AI gauw hebben vier puppy's 
hun vervangmoeder gevonden en kruipen ze er tevreden tegen aan. 
De puppy in de hoek van de mand waggelt er naar toe, ruikt even en loopt 
naar de rand van de mand. Vragend kijkt ze van de mand naar Wiesje, die 
in haar rode duster gekleed, de tafel dekt. De puppy kruipt over de rand 

I ) Dit is een verkorte versie van het origineel. 
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van de mand en is naast haar stoel gaan zitten en kijkt haar smekend aan. 
'Wat doe jij hier nou, ' zegt ze verstoord en brengt de puppy terug naar de 
mand. 
Maar wat ze die dag ook doet, telkens kl imt de puppy uit de mand en zoekt 
haar op. Dagenlang gaat het zo. Terwijl de anderen spelen en al snel uit 
hun bakjes kunnen eten en drinken, maakt die er een knoeiboel van en 
gaat naast Wiesje's stoel zitten. Smekend kijkt zij haar aan, bedelend om 
aandacht en zo mogelijk een klein piepstukje lekkers. Niks krijgt ze. 
Meestal loopt ze Wiesje achterna. Als het vrouwtje zit, gaat Waffy altijd 
naast haar stoel zitte n en kijkt zonder onderbreken smekend naar haar. 
De andere puppy's gaan aan de andere kant zitten. Keffen even, maar als ze 
niks krijgen, rennen ze elkaar weer achterna. 
'Ik geef haar niks, hoor' zegt Wiesje tegen WilIem, 'dan leert ze het va nzelf 
af en gaat ze naar de anderen toe.' Zo gaan weken voorbij . 

Willem heeft een advertentie in de krant gezet met de vraag wie er een 
puppy wil kopen. Er komen verschillende mensen op af. Ze ki jken geen 
van allen naar Waffy. Ze vragen niet naar haar. Waffy blijft zo angstig ach
ter Wiesje staan, dat ze denken, dat die puppy bij ons blijft. Ook als Wiesje 
hen zegt, dat dat niet zo is . Toch kiezen ze niet voor Waffy. 'Zou er nu nie
mand meer komen? ' vraagt Wiesje zich af. 'Nou, dan houden we Waffy 
toch, ' vindt Willem. 'Nee! Nee! Ik wil haar niet houden! Ik wil een volwas
sen hond.' Willem zucht. 
Een paar dagen later rinkelt de telefoon. Willem neemt hem op. 'Ja, we 
hebben er nog één.' Na een kwartier komt een grote auto de straat in rijden 
en stopt voor hun deur. Er stapt een man uit met een pet op, die het meis
je, dat uitstapt, een hand geeft. 
Willem laat hen snel binnen en zegt: 'De puppy is in de kamer. Ga maar 
gauw kijken.' Het m eisje reageert niet. 'Saskia is doof, daarom doet ze het 
niet: legt de man sn el uit als hij het verbaasde gezicht van Wi llem ziet. 
'Dat is hem,' zegt Wiesje. De man met de pet gebaart met zijn handen en 
wijst naar Waffy. 

En dan gebeurt het! Waffy, die anders nooit op bezoekers reageert, kijkt 
naar Saskia. Zij houdt haar kopje een beetje scheef en kijkt haar scherp aan . 
Saskia houdt haar hoofd ook een beetje scheef en kijkt Waffy aan. Lang
zaam loopt ze naar Waffy toe. De mond ploft Wiesje open als ze ziet, dat 
Waffy naar het meisje toe loopt. Aarzelend steekt Saskia haar hand naar 
Waffy uit. Waffy gromt een beetje. Het meis je gebaart naar haar vader. 'Zo: 
zegt Wi1lem verbaasd, 'die heeft een vriendje gemaakt. Wat vroeg ze nu?' 
'Hoe de puppy heet,' zegt de man. (Sorry, ik heet j an van der Klam .' 
' Ik ben Willem: zegt Willem 'en de puppy heet Waffy.' 
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Als Saskia haar handen uitsteekt, loopt Waffy er in en laat zich door haar 
pakken. Glunderend met de hond tegen zich aan gedrukt neemt Saskia 
Waffy mee naar huis. 

Waffy's nieuwe thuis is een groot laag huis met een rieten dak. In een hoek 
van de keuken staat een mand met een mooi rood kleed voor haar klaar. Ze 
woont nu bij Saskia, haar vader en moeder en haar kleine broertje Arnold. 
Iedereen is reuze blij met Waffy. Ze willen haar allemaal aaien, maar dan 
duikt Waffy in elkaar en begint te grommen en te trillen. Alleen Saskia mag 
haar een beetje aaien. Zij wil wel spelen, maar ze mogen haar niet aanra
ken. 'Wat vreemd,' zegt Willy, Saskia's moeder. 'Och,' zegt Jan, 'ze moet 
nog even wennen moet je maar rekenen.' 
De volgende ochtend rent Saskia naar beneden. Ze kijkt verbaasd op als 
Waffy voor de deur op het matje ligt en haar met verdrietige ogen aan 
kijkt. 

De eerste dagen blijft Waffy binnen om aan het huis en Saskia te wennen. 
Met Saskia is Waffy de beste vriendjes. Arnold is nog te klein. Waffy jankt 's 
nachts niet meer zo. Zij eet nog altijd heel weinig en wil niet in haar mand 
slapen, maar op de mat voor de deur. En als Saskia er niet is, kijkt ze er treu
rig naar. 

Het is maandag en Saskia moet weer naar school. 'Mag Waffy mee,' vraagt 
ze haar moeder. 'Nee meid, dat kan nog niet. Misschien later, goed? Geef 
haar maar een knuffel en dan maar snel, want de taxi zal zo wel komen, 
denk ik.' 'Mag Waffy mij uitzwaaien]! 'Best.' Toet! Toet! Daar is de taxi al. 
Waffy loopt naar buiten en wringt zich tussen de spijlen van het hek door 
en rent de straat op. Willy zwaait naar haar dochter. Dan wil ze Waffy pak
ken, maar die is haar te vlug af en al gauw is ze het beestje kwijt. Waffy rent 
door de deftige straten, steekt een drukke straatweg over, rent door de 
straat met winkels en rent door de andere straten door naar een tuintje en 
loopt hijgend door een hondeluikje. Hij gaat naast de stoel liggen en kijkt 
smekend omhoog naar de rode duster, die over de stoel ligt. 

Als Saskia thuiskomt, hoort ze, dat Waffy is weggelopen. 'Mama' gebaart 
ze, 'hebben jullie ook bij meneer Willem en mevrouw Wiesje gevraagd?' 
'Nee/ antwoordt haar moeder verwonderd, 'wat een goed idee.' Zodra haar 
vader thuis is, gaan ze met zijn allen in de auto naar Willem en Wiesje. 
Saskia belt aan. 
Willem, die in de garage aan het werk was, loopt het huis in en roept een 
paar tellen later: 'Komt u maar kijken.' Jan gebaart naar Saskia, dat ze naar 
binnen mag gaan. 
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Saskia rent naar binnen en daar ligt Waffy naast de stoel van Wiesje vra· 
gend naar boven te kijken. Net zoals ze anders deed. Wiesje zegt: 'Gek, ik 
geef het beest nooit wat en zeg nooit wat tegen haar om het haar af te leren 
en toch vond ik het deze week maar kaal, dat ze er niet was.' 

Weer thuis gaat Saskia met Waffy naast zich op de grond zitten. 'Papa, 
waarom wil Waffy nooit in haar mand slapen? En hoe komt het, dat ze zo 
weinig eet? Vindt ze ons dan niet lief? Vindt ze mij niet lief?' Saskia moet 
er bijna van huilen . 'Weet je wat? We wachten nog een week en als het dan 
nog niet over is, vragen we oom joost, die is dierenarts en die weet het vast 
wel, goed?' 'Oké,' gebaart Saskia terug. 

Elke keer als Saskia naar school is en Willy de deur maar even open laat 
staan, glipt Waffy door het kiertje. Ze rent regelrecht naar Wiesje en gaat 
naast haar stoel liggen. Elke keer krijgt ze niks en elke keer haalt Jan haar 
met Saskia weer op. 'Mama, mama, nu is Waffy weer weg!' 'Kom maar,' 
gebaart jan, 'we gaan haar ophalen en we gaan direct door naar oornjoost.' 
Met z'n allen halen ze Waffy weer op. 
Huilend rent Saskia naar oom joost. Ze rent het huis door naar de spreekka· 
mer, waar oom joost achter de komputer zit te werken. 'Hé, meiske,' ge
baart hij, 'wat is er?' Verdrietig vertelt Saskia met haar handen, dat Waffy 
de liefste hond is van de hele wereld, maar dat hij zo raar doet en steeds 
weg loopt. 
'Wat doet hij dan,' vraagt oom Joost. Saskia vertelt het. Oom Joost loopt 
naar de auto. Joost doet de klep open. 'Zo meisj e,' zegt hij rustig, ' jij doet 
dus raar.' Hij blijft rustig tegen Waffy zitten praten . Na een poosje vraagt 
hij: 'Mag ik jou wel even aanraken?' Waffy reageert niet. Dan vraagt oom 
Joost het met geba ren. Het is net alsof Waffy dat herkent. Rustig brengt 
oom Joost zijn hand naar Waffy. Die kijkt steeds gemener en begint hard te 
blaffen. Zij trilt helemaal. 'Rustig maar, rustig maar,' zegt oom joost, lik 
doe je geen pijn! Ik vindt je een hele brave hond. Ik doe je geen pijn.' 

Even later belt Oom Joost met Willem. Hij vraagt: 'Wat is er met Waffy ge
beurd? Hoe deed zij bij u?' Willem vertelt alles. 'Wat voor kleur had het 
kleed in de mand,' vraagt oom joost. IRaad .' IEn,' wil oom joost weten, 
'welke kleur had de jurk van Wies je?' 
IWiesje heeft 's morgens vroeg altijd haar duster aan! Die is ook rood! Zou 
dat er mee te maken kunnen hebben, dokter?' 'Ik weet genoeg. Hartelijk 
bedankt.' 

Oom joost loopt naar de kamer. Saskia rent naar hem toe en vraagt: 'oom 
Joost, weet je het al?' ' Ik denk het wel,' gebaart oom Joost. Hij gaat tegen
over Saskia bij de tafel zitten. Rustig gebaart hij , dat Waffy heel veel liefde 
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nodig had als puppy, maar die niet kreeg en dat Wiesje het ook niet gaf en 
dat zij daarom zo vreselijk bang is, als iemand haar aanraakt. Zij wacht nog 
steeds op aandacht en lekkers van Wies je, omdat die die ochtend dezelfde 
kleur duster aan had dan het kleed in haar mand. 
'Vindt zij mij niet lief: vraagt Saskia met haar handen. 'Jazeker wel! Jij bent 
haar speciale vriendje.' 

Elke dag gaat oom Joost op de grond zi tten en praat hij tegen Waffy. Elke 
dag komt hij een stukje dichter bij haar zitten. Net zolang tot hij vlak naast 
haar zit. En elke keer aait hij haar even en steeds een beetje langer. Waffy 
trilt van angst en wantrouwen} maar laat het toch toe! Ze is in de war ge
maakt door die doortastendheid en getroffen door die rustige stem. Ze 
wantrouwt het noch wel, maar toch geniet ze van het aaien! 

Daarna leert oom Joost Waffy, dat aaien en stoeien met Saskia leuk is. Na 
een paar weken gaat dat hardstikke fijn. Saskia en Waffy hebben de groot
ste lol. 
'Heb maar geduld met haar. Het komt wel, denk ik. Wees jij maar lief voor 
haar. Als ze dit kan, krijgt ze de test.' 'Wat voor test, oom Joost?' 10at zeg 
ik je dan wel/ plaagt hij, Itot morgen.' 

De volgende weken zijn voor Waffy heel moeilijk. Ze durft het bijna niet 
goed te vinden, dat Jan en Willy haar aaien en met haar spelen. Maar ze 
oefenen elke dag met haar en uiteindelijk lukt het Waffy dan toch. 

'Zaterdag: gebaart oom Joost op een dag, 'krijgt Waffy haar test. Ik denk, 
dat ze het wel kan.' 'Hoe gaat dat, oom Joost: vraagt Saskia. Oom Joost 
vertelt het haar. 'Goed: gebaart Saskia en zoals altijd speelt Waffy met 
haar wriemelende handen. 

Die zaterdag neemt oom Joost Saskia en Waffy mee naar het park. Hij 
neemt de mand en haar etensbak mee. In de mand, die een hele poos leeg 
is geweest, ligt nu een nieuw blauw kleed. In het park zijn ook Wiesje en 
Willem met de mand met het rode kleed. Oom Joost vraagt of Wiesje aan 
de ene kant op het grasveld wil gaan zitten met de mand naast haar en Sas
kia aan de andere kant. Oom Joost neemt Waffy mee naar de midden. Rus
tig aait hij Waffy over haar kop en praat rustig tegen haar. 
Even stoeit hij met haar. Dan laat hij haar alleen. Waffy kijkt hem angstig 
na. Zij kijkt verbaasd om zich heen. Zowel Wiesje als Saskia doen niks. 
Waffy doet haar kop scheef en kijkt beide kanten op. Dan .. dan gaat ze 
staan en loopt naar Wiesje! 
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Saskia ziet het en gaat huilend en snikkend voorover zitten. Waffy gaat 
naast Wiesje zitten en kijkt haar smekend aan. Maar er komt niks! Geen 
aandacht! Geen lekkers! 
Waffy gaat weer staan, kijkt nog één keer om, blaft een keer en loopt naar 
Saskia. Ze drukt haar neus in Saskia's haar en kijkt haar smekend aan. 'Waf
fy! 'gebaart Saskia verwonderd en hardstikke blij . Pijlsnel omarmt ze haar. 
Samen stoeien ze uitgelaten . 
Na een poosje loopt Waffy bij Saskia vandaan en loopt naar de bak met 
brokken. Snel eet ze alles keurig netjes op. Dan loopt ze naar Saskia, pakt 
heel voorzichtig haar jas en brengt haar naar de mand met het blauwe 
kleed. Zi j ki jkt Saskia smekend aan . 
Saskia begrijpt het. Ze gaat in de mand zitten en met een diepe zucht gaat 
Waffy op haar schoot zitten. 

R.L.M. de Boer 
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De verdunning van de 
haptotherapie 

Dorus Gerri!se 

Het probleem 
Zeer tot mijn sp ij t groeit in mij het vermoeden, welhaast de overtuiging, 
dat onder de naam haptotherapie vaak een mager aftreksel wordt geboden 
van hetgeen zij ooit geweest is. Daar ga ik hier over schrijven. De zaak is 
voor mij te belangrijk om er over te zwijgen. 

In de vijftiger en zestiger jaren 
In de vijftiger jaren leerde ik op de collegebanken te Nijmegen Frans Veld
man kennen als een buitengewoon leergierig man met een scherp waarne
mingsvermogen. Enkele jaren later demonstreerde hij aan mijn lijf een 
therapie die door hem was ontwikkeld. Hij noemde die therapie toen nog 
psycho-tactiele-therapie, een naam die hem door de psychiater mevrouw 
Or. Anna Terruwe was aangereikt. De theoret ische fundamenten daarvan 
had hij mede ontwikkeld met door hem verworven inzichten van de Nij
meegse profesoren Calon en Buytendijk, van de genoemde Dr. Terruwe, en 
van auteurs als Merleau-Ponty en Binswanger. Het practisch handelen was 
sterk beïnvloed door de AtemheiLkl/llstvanjohannes Ludwig Schmitt, via de 
Duitse Heilpraktiker Dr. Glaser, met wie Veldman toen samenwerkte. Veld
man ging cursussen geven in deze therapie en vroeg mij om op die cursus
sen theorie te doceren. 

Het effect van zij" therapie 
Bijna veertig jaar geleden dus ben ik drie of vier keer door Frans Veldman 
behandeld. Het resultaat was grandioos. 
Woorden werden er ti jdens de therapie nauwelijks gebruikt. Veldman gaf 
maar één instructie: tijdens het aangeraakt worden moest ik bij hem zijn 
en niet van hem weglopen. Die uitdrukking ging ik begrijpen doordat 
Veldman zag wanneer ik mij innerlijk van zijn aanraking terug trok. Dan 
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zei hij dat ik van hem wegliep, en zo ging ik mijn weglopen ontdekken en 
de woorden begrijpen . 
Zijn aanraken was niet altijd zachtzinnig. Veldman drukte op plekjes van 
mijn lichaam waar de druk van zijn hand pijnlijk was. Maar die pijn ver
dween zodra ik bij hem bleef en vanuit mijn innerlijk de pijn omvatte, 
voelend omvatte. Als ik innerlijk wegvluchtte van de pijn werd ze alleen 
maar erger. Even merkwaardig was een ander effect: dat ik vanzelf dieper 
adem haalde als ik de pijn omvatte en mij ook bevrijd voelde van span
ningen die ik tot dan toe nooit gevoeld had. Veldman wist telkens plekjes 
te vinden waar de druk van zijn hand steeds pijnlijker werd. Bijzonder 
pijnlijk was zijn knijpen in mijn Achillespees. Maar ik wist bij die pijn te 
komen en haar te omvatten en exact op hetzelfde moment ging er een 
machtige, weldadige golf van ontspanning door mij heen. 
Toen ik van de behandelingstafel opstond voelde ik mij herboren. Nu pas 
herkende ik hoeveel gespannenheid er in mij was geweest. Verlost daarvan 
zag ik een andere wereld dan tevoren. Zonder overdrijving kan ik zeggen 
dat nu alle mensen en dingen om mij heen aangenaam voor mij waren; 
warmte voor mij hadden; een toestand die ik mij herinnerde vanuit mijn 
vroegste jeugd. Ik voelde mij nu als degene die ik altijd had willen zijn. Nu 
pas ontdekte ik dat ik vóór de behandeling allerhand angsten en angst jes 
had; dat ik die genegeerd had en een pantsertje had opgebouwd naar bui
ten toe. Nu was dat radicaal verdwenen. Werkelijk radicaal. Ik onderkende 
mijn studiedrift ook als een tot dan toe verhulde poging om mijn verbor
gen angsten te overwinnen. 
Nog dagen lang voelde ik plekjes van mijn lichaam die door Veldman wa
ren aangeraakt. Nog dagenlang voelde ik als het ware zijn hand. (Een erva
ring die gedeeld wordt door meerdere mensen die door Veldman zij n be
handeld en die ik ook zag meegedeeld in een nummer van Haptonomisch 
Contact.) Deze toestand ebde weg naarmate de behandeling verder in het 
verleden kwam te liggen. Maar ik had een les geleerd voor het leven. Ik 
voelde en wist mij nu op een ander spoor staan van waaruit ik voortaan 
allerhand fouten in mijn gedrag zou gaan onderkennen. Gedragingen 
waarmee ik mijzelf geweld aandeed en gedragingen waarbij ik de ander 
passeerde en daarmee mijzelf. De behandeling was een les van zodanige 
importantie dat ik Veldmans vinding juichend adoreerde. 

Doel en aard van deze therapie 
In Veldmans oog was en is het doel van deze therapie spanningen weg te 
nemen die het gevolg zi jn van een effectieve instelling. Spanningen van 
lichamelijke en tegelijk van psychische aard . Door het wegnemen van die 
spanningen ervaart de cliënt zijn authentieke gevoel. 
Het is niet ondenkbaar dat menigeen denkt: is dat dan alles? Gaat het in de 
haptotherapie alleen maar om het verlossen van de effectieve instelling? 
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Kan of mag de haptotherapie de cliënt ook niet verlossen van zijn stotte
ren? van zijn gevoel van eenzaamheid? van zi jn migraine? van zijn angst 
voor mensen? van zijn slapeloosheid? van zijn gebrek aan arbeidsvreugde? 
van zijn gebrek aan levensvreugde? van de maagpijn waarvoor de internist 
geen oplossing bood? van zijn duizeligheid na het overlijden van de part
ner? van zijn angst voor sexualiteit? van zijn panische zorg voor zijn kin
deren? van zi jn angsten voor de toekomst? van zi jn dwangmatige eetnei
ging? van anorexia nervosa? van zijn dwangmatige drift tot bezit en bezits
vermeerdering? van zi jn gehechtheid aan geld? van zijn behoefte aan sta
tus? van zi jn grote kwetsbaarheid? van bepaalde depressies? 
Jawel, dat kan een goede haptotherapie in veel gevallen zeer goed, name
lijk als de klacht voortkomt uit een verkramping in effectiviteit: als de stot
teraar stottert omdat hij effectief zi jn articuleren wil sturen en daarmee zijn 
eigen spontaniteit voor de voeten loopt (wat doorgaans de oorzaak van het 
stotteren is); als de gevoelens van eenzaamheid een gevolg zijn van onder 
effectiviteit gesmoorde affectiviteit (wat doorgaans het geval is); als de mi
graine het gevolg is van een effectief negeren van de affectivi teit in de loop 
van de dag (bi jvoorbeeld het negeren van droefheid, van gevoelens van 
teleurstelling of ergernis). De dwangmatigheid waarmee de anorexia pati
ent voedsel negeert en zelfs de honger niet meer voelt is een diep gewortel
de effectiviteit die haar afhoudt van oorspronkelijke lusten, welke omstan
digheid ook die dwangmatigheid in haar deed ontstaan. En depressies zijn 
vaak het gevolg van het effectief wegdrukken van droefheid en tranen; wie 
kan schreien krijgt deze depressie niet. Enzovoort. De haptotherapie brengt 
de cliënt terug naar zijn voelen, naar zi jn oorspronkelijke voelen door de 
effectieve spanning die dat oorspronkelijke voelen beknelt op te heffen. De 
portee van de hapthotherapie en de juistheid van Veldmans formulering 
krijgen we pas in het zicht als we de aard, de breedte en de diepte van de 
affect smorende effectiviteit onderkennen. De klager van daarnet, de klager 
die zei: 'Is dat dan alles? gaat het in de haptotherapie alleen maar om het 
verlossen van de effectieve instelling?' , die klager heeft kennelijk aard, 
breedte en diepte van de bedoelde effectiviteit niet in de gaten. Wellicht 
verwart hij de betekenis van deze 'vakterm' effectiviteit (die Veldman ont
leende aan het werk van de psychiater Terruwe) met de betekenis dat het 
woord 'effectief' heeft in de omgangstaal. 

Hoe werkt deze therapie? Door de cliënt diens gespannenheid te laten voe
len en tegelijk weg te nemen. Dat laten voelen van spanningen heette toen 
belasten, dat was druk uitoefenen op plaatsen waar het lichaam gespan
nenheid vertoonde. Dat was vaak pijnlijk; soms heel pijnlijk. En die ge
spannenheid werd weggenomen doordat de therapeut via bevestigend 
aanwezig zijn via zi jn aanraking de cliënt in staat stelde om die belasting 
samen met de spanning weg te nemen. Door dit belasten en bevestigen 
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ging de cliënt affectief steeds meer open, voor de haptotherapeut en voor 
zichzelf. 

De kwaliteiten van de therapeut 
Een hoge maat van haptonomische uitgroei van de therapeut is bij deze 
therapie conditio sine qua non. De therapeut moet immers de cliënt beves
tigen, authentiek affectief mededelen dat deze als een goed wordt ervaren; 
dat hij mag zijn zoals hij is. Dat veronderstelt dat de therapeut is uitge
groeid tot een hoge maat van gave authentieke affectiviteit . 

Prof. Calon en Dr. Terruwe wezen er desti jds op, dat bij deze therapie nog 
andere kwaliteiten worden verondersteld dan het kunnen bevestigen. Zij 
veronderstelt ook een gevoeligheid voor tal van verschijnselen waarin de 
cliënt diens affectieve toestand in zijn lichaam gestalte geeft, zoals bijvoor
beeld in diens ademhaling en spiertonus. Het gaat daarbij om een gevoelig
heid, niet om een weten daaromtrent. 
Calon: De hond voelt feilloos of zijn baas bang is of gespannen of tevre
den. Dat voelt en ruikt de hond aan minuscule signalen. Ook wij mensen 
zijn in staat zulke signalen te verstaan, zonder de aard van die signalen te 
onderkennen. Je hoeft niet te weten dat adem haling, spiertonus, motoriek, 
mimiek en de geur van zweet bij de herken ning van iemands affectieve 
toestand een rol spelen. Ook zonder te weten kun je voelen dat iemand 
bang is of gespannen of gesloten. Calon wees erop dat de maat van deze 
gevoeligheid verschilt naargelang lichaamstype, kwaliteit van de huid, 
cultuur en geslacht. Door de aard van je lichamelijke sensibiliteit voelt de 
een meer dan de ander, heeft de een meer mensenkennis dan de ander. 
Mensen uit een primitieve cultuur - nog njet cerebraal aangetast - voelen 
in dit opzicht veel meer dan gecerebraliseerde westerlingen. Vrouwen voe
len dit in het algemeen beter dan mannen, met dien verstande, dat vrou
wen weliswaar meer ervaren maar meer moeite hebben dan mannen om 
die signalen te objectiveren, om hun oordeel over de ander te verantwoor
den. 
Gezien de verschillen in deze gevoeligheid, zei Calon, zal niet iedereen een 
goed haptotherapeut kunnen worden. Tevoren kun je aspirant-haptothera
peuten daarop moeilijk selecteren. Ofschoon je in het normale intermense
lijk contact wel kunt voelen wie veel verstaat van andermans toestand en 
wie dat minder verstaat. De selectie van de gegadigden voor de hapto
therapie zal gebaseerd moeten zi jn op de resultaten van de (aspirant-) the
rapeut. (Tot zover Prof.Calon.) 

Van de haptotherapeut wordt dus in elk geval ook verwacht dat hij zo diep 
in zi jn eigen vitale (dierlijke) lichaam is, dat zijn lichaam spontaan reageert 
op de signalen die de cliënt uitzendt. Dat zijn lichaam spontaan reageert 
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op de wijze van ademhalen en de spiertonus van de cliënt. Ook dit berei
ken van deze vita le diepte is een vrucht van bevestiging (bij mensen met 
het geschikte lichaamstype). 

Veldmam opleidelI 
Als je bij Veldman op de behandelingstafellag was hij geniaal. Maar oplei
den kon hij niet. Mijn schoolmeestersoog zag dat hij helemaal geen oplei
ding wist te bieden die aangepast was aan het doel. Hij zei wel dat het hem 
op de eers te plaats ging om de persoonlijke haptonomische uitgroei van de 
haptonoom/haptotherapeut, maar zi jn cursussen waren daarop niet toege
sneden . De vraag hoe laat ik mensen groeien stelde hij wel ten aanzien 
van diegenen die op de behandelingstafellagen, maar niet ten aanzien van 
degenen die als cursist in de zaal zaten. 
Hij hanteerde in grote lijnen het opleidingsmodel dat hijzelf had onder
gaan (op de opleiding tot fysiotherapeut): hij gaf demonstra ties, oefening 
in het nabootsen van hetgeen hij deed, gaf theorie, liet scripties maken en 
nam een examen af. 
Hi j was ook de alwetende leraar, die geen enkele tegenspraak gedoogde. 
Zijn begeleiding van de cursisten bestond uit het aanwijzen van fouten. Hij 
kon de cursisten overladen met opmerkingen over allerhand fouten zodat 
menig cursist gedeukt naar huis ging. Het drong niet tot hem door dat dit 
averechts werkte ten aanzien van hun haptonomische uitgroei. Veldman 
bevestigde de cliënten die bij hem op de behandelingstafe llagen, maar de 
cursisten confronteerde hij al te gretig met hun affectieve defecten. Soms 
zo erg, dat de cursist helemaal de vernieling in ging, hevig transpireerde en 
naar adem snakte. Dan mocht hij de behandelingstafel op, om het een en 
ander weer recht te laten zetten. Vrijwel alle cursisten van Veldman gingen 
dan ook met toegeknepen billen en met het zweet in hun handen naar zijn 
cursus. 
Met deze houding was Veldman in flagrante tegenspraak met zijn preek 
volgens welke je grenzen niet mocht overschrijden. Desondanks: Veldman 
was en is voor mi i een geniaal man met een scherp vermogen om anderen 
waar te nemen. Zijn vermogen tot reflectie, tot reflectie op zijn eigen per
soon en handelen, leek mij beduidend zwakker. 

Over obiectiverell en confro1lteren 
Prof Calon, een van Veldmans en mijn leermeesters, wees alle observeren 
in de psychotherapie falikant af. De observerende blik, zo leerde hij , doet 
de geobserveerde vervreemden van zichzelf. Als de cliën t zich bekeken 
voelt is hij op zijn slechtst. Dan werk je negatief aan zijn genezing. Als je 
cliënten wilt confronteren met hun defecten mag je dat alleen maar doen 
als zij zich door jo u als therapeut zo zeer, zo diep bevestigd voelen, dat 
deze confrontatie hen werkelijk helemaal niet meer deert, maar, integen-
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deel, de aangename band met jou verdiept. En wanneer een cliënt gedeukt 
uit de confrontatie te voorschijn komt, heb je hem ernstig beschadigd. 
Aldus Calon. 
Wanneer twee mensen vertederd zijn door elkaar, kunnen zij elkaar alles 
zeggen, zonder dat een van beiden daarbij dichtklapt. Integendeel, dan 
verhoogt de openheid alleen maar de heerlijke nabijheid. Dan wordt er 
gelachen over eigen angst jes en angsten. Dan wordt er opgebiecht. En elke 
bekentenis voert tot een verinniging van het heerlijke contact. Deze ver
schjjnselen laten zien dat niet alle confrontaties met defecten bedreigend 
hoeven te zi jn. In wezen gaat het hierom: wanneer de cursisten zich als 
mens bevestigd VOELEN ... .in de maat die verlangd wordt door de con
frontatie, is die confrontatie niet bedreigend maar verkwikkend. Deze 
opvatting past helemaal in haptonomie/haptotherapie. 

Vandaag de dag 
Het effect IlU 

Nu en dan hoor ik dat er nog haptotherapeuten zijn die de diepte die Veld
man met zijn therapie nastreefde weten te bereiken of te benaderen. Maar 
al te vaak hoor ik ook andere geluiden: 
- Oh, ik vond het heel fijn hoor, jazeker, zei zi j, maar haar glunder was zo 

kunstmatig en haar presentie zo smalletjes, dat ik wist dat de therapeut 
hier niets wezenlijks bereikt had. 

- Ik had eerlijk gezegd meer baat bij transpersonale therapie. 
- Ik vond het best wel fijn, dat aangeraakt worden. Misschien ga ik nog 

wel eens. 

Heel significant is het, dat ik gediplomeerde haptotherapeuten tegen kom 
die geen hand kunnen geven en niet goed in hun lijf zitten. Zodat ik zeer 
tot mijn spijt de overtuiging meedraag dat er een verdunning is opgetreden 
in het haptotherapeutisch kunnen. Over deze misère gaat dit artikel. 

De duur van de opleiding 
Haptotherapie is een benadering van de mens in de cliënt. Niet van zijn 
huid, maar van hem helemaal. Het is een ontmoeting. En de kwaliteit daar
van wordt fundamenteel bepaald door de maat waarin de therapeut hapto
nomisch is uitgegroeid: vanuit zi jn eigen basis een authentieke affectieve 
openheid heeft. Authentiek dus. 
Er is een tijd geweest dat de aspirant-therapeut een begeleiding van wel 
tien jaren nodig had om te groeien tot die vereiste authentieke affectieve 
openheid. Acht jaar was een vrij normale duur. 
Wat moet je denken van een cursus haptotherapie die maar vier, drie, twee 
of één jaar duurt? Moet zo'n cursus niet afzien van het wezen van Veld
mans haptotherapie? Mag je dat dan nog haptotherapie noemen? 
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Een andere therapie 
Annejan van Minnen ontwikkelde een therapie die zich concentreert op de 
betekenis van de vitale cirkel. De hand van de therapeut constateert in die 
cirkel dat er storingen liggen in de affectieve openheid van de cliënt. Deze 
ontdekking kan een winstpunt betekenen voor de therapeutische diagno
se. 
Maar of je de daarop volgende therapie haptotherapie mag noemen hangt 
af van de vraag of deze therapie werkt met belasting van de psychosomati
sche gespannenheid van het lichaam met een gelijktijdige bevestiging van 
de cliënt in die maat dat hij de belasting kan opvangen en verwerken. 
Is dit niet het geval, dan wordt deze therapie ten onrechte haptotherapie 
genoemd, onverlet de eventuele resultaten van deze therapie. Het feit dat 
er bij ITH-diagnosetherapie (ITH, Instituut voor Toegepaste Haptonomie, 
red.) gebruik wordt gemaakt van een aanraking is onvoldoende reden om 
de therapie haptotherapie te noemen. 

Een significant feit is voor mij de kor te duur van deze cursus die naar mijn 
oordeel geen ruimte biedt om de aspirant.therapeuten te begeleiden tot 
een voor haptotherapie vereiste haptonomische uitgroei. 

Ik juich het toe dat het ITH een therapie ontwikkelt vanuit nieuwe ge
zichtspunten, maar zij zou die therapie een andere naam moeten geven om 
de zaken helder te houden. 
Ik zou het ernstig betreuren wanneer mensen die geïnteresserd zijn in hap· 
totherapie vanwege de faam van Veldman en diens (klassieke) hapto
therapie de cursus bij het ITH gaan volgen. Dan zouden zij misleid zi jn 
door het in mi jn ogen onterecht gebruik van de naam haptotherapie. 

Enkele opmerkingen over het opleiden in haptonomie 
Over het klimaat van de opleiding: de mensen 
Wie wil opleiden in haptonomie/haptotherapie moet zich als eerste vraag 
stellen: hoe laat ik de cursisten groeien in authentieke affectiviteit, zeg 
maar in authentieke liefde. En op die vraag geeft de haptonomie zelf het 
antwoord: door hen te bevestigen. Door hen te laten verkeren in een beves· 
tigend klimaat; door hen te laten verkeren binnen bevestigende relaties 
met de docenten. 

Nog steeds hoor ik van cursisten dat het volgen van een opleiding in hap. 
tonomie/haptotherapie- niet altijd een pretje is. Je wordt er bedreigend 
geconfronteerd met je defecten, je wordt er bedreigend geobserveerd. Ook 
hoor ik dat somm ige opleiders autoritair optreden. 
Het moge zo zijn, dat deze opleiders volstrekt niet de bedoeling hebben om 
bedreigend te zijn, maar in fei te blijken zij het wel te zijn. Dan hapert er 
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toch wat aan hun eigen haptonomische uitgroei en aan hun vermogen tot 
reflectie op zichzelf, aan reflectie op hun eigen grenzen. Misschien is dit 
een gevolg van het voorbeeld dat Veldman gaf bij zijn opleiden. 
Onmiddellijk zeg ik hierbij dat niemand volmaakt is uitgegroeid. Maar van 
een opleider in haptonomie/haptotherapie moet ik verwachten dat hij zijn 
grenzen, zi jn onvermogen, kent en de gevolgen daarvan bij de cursisten 
waarneemt. En wanneer hij negatieve effecten van zijn begrensd·zijn on· 
derkent, zou het in de rede liggen dat hij zich door een voortreffelijke hap
to-collega eens goed laat behandelen om tot een meer authentieke affectie
ve openheid te groeien. 
Elke opleider kan inzien - vanuit diens kennis van de theorie die haptono
mie heet - dat observeren een anti-haptonomische praktijk is en dat de 
haptonomie aan het confronteren van de ander met diens gebreken be· 
paalde voorwaarden stelt. 

De docent die niet zulk bevestigen in zich heeft, moet zich onthouden van 
het confronteren. Hij zou dat eventueel kunnen overlaten aan een collega· 
docent die het bevestigen wel in zijn lijf heeft. Deze procedu re vraagt een 
grote maat van eerlijke, authentieke collegialiteit onder de docenten. 

Over liet klimaat van de opleidillg: de dingen 
Als ik mij een mens-bevestigend klimaat voorstel denk ik ook aan een 
ruimte waarin je je vandaag de dag menswaardig voelt, waarin je je ver
kwikt voelt.. ... aan verse bloemen, aan een zekere rust, aan een zekere stilte, 
aan verzorgd meubilair, aan een hoogpolig tapijt, aan een stoel waarin je 
werkelijk heerlijk kunt zitten. Idioot van mij, niet waar. 
(n ons reguliere onderwijs gaat het er zo niet aan toe. De school is een pak
huis, een stoffige werkplaats, een bedrijf, een rommelboeltje om tureluurs 
bij te worden. Je komt daar ook niet om menswaardig te vertoeven, maar 
om te leren. Het gaat daar niet om het NU, maar om te leren voor LATER. 
(Arme leraren, arme leerlingen en studenten.) Maar een opleiding in hap
tonomie/haptotherapie- moet zich hier niet aan spiegelen . Die moet beter 
voelen en weten. Die moet weten dat het gaat om het HIER en NU. Precies 
zoals thuis. Daar heeft toch ook iedereen zijn bloemen en zijn aangenaam 
meubilair. En als we gasten krijgen gaan we eens goed luchten, ruimen we 
de rommel aan kan t en halen we verse bloemen. 
Neen, ik ben nog niet zo gek dat ik dit, deze menswaardige materiële in
richting, als eerst optie poneer en evenmin als beslist noodzakelijke optie. 
Op de eerste plaats gaat het om de intermenselijke verhoudingen. Maar ik 
wil wel opmerken dat goede, mens·waarderende en mens-respecterende 
verhoudingen toch ook de behoefte laten ontstaan om die in de materie 
uit te drukken. Wie de materiële rommel laat liggen blinkt niet uit in res
pect voor de ander. 
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Enkele opmerkingen over de opleidings-didaktiek 
Veldman gaf demonstraties, oefening in het nabootsen van hetgeen hij 
deed, gaf theorie, liet scripties maken en nam een examen af. Al deze oplei
dingselementen zijn vrij klakkeloos overgenomen uit het reguliere onder
wijs. Daarbij zag hij over het hoofd dat ons reguliere onderwijs niets met 
haptonomie van doen heeft, vaak anti-haptonomisch optreedt en een anti
haptonomische structuur heeft. 

Alle specifieke kwaliteiten waarover een haptotherapeut moet beschikken 
liggen besloten in diens haptonomische uitgroei. Als de cursist werkelijk 
haptonomisch goed is uitgegroeid is zijn intermenselijke omgang met me
de-cursisten en met cliënten vanzelf goed. Ook zijn gesprekscontact is dan 
authentiek. Hij zal kunnen luisteren. Het begeleiden van deze omgang is 
dan hooguit een marginaal gebeuren. 
Om mensen haptonomisch te laten groeien heeft haptonomie/hapto
therapie haar eigen volledig aangepaste fundamentele middel: behandel de 
cursisten tot ze hun eigen diepte hebben ervaren. Behandel ze net zo lang 
tot ze permanent in voldoende diepte zijn afgedaald. De tijd die er wordt 
verlangd om dat te bereiken is nooit vooruit te bepalen. De een heeft een 
veel langere tijd nodig dan de ander. Dit impliceert dat de cursus nooit een 
voor iedereen geldende duur van de cursus kan hanteren. Jan is misschien 
in vijf jaar zo ver, Piet heeft acht jaar nodig, Klaas twaalf en Kees komt er 
nooit. 

(Alleen reeds door deze omstandigheden is een haptonomie-opleiding niet 
in te kaderen in een HBO-structuur. In het HBO moet immers reeds na het 
eerste jaar, bij het propedeutisch examen, worden bepaald of de student 
het diploma binnen de voorgeschreven beschikbare tijd (maximaal vier 
jaar en enkele maanden) zal halen of niet. Zou de student bij een tweede
kans eindexamen worden afgewezen, dan wordt de HBO-instelling fmanci
eel gestraft !) 

Dan is er de techniek van het behandelen die geleerd moet worden maar 
geen techniek is in de alledaagse zin van het woord. Wie goed hapto
nomisch is uitgegroeid heeft vanzelf een goede aanraking. Maar hij zal 
specifieke verschijnselen moeten gaan onderkennen, zoals spiertonus, de 
nuanceringen in ademhalings-verloop, de congruentie in de ademhaling, 
de betekenis van rug, nek, buik en benen in de beleving van de cliënt. 

Over de theorie 
Schrijven over haptonomie/haptotherapie is als het schrijven over de 
smaak van cognac. Lezen over haptonomie/haptotherapie is als het lezen 
over de smaak van cognac. Als je iemand de smaak van coganc wilt bij-
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brengen, ga je niet schrijven, maar reik je hem een glas aan. Als je iemand 
wilt laten voelen hoe een goede aanraking voelt, ga je niet schrijven maar 
laat je het voelen op zijn eigen lichaam. Pas als hij het ervaren heeft, kun je 
proberen zo exact mogelijk te verwoorden wat een goede aanraking is. 
Maar laat hem oppassen, want het gevaar ligt op de loer dat hij al verwoor
dend in zijn kop geraakt en zich van het ervaren verwijdert. En degene die 
een goede aanraking heeft ervaren kan misschien in de verwoording her
kennen wat hij heeft ervaren. 
Daarmee is in een notendop de merkwaardige plaats van de theorie weer
gegeven. Wees er voorzichtig mee. Doseer het met mondjesmaat. Liefst bij 
treffende, duidelijke ervaringen. Zeker begin je niet met theorie. Pas als de 
cursist stevig haptonomisch is uitgegroeid zodat hij voelt waneer hij al 
lezend zijn voelen in de steek laat en moet ophouden, dan pas kun je hem 
meer laten lezen. Maar het lezen over haptonomie is wel gewenst (1) om
dat dit lezen een structuur laat zien die houvast kan bieden (2) omdat het 
perspectieven kan openen (3) omdat het hulp biedt bij het gesprek over 
haptonomie onder insiders (4) omdat het enige hulp biedt bij het gesprek 
met outsiders. 
Het verbaast en verontrust mij dat ik regelmatig ontdek dat gediplomeer
den in haptonomie/haptotherapie de haptonomie-termen bevestigen en 
effectiviteit niet goed verstaan en zelfs niet kennen. 

Over het maken van scripties 
Het verbaast mij altijd dat opleidingen heil zien in het maken van scripties 
en a fortiri dat scripties een rol spelen bij het beoordelen van de bekwaam
heid waarop het diploma wordt uitgereikt. 
Het maken van scripties is een cerebraal gebeuren en de kwaliteit van de 
scriptie zegt niets over het haptonomisch vermogen van de schrijver. 
Evenmin als mijn eigen geschrijf iets zegt over mijn haptonomisch vermo
gen. Ik kan me zelfs heel goed voorstellen dat de cursist die de beste scriptie 
maakte het meest in zi jn hoofd is blijven steken. 
De scripties zijn inderdaad vaak het paradepaardje in het reguliere onder
wijs, in het HBO bijvoorbeeld. Als inspecteur van het Hoger Onderwijs heb 
ik die trend zien ontstaan. Die ontstond uit de zucht om gelijkwaardig te 
zijn met de de Universiteit. Op de Universiteit moet je een schriptie maken 
als voor-oefening voor het schrijven van een proefschrift. Daar heeft het 
scriptie-maken zin. Het HBO wilde daarvoor niet onder doen, hoewel daar 
geen proefschriften worden geschreven. 
Iedereen die daar zin in heeft mag scripties schrijven. Maar zijn haptono
misch vermogen toont hij daarmee niet. De opleidingen tonen hun kwali
teit niet met de scripties, maar met de haptonomische uitgroei en be
kwaamheid van de cursisten. 
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Over het examen 
Als je je bekeken voelt, ben je niet op z'n best. Iemand gadeslaan terwijl hij 
een cliënt behandelt verdient ten minste een ernstige overweging. Dat zou 
alleen mogen gebeuren als degene die gade slaat een zodanige bevestiging 
uitstraalt naar de behandelende cursist dat deze cursist zjch geheel niet 
belemmerd voelt. Misschien beïnvloedt dit de cursist wel positief, zodat hij 
nu beter behandelt dan wanneer hij alleen is met de cliënt. Ergo: de aanwe
zigheid van kijkers is een probleem. 
Ik zou mij als opleider wagen aan het volgende experiment. Ik zou de eli
ent willen ontmoeten vóór de behandeling door de kandidaat en ná de 
behandeling. Het verschil dat ik dan zou ervaren zou ik toeschrijven aan de 
behandeling en dat zou mijn oordeel over het kunnen van de kandidaat 
bepalen. Eventueel zou ik ook een gesprek met de cliënt willen hebben 
voor en na de behandeling, over zijn klacht en over zijn ervaringen bij de 
behandeling. 

De dwingende behoefte aan een instantie met gezag 
Er is naar mijn overtuiging dringend behoefte aan een instantie die met 
gezag oordeelt over de kwaliteit van hetgeen onder de naam haptono
mie/haptotherapie wordt aangeboden. Die instantie zou haar gezag moe
ten ontlenen aan de grote erkende practische en theoretische bekwaam
heid van haar leden. Het zou dus geen lichaam kunnen zijn dat democra
tisch gekozen wordt door de gediplomeerden. 

Ik heb het alti jd betreurd dat de Vereniging voor Haptonomie vrijheid-blij
heid in haar vaandel voerde en geen belangenvereniging wilde zijn. Er zi jn 
echtere meerdere soorten van belangen. Daar zijn de veelsoortige belangen 
van de leden en daar is het belang van de haptonomie. Dat de Vereniging 
de belangen van de leden niet wil behartigen, vind ik een redelijke keus, 
maar ik betreur het dat z ij de belangen van de hapotonomie niet wilde be
hartigen. Ik vind het nu te laat om de Vereniging te erkennen als de be
doelde instantie, want er zi jn te veel leden binnen gestroomd die verdund 
zijn opgeleid. 
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Kijken naar de bewegingen van 
onze geest 

Godsdienstpsycholoog Han de Wit over fundamentele 
goedheid 

Heiko Jessayan 

Verslag van de lezing door Han de Wit over ethiek en spiritualiteit 

"Verwacht van mij geen lange filosofische uiteenzetting", zegt dr. Han F. 
de Wit, wanneer hij op 24 maart 1999 in kasteel Oudaen in Utrecht komt 
spreken over ethiek en spiritualiteit vanuit de zogeheten 'Shambala-tradi
tie.' Psycholoog en godsdienstwetenschap per Han de Wit was al eens eer
der als spreker te gast op een thema-avond van de Nederlandse Vereniging 
voor Haptonomie (zie Haptonomisch Contact 1998, nr. 2). 

De Wit laat eerst 'de noties van ethiek zoals wij die in onze westerse cultuur 
tegenkomen en de manieren waarop wij meestal over goed en kwaad, geluk 
en lijden, denken' de revue passeren. "zeg maar een huis·, tuin- en keuken
ethische beschouwing, alvorens in te gaan op wat de Shambala-traditie 
daarover te zeggen h eeft en ons kan aanreiken." 

Twee krachten 
Opvallend voor onze manier van denken over goed en kwaad, is dat we op 
een of andere manier een idee hebben dat ons leven wordt bepaald door 
twee krachten, aldus De Wit. liAan de ene kant is er de kracht van OI1S gewe
tenl aan de andere kant staat iets dat door diverse tradities op verschillende 
manieren wordt aangeduid. In de christeli jke traditie treffen we termen 
aan als 'de hartstochten' of 'de demonen.' In oude teksten wordt gesproken 
over 'daimones, I wat je in psychologische termen onze dierlijke driften zou 
noemen. U moet bij die hartstochten denken aan hebzucht, ongebreidelde 
agressie, hardvochtigheid, neigingen om onze eigen welzijn voor alle ande
ren te plaatsen en eventueel over lijken te gaan als dat nodig is om datgene 
te bereiken wat we willen hebben of wat we willen vermijden." 

Deze dualistische visie van de mens treft men niet alleen aan in de cllristelij
ke, maar ook binnen de humanistische traditie. De Wit: "Ook daar gaat het 
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erom het geweten op de een of andere manier zo sterk mogelijk te maken, 
zodat we de irrationele kanten van ons bestaan kunnen beheersen. We zien 
dat ook in de psychologie, bijvoorbeeld bij Freud, die toch heel sterk praat 
over het driftleven van de mens, over sterke fundamentele driften, zoals 
Eros en Tilanatos. De seksuele drang (= Eros) in de mens aan de ene kant en 
ook de drang om eventueel door vernietiging overeind te blijven en zelfs 
een zekere fascinatie te hebben met alles wat te maken heeft met verval en 
met dood (= Thanatos)." 

Volgens De Wit is het moeilijk om die impulsen te hanteren, te bedwingen 
en te reguleren. Het geweten moet dan ook die driften op een of andere 
manier in goede banen leiden. "Ik denk dat we in deze cultuur allemaal 
heel sterk met dat idee zijn vergroeid. Het is, zogezegd, met de paplepel 
ingegeven, het zit op alle vlakken van onze cultuur ingebakken. En als we 
het over goed en kwaad hebben, dan maken we ons vaak een voorstelling 
dat het goede op de een of andere manier verbonden is met ons geweten, en 
dat het kwade te maken heeft met de ongebreidelde impulsen en hartstoch
ten. Die hartstochten zien we niet alleen bij onszelf, maar ook bij mensen 
om ons heen. Ik vertel u dit allemaal niet omdat het iets nieuws voor ons 
is, maar om het scherper voor de geest te krijgen, juist omdat deze manier van 
denken ons eigenlijk zo vertrouwd is en wij vaak het gevoel hebben dat we 
er niet anders over zouden kunnen denken." 

Ondanks hun gemeenschappelijke dualistische benadering van de mens, 
zijn er wel grote verschillen tussen de humanistische traditie aan de ene 
kant en de religieus-christelijke traditie aan de andere kant, aldus De Wit. 
"Beide tradities zeggen dat we ons geweten moeten versterken, zodat het 
onze driften en onze hartstochten op de een of andere man ier kan into
men, alleen de manier waarop is heel verschillend." 

Gehoorzaamheid 
De Wit: "Binnen de christelijke traditie is het idee dat we ons geweten 
kunnen cultiveren door ons te verbinden met of door gehoorzaam te zijn 
aan God. Gehoorzaamheid aan God geschiedt door Gods wil te volgen en 
te doen. De moeilijkheid is natuurlijk om te achterhalen wat Gods wil 
precies is." Volgens De Wit biedt vrijwel elke religieuze, zeker elke tileïsti
sche, traditie daarvoor een oplossing aan in de vorm van de heilige ge
schriften - de Bijbel, de Koran of de Thora - waarin direct of indirect, soms 
in de vorm van parabels, Gods wil aan de mens wordt geopenbaard. liEr 
wordt gezegd dat wij, wanneer we heel diep in ons hart kijken, Gods wil 
daarin kunnen lezen. Gehoorzaamheid is een centraal begrip, in de christe
lijke traditie, maar ook in Islam en jodendom. Door gehoorzaamheid aan 
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Gods wil kunnen we het geweten cultiveren en sterk maken. Zo kunnen we 
al dat beestachtige in ons onder controle houden of zorgen dat het in ieder 
geval niet al te veel schade doet." 

Anders is het gesteld met de humanistische traditie. De Wit: flDat heeft 
natuurlijk te maken met het feit dat het humanisme, zoals dat in de Re
naissance is ontwikkeld en nog altijd een belangrijke stroming is binnen 
onze cultuur, over het algemeen atheïstisch is. Humanisten houden zich ver 
van religieuze opvattingen. Zij zeggen dat er een andere manier is om ons 
geweten te wekken en te cultiveren. Dat is niet Gods woord, maar onze 
ratio, de rede. De mens is begiftigd met een redelijk verstand. Als we nou 
maar goed over de zaken nadenken en als we bijgeloof loslaten en het 
doorzien voor wat het is, dan ontstaat de redelijke mens. Die mens zal een 
cultuur voortbrengen, die door redelijkheid wordt beheerst. Zo zal de 
mensheid ethisch gezien op een hoger plan worden gebracht. Zedelijk han
delen moet daarom gebaseerd zijn op redelijkheid. Vanuit redelijkheid 
zedeli jkheid." 

Hoewel christendom en humanisme de twee grote pijlers zijn binnen de 
westerse cultuur waar de ethiek op stoelt, is er nog een derde instantie, 
waar we onze ethiek op baseren en dat is niet de gehoorzaamheid aan God 
of het volgen van de rede, maar de maatschappelijke visie, waarin de opvat
ting heerst dat de cultuur er is om ons te civiliseren . De Wit: "We zien dat 
terug in de inrichting van de maatschappij , waarin we wettefJ scheppen die 
moeten worden nageleefd of gehoorzaamd. Zo kunnen we onze egoïsme 
en onze beestachtigheid enigszins beheersen en zorgen dat het niet de 
spuigaten uitloopt. Als de wetten worden gehoorzaamd, kunnen we het 
kwaad misschien niet uitbannen, maar toch wel intomen en controleer
baar maken. Gehoorzaamheid aan de wetten van de cultuur gaat, evenals 
christendom en humanisme, uit van die twee krachten: het geweten aan 
de ene kant en de hartstochten aan de andere kant." Vat men deze drie 
visies samen, dan wordt het geweten gecultiveerd door gehoorzaamheid 
aan God, gehoorzaamheid aan de ratio en gehoorzaamheid aan de staat. 

De verdeelde mens 
Volgens De Wit heeft deze denktrant zijn tegenhanger in spirituele bena
deringen. IIDie kijken daar toch heel anders tegenaan." De Wit gaat eerst in 
op het commentaar dat gegeven wordt vanuit spirituele tradities als de 
Shambala en het boeddhisme op de drie bovengeschetste visies. De Wit: 
"Dat commentaar gaat in de vorm van een vraag. Wat doet deze dualisti
sche visie met onze geest? Wat is het effect van een dergelijke, dualistische 
manier van denken op het denken over goed en kwaad? Wat doet het met 
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onze dagelijkse beleving, met hoe wij van moment tot moment het leven 
ervaren? De Wit noemt vier gevolgen. 

Het eerste, directe gevolg van dit dualisme is volgens De Wit vrij evident. 
I( Als we uitgaan van de gedachte dat er in de mens nu eenmaal destructie
ve, demonische, beestachtige driften zijn aan de ene kant en aan de andere 
kant een geweten, dan verdelen we de mens in zichzelf. In feite zetten we de 
mens tegen zichzelf op. Want we moeten voortdurend in de gaten houden 
of die demonische kant niet de overhand krijgt en we moeten voortdurend 
dat geweten proberen te cultiveren en te sterken zodat we ertegen gewa
pend zijn. Daardoor zijn we in zekere zin, door dat dualisme, voortdurend 
verwikkeld in een soort oorlog of strijd met onszelf." 

Een tweede, direct daarmee samenhangend, gevolg is, volgens De Wit dat 
we - doordat we denken dat het goede in ons huist, maar ook dat het kwa
de in ons huist - die twee begrippen 'goed' en 'kwaad' heel erg solide ma
ken. "Het is net alsof goed en kwaad objectieve, bijna niet meer te relative
ren realiteiten worden. We zitten nu eenmaal met onze driften, niets men
selijks is ons vreemd. We bedoelen dan altijd: niets dierlijks is ons vreemd. 
Dat is een gegeven, zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. Er zijn nu een
maal negatieve kanten aan de mens, dat is een feit. Kijk maar om je heen, 
bijvoorbeeld naar Kosovo, wat daar allemaal gebeurt. Maar ook als we naar 
ons zelf kijken, zien we dat we soms gemene streken uithalen. Misschien 
praten we ze half een beetje goed voor onszelf, maar het is niet altijd even 
fraai wat we doen. Aan de andere kant hebben we ook toewijding voor an
dere mensen, dat is er ook. Er is dus een voortdurende strijd tussen die 
twee. Dat dualistische denken bevestigt ook een mensbeeld, waarin het 
goede en kwade hele grote, objectieve realiteiten zijn." 

Onmacht en moedloosheid 
Door die tweespalt worden we, volgens De Wit, voortdurend geconfron
teerd met onze onmacht om naar onze meest gewetensvolle inzichten te 
handelen. "Dat is het derde gevolg van deze dualistische visie: we worden 
heel vaak geconfronteerd met ons morele of ethische onvermogen, onze 
morele onmacht. We vinden dat we de negativiteit in ons moeten into
men, maar - we vinden dat ook in de Bijbel- het vlees is zwak. We weten 
wel dat we hele goede intenties hebben, maar in de praktijk zijn we net een 
beetje te moe, of we weten wel dat die persoon ons gisteren gebeld heeft 
met een verschrikkelijke bericht. We zouden die persoon toch echt even 
moeten terugbellen, zo niet er heengaan, maar het komt er gewoon niet 
van. We krijgen het gewoon niet voor elkaar. En daarmee samenhangend, 
ontwikkelen wij een bepaald soort zelfhaat bij onszelf. Misschien is dat een 
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sterk woord, maar het doet onze eigenwaarde in ieder geval geen goed." De 
vriendschappelijke verhouding die we met onszelf zouden willen hebben, 
wordt er als het ware door geschaad, aldus De Wit. "We vinden onszelf ook 
niet aardig als we zo handelen. Daar staat natuurlijk tegenover dat we het 
soms wel doen, maar dat is voortdurend de kwestie: in welke mate kunnen 
we vriendjes zijn met onszelf?/1 

Als gevolg van het gevoel van de morele onmacht komt De Wit op het vier
de gevolg van de dualistische visie op goed en kwaad. "Dat is het defaitis
me, de moedeloosheid, die ons kan bevangen, als we proberen te handelen 
volgens wat we goed vinden. We worden moedeloos, we voelen ons gevan
gen in onze patronen, in onze gewoonten om zaken op een bepaalde ma
nier aan te pakken, waardoor er geen ruimte meer is voor menselijkheid, 
voor humaniteit. Ik maak het misschien allemaal wat scherper dan het in 
feite ligt, maar het gaat kort gezegd om de directe effecten van die twee
spalt in onszelf." 

Een complicerende factor daarbij is, als we volgens De Wit kijken naar hoe 
gewetensvolheid of ethiek in de diverse cul turen is verwoord of vorm 
krijgt. "Er zijn een heleboel grote overeenkomsten: in alle culturen kennen 
wij, het 'gij zult niet doden,' hoewel er sommige omstandigheden zijn, 
waarin dat opeens weer wel mag. Maar het blijkt ook dat als we er onder
zoek naar doen - we hoeven er niet echt onderzoek naar te doen, we zien 
dat al in de discussies in de Verenigde Naties - dat ideeën over wat moreel 
acceptabel is, en wat niet, per cultuur enorm blijken te verschillen. Er zijn 
miljoenen mensen die daar kennelijk anders over denken dan wij ." 

De Wit: (/ Als we het hebben over het zuivere van ons geweten door het te 
verbinden aan God, aan de ratio, of aan de cultuur, dan komen we dus de 
complicatie tegen, waaruit blijkt dat er per cultuur ook nog verschillend 
over wordt gedacht, misschien niet over universele basiswaarden, maar er 
zijn toch hele duidelijke verschillen. En dat relativeert natuurlijk onze ei
gen opvattingen over wat ethisch juist is, wat moreel acceptabel is en wat 
niet." 

Ethische intuïtie 
Vooral in de antropologie, maar ook door de grotere communicatie tussen 
de verschillende culturen in de wereld, is volgens De Wit steeds meer het 
besef ontstaan, dat waarden en ethiek nogal relatieve zaken zijn. Die opvat
ting heeft in onze cultuur geleid tot wat we het postmodernisme noemen, 
de opvatting dat eigenlijk iedereen het maar voor zichzelf moet uitzoeken, 
want er is niemand meer die het weet. De Wit: "Het verschilt immers per 
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cultuur. Wie zal het zeggen? Wie zal de ander de wet voorschrijven? Laten 
we ons wat bescheidener opstellen . Tegelijk voelen we allemaal dat het 
ergens geen recht doet aan het ethische gevoel dat we eerder geneigd zi jn 
naar wat bloeit en naar welzijn, dan naar gruwelijkheden en geweld. Met 
andere woorden: dat relativisme kan intellectueel gezien wel iets zi jn waar 
je op uitkomt, maar het is net alsof dat onbevredigend is voor een zeer diep 
liggende ethische intuïtie bij onszelf. Kortom: al die mooie postmodernisti. 
sche verhalen kunnen wel waar zijn, maar toch voel ik het zo niet." 

De Wit geeft een voorbeeld: "Als ik hoor dat het jongetje van de buren re
gelmatig door zijn vader wordt afgesnauwd en gekleineerd en we zien ver· 
volgens hoe het ventje in een paar jaar is veranderd van een leuk spelend 
jongetje in iemand die op straat voortdurend met agressie bezig is en ande
re kinderen molesteert, dan raakt ons dat. Dan krijgen we het gevoel: kon
den we er maar wat aan doen. Je kunt dan wel zeggen: die vader besluit nu 
eenmaal dat kind zo op te voeden, wie ben ik, enzovoort. Feit is, dat het 
relativisme waar we op uitkomen, zoals in het postmoderne denken, onze 
ethische intuïtie niet bevredigt. In feite is dat ook het commentaar en de 
kritiek die vanuit de spirituele tradities op dat dualistische denken wordt 
gegeven." 

Volgens De Wit wordt in vrijwel alle spirituele tradities een appèl gedaan 
op die 'ethische intuïtie.' De Wit: IIDie intuïtie is geen intellectuele zaakl 
eerder een gevoelszaak. Rationalisten gaan dan meteen op tilt. Een gevoels· 
zaak? Ho, wacht even, zeg! Wat blijft er dan zo meteen over van onze ratio? 
Is onze ratio immers niet het middel waarmee we gevoelens (of demonen) 
proberen te temmen? Het idee dat ethiek uiteindelijk haar wortels heeft in 
iets wat dieper gaat dan of voorbij gaat aan onze opvattingen over goed en 
kwaad, is iets wat door een diverse westerse tradities als gevaarlijk wordt 
gezien. Gevoelens kunnen ons immers bedriegen. Als ethiek uiteindelijk 
haar basis heeft in een bepaalde beleving, in een bepaald gevoel, welke ga· 
rantie is er dan nog dat we niet op een dwaalspoor raken en dat we ons niet 
laten meeslepen door gevoelens die we beter 'demonen' kunnen noemen, 
of egocentrische hartstochten, in plaats van meegenomen te worden door 
die ethische intuItie zelf?" Zo zouden de bezwaren van rationalisten kun· 
nen luiden, aldus De Wit. 

Levensvreugde 
De Wit: liNiettemin vinden we in alle grote spirituele tradities, en in ons· 
zelf, iets van die ethische intuïtie terug. Die ethische intuïtie gaat oor· 
spronkelijk terug op hetgelloegen dat we als mens beleven wanneer dingen 
goed gaan. Dat genoegen ervaren we bijvoorbeeld wanneer we na heel veel 
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gedoe onze geranium weer zien bloeien. We hadden haar bijna wegge
gooid, maar we hadden zoiets van: toch maar proberen. We beleven dat 
genoegen ook wanneer we zien dat het goed gaat met dat jongetje van de 
buren, dat eerst door zijn vader werd afgesnauwd. Kennelijk is er gepraat 
met misschien een pedagoog, of een haptonoom die daar wat goede ingre
pen heeft weten te doen, en is die situatie veranderd. We zien dat het ge
zinnetje weer begint te bloeien. Dat doet ons goed. Dat inspireert ons. In 
feite is de ethische intuïtie hier aan het werk. Dat vinden we heerlijk." 

Dat is volgens De Wit anders, als we leed zien of situaties die destructief 
zijn. "Dan snijdt dat ons door ons hart, omdat we juist die intuïtie of de 
wens hebben dat dingen goed komen, dat mensen bloeien, dat ze levens
vreugde ervaren, dat hun pijn op een of andere manier kan worden ver
zacht. Elke keer wanneer we leed zien en we zijn in staat daar iets aan te 
doen, of we zien dat andere mensen dat leed verzachten, dan doet dat ons 
wel goed. Dat maakt blij, dat geeft ons levensmoed en levensvreugde." 

Volgens De Wit is de intuïtie sterker, naarmate de situatie, waarmee we 
worden geconfronteerd, dichterbij ons staat. "Dus niet, als we horen over 
Kosovo. Dan is dat al weer een stuk verder af dan onze privé-situatie, onze 
persoonlijke levenssituatie. Natuurlijk, we vinden het verschrikkelijk wat 
daar gebeurt, maar onze directe levenssituatie is als het ware dichterbij en 
daarin is die intuïtie veel sterker, duidelijker en voortdurend aan het werk. 
En dat is, spiritueel gezien, een interessant gegeven." 

Grenzeloosheid 
De Wit: uWe hebben op de televisie mevrouw Dupuis meegemaakt. Zij stelt 
de vraag: wie is onze naaste? We kennen allemaal het verhaal van de barm
hartige Samaritaan, waarin Jezus door het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan antwoord geeft op de vraag: wie is dan onze naaste? Er komen 
drie mensen langs een beroofde en gewonde man. Twee doen niets en 
laten de man liggen. Dan komt die Samaritaan, iemand van een andere en 
een minderwaardige stam, en die verzorgt de gewonde man wel. Dan 
vraagt Jezus: wie van die drie is nu de naaste van die man. Dat is ook wat 
mevrouw Dupuis zich afvraagt: Ja, maar wie is nou onze naaste? Hoever 
gaat dat, die vluchtelingen, en zo. We kunnen niet iedereen helpen. Jezus 
zegt: een ieder die we helpen, is onze naaste. Hij draait het dus om. Dat is zo 
mooi, appelerend daarbij aan die ethische intuïtie of aan de ethische im
puls. De persoon waar je wat aan doet, is jouw naaste. Maar onze openheid 
of bereidheid om die man daar langs de weg te zien, is natuurlijk iets wat te 
maken heeft met hoe wij zelf in het leven staan", aldus De Wit. 
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Hoe zou het zijn, vraagt Han de Wit zich af, wanneer we niet alleen ons 
gezin en onze vrienden, maar de hele wereld als onze wereld beschouwen 
en wanneer die grenzeloos zou zijn? Hoe zou het zijn, als de hele wereld 
onze eigen wereld is, als onze hele wereld wordt beleefd met dezelfde in
tensiteiten, vanuit dezelfde impuls, die wordt gewekt wanneer iemand, 
met wie wij dagelijks samenleven, in de problemen zit? Kortom: wat als 
onze betrokkenheid of toewijding geen beperkingen zou hebben? 

De Wit: "Dat idee is een hele fundamentele, spirituele notie. Het is een idee 
dat we ook zo zouden kunnen leven zonder die grens tussen ik hier en dat 
daar. Dan begint die grens, die daartussen ligt, te verdampen. Dan stappen 
we of dan groeien we - heel langzaam misschien, of soms ook met schok
ken - uit dat dualistische perspectief van ik hier en dat daar. Naarmate die 
grenzen, door onszelf bedachte grenzen, zich beginnen op te lossen, begint 
ook dat genoegen en de bloei van de wereld om ons heen grenzeloos te 
worden." 

Volgens De Wit kan men Iheiligheid' of 'verlichting,' of welke termen men 
er ook voor gebruikt, typeren als het wegvallen van die grenzen. In die zin 
is het wegval1en van het gevoel van gescheidenheid ten opzichte van de 
wereld om ons heen eigenlijk waar elk spiritueel pad naartoe werkt. ffDat is 
een langdurig en vaak ook een pijnlijk proces, omdat die grenzen tegelijk 
iets aangeven van: dit is mijn veilige burcht, zo bekijk ik het leven, niet wat 
daar buiten ligt, dat gaat te ver. Het biedt een bepaald soort veiligheid, 
maar die is heel erg illusoir en niet-realistisch. We leven nu eenmaal in een 
wereld, waarin iedereen met elkaar verbonden is en waarin we verbonden 
zijn met de wereld om ons heen . Die grenzen die we trekken, trekken we 
eigenlijk alleen maar mentaal." 

Wat maakt dat we grenzen trekken? De Wit: "In de Shambala-traditie 
wordt gezegd, dat de levellsallgst de grote boosdoener is waardoor we onze 
ethische intuïtie niet meer kunnen volgen of waardoor onze ethische intu
ïtie zo vaak ondergesneeuwd raakt, dat ze zich niet meer kan manifesteren. 
Levensangst, je kunt ook zeggen doodsangst. Nog algemener gezegd: het is 
onze angst dat er iets naars gaat gebeuren, in ons eigen leven, om ons 
heen, de angst voor lijden, die als het ware steeds maakt dat we niet met 
totale engagement of toewijding in het leven staan. Het is de angst dat er 
misschien iets naars, iets verschrikkelijks, of slechts een kleine narigheid, 
gaat gebeuren, waardoor we steeds geneigd zijn de werkelijkheid op een 
afstand te houden, althans op zijn minst dat we een handje ertussen heb
ben, zodat we het een beetje kunnen reguleren en onder controle kunnen 
houden." 
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Fundamentele goedheid 
Volgens De Wit staat de wens om onze veiligheid als een soort kompas 
ergens in ons hoofd te houden, haaks op die ethische impuls. In de Sham
bala-traditie, de traditie die door Trungpa, een Tibetaanse meditatiemees
ter, in het westen is geïntroduceerd, wordt een term gebruikt voor die ethi
sche impuls: fundamelltele goedheid. Waarom gebruikt Trungpa deze term 
voor deze ethische intuïtie? 

De Wit: IIOmdat het goed voelt, wanneer we die ethische intuïtie volgen. 
Goed niet in de zin van 'goed versus kwaad,' dus niet als ethische categorie, 
maar dat het ons goed doet. We hebben het gevoel dat we totaal mens zijn, 
alsof we meer mens zijn, alsof onze menselijkheid, onze fundamentele 
menselijkheid zich meer kan ontplooien, wanneer die ethische intuïtie, de 
wens om alles te zien bloeien, de kans krijgt zich te manifesteren. Ook in 
hele moeilijke, verschrikkelijke omstandigheden doet het volgen van die 
intuïtie ons goed. Ruimte geven aan de fundamentele goedheid of mense
lijlmeid doet goed, is een weldaad en houdt ons in feite op de been." 

Volgens De Wit is 'fundamentele goedheid' niet iets wat we kunnen ver
werven. IIHet is niet iets wat we met veel moeite - door ons tegen de demo
nen of de hartstochten te verweren - veilig zouden moeten stellen. Het is 
iets, dat inherent is aan ons menselijk bestaan. De kwestie is niet dat te 
cultiveren, maar eerder het bloot te leggen, om als het ware weer opnieuw 
contact te maken met die dimensie. En dat betekent dat we tegelijk contact 
zullen moeten maken met die levensangst." Immers, volgens De Wit zijn 
we allemaal regelmatig bang. IIBang dat we een heel erge ziekte krijgen, 
bang dat als we een ziekte hebben die niet overgaat, bang dat we mensen 
die ons dierbaar zijn verliezen, of algemeen gezegd: bang dat we krijgen 
wat we niet willen hebben en niet krijgen wat we wel willen hebben. Dat 
soort angsten hoort natuurlijk bij ons bestaan." 

Onbevreesdheid, vriendschap en inzicht 
Fundamentele menselijkheid of goedheid ontstaat door drie kwaliteiten te 
ontwikkelen. De eerste kwaliteit is onbevreesdheid. Daarom wordt in de 
Shambala-traditie gezegd, dat het pad van de beoefenaar - en die beoefe
naar wordt in die traditie ook de krijger genoemd - bestaat uit de onbe
vreesdheid die hij of zij ten opzichte van zijn of haar eigen angst ontwik
kelt. De Wit: IIOnbevreesdheid wordt dus gedefinieerd als niet bang zijn 
voor onze eigen angst. Als we hem knijpen, moeten we bereid zijn die 
angst ten volle - en dat zitten we ook een beetje in de haptonomische sfeer 
- te ervaren voor wat die is. En dan moeten we niet hopen dat als we hem 
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ten volle ervaren, haar op die manier even de deur uit kunnen werken, nee, 
durf daar gewoon bij te zijn en te blijven." 

De Wit illustreert dit met een situatie waarin we geconfronteerd worden 
met iemand die ons iets heel verschrikkelijks vertelt, bijvoorbeeld dat die 
persoon een letale, dodelijke ziekte heeft en dat we dan schrikken. De Wit: 
IIHet is net of onze angst maakt dat we die persoon even niet kunnen berei
ken. Vaak weten we ook niet hoe dat zou moeten. We kunnen ook door 
dat moment heengaan, zodat we er dan wel kunnen zijn voor die persoon. 
Het hangt er maar vanaf, hoe we met onze eigen schrik en angst in die situ
atie omgaan, welke kant het opgaat." Volgens De Wit zijn er dan twee 
soorten reacties denkbaar. IIJe kunt zeggen: nou, dat is wel heel beroerd, 
maar eigenlijk denk je: hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg. Dat is onze 
eigen angstl onze schrik, onze paniek daarover. Je kunt ook zeggen: het is 
heel beroerd, en ondanks de angst krijg je dan toch nog de behoefte om bij 
die persoon te komen, die jou dat verschrikkelijke nieuws vertelt. We zijn 
bereid om die angst in de totaliteit van die situatie mede te ervaren, in 
plaats van als aanleiding te nemen om er onderuit te komen. Dat is onbe
vreesdheid. " 

Han de Wit noemt een tweede belangrijke kwaliteit van de krijger: vriende
lijkheid of beter vriendschappelijkheid. De Wit: "In het Engels zeggen we 
getltleness. Dat heeft iets van zachtmoedigheid in zich . Die zachtmoedig
heid heeft te maken met het niet vasthouden aan een bepaalde positiel 

maar de bereidheid de ander te voelen voor wat hij is, zoals je dat als ouder 
ten opzichte van je kind kunt hebben, of als partner ten opzichte van dege
ne die je heel erg na staat. Een fundamentele, onvoorwaardelijke vriend
schap, die de negatieve kanten van de ander ziet en insluit in die vriend
schap, in die zin: een onvoorwaardeli jke vriendschap. Dat is een tweede 
middel in de Shambala-traditie om dichter te komen bij die fundamentele 
goedheid, en vanuit die fundamentele goedheid niet slechts even te kun
nen handelen, maar 24 uur per dag." 

De derde kwaliteit, die in die Shambala-traditie wordt genoemd, is inzicht. 
De Wit: "Met inzicht bedoelt deze traditie vooral een bepaald soort sensiti
viteit, een soort realisme om de zaken helder onder ogen te zien, het niet 
anders voor te stellen dan het is, maar de bereidheid om heel goed te kij
ken en te zien ." 

De oorlog overwinnen 
/lDe reden waarom in de Shambala-traditie de term (krijger' wordt gebruikt 
als de beoefenaar van de fundamentele goedheid, is dat de krijger iemand 
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is die onbevreesd, vriendelijk en met inzicht leeft, die als het ware die drie 
elementen neemt als zijn spirituele pad om die te cultiveren. De term 'krij
ger' wordt juist gebruikt om aan te geven dat deze traditie een zogenaamde 
wereldlijke, niet-religieuze vorm van spiritualiteit is. De wereldlijke vorm 
van spiritualiteit staat los van de religieuze tradities en wil direct aangrij
pen op wat we fundamentele menselijkheid of goedheid hebben genoemd. 
Uiteindelijk hebben de grote religieuze tradities het impliciet allemaal daar 
over. Dat is voor elke traditie een basis, maar de vraag die in de Shambala
traditie wordt gesteld is, hoe kunnen we die fundamentele goedheid zo 
direct mogelijk cultiveren, hoe kunnen we die onbevreesdheid, die vrien
delijkheid en inzicht in onszelf cultiveren?/I 

Dat brengt De Wit bij het laatste punt: de manier waarop in de Shambala
traditie de onbevreesde houding ten opzichte van onze eigen geest wordt 
ontwikkeld. UWe zullen eerst vriendschap met onze eigen geest moeten 
sluiten en inzicht in onze eigen geest moeten krijgen. Want in onze eigen 
geest huizen al die angsten, hoop en vrees, over hoe het nu verder in het 
leven moet. Als we daar geen vriendschap mee sluiten, als we angst of vrees 
niet goed onder ogen zien, zijn we ook ten opzichte van de wereld om ons 
heen machteloos. De krijger is onbevreesd, omdat hij bereid is bang te zijn, 
zachtmoedig en vriendelijk, omdat hij bereid is de hardvochtigheid in 
zichzelf en in zijn omgeving te zien en helder van geest, omdat hij bereid is 
zijn eigen kortzichtigheid en die van de mensen om hem heen in te zien" 

De drie kwaliteiten worden beoefend door meditatie, zegt De Wit. Hoe 
werkt die meditatie n\l precies? /lMeditatie in de Shambala-traditie, maar 
ook in de boeddhistische traditie, is iets heel simpels. Kijken naar de bewe
ging van onze geest. Met behulp van een meditatietechniek kijken naar 
onze geest, zien wat er allemaal in ons opkomt, en in plaats van ons daarin 
te verliezen, beoefenen we of cultiveren we onbevangenheid, cultiveren we 
wakker worden uit wat ons van de vroege avond tot de late avond allemaal 
door het hoofd speelt. Daaruit wakker worden, zodat we in dit moment 
kunnen staan en daardoor openstaan voor dit moment. Daarom is het 
wakker worden uit onze mentale preoccupaties tegelijk een beweging van 
toewijding aan dit moment", zegt De Wit. 

Meditatie is niet alleen een belangrijke discipline. Het gaat de krijger uit
eindelijk om niet alleen ten opzichte van de eigen geest, maar ook ten op
zichte van de wereld om ons heen diezelfde drie kwaliteiten - onbevreesd
heid, vriendschap en inzicht - te cultiveren, waardoor ze zich kunnen ma
nifesteren. Han de Wit: /lOe term krijger wordt dus niet gebruikt in de zin 
van: we moeten er maar eens agressief tegenaan. De krijger is juist een krij
ger van zachtmoedigheid, iemand die de oorlog heeft overwonnen. In de 
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Shambala-traditie gaat het om het overwinnen van die oorlog. En die oor
log is ook de oorlog die het geweten onophoudelijk tegen die zogenaamde 
demonen voert. Die innerlijke strijd is immers niets anders dan nog eens 
een keer één van die demonen. Misschien is agressie wel de meest ver
schrikkelijke van alle demonen. En wanneer we met agressie onze agressie 
proberen te bestrijden, dan wordt dat een hopeloze geschiedenis. Het 
wordt er alleen maar erger op, het is olie op het vuur gooien. De oorlog 
loslaten, daar gaat het om." 
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Feest 

Ellen Vunderink 

Feest! Ik vind het feest om lid te zijn van de redactiecommissie van Hapto
nomisch Contact. Ik ben Ellen Vunderink. Vroeger, tot twee jaar geleden, 
was ik werkzaam in marketingcommunicatie, ofwel 'reclame'. Ook al speelt 
marketingcommunicatie in op het gevoel en kon ik er mijn creativiteit in 
kwijt, toch was ik in de praktijk vooral met onbelangrijke en oppervlakkige 
zaken bezig. Na een miskraam was ik begonnen met haptotherapie. Dat 
was voor mij als thuiskomen. De wijze waarop ik, voor m_ijn gevoel voor 
het eerst, op mijn eigen benen terecht kwam, was voor mij een wonder. 
Steeds sterker werd mijn verlangen werk te gaan doen dat wezenli jker was 
dan marketingcommunicatie. Vandaar dat ik de Academie in Doorn 
schreef dat ik graag haptotherapeut wilde worden, ondanks dat ik niet vol
deed aan de toelatingseisen. Tot mijn geluk werd ik toegelaten tot de basis
opleiding. Ik heb mijn oude werk toen vaarwel gezegd, en ben sindsdien 
vooral moeder van Anne van 7, Tijmen van S,lelle van 3 en Floris van bij
na 2. In het begin heb ik moeite gehad met mijn nieuwe leven, maar nu 
ben ik heel gelukkig met deze swi teh. De basisopleiding rond ik binnenkort 
af, helaas mag ik toch niet door met de therapie-opleiding, omdat ik niet 
voldoe aan de toelatingseisen. Hoe ik toch haptotherapeut ga worden, weet 
ik nog niet, maar juist daarom vind ik het feest om redacteur te zijn van 
He, om actief bezig te blijven met haptonomie, en mijn liefde voor hapto
nomie te kunnen combineren met mijn liefde voor mijn oude vak. 

Haptonomisch Contact, 1 a jaargang 1999, nr. 2 33 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



De werkgroep ethiek van de Nederlandse 
Vereniging voor Haptonomie 

Je geweten kraken op de tenn 'ethische geraaktheid' 
Van ethische geraaktheid naar haptonomische geraakt/leid o(juist andersom? 

De werkgroep die bestaat uit Bethy de Graaf, Dieuwke Talma, Elly van 
Loon, Frans Kok, Frida van de Berg, Hans van Slooten, lngrid BoeIe, Joost 
Leonard, Lenie Gudde, Mia van Luttervelt en Noud van Poppel is gefor
meerd aan het einde van de lezing van Mia van Luttervelt op 28 oktober 
1998. De lezing werd georganiseerd door de Voorbereidingscommissie en 
handelde over het begrip ethiek en wat dit begrip kan betekenen in de 
haptonomie. Termen al 'ethische geraaktheid', {collectief ethische verant
woordelijkheid' en voor organisaties en -waarschijnlijk ook voor individu
elen - belangrijke termen als: helderheid, aanspreekbaarheid, bespreek
baarheid, zichtbaarheid en sanctioneerbaarheid, inspireerde ons om een 
werkgroep te vormen . 
In de eerste bijeenkomst hebben wij bepaald dat deze werkgroep de status 
van adviesgroep naar het bestuur van de NVH zou krijgen en dat we maxi
maal drie avonden zouden besteden om te komen tot een advies aan het 
bestuur. Dit laatste als teken dat ook de NVH aan het zo populaire 'project
matig werken' moest gaan doen! 
Op de drie achtereenvolgende avonden wordt de relatie ethiek en hapto
nomie op respectievelijk individueel, professioneel en maatschappelijk 
niveau besproken . 
We hebben nu reeds 2 ontmoetingen gehad die ons voeren naar de funda
menteel etische aspecten aan ons 'Haptonomisch bewustzijn'. Ten aanzien 
van 'persoonlijke geraaktheid' kwamen vragen aan de orde als: Wat raakt 
mij zo in het werken in de haptonomie? en Wat bezielt mij om deze werk
vorm te kiezen? Met betrekking tot het professionele nivo van ethiek 
hebben we ons bezig gehouden met: Welke ethische aspecten kennen 
respectievelijk de aanrakende beroepen in het algemeen, het professioneel 
werken in het algemeen en - samengevoegd - specifiek voor de professio
neel werkende haptonoom of haptotherapeut. 
o ja, en hoe gaan we elkaar dan aanspreken; 'haptonoom', 'algemeen 
haptonoom, ' 'haptotherapeut,' 'op-haptonomische-basis-werkende.' Zegt 
u het maar! Kortom een discussie waarin we alle hoeken van de kamer 
willen zien. 
Als Werkgroep hebben we ons echter tot doel gesteld om - hoe geestdriftig 
onze discussies ook zi jn - te komen tot een concreet advies aan het bestuur 
en van daaruit tot concrete acties richting de leden van de NVH. 
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Vooralsnog zien we als Werkgroep Ethiek met name mogelijkheden in het 
levendig houden van de ethische discussie binnen de NVH, zodat het ethi
sche bewustzijn van haar leden uitgedaagd en op nivo blijft. 
Misschien moeten we ter zijner tijd in samenspraak met de leden van de 
NVH, opleidingen en instituten van haptonomie en de VVH wel gaan zoe
ken naar waar we elkaar kunnen treffen in een Haptonomisch ethisch be
wustzijn, denken en mogelijk uiteindelijk ook handelen. 
Maar het is nog niet wver, de werkgroep komt nog eenmaal voltallig bij 
elkaar en nadien kan er een advies geschreven worden. En in de tussen tijd 
kunnen jullie alvast 'geraakt weten' door het feit dat collega's vanuit hun 
'fundamentele goedheid' een inspirerend plan aan het brouwen zijn! 

Namens de Werkgroep Ethiek, Noud van Poppel 
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Haptonomisch woordenboek (24) 

Grondintelligentie 

De betekenis van het woord intelligentie in onze maatschappij 
Psychologen nemen de maat van iemands intelligentie en drukken die uit 
in het zogenaamde intelligentie-quotiënt (IQ). 
Die werkwijze is in 1905 geëntameerd door de Franse psycholoog Alfred Bi
net, die zich vooral bezig hield met de psychologie van het denken. Een 
opdracht uit de onderwijswereld bracht hem tot een reeks opgaven ter 
toetsing van het kinderlijke intellect. Met die toets zou bij jonge kinderen 
bepaald kunnen worden of zij de kwaliteiten hadden om het onderwijs 
met vrucht te kunnen volgen. Als je nagaat waarop de meting door Bioet 
betrekking heeft blijkt, dat het logische denken daarbij een grote rol speelt. 
Maar ook het taalgebruik en het ruimtelijk inzicht. 
De meeste latere intelligentie-tests hebben daarop verder geborduurd en zo 
kreeg het woord intelligentie een beperkte, versmalde betekenis want het 
ging slaan op louter die kwaliteiten die voor het schoolse leren van belang 
zijn. Had Sioet zijn test niet intelligentietest genoemd maar school-be
kwaamheids-test, dan zou deze versmalling van de betekenis van het 
woord intelligentie waarschijnijk niet zi jn ontstaan. 

Deze versmalde betekenis leeft vooral in het maatschappelijk leven, in on
derwijs en in het bedrijf. Het onderwi js wil degenen die zij intelligent 
noemt laten doorstuderen en voor het bedrijfsleven is het hoog-opgeleid
zijn een garantie voor intelligentie. Maar de wal gaat het schip keren, want 
het bedrijfsleven krijgt in de gaten dat het hoog-schools-opgeleid- zijn 
geen enkele garantie biedt voor vindingrijkheid, creativiteit en goede soci
ale contacten . Hoog-opgeleid-zijn betekent immers ook vaak dicht-getim
merd zijn. De schoolse intelligentie garandeert geen sociale intelligentie, 
geen vindingrijkheid, geen creativitei t. En als we even verder ki jken dan de 
behoeften van onze maatschappij, dan zien we dat de schoolse intelligen
tie even min levenskunst garandeert. De schools-intelligente munt niet per 
se uit als minnaar. Vaak is het tegendeel het geval. 

Als ik me even mag verstouten tot het maken van enkele pijnlijke opmer
kingen, dan ga ik zeggen dat de hoogleraren - die naar schoolse normen de 
top van de intelligentia vertegenwoordigen - als groep volstrekt niet uit
blinken in levenskunst. Een hoogleraar van wie je een goede hand krijgt 
moet je met een lantarentje zoeken. Sociale vaardjgheden zi jn zeker niet 
hun sterkste punt. Grote kwaliteit als minnaar moet je bij hen niet zoeken. 
Levensgenieters zijn het evenmin. Nergens kwam en kom ik zo intense 
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gevechten tegen voor status en aanzien dan aan de universiteit, alle demo
cratische kretologie ten spijt. Universiteiten zijn dan ook beslist geen war
me nesten waar je als student wordt uitgenodigd om je eigen authentieke 
diepte te gaan beleven. Tederheid is een volstrekt a-universitair verschijn
sel. [s er tijdens een opleiding tot arts ooit het woord tederheid gevallen? 
Einde van de verstouting. 

De schoolse-intelligentiecultuur leidde tot cerebralisatie, tot een heersen 
van koppie-koppie over het levende lichaam met zijn gevoelens. Deze ver
schoolsing vrat diep in in onze cultuur en onze samenleving. 

Het haptonomie-begrip grondintelligentie 
Het oordelend vermogen van de tastzin 
De tastzin is het eerste zintuig dat verscheen in de evolutie van het leven 
en biologen weten bovendien dat reeds het allerprimitiefste diertje een 
tastzin heeft. Dat is zijn enige zintuig en daarmee herkent het wat er in zijn 
directe omgeving voor hem van belang is en wat het moet mijden. Die 
tastzin heeft dus een kennend en oordelend vermogen; die heeft intelligen
tie. Bij hogere dieren ziet de bioloog dat het herkennen van hetgeen voor 
het dier van belang is gepaard gaat met lustgevoelens en het herkennen 
van hetgeen gemeden moet worden met onlust. Zij besluiten daaruit dat de 
tastzin ook een waarderend vermogen heeft. 

Dat kennend vermogen van de tastzin zien we als de tastzin ons laat erva
ren dat een oppervlak glad is of ruw; dat de stof tussen onze vingertoppen 
katoen is of linnen, als je voelt dat een voorwerp rond is of rechthoekig. 
Maar veel meer kennis via de tastzin valt ons doorgaans niet op. Toch heeft 
de tastzin een veel bredere kennende functie. 
Onze aandriften tot eten, drinken, tot agressie bij vitale bedreiging, tot 
verdediging van ons territorium en tot sexueel gedrag liggen diep in ons 
verankerd. Maar zi i steken hun kop pas op als er iets in onze omgeving 
wordt herkend als passend bij deze aandriften. Niemand krijgt trek in het 
verorberen van de bakstenen die hij ziet en niemand wordt erotisch ver
liefd op een knotwilg of op een dakpan (meen ik, maar je weet maar nooit). 
Opdat eetlust en sexuele passie ontwaken moet eerst iets of iemand her
kend worden als passend. Dat herkennen geschiedt via de tastzin in haar 
oordeel over hetgeen voor ons passend en niet passend is. Daarmee is zij de 
poort voor de passies en de basis van alle affecten. 

Bijzonder subtiel is het oordelend vermogen van de tastzin ten aanzien van 
hetgeen het meest bij ons past, namelijk ten aanzien van de andere mens. 
Zo zal iedereen louter tastend onmiddellijk een mensenhand herkennen. 
Onmiddellijk ervaar je ook de intentie waarmee je wordt aangeraakt door 
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een ander. Je voelt haarfijn of een hand wil voelen hoe dik je huid is of iets 
anders bedoelt. Alsof je eigen huid via die aanraking de intentie van de 
aanraker speurt. En eventueel nog duidelijker voel je het als iemand een 
hand op je legt alsof je een ding bent, een tafelblad bijvoorbeeld, of dat die 
hand weet dat hij een mens raakt. 
Bij het aangeraakt worden door een mens is het waarderend vermogen van 
de tastzin heel duidelijk. Louter via de tast vind je de ene aanraking grieze
lig en de andere zalig. Louter via de tast, want voor het oog hoeft er geen 
enkel verschil in aangeraakt worden te zien zijn. In die gevoeligheid zijn 
ook grote individuele verschillen; de tastzin van de één is intelligenter dan 
die van een ander. 

TastelI op a(stalld 
Als ik de boom aanraak voel ik haar echtheid. Maar ik hoef helemaal niet 
naar de boom toe te lopen om die echth eid te ervaren, want ik zie ook op 
afstand dat de boom aanraakbaar en echt is. Ik zie echtheid . Volgens mijn 
fysiologieleraar zou het oog alleen maar licht en kleur zien want het net
vlies zou alleen maar licht en kleur kunnen opvangen. Deso ndanks praat 
niemand mij uit mijn hoofd dat ik de aanraakbaarheid en echtheid zie van 
gindse boom. Ik tast ook op afstand. Nooit immers hoef ik te gaan voelen 
aan de boom of die echt, concreet is, en niet louter een vliesje kleur in de 
lucht. Nooi t heb ik gelukkig de neiging gehad om met mijn auto eens door 
dat vliesje kleur heen te rijden. Hoe vreemd het ook voor mijn brein mag 
zijn, ik moet erkennen dat ik ook tast op afstand. Ik weet niet of ik van 
meet af aan, reeds vanaf mijn geboorte, ook de dingen-op-afstand als tast
baar en concreet heb ervaren, maar nu is het in elk geval wel zo. Alle din
gen die ik om mij heen zie zi jn voor mij echt, tastbaar met de hand. Zon
der tastzin zou ik in een ijle wereld leven. 
De tastervaringen gaan in o nze ontwikkeling integreren met de indrukken 
van de overige uitwendige zintuigen, van oog, oor, neus en to ng. Daardoor 
zie je dat de vensterbank aanraakbaar en glad is en zie je geen louter ij le 
schijfjes lkht en kleur maar tastbare mensen en dingen. Daardoor zie je dat 
de boterham passend is voor de bevrediging van je eetlust, hoewel het oog 
alleen licht, kleur en vorm ziet. Daardoor zie je dat de ander bij jou past en 
herken je hem als medemens en daardoor herken je horend het menselijke 
stemgeluid als menseli jk. 
Ook op afstand ervaart de tastzin wat bi j mij past. Hoe intelligenter mijn 
tastzin, hoe zuiverder mi jn tastzin zal onderscheiden wie er bij mij past en 
in hoeverre de persoon in kwestie bi j mij past. In onze omgangstaal noe
men we dat een kwestie van sensibiliteit, maar het is de tastzin die het 
doet. En zo weet je ook op afstand door wie je aangeraakt wil worden en 
door wie liever niet. 
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Grondintelligenlie 
De haptonomie onderkent het kennend en waarderend vermogen van de 
tastzin. Zij noemt dat vermogen de grondintelligentie van de mens. 
Dankzij deze intelligentie voel je wat bij jou past en wat niet, zij is dus de 
wortel van de zelfkennis. Maar ik moet onmiddellijk opmerken dat die 
zelfkennis geen weten is, volstrekt geen kwestie van principen die je in je 
hoofd meedraagt, maar louter een voelend herkennen. Dankzij deze in
telligentie herken je wat een bepaald iets of iemand voor je betekent, ook al 
kun je daarvoor geen enkel verstandelijk argument aandragen. Je voelt of 
de ander jou mag en, afhankelijk van de kwaliteit van jouw grondintel
ligentie, ook op welke gronden hij jou mag. 
Wie een goede grondintelligentie heeft, kiest trefzeker wat bij hem hoort: 
zijn vrienden, zijn partner voor het leven. Dankzij de grondintelligentie 
ben je ook trefzeker in het kiezen van een studierichting die bij jou past. 
Door de grondintelligentie koop je wat bij jou past en ben je dus zeker in je 
aankopen. 

Maar je herkent ook heel concrete omstandigheden en dingen die bij jou 
passen, zoals een bepaald voorwerp, een bepaald woning-interieur, een 
bepaalde straat, een bepaalde boomgroepering, een bepaalde muziek. 
Dankzij deze grondintelligentie versta je de concrete situatie: voel je on
middellijk wat er aan de hand is in een bepaald millieu, in een bepaalde 
groep, wat er spookt in het klimaat van een bepaald gezin, van een bepaal
de werksituatie, binnen een bepaalde intermenselijke relatie. Je voelt dan 
trefzeker de aard van de ondertoon van een gesprek. 

Bij de grondintelligentie behoort ook de intelligentie bij het aanvoelen en 
beoordelen van mensen, de intelligentie in het omgaan met mensen, de 
intelligentie van de perfecte minnaar, de intelligentie bij de zelfkennis, 
de intelligentie die er ligt onder de perfect geadapteerde aanraking van een 
ander. 

Zij omvat ook de intelligentie van de kunstenaar waarmee deze stemmin
gen feilloos en genuanceerd gestalte geeft; de intelligentie van de man die 
de kunstproducten verstaat; van de man die de kwaliteiten van een ruimte, 
bijvoorbeeld van een kathedraal, tot in zijn merg onderkent. Zij omvat ook 
de intelligentie van de fijnproever die genuanceerd weet te onderscheiden 
en te genieten. 

Kortom, heel wat fundamentele functies van het menselijk leven worden in 
de gangbare intelligentie-tests vergeten. Al deze vergeten vormen van in
telligentie zijn gefundeerd in het tasten, in een lijfelijk ervaren en verstaan. 
Deze kwaliteit kent zeer grote individuele verschillen maar die zijn niet of 
maar heel moeilijk meetbaar en derhalve zal zij blijven ontsnappen aan de 
aandacht van de op meten verzotte psychologen. 
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Een paar historische interessantigheden 
Toen na de oorlog Duitsland zijn onderwijs opnieuw moest opbouwen 
werden door het Duitse opinieblad Der Spiegel een aantal toenmalige pro
minenten gevraagd hoe zi j het door hen genoten onderwijs beoordeelden. 
De Spaanse kunstenaar Pablo Picasso noemde het onderwi js een ramp. 
Naar zijn zeggen werd je door het onderwijs beroofd van je eigen ziel. Je 
leert er denken in andermans gedachten, zei hij, leven in andermans 
lichaam, voelen met andermans huid en ruiken met andermans neus. 
De Britse staatsman Winston Churchi1l zei dat het door hem (genoten' 
onderwijs had gepoogd om hem alles af te nemen wat belangri jk was voor 
het leven. Hij had de oorlog niet gewonnen door het bekwaam lezen van 
dossiers, maar eerder door het verlaten van zijn kop. Hij had de oorlog ge
wonnen doordat hij vriendschap wist op te bouwen met de Amerikaanse 
president Roosevelt, zei hij. De school weet niet wat belangrijk is voor het 
leven, zei hij; erger nog, z ij poogt je menseli jke fundamenten te vernielen. 
De beroemde natuurkundige Albert Einstein zei dat hij niet had leren den
ken en experimenteren door de school maar ondanks de school. Die kwa
lieiten waren hem komen aanwaaien doordat hij vanuit zijn kleuterjaren 
zijn speelsheid had gekoesterd als zijn kostbaarste bezit. De school had 
haar best gedaan om hem van die speelsheid te beroven. 

Vijftig jaar later valt de muur rond Berlijn. Helmuth Kohl had Gorbatsjov 
uitgenodigd. Kohl tracteerde hem op zijn lievelingsgerecht Saumagel1, dat 
hijzelf had klaargemaakt. Na de maaltijd gingen zi j samen .... naar de sauna. 
En de muur ging om. 

Tot slot 
Een heerlijke moeder, een goede huisvader, een voortreffelijk minnaar, een 
eminent kunstenaar, een werkeli jk groot staatsman, een werkelijk weten
schapper, een voortreffelijke leraar, een geslaagde koopman en een uitste
kende haptotherapeut danken hun bijzondere kwaliteiten op de eerste 
plaats aan hun grondintelligentie. De maat van die intelligentie wordt be
paald door je genen; elke baby wordt ermee geboren. Niemand kan die 
maat vergroten. Wel kan die intelligentie verschrompelen, bijvoorbeeld 
door een cultuur die vooral koppie-koppie cultiveert en je weghaalt uit je 
levende lijf; door een liefdeloze cultuur waarin je niet bevestigd wordt in 
degene die je bent en niet mag groeien naar jouw aard en op jouw tijd; 
door een cultuur waarin je als jong kind geen ruimte hebt om te ravotten, 
om uit elkaar te peuteren wat je uit elkaar wilt peuteren omdat het speel
goed zo duur is geweest. Enzovoort. 

Dorus Gerritse 
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(advertentie) 

Symposium: Haptonomie, hoe verder! 
Ter ere van Jan Dijkhuis 

Dinsdag 28 september 1999 wordt door Synergos een lustrum sympo
sium georganiseerd. Het symposium is, naast het laureaat van Jan Dijk
huis, een gelegenheid die we aangri jpen om het eerste lustrum van 
onze opleiding te vieren. 

Thema 
Participatie en contact?! ... binnen een informatieve samenleving 

Subthema 
Kan haptonomie mee naar de volgende eeuw? 

Sprekers 
Prof. dr. fan Diikhuis: Bouwt verder op, en verdiept de door hem be
schreven communicatie modellen van participatie en transmissie. Hij 
belicht met name de betekenis van de dynamiek tussen deze modellen 
in relatie tot verbale interactie. 

Mw. Drs.folien Ubacht: Gaat in op de rol van 1.c.T. (informatie- & 
Communicatie Technologie) in relatie tot communicatie en contact en 
de consequenties hiervan op onze samenleving. 

Dhr. Emiel Voest: Spreekt zich uit over zijn freestyle methode, waarin 
communicatie tussen paarden en mensen een belangrijke rol speelt. 

Dhr.Peter Zwiers: Bespreekt de haptonomie als 'interactiekunde'. Hij 
verbindt daarbij de door voorgaande sprekers uitgesproken gedachten 
en maakt vertaalslagen vanuit de theorie naar de gang van zaken in 
het leven van alledag. Daarbij belicht hij de mogelijkheden van de 
haptonomie op diverse maatschappelijke terreinen. 

Middagvoorzitter: Prof. dr. René Diekstra 

Tijd: 13.00 - 17.30 uur; aansluitend gelegenheid tot voortzetting 
van een gesprek, onder het genot van een drankje. 

Locatie: Hotel Congrescentrum (De Heerlickheijd' van Ermelo 
Kosten: J125,-

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden bij Synergos: 
opleidingen en trainingen in haptonomie. Tel./fax: 033-4638817 
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Waarom een symposium 'ter ere van' en 
wie is Jan Dijkhuis? 

Dit zou een logische vraag kunnen zijn die na het lezen van de informatie 
in de advertentie bij mensen opkomt. Daarom een korte uitleg. 

Professor dr. Jan Dijkhuis is al sinds de tijd van Frans Veldman actief 
betrokken bij de vorming en de ontwikkeling van de haptonomie. Vanu it 
zijn werk als hoogleraar psychologie en psychotherapeut, heeft hij de 
ontwikkelingen van de haptonomie niet slechts vanaf de zijlijnen gevolgd, 
maar heeft hij actief deelgenomen aan verdere ontwikkeling hiervan. Zij n 
grootste bijdragen heeft hij geleverd op het gebied van de theorievorming 
en de ontwikkeling van de haptotherapie-opleidingen. Daarbij is hij zowel 
werkzaam geweest bij Frans Veldman, bij de opleiding in Doorn. Als laatste 
is hij verbonden geweest aan Synergos als docent in de haptotherapie
opleidingen. Momenteel vervult hi j nog de fun ctie van adviseur van de staf 
van Synergos en geeft hij vorm aan de bijscholing tot supervisor van bij 
Synergos afgestudeerde, haptotherapeuten. 

Gedurende al die jaren hebben wij mogen genieten van zi jn uitgebreide 
kennis en ervaring op het gebied van de psychologie en de psychotherapie, 
van zi jn kritische blik bij de ontwikkeling van veel van onze plannen, van 
zijn droge humor en vooral van zijn warme betrokkenheid. 

Dit laureaat betekent zeker geen afscheid van zijn betrokkenheid en van 
zijn werkzaamheden bij onze opleiding. Het is meer een moment van 
terugblik en waardering voor al wat Jan in de afgelopen jaren voor ons 
heeft betekend en wat, mede dank zij zijn participatie, mogelijk is gewor
den. 
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Verenigingsnieuws 

Bestuur 
Beleidsplan 1999 Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 
Zoals jullie weten was er 1 april j.l. een Algemene Leden Vergadering (ALV) 
van de NVH. Tijdens die vergadering zijn naast de jaarverslagen van de 
verschillende commissies en het bestuur ook de beleidsplannen voor 1999 
besproken. Het gepresenteerde beleidsplan is door de ALV goedgekeurd, 
wat dus betekent dat wij als bestuur verder met deze plannen aan de slag 
zullen gaan. Omdat we het belangrijk vinden dat jullie op de hoogte zijn 
van de meest recente ontwikkelingen, hierbij in vogelvlucht de belangrijk
ste plannen op een rijtje. 

1. Interne ledenlijst 
Op de presentatie van de concept interne ledenlijst werd enthousiast gerea
geerd. De ALV gaf fiat om de lijst verder te ontwikkelen en ook daadwerke
lijk uit te gaan brengen. Bij het verschijnen van deze He hebben jullie 
reeds uitgebreide informatie over de mogelijkheden en het gebruik van de 
interne ledenlijst in jullie bezit. 

2. Stimuleren en ondersteunen van regionale activiteiten 
Dit jaar zal wederom in contact met de Contact Commissie bekeken wor
den of en zo ja, hoe, ondersteuning voor of in de regio's eruit gaat zien. De 
CC neemt met de door de ALV verstrekte suggesties deze taak weer op 
creatieve wijze op. De suggesties gingen over hoe kun je behoeften van 
leden peilen en hoe kun je daar dan op een uitnodigende manier op af· 
stemmen met activiteiten. 

3. Klachtrecht-regeling 
De term klachtrecht-regeling is niet juist voor de NVH. De NVH doet na
melijk niet aan klachtrecht. Zij is geen beroepsvereniging en heeft dus ook 
geen klachtenregelement. Wel vind het bestuur en met haar ook de ALV, 
dat er voor leden van de NVH en voor mensen die op welke wijze dan ook 
iets met haptonomie te maken hebben en daar een klacht over hebben, 
zich tot een organisatie moeten kunnen wenden. De NVH ziet het expliciet 
niet tot haar taak klachten in behandeling te nemen, maar vindt het wel 
van belang dat als mensen met een klacht over haptonomie naar de NVH 
bellen, zij gehoor krijgen. Dit gehoor bestaat er uit dat mensen kunnen 
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vertellen wat de klacht is en dat aan de hand van de aard van de klacht wij 
zo goed en zo kwaad als wij dat kunnen beoordelen, mensen op pad hel
pen bij het verder afhandelen van deze klacht. Om klagers goed te kunnen 
adviseren zal er een beslisboom gemaakt worden die helderheid verschaft 
over hoe mensen met een bepaalde klacht te verwijzen. 

4. Richtlijnen voor op haptonomische basis werkenden en van een in
terne naar een mogelijk externe discussie over haptonomie 
Op de ALV werd een boeiende discussie gevoerd over waartoe en hoe de 
discussie over eenduidigheid binnen de haptonomie gevoerd zou moeten 
worden en of er richtlijnen voor haptonomisch werkenden geformuleerd 
moeten worden. De meeste essentiële punten rondom deze discussie wa
ren: 
De ALV onderschrij ft het belang dat er zowel op individueel, professioneel 
alsook maatschappelijk niveau behoefte bestaat aan eenduidigheid over 
haptonomie. 
Geadviseerd vanuit de Werkgroep Eth iek van de NVH (zie elders in HC) zal 
bezien worden of en hoe we het bewustzijn rondom ethiek onder de leden 
van de NVH levend ig kunnen houden. Ook zal worden bezien of het for
muleren van niet verplichtende richtlijnen voor de op-haptonomische
basis-werkenden een bijdrage aan ethisch-bewustzijn kan zijn. 
Het bestuur sprak zich uit tot het verder verkennen van deze materie en is 
bereid om op creatieve wijze en in samenspraak met de leden van de NVH, 
met de verschillende opleidingen en de VVH tot een eerlijke en heldere 
beeldvorming te komen. 
Kortom jullie kunnen het komende jaar ui t de koker van de commissies en 
hel bestuur van de NVH een levendige en enthousiasmerende inbreng ver
wachten. 

Noud van roppel, Voorzitter 

De interne ledenlijst is een feit 
Met trots kan ik jullie mededelen dat de interne ledenlijst af en in werking 
is. Het vele werk, verricht door het vorige bestuur (voorbereiding van de 
lijst), Eddy Hendriks (contactcommissie), Ron Spiegel (computerprogram
meur), Riet Barto (scretariaat) en mijzelf, heeft geruslteerd in een fantasti
sche, complete lij st met veel mogelijkheden. 
Wanneer je in het bezit bent van de interne ledenlijst heb je alle informatie 
in handen om contact op te nemen met collega's op jouw- of juist een 
ander ervaringsterrein. Bij jou in de buurt of juist heel ergens anders in 
Nederland. Zo kan je bijvoorbeeld een collega gericht om advies vragen 
omtrent een begeleiding, een specifieke oefengroep starten of een intervi
siegroep in de regio op poten zetten . 
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Jullie hebben persoonlijk post ontvangen over de interne ledenlijst. Toch 
wil ik de belangrijkste zaken omtrent deze lijst nog eens op een rij zetten: 

1. De interne ledenlijst is bedoeld voor collegiaal overleg tussen de 
leden van de NVH. 

2. Plaatsing op de lijst is geen kwaliteitsgarantie. 
3. De lijst is via het secretariaat op diskette of op papier te verkrijgen; 

De kosten bedragen respectievelijkf25,OO en f30,OO. 
4. Een mutatie/inschrijfformulier wordt in september ieder jaar in 

het Haptonomisch Contact afgedrukt. 
5. De lijst wordt éénmaal per jaar in september/oktober door het se

cretariaat geactualiseerd middels het teruggestuurde mutatiefar
mutier. 

6. Een geactualiseerde lijst is op diskette of op papier aan te vragen 
bij het secretariaat; de kosten bedragen wederom respectievelijk 
f25,- en f30,-. 

Het bestuur gaat over drie jaar bekijken hoe vaak de interne ledenlijst, ge
actualiseerd of niet, is opgevraagd. Ook worden de leden dan via een en
quêteformulier gepolst over het gebruik en het nut van de interne leden
lijst. Dit alles om een beeld te vormen van wat er met de lijst gebeurt en 
hoe hij wordt gewaardeerd. Nar aanleiding daarvan kan de lijst eventueel 
worden veranderd of aangepast. Ik hoop dat de lijst daadwerkelijk bijdraagt 
aan het inventariseren van het contact en overleg, zodat we weet hebben 
van elkaar en elkaar kunnen ondersteunen in de persoonlijke groei in ons 
mooie, maar soms ook eenzame vak. 

Esther Snijder, secretaris. 
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(advertentie) 

Wil je in een gezellige, zomerse sfeer bezig 
zijn met eigen ontwikkeling en creativiteit? 

De Academie voor Haptonomie en Kinesiono
mie organiseert zomerworkshops 1999 

Wegens succes wordt een tweede zomerworkshop IStem I georgani
seerd met Maurice Willems (stemtherapeut) op 26, 27 en 28 augus
tus. Kosten[425,-. Tijdens deze workshop krijg je inzicht in de we
reld van de stem, stemvorming en stemexpressie. 

• Workshop ' Innerlijke figuren' met Yolande den Tonkelaar (hap
totherapeut) op 19 en 20 augustus. Kosten [300,-. Tijdens deze 
workshop geef je vorm aan en speel je met de karakters uit je inner
lijke leefwereld. 

• Workshop 'Haptonomie en Dans' met Weijke Koopmans (hapto
therapeut, psychologe en dansdocent/choreograat) op 23 en 24 
augustus. Kosten [300,-. Tijdens deze workshop leer je luisteren 
naar je natuurlijke impuls tot bewegen. 

• Workshop 'Haptonomie en Spel ' met Sjef van der Linden (drama
docent) en Cock van den Berg (haptotherapeut) op 26 en 27 augus
tus. Kosten [350,-. Een zoektocht naar de verbinding tussen kin
derspel en volwassenheid. 

Deze workshops staan open voor geirlteresseerden. Ie kunt uitgebreide ;,rformatie en 
een aanmeldingsfom",lier opvragen bij ons secretariaat. 

Belangrijk nieuws voor oudcursisten en cursisten van de 
Academie 
• Voor oud-cursisten van de basisopleiding die willen instromen in 

het tweede jaar van de opleid ing Haptotherapie (met Mieke de 
Wolf, Kees Verkerk en Hans Hurenkamp) organiseert de Academie 
een speciale toelatingsdag op 11 juni 1999. 

• Oud-cursisten van de basisopleiding kunnen ook instromen in het 
tweede jaar van de opleiding Haptonomische Zwangerschapsbege
leiding. 

• Haptotherapeuten bieden wij een verkort traject Haptonomische 
Zwangerschapsbegeleiding van ongeveer 1'h jaar. 

Heb je belangstelling, Heem dan contact op met liet secretariaat. 

Academie voor Haptonomie en Kinesionomie 
Jan Ligthartlaan 1, 3941 BG Doorn 
Tel: 0343-515178; fax: 0343-518158 

www.avhaptonomie.n1i email : info@avhaptonomîe.nl 
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

~ 
Aanmeldingsfonnulier> 

Naam 

Adres 

Geb. datum: 

Postcode 

Tel. werk 

Vrouw Iman 

Plaats: 

Privé: 

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 zijn inclusief toezending van het tijd

schrift en bedragen 1150,- voor 1998. (Onder voorbehoud) Wilt u met be

talen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt. 
Datum: Handtekening: 

2) Dit (omm/ier kunt u opsturel1llaar: Secretariaat NVH, De Otter 29, 7414 HZ, Deven
ter. 
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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: Ingrid 
Moonen, tel: 040-2120186. 

b. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering 
van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contact
p ersoon: Frieda van de Berg, tel.: 038-4525890 

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: 020-6831087 

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de 
toezending van Haptonomisch Contact bedragen 1150,- 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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