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, 
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De druk om te automatiseren neemt steeds 
meer toe: er worden steeds hogere eisen aan 
uw administratie gesteld! 

Het gaat hierbij om de facturering aan zorgverzekeraars. patiënten~ 

administratie. beroepsinhoudelijke en financiële administratie. 

Deze bedrijfsmatige kant is voor velen een opgave. De zorg voor 
patiënten wordt als eerste beroepsmatig handelen gezien en de 
daaruit voortVloeiende administratie gebeurt meestal in de vrije tijd. 

Wij (LogicOata) weten al meer dan twintig jaar om welke 
administntieve taken het gaat en welke problemen daarbij om de 
hoek komen kijken. AI die jaren hebben wij samen met uw collega's 
aan de software van een geautomatiseerde administratie gesleuteld 
en dat heeft geleid tOt het meest doordachte pakket wat er te krij
gen is. Het is bekend onder de naam "FysioLogie". 

Er wordt letterlijk elke werkdag aan FysioLogie gewerkt. zodat het 
pakket volledig up-to-date blijft. 

Het programma is daardoor zó simpel en z6 gebruiksvriendelijk 
geworden dat er geen handboek of cursus voor nodig is om er mee 
om te gaan. 

ALS UTOCH MOET AUTOMATISEREN ... 

HOUD HET DAN VOORAL SIMPEL 

(en wees daarbij zuinig op uw vrije tijd!) 

U kunt vrijblijvend een demonstratie aanvragen. 
Uiteraard kunt u ook bellen voor meer infonnatie. 
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Grafisch Intermediair, Blaricum 
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losse nummers verkrijgbaar na 
overmaking van E 9 op bankrekeningnr. 

62.92.88.194 t.n.v, Stichting Haptonomisch 
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(Studenten)kortingen zijn onder bepaalde 
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o Alle re<hten voorbehouden. Overname 
van artikelen alleen na schriftelijke 

toestemming. Bij plaatsing na 
toestemming van de redactie dient 

Haptonomisch Contact te allen t ijde als 
bron vermeld te worden. 

Beste lezer, 
Wij zijn zeer verheugd dat onverwacht veel mensen zich 
hebben aangemeld als nieuwe abonnee van Haptonomisch 
Contact. Dat gebeurde op I november tijdens het Landelijk 
Haptonomie Congres 'Binnen handbereik ' in het 
Congrescentrum te Ede. Met dit congres wilde de Academie 
voor HapLOnomi e 'de verschillende toepassingen van 
haptonomie in kaart brengen'. Het werd een succesvo l en 
goed verzorgd congres met mim driehonderd deelnemers. De 
vier inleidingen 's morgens werden op knappe en hilarische 
wijze aan elkaar gespeeld door twee dames met piano, zang. 
tekst, mime en fan tas ierijke kledij, mooie voorbeelden van 
'spelende mensen \ de haptonomische homo ludens, zoals al 
vrocg zo 11100i bcschreven door Kiek Zeydner. 's Middags 
moest gekozen worden tussen vijf workshops en vier 
inleidingen van Opleidingen Haptonomie. Tijdens de pauzes 
kon een inronllaticmarkt met tien stands worden bezocht, van 
verenigingen, opleid ingen, adviseurs, een nieuwe 
behandel bank voor haptonomie en ons eigen Haptonomisch 
Contact, door de congresorganisa tie met voorlopig iets teveel 
eer benoemd als ' vaktijdschrift voor haptonomie '. 
Het was bij mijn weten voor het eerst dat zoveel mensen van 
zoveel verschillende opleidingen en toepassingen van 
haptonomie bijeen waren. Wij hebben er veel oude en nieuwe 
lezers mogen begroeten en het weerzien van oude bekenden 
maakt zo 'n congres tot een feestelijke gebeurtenis. Bestuur en 
Redact ie van de Stichting Haptonomisch Contact hopen dat 
een derge lijk congres een jaarlijks gebeuren mag worden in 
de were ld van de haptonomie. Het strookt met de bedoelingen 
van dit tijdschri ft: mensen met belangstell ing voor 
haptonomie met elkaar in contact brengen. 
Mede door de contacten tijdens het congres kunnen wij lJ een 
mooi nummer aanbieden voor de donkere dagen rond Kerst. 
We bopen dat II zich geraakt zult voelen. Als de ideeën en 
idea len van Haptonomisch Contact ti aansprekcn: support in 
alle mogelijke vormen is nog steeds méér dan welkoll1. Wat 
daeht 1I van kopij , foto 's, ingezonden brieven, tips, 
sponsoring in de vonn van giften, advertenties en nieuwe 
abonnees? 
Dank voor alle steun tol nu toe, en een wann en liefdevol 
2004. 

Mia van Lultervelt 
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Aanraking 
De gevoelige filosofie van Levinas 
I Dr. Jan Keij I I 
Dr. Jan Keij is vrijgevestigd fi losoof en publicist. Hij promoveerde in 1992 op het werk van levinas. 

Sindsdien geeft hij drukbezochte cursussen en schrijft hij boeken over levinas. ethiek, 

hulpverlening en gezondheidszorg. 

Corr.adres: De streek 68, 8245 fB Lelystad, tel. 0320 - 254251. f-mai!: j.keijl@chello.nl 

Het harde diamant is niet ons thuis 

maar het water; niet dat rust doch dat verglijdt. 

Wij zijn de stroom, doch tegelijk de Griek 

die zich in de rivier beziet. 

Uit het gedicht: wij zijn de rivieren 

Van: large Luis Sorges 

Ik weel niet of de filoso fie van Lcvinas bekend is bij haptonomen. Zo nict, dan durr ik te spreken 

van een belangrij k hiaat, vanwege het ontbreken van een grondslag, een rundering van de 

haptonomie als LOch zijnde "de theorie en de praktijk van de bevestigende aanraking en de 

bevestigende ontmoetingi". Een leer dus waarbij temlen als gevoel, gevoelsleven, aanraking, 

contact. ecn centrale rol spclcn. 

Die fundering zal ik hier in grove lij nen schetsen. In dc uitleg van een kernthema van 

Levinas 'dcnkcn: de lichamelijkheid als ten diepste gevoeligheid, aanraking. De ideeën die ik dan 

etaleer kunnen indruisen tegen wat zelfs de hap tonomisch gevormde lezer gewend is te denken. 

Temeer omdat ik in dit korte bestek verre van uitputtend kan zijn in argumentatie, en dus wat dal 

betren gewoonweg in gebreke blijf'. Ik doe daarom een dringend beroep op de Iczer om zijn 

denkgewoontcn even opzij te zetten en zich open te ste llen voor de meest creati eve, originele en 

ook diepzinnige gedachten van de twintigste eeuw. De beloning is een beeld van de raakbare 

mens. voor wie aanraking een levensvoorwaarde is. Wie weet is dit beeld een verleiding tol 

verdere verdieping en tot ve rder grondslagenonderzoek. 

De mens als lichaam 

De westerse cultuur is doordrenkt Illet de filoso fie van Descartes. Hij beschouwde de mens als 

wezenlijk geest, dat wi l zeggen denken. Die idee heen ge leid tot een krachtige ontwikkeling van 

het rationele en wetenschappelijke denken in het westen. met a ls gevolg een steeds grotere 

accentlegging op, en centrale posi tionering vnn, het denken. De li chamelijkheid, loch a l een 

bijzaak voor Descartes, raak te daannee ondergesneeuwd. Wij westerl ingen, erfgenamen van deze 

filosofie en bovendien van een christelijke traditie die het li chaam meer als het domein van de 
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duivel beschouwde dan als voonvaarde voor hoogstaande menselijkheid, neigden daarom spontaan 

tot een overwaardering van de gcest en cen ondcnvaardcring van hct lichaam. 

Dat blijft ook lang de trend in de wij sbegeerte n3 Descartes (met als ui tzondering Nietzsche). Maar 

de fenomenologie, een fi losofie die de concrete ervari ngen van mensen als ui tgangspunt wil 

nemen, brengt daar langzaam maar zeker verandering in. Husserl ( 1859- 1938) was de grondlegger 

van de fenomenologie. Hij beschouwt de mens nog als wezcnlijk gecst of bewustzijn, maar zijn 

ui tgangspunt voert via zijn leerlingen naar het centraal stellen van hel lichaam. Bij Heidegger 

(1889- 1976), de belangrijkste leerl ing van HlIsserl. is dat nog slImmier. Hij spreekt over de 

gesitucerde mens, die alt ijd al gestemd is, dat wil zeggen zich in ccn bepaa lde stemming aantreft. 

Heidegger ste lt dal die gestemdheid de grondslag voor alle rationaliteit is, zodat het dcnken 

volgens Heidegger altijd al doortrokken is van een gevoel. 

Bij Gabriel Marcel( 1889-1973) en vooral bij Mall !"icc Merlea ll-Ponty( 1908- 196 1) krijgt de mens 

als lichamel ijkJlcid een centrale posi tie. Volgens Merl cau-Ponty kan cr onmogel ijk sprake zijn van 

een denken dat los van het lichaam, met een zui vere rationaliteit, kan functiollercn. Bij hem rijst 

het denken op uit het lichaam. Uit het lichaam dat een eigen logica, een eigen kennen, een eigen 

prak/agnosie heeft . Anders gezegd: het lichaam weet, in een direct contact met de buitenwereld. op 

de wijze van het voelen. Er is dus een zi ngeving voorafgaand aan de actieve en bewuste zingeving 

van hel denken. Er is bijvoorbeeld een seksuele zingeving. voorargaand aan het denken. En er is 

een betekenis va n kleuren (bij voorbeeld de gevoelsmatige ladi ng van rood versus groen) 

voorafgaand aan hel denken. Of: de benen 'weten'(voelen) hoe ze op een berghell ing moeten 

lopen, een weten waar het denken zich niet mee moet bemoeien. wil je althans niet struike len. Dit 

lichaam met zijn praktische logica, is de basis van, en de voorwaarde voor bet denken, voor dc 

thcoretische logica. Het 'sprekende eogito' (denken) vooronderstelt , zegt Merleau-Ponty, hel 

'zwijgende cogito ' (voelen). Het denken blij ft altijd schatplichtig aan dit lichamelijke weten. Er is 

dus geen denken zonder voelen. Het. voor het denken, schemerduister vall het lichaam. dringt door 

tot in het denken. De venneende helderheid van de rat io is daarom nooi t meer dan een dimlicht. 

De liIosoor Levinas( 1906- 1995) is een leerling van Husserl, I-Ieidegger en Merleau-Ponty. Hij 

overtreft zijn leermeesters in diepgang en hij gaat de fenomenologie voorbij in de uitwerking van 

een nieuwe fi losofie: het difTerent iedenken. Dit 'verschilsdenken ' is tegelijk door en door een 

lichaull1sdenken. Dat wil zeggen: voor Levinas is de mens wezenlij k een lichaam. Niet in een 

banale, materia listische bctekenis, maar in een, zoals zo meteen duidelijk 1..31 worden, zeer 

verheven zi n. Zo verheven dat de haptonoom die lichaamsgericht hande lt bij uitstek 

persoonsgericht bezig is. Het denken van Levinas ga ik nu in grove lijnen schetsen. Mijn verzoek 

daarbij aan de lezer: probeer al het gezegde te verbinden met je eigen, concrete ervaringen. 

De mens als levend lichaam: gevoeligheid 

Het lichaam wordt vaak gezien als materie, als een object dat binnen wetenschappelij ke modellen 

uitputtend te analyseren is. De lichamelijke mens wordt dan bij wijze van spreken beschouwd als 

zijnde zoals een baksteen: een ding. een natuurgegevcl1 . Ondergeschi kt aan na tuurwetten, kapot te 

maken en te repareren volgens die wetten. Zo is de mcns ook. Ik bcn, zegt Levinas. een corps 

physiqlle, een /ichaamobject: een tijdruimtelijke,jysische verschijning, behorend tot de categorie 
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der dingen. Maar terecht heeft de Hongaarse schr ijver Gyorgy Konrad opgemerkt dat "een mens 

wetenschappel ijk bestuderen er op neer komt hem nie t als mens te zien." Daarmee zegt Konrad dat 

de mens meer is dan alleen een empirisch gegeven en dat in dit surp lus precies zijn mens zijn zi t. 

Levinas noemt dit surplus een cO/ps propre, een lichaamslibjecr. Als lichaamsubject va l ik buiten 

de waarneembare werkelijkheid. Als zodanig ben ik een metafysisch gegeven. 

En inderdaad: ik va l buiten die waarneembare werkelijkheid. Een eenvoudige test, die de lezer 

meteen kan uitproberen, toont dat aan: 

Probeer jezelf eens waar te nemen. Dan spLij t je in tweeën: in een waa111emend ik (I) en in een 

waargenomen ik (2). Dat waarnemende ik is onzichtbaar. Als je het probeert te gaan bekijken 

ve randert het onmidde llijk in een waargenomen ik en ontstaal er opnieuw een waarnemend ik dat 

opnieuw onzichtbaar is. Ad in fi nitum. 

Het diepste zelf, het meest nabije, is het minst bereikbaar. Sterker: onbereikbaar. Het ik dat kijkt , 

het punt van waaruit gevoeld, gedacht, waargenomen wordt, is dus zelf niel waarneembaar. De 

mens is ten diepste een niet objectiveerbaar subject. Daarom zijn wij voor elkaar een geheim, een 

mysterie. lk zie de anderen slechts voor zover ze als bakstenen zijn . Verder niet. Dank zij deze 

verborgenheid kunnen we bedrogel1 worden, maar natuurlijk ook (en dat is een hele troost) 

bedriegen. Elkaar misleiden bestaat bij de gratie van deze principiële raadselachtigheid of 

onzichtbaarheid. Vandaar dat de idee over de mens als slechts een materieel , empirisch gegeven, 

niet ev ident is. Schopenhauer heeft terecht opgemerkt dat het mater ialisme de li losolie van hel 

subject is dat zichzei r over het hoo fd ziet (l1atuu rl ijk juist vanwege die onzichtbaa rheid). 

Deze mens, als niet objectiveerbaar subject. heeft Levinas op hel oog. Hij begaat daarbij niet de 

' vergissing ' van Descartes om dit subject vanwege die niet waarneembaarheid dan maar een geest 

te noemen, naast en tegenover het lichaam. Int.egendeel : dit subject is het lichaam in de diepe 

betekenis v3n/e'lend lichaam. Wanneer hij dit lichaam dan toch 'geest'of ' ziel' noemt dan zijn d ie 

tennen inwisselbaar voor ' levend lichaam' . 

De renomenoloog Levinas (de ervaring als uitgangspunt!) steil vervolgens dat dil leven dat ik ben, 

ervaren wordt als kwetsbaar, gevoelig. Ik boef de lezer niet uit te leggen hoe real isti sch deze 

kwetsbaarheid of gevoeligheid is. Eenieder ervaart da l dage lijks 'aan den lijve'. Waar het echter 

om gaat is dat met deze karakteri sering een mens wezel/lijk en feil diepsre die gevoeligheid zelf is. 

Het levende lichaam is immers het wezenlijke en diepste zelf. Want doorstreping ervan, de dood 

dus, lijkt neer te komen op een opheffing van het ze ll~ . Vo lgens Levillas heb ik dan ook niet een 

lichaam, maar, ik herhaal , ben ik mijn lichaam. 

Gevoeligheid als ontvankelijkheid: contact 

De gevoeligheid van het levende lichaam is: kunnen voelen van iets da l gevoeld wordt. In deze 

omschrijving is de tweeheid hoorbaar: er is een voeler en het gevoelde. Er is dus con-tact met een 

omgeving. Op allerlei ' gevoelsgebieden' wordt dat door Levinas uitvoerig en uiterst nauwkeurig 

beschreven. Dat zal herkenbaar zijn. 

I . In het genieten ervaar ik contac t met een omgeving. MeI een omgeving dic zich cO ll fo n11cert 

8· H APTONOMISCH CONTACT· 14' JAARGANG· NUMMER 4 - DECEMBER 2003 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



aan mijn bestaan: ademcn, eten , drinken, zonnen. Dit contact is een genotvolle opname, een 

assim ilat ie van die omgeving. Contact als een aanraki ng waarvan hel aangename verk laard 

kan worden ui t de schikk ing van een omgeving aan mijn behoeften: een bevestigend 

aangeraakt worden door mijn omgeving, De aanraking is een opname, de omzetting van een 

omgeving builen mij in mijzelf; het mij loc-eigenen als het mij eigen maken van d ie 

omgeving. 

2. In het (fys ieke) lijden ervaar ik contact met een omgeving die zich niet conronneerl aan mijn 

bestaan. Dit pijnlijke contact is erva ren van het kwaadaard ige binnendringen van een 

omgeving. Van een omgev ing die ik niet kan toc-eigenen. maar die eerder als het omgekeerde, 

als dus onteigening van mijn beSlaan ervaren wordt. I-l ier komt de gevoeligheid als 

kwe tsbaarheid naar voren. I-lier wordt de aanraking als een ve rwondend bi nnendringen 

ervaren, als aanval, verkrachting, als aankondiging ook van de dood in de ziekte; als 

voorzegging van dc eindigheid. Dit is dus niet een bevestigende, maar een ontkennende. 

tenieldoende aanraking door de omgeving. 

Bij (I) en (2) is vo lgens Levinas sprake van een contact, van aangeraakt worden door hel zijn, dat 

wil zeggen door de omgeving als materie die mij ' 11l ~l::Ikt orbreekt'. Die mij dus zowel doet leven 

als mij n leven bedreigt. Maar behalve van contact met materi e is er ook contact met mede mcnsen; 

contact van li chamen met lichamen (zielen met zielen), zowel op inticm(3) als op eth isch (4) en 

eroti sch (5) niveau. 

3. De kwetsbaarheid uit (2) maakt opvoeding, intimiteit. geborgenheid, bescherming, zorg niet 

alleen mogel ijk, maar ook noodzakelijk. Levinas beschrijft hoe de kwetsbare mens, 

bijvoorbeeld hel ki nd , in de opvoeding bevestigend word t aangeraakt (in een zeer ruime 

betekenis) waardoor het pas kan groeien naar vo l\Vassenheid. Beleven van intiem contact , van 

tederheid, van geborgenheid en bescherming blij n echter ook voor volwassenen van 

wezenl ijk, onontbee rl ijk belang. 

4. Het erhische contact is ten diepste geraakt worde n door de ander en zijn noden. Niet voor niets 

spelen temlcn als mededogen, medelijden en bewogenheid in de ethiek een cent rale rol. Voor 

Levinas be tekent de binncnkomst van een appèl een direct contact met de ander op lijfelijk 

niveau, dieper zelfs dan het mededogcn. dat a l bewust gevoeld wordt. Geraakt worden is 

ervaren van ecn (onbcwust a fTect' , waarvan ik pas een moment later besef dat het cr ge\Veest 

is, omdat ik er op hClmoment zel f dat het gebeuJ1 niet bij kan met mijn bewustzijn . Het appèl, 

de vraag 0111 zorg. is ook, als het goed is, het begin van haptonomisch handelen: heel makend, 

bevestigend aanraken ; een mens bergen in mijn zorg voor hem of haar, zo geborgenheid 

biedend. 

5. Het erotische contact is als de poging tot eenword ing l11et de ander: een verlangen naar 

ve rsmelting; een ve rl angen dat aan de ene kant een genot, een gen ieten is ( I), aan de a ndere 
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kant echter tegelijk een lijden(2), mede vanwege de onmogelijkheid van de versmelting. De 

erotische streling die nergens houvast vindt. illustreert de opwindi ng van een zoektocht die 

nict lot voleinding zal komen; die niet zal vinden. 

Zo is de mens een en al gevoeligheid. En het denken dan? Levinas gaat zover zelfs dal als 

gevoeligheid (o r in ieder geval als aOlankelijk van gevoeligheid) Ie bezien. Want: 

6. Ik denk bij de gratie van aanraking. Er is een zintuiglijke ontvangst van, een ontvan kelijkheid 

voor, prikkels vereist om überhaupt iets te kunnen waarnemen cn dus tenslotte iets te kunnen 

denken. Het denken is daarom een afgeleide van het lichaam. Levin3s: "het hoofd (het 

denken! ) is een uitstulping van een lichaam". Zonder leven, zonder levend lichaam, is er dus 

geen denken. Anders gezcgd: zonder zintu igl ijkhcid (in het Frans: .'1ensihilité, terecht te 

vcrt<l len met sensitiviteit of" gevoeligheid) is er geen denken J
. 

Zie hicr het levende lichaam als contact; als gevoe lige ontvankelijkheid voor de wereld 0 111 mij heen. 

Voor een wereld die in het genieten accordeert met mijn leven, en in het lijden bruut inbreekt. Wal dat 

betTen lijkt de ervaring van hel lijden op de ervaring waarb ij een ander mens met zijn eth ische appèl 

bij mij binnendringt zonder dat ik daarvoor toestemming heb gegeven. Wat vanuit mijn autonomie 

gezien het schandaal van de ethiek is: ik blijk niet altijd bepalend! 

De conclusie is duidelijk: de mens is wezenlijk een raakbaarheid: als genieten. als lijden. als ethisch 

wezen. als erot isch wezen, ja, zelfs als denken4
• Vanuit die raakbaarheid kan ik ook anderen rakell. 

Bevcstigendja, maar ook ontkennend. Gevoeligheid. kwetsbaarheid, maakt beide mogelijk. 

Differentie: contact met het andere 

In alle bovengenoemde gevallen is het contact met de were ld om mij heen een verhouding tot die 

wereld. Anders gezegd: het conlact is een re lat ie van mijn leven Illet de materie en met de anderen. 

Maar als ik zeg ' relatie' dan zeg ik tegelijk 'versehil', Wa<lmlee ik bij een volkomen nieuw denkcn 

ben beland: het differenliedenken. dat ik nu summier zal uitleggen. 

De raakbaarheid werd beschreven als contact. Contact moet dan worden opgevat als \'erbillding met 

het alldere o/de ander, anders ten opzichte van mij . Daannce is het verschil of de relatie 

uitgesproken: ik en het gecontacteerde verhouden zich lot elkaar en va llen dus niet samen. Als volgt: 

In hel contact is er een samengaan van mij met het andere. de materie. en tegelijk is cr een 

niet samenva llen. Het voedsel is anders dan ik (niet samenva llen) en toch sta ik er mee in 

verbinding (samengaan). De ziektc is anders dan ik (niet samenva llen) en toch sta ik emlee in 

verbinding (samengaan). Ik ben dus niet de materie waannee ik in contact sta. Ik verschil 

daarvan. Juist het levende, zoals gezegd het onzichtbare zelf, verschilt van de zichtbare 

materie waarvan ik geniet, of waaronder ik lijd. 

2. In het contact is er samengaan met de ander, ecn mens, en tegelijk is er ecn niet samenvallell. 

De erotische ander is anders dan ik (niet samenvallen) en tegelijk ben ik intiem verbonden 
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(samengaan). De ethische ander maakt met zijn appèl een indringend contact (samengaan), bij 

een blijvend verschil (niet samenvallen). 

Zo kan geste ld worden dat de verhouding tot het andere (materie) or de ander een verschil is. ook 

in de zin van een relatie. Samengaan (raken) en tegelijk niet samenvallen (ja, 'slechts ' raken) is 

precies de vereiste wil er überhaupt sprake kunnen zij n van een rela tie als verschil. Haal een van 

beide kenmerken weg, en de relatie verdwijnt. Want hoc zou er cen relatie kunnen zijn zonder 

samengaan. En hoe zou er een relat ie kunnen zijn zOLlder verschil tussen de twee relata, de twee 

polen van de relatie? Contact bestaat inderdaad bij de gratie van samengaan en niet samenva llen. 

Logisch gesproken is dit niet passend te maken. Logisch gesproken is dit 'onwelvoegl ij k'. Want 

het logische denken kan a lleen die verschillen du iden welke zijn te verenigen. De verschillen dus 

die op kunnen gaan in een eenheid. Maar deze ' relatieve verschi llen ' heeft Levi nas niet op het oog. 

Hij beoogt 'absolute verschillen ' bij de gra tie waarvan menselijke ervaringen pas ervaringen 

kunnen zijn. Dit moge niet logisch zijn, realistisch lijkt het des te meer. Immers. voelen (van het 

andere of de ander) bestaat bij de gratie van het gevoelde (het andere, de ander). Dat betekent 

noodzakelij k samengaan van het voelen met het gevoelde. en tegelijk niet samenva llen van beide. 

Met andere woorden: zoudcn voelen en gevoelde één worden, dan zou er dus geen verschil meer 

zij n tussen degene die voelt en het gevoelde. Met als gevolg dat er van voe len geen sprake meer 

zou zijn. 

De aanraking is niet meer dan een aanraking: in het contact wijkt tegelijk het gecontae teerde terug. 

Het transcendeert (overstijgt) ten opzichte van degene die contact zoek t. In het genieten, het lijden, 

de erotiek, het ethisch geraakt worden: in al deze geva llen is er een verschil tussen de voeler en 

het gevoelde. Het contact overbrugt niet. Of: het overbrugt zonder de kloor te dichten; het 

overbrugt zonder te overbruggen. De verbinding of verbondenheid doet het verschil niet teniet5
. 

De hap tonoom kan dus zijn cliënt wel bereiken, maar niet uitputtend . De ander. iedere ander, blijrt 

een geheim . 

Dat betekent dat bij Levinas hel op zichzelfstaan van mensen (hun geheim. mysterie) serieus 

genomen moet worden. Elk mens is alleen. zonder ech ter eenzaam te moetcn zijn. Wanl nogmaals: 

ondanks het absolu te verschil tussen mensen is samengaan mogelijk, zonder dal mijn leven en dat 

van een ander ver-een-igd kunnen worden; samen één leven kunnen worden. Maar dcze 

zelfstandigheid waarborgt mijn vrijheid en daarmee mijn verantwoorde lijkheid. In de laatste vind 

ik mijn ult ieme waardigheid. Zodat mijn op mijzelf staan mij tOl heer of vrouw van stand kan 

maken. 

Heb ik met het bovenstaande het bevattingsvermogen van de lezer op de proef gesteld'! Ik 

vennocd van wel. Wat logisch niet verteerbaar is, is nu eenmaal niet te bevatten. Tegelijk moet 

mijn beloog voor de haptonoom als muziek in de oren hebben geklonken6
• Want in de filosofie 

van Levinas is de mens wezen lijk als een gevoelige ontvankel ijkheid te kenmerken. De mens is 

wezen/ijk gevoeligheid, raakbaarheid. Opnieuw wil dal nie ts anders zeggen dan dat wij lichaam 

ZijII. 
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Voor de lezers die vinden dat hun bevaningsvermogel1 genoeg op de proef is gesteld is hiermee 

mijn aJiikel geëindigd. Hen verwijs ik naar de slotparagraaf. Maar, voor de lezers die meer wi llen, 

dieper wi llen, volgt nu een extra paragraaf (cen aanhangsel) waarin ik de dieptefilosofie van 

Levi nas aanstip. Die fi losofie, een poging het geheim van de mens Ie achte rhalen, verlaat een 

laatste. als het ware een ' in onze genen gekerfd ' standpunt van hel westerse denken: de visie dat 

de mens zelf één is. Waml11ee ik ui tkom bij de oem(lnrakillg ofoerhapsis. 

leven als differentie: de hapsis als oertast 

Laat ik teruggaan naar die op zichzelf staande mens, naar dat niet waarneembare zelf, naar het 

lichaamsubject als corps propre. Temggaan vanuit de vraag: wat is leven eigenlijk? Een uitputtend 

antwoord krijgt de lezer niet. Wat ik in het korte bestek kan zeggen verhoudt zich tot 

Levinas'argumentatie als een gerucht lot de feiten. Maar deze aanzet za l echter te denken geven. 

Leven is lichamel ijk leven. Bestaan als lichaam. We weten dat dit een wankel, want een eindig, 

tijdelijk bestaan is. Het is kortweg gezegd lijd zijn. Tijd is de werkelijkheid van het wezen dat 

tegelijk onafll<lnkel ijk en aOlanke lijk is. Want het tijdelijke wezen is op weg naar het einde. Het 

staat op zichzei r (onanwnkelijkheid) zonder zichzei r in de hand te hebben (aflmnkelij kheid). Ik 

ben als tijd dus de cont radictie van onaOlankclijkheid en aOuU1ke Jij khe id. Oe schrijver Borges 

drukt dat in zijn essay Een niel/ll'e weerlegging vml de tijd" poëtisch fraai uit: 

"De tijd is een rivier die mij meesleurt. 

maar ik ben de rivier; 

hij is een tijger die mij verscheurt. 

maar ik ben die tijger; 

hij is een vuur dat mij verteert, 

maar ik ben het vuur." 

Dat de rivier mij meesleurt duid t op atllankelijkheid. Dat ik tegelijk de rivier ben duidt op 

onaOlankelijkheid. De rivier sleurt mij mee. atllankelijkheid dus, en de ri vier ben ik, 

onaHlanke lijkheid. Maar dan zegt Borges zo dat ik, de rivier, onafhankelijkheid, van iets 

atllankelijk ben. En dat is ook de rivier! In dat geval ben ik de rivier en is de riv ier tegelijk. anders 

dan ik (datgene waarvan ik afllankelijk ben). Anders gezegd: ik ben tijde I ). en tegelijk is tijd 

anders dan ik(2). Anders. Want iets dal iets mei mij doet, namelijk mij meesleuren, dat kan ikzelr 

immers niet zijn. 

Mij n voors lel a~lIl de lezer is om dit even tot zich te laten doordringen. Want Levinas zegt hiermee 

het ongehoorde. Hij zegt hiermee namelijk dat ik met zijn tweeën ben. Dat ik het wezen ben dat 

als tijd niet met zichzelf samenvalt. Dus dat ik als tijd vel:'ichil, dif/erelllie ben. Een verschil 

besraat bij de gra tie van twee polen die met elkaar samengaan, maar niet samenvallen. Hel verschil 

is de verbinding die de eenheid weigert. Als volgt in schema: 
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ik ' 

de rivier 

tijd 

onafhankelijkheid 

voelen 

zelf, subject 

"' het andere 

die mij meesleurt 

die mij verandert 

afhankel ijkheid (veranderen=verouderen) 

gevoelde 

Hel schema toont dal het zelf of subject als verschil wordt gezien. Tijd is de werkelijkheid van het 

wezen dal niel als eenheid kan worden opgevat. Tijd is relatie. Tijd ben ik : een ona nlankelijkheid 

in relat ie tol ielS waarvan ik anlankelijk ben. En omdat deze tijd het leven, het levende lichaam is, 

is deze tijd ook affect'. Onbewust affect , want d ieper dan het bewustzij n, of zoa ls Lyotard stelt : 

" iets dat wellicht in hel bewustzijn 'innerlijker' is dan het bewusLzijn ze lr '. 

Tijd, leven, heden zijn. is voor Levillas het samengaan, en tegelijk niet samenvallen van voelen ell 

gevoelde. OeraaIJraking. Oerilldruk . In de terminologie van Husserl : oerimpressie. Het is een 

aanrak ing, de hapsis als oertast9, die mij het leven geeft. Een aanraking als inspiratie: 

' bezieling'van hel lichaam; opwekking lot leven. Een aanraking door wat ofwic? Levinas spreekt 

over God. Maar dat is een naam die niet benoemt. Wam di t gebeuren van de oeraanrak ing blijfl 

ecn mctafysisch mysteri e. Wie het in zichzelf zoekt za l het niet vinden, omdat di t zclfvan waaruit 

gekcken wordt zelf niet bekeken kan worden (zie de eerder gegeven test, Cll herhaal die zo nodig). 

Dit zelf is het lichaam als zie l. Maar zo niet langer de onkwetsbare, eeuwigdurende ziel va n 

Descartes. Integendeel: een vermenselijkte zie l, want door en door gevoelig, door en door tijd , 

door en door contact. 

Het voert Ie ver 0111 aan te geven hoe de tijd die ik ben, en die tegelijk verschilt van mij , tot de 

'ontsnapping' van mijn tijd voert. Maar ui teinde lijk is tijd de differentie als ecn différer: het proces 

van een leven dal zichzeI f niet kan vasthouden. dat tot ve rleden wordt. 

Tijd is de mens en tegelijk erosie van die mens. Tijd is voortdurend ont· zet, van je plaats geduwd 

worden. Het subject is onderwerp en onderworpen. Ik, en verlies van mij n ik : veroudercn. Maar is 

dal nict precies wat de term ' leven" inhoudt: op weg zijn naar de dood? Zodat ' leven' dus de tcnn 

is waarin zowel de ona flmnkelijkhcicl als de anlankclijkheid doorklinkt. als ook het voortdu rend 

verschillen van jczelr, als veranderen. als verouderen. Kortom, wat is het bovenstaande anders dan 

een explicitering van datgene wat onze dagelijkse, concrete ervaring is? Behalve dan misschien dal 

gesleid is dat deze tijd die ik ben (en waardoor ik buiten mijn oevers treed, weglek) gevoeli gheid, 

oergevoeligheid, ocrhapsis. is? Maar ook die diepe gevoeligheid staat toch niet haaks op de 

ervaring? Als oerervaring is dit wellicht de ervaring der ervaringen. 

Slot: aanraking - grondslag en rechtvaardiging van de haptonomie 

Levinas ziet de mcns tol in zijn diepstc kern als een gevoeligheid; als een verschi l van voelen en 

gevoelde. Ik ben ten diepste OJllvankelijkhcid. Voor Levinas is dat tcn diepste ethische 
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raakbaa rheid. Want wanneer een mens een appèl op mij doet word ik precies in dit gebied geraakt. 

Daar ligt "het ware zelf'. Dit kcrnzelf, ethische gevoeligheid, is de basis van alle 

'ontologische'gevoeligheid. Dat wil zeggen: d it kernzelf ontwikke lt zich in een dialoog met wereld 

en mcdcmensen10 tot het voelen van genieten, lijden, erotiek. In gezondheid, ziek te, vriendschap, 

liefde en zelfs in het denken is en blijft het voelen wezenlijk. Levinas heen in één van zijn 

hoofdwerken, De tota liteit en het Oneindige, de ontw ikkeling van de ethische oeraanraking tot de 

mens als Icvcn-in-de-wereld uitvoerig en minutieus beschreven. Met ui teraard de argumenten 

waarvoor hier dc ruimte ontbreekt. 

Maar dan is de conclusie en de kwintessens van dit arti ke l dat Ieven aanraking is. Ja, inderdaad, in 

de radicale zin dat zonder die aanraking cen mens.. niets is. Een steviger grondslag voor de 

haptonomie Îs niet denkbaar. Bovendien stelt de riloso lïe van Levinas dat de haptonoom zelf 

geraak t moet worden door zij n c liënt om überhaupt verantwoord hulp te kunnen verlenen. Hij 

moet geraakt worden door een appèl, dat kwetsbaarheid uitdrukt. cn dat een ve rzoek is 0 111 te 

helen. Een appèl ook dat de haptonoom doet focussen op de cliënt als mens zelf. Wat een 

voorwaarde is 0111 gepaste hulp tc verlenen. Gepaste hulp in respect en bescheidenheid. Want hoe 

indringend de bevestigende aanraking ook is, ze blij ft contact. dat wi l zeggen samengaan. maar 

niet samenvallen . Haptonoom en cliënt bl ij vcn voor e lkaar een geheim. 

Noten : 

I. Definitie van Mia Van Luffervelt, gegevell ;1/ haar doctoraalscriptie Bevestigend aanraken. 

2. bi ieder geval worelt een mogelijke doorstreping beleefd als oph(4fil/g. Delell omenoloog blij}l 

van die belevingen, ervaringen lIil gaal/. 

3. Dat wilniel =eggel1 dat het deI/ keil lIoor Lel/inas een onbelangrijk gegeven is. Integendeel. 

Levinas geeft aalt dal he/nodig is in het streven naar rechtvaardigheid. Geen haptonoom die 

zOl/der kali. Want ook hij lIIoe/ de behoeften en urgenties vall mensen met elkaar vergelijken 0 11/ 

de juiste prioriteitelI te kll1111en stel/eli. Hoe zou dm kunnen zonder het denken? 

4. De opsomming kali worden uitgebreid en ve/fljnd. Dal is voer voor haptonomen. 

5. liet vel7et vall de logica uit zich in het paradoxale lIall mij n uitspraken. 

6. Of :ijl1 onze oren nog niet geschikt om het "ongehoorde " vtll/ deze gedachten Ie horen? Laai 

staan als II/uziek! 

7. Uit: JOIge Luis ilO/ges, De geschiedenis vall de eeuwigheid en andere essays, Amsterdam,2003 

8. Een tijdelijk, eindig bestaall is, in gevoelstermen uitgedrukt, eell kWeISb{l(u" beSlaan. Tijd is 

bestacUl als gevoeligheid. 

9. De term 'oer/ast' kom ik tegen bÜ Mia va/l Lwtervelt in de eerder genoemde doctoraalscriptie. 

10. In de wereld: op ol/tologisch niveall. Hel ethische kem ze(lschraagt dus de omologie. De 

ethi.wlze gevoeligheid is de basis WIII de ollfologische gevoeligheid: gevoeligheid voor malerie 

(elen. drinken, virussen). De ethische oerdljjerentie ligt ten grondslag aan de differenties van 

genietelI, lijden, appèl, intimiteit. erotiek: differenties die stuk voor sluk verhoudingen, relaties 

zijn. 
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Religie en Haptotherapie 
I Dorus Gerrifse 

Drs. T.A.CM. Gerritse was jarenlang een geliefd docent, auteur en adviseur in de wereld van de 

haptonomie en in het bijzonder voor dit tijdschrift. Daarbuiten is hij het meest bekend geworden 

door zijn magnum opus 'Over kleine dingen - een inleiding in de haptonomie'. 

Lil Haptonomisch Contact van juni 2003 zag ik in een mtikel van Palliicn Pi nkslcrboer hel woord 

religie. Naar ik meen, zag ik hier dat woord voor het eerst in dit tijdschrift. Voor mij hee l welkom. 

Lk rea liseerde mij dat ik in al mijn schrijfsels over haptonomie hel woord religie nooi t heb gebruikt 

omdat Veldman, de grondlegger van de haptonomie, daar ook nooit over repte. Maar onder deze 

angstvalligheid leefde bij mij toch de behoefte om ooit het zicht op haptonomie te verbreden via een 

verhandeling over de aard van religie. Nu is het dan zover. Ln dit artikel doe ik een poging 0111 te 

laten zien dat re l igiositei t een component is van icders gemoed; dat de totale beleving van je gemoed 

een religieus ervaren impliceert . Ik kan me goed voorstellcn dat d it menigeen vreemd in de oren 

kl inkt'. Waarsch ijnlijk, zo denk ik dan, omdat de lezer onder re lig ie iets anders verstaat dan ik. 

I-Ict woord relig ie ontlenen w ij aan hel Latijnse woord ' religio '. Oorspronkelijk betekende dat 

'verbondenheid' , maar later g ing hel betekenen ' beleving van jezelf in re latie mei het geheel'. Wat 

werd er bedoeld mei dat woord "geheel"? Dat woord sloeg niet op een opte lsom van alle ons 

bekende onderde len van de wereld. Het ging ook niet 0111 een weten en evenmin om een kennen en 

begrijpen. Hoe 1110et dat woord ' geheel' hier dan wel verstaan worden? 

Het gebruik van ju ist dil woord betekent op de eerste plaats dat cr in de relig ieuze ervaring een 

'geheel' wordt ervaren; dal wij niet bcstaan binnen een samenstel van toevallige elemcnten, maar 

binnen een samenhangcnd zinvol gcheel. Bovendien wil dit woord 'geheel' niet slaan op een 

begrensd iets. Het wil geen grenzen aanduiden. Er word t bedoeld dal er een zinvol geheel wordt 

ervaren dat een openheid heeft tot oneindigheid. 

Het lijkt me nu hoog tijd om eoncrele voorbeelden tc geven van zulk rel igieus erv~l rcn. 

Wat zien we als we een mens zien? Dan zien wc hootä , hals en romp en misschien zicn we ook 

zijn blijmoedigheid of zijn verlegenheid, enzovoort. Maar - en llU komt hel - nooit kan ik 

ui tputtend weergeven wat ik aan de ander zic. Voor de Franse fi losoof Emanuel Levinas was di t 

een reden 0111 te schrij ven dat we in het gelaat van elke mens óneindigheid ' ervaren, zodat wc 

/looit vo lledig kunnen zeggen wie 'deze' mens is. 

Maar ook bij het zien van water kan een zekere oneindigheid ervaren worden, want onmogelijk 

kan ik uitputtcnd zeggen wat ik dan zie. Hetze lfde kan ik zeggen van de steen die ik zie en vun de 

boom . Maar deze oneindigheid heeft een veel schralere inhoud dan bij het zien van een menselijk 

gelaat. 

Re ligie, zoals hier beschouwd, is ze lf geen moraal , maar vraagt er wel om. Zij vraagt om een 
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respect voor alles wat er bestaat, voora l voor de mens. 

In het alledaagse leven met zijn ta lloze bes lommeringen vangen we niets op van die oneindigheid. 

De Westerse mens denkt rationeel en leeft sterk in de toekomst waarin verwezenl ijkt moet worden 

wat hij rationee l bedenkt. Weste rlingen zij n doordrenkt geraakt van een rationeel denken en 

verwoorden waarachter verder niets te zoeken va lt . Water is dan water; en daannee basta. 

De chemie leert dat water een verbinding is van zuurstof en waterstof en daannee is voor de 

geknede westerling alles opgelost. Het woorden loos ondergaan van de werkelijkheid met al zijn 

rijkdom is voor ve len vandaag een aangelegenheid voor softies. 

Maar er zijn nog steeds mensen voor wie de werkel ijkheid rijker is dan in woorden te zeggen valt. 

Mensen die momenten kennen waarin zij de ander, het water en alle concrete bestaanden ervaren 

als iets on-uitsprekelijks, als het ware vanu it een oneindig vergezicht. Zo ' n uitzich t op de wereld 

zou beangst igend kunnen zij n. Je zou daarbij zelf.., in paniek kunnen raken. Zoals je ook in paniek 

kunt raken wanneer je geen greep meer voelt op alle dagelijkse bes lommeringen of op de 

kakofon ie van gebeurtenissen en mededelingen warmee de media ons overspoelen. Maar het 

re ligieuze vergezicht is van een heel andere aard. Daarbinnen ervaar je geen kakofonie maar een 

eenheid van het geheel als een weldad ige rijkdom. Die momenten noem ik momenten van 

re ligieuze ervaring. 

Hel boeddhisme is een religie met ta lloze oefeningen en symbolische handelingen om de ervaring 

van rijkdom en oneindigheid van het geheel op te roepen en te ondergaan . Bij die oefeningen is 

het leren ondergaan van je eigen lichaam, vooral van de buik, van groot belang. Niet voor niets 

hebben a lle beeldcn van Boeddha een heel d ikke buik. Maar het gaat niet om het ondergaan van de 

buik-sec, maar van de buik in relatie tot al het bestaande. Hel gaat om een woord-loos ondergaan. 

Wie verwoordt en een naam geert is immers niet meer in het zu ivere ondergaan en meent te 

kennen wat hij velwoordl. Alle verwoord ing hceft pretenties. Het hoeft dus niet te verbazen dat het 

boeddhi sme ook geen woord had voor God. 

Hierin staat het boeddhisme in schrille tegenstelling tot de westerse godsdiensten, waarbinnen aan 

de lopende band wordt verwoord en teksten vol woordcn vooltdurend worden ui tgeplozen en 

geïnterpreteerd. De weste rse mens wil verwoorden en weten. De verwoording van relig ie heeft in 

onze cultuur een heel lange geschiedenis, beginnend met het verhaa l over de schepping en over 

Adam en Eva en uitmondend in dogma's en wetten. Dat mag voor mij allemaal, als het maar voelt 

naar een rijker religieuze ervaring en begrepen blijft als een menselijke, vaak al te mense lijke 

behoefte aan verwoord ing van iets dat in wezen niet verwoord baar is. Maar er is iets grondig mis 

als de verwoord ing voert tot een weten dat de onverwoordbare ervaring opzij zet. En dat blijkt al 

te vaak het geval te zijn . 

Bij de interpretat ie van teksten hebben we meni ngsvcrschillen zien optreden waarbij letterlijk te 

vuur en te zwaard het eigen ge lijk werd verdedigd. Een volstrekt on- en anti -religieus optreden, 

want daarbij domineerde het ' welen' boven het ervaren van de onverwoordbare inhoud van het 

geheel. 
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Vandaag wordt het woord re ligie ook gebruikt als synoniem voor godsdienst in het algemeen maar 

ook de bestaande afzonderlijke godsdiensten te benoemen, zoals de joodse religie, de christelijke 

religie, enzovoort . Maar het zal duidelijk zijn da t in dit artikel het woord religie een heel andere 

betekenis heeft. In deze betekeni s kun je jezelf reiigiclis noemen ook al bckenjeje niet tot een van 

de genoemde godsdiensten. Ook het omgekeerde kan het geval zijn. Je kunt protestant of katholiek 

zijn tcr.vijl je niet religieus bent, omdat de religieuze beleving van de werkelijkheid daarbij 

ontbreekt. 

Waar is God in mijn verhaal? Goede vraag, want tot nu toe is dat woord slechts één keer gebrui kt 

en nog wel marginaal. Niet uit miskenning. Voor mij is God vaak een sterkere realiteit dan het 

bestaan van de spoorwegen (waartoe mijn bijna-dood-ervaring in niet geringe mate heeft 

bijgedragen). Maar het besef dat alle verwoording de ervaring schade doet , laat mij zuinig omgaan 

met het woord God. Zeker wil ik niet en kan ik niet polemiseren over het beSlaan van God. Ik 

praat liever over de "Oneindigheid" die ervaren wordt in de religieuze ervaring; waarbij ik nu dat 

woord met een hoofdletter schrijf. 

Met het ervaren van Gods aanwezigheid krijgt de religieuze ervaring voor mij een geheel nÎeuwe 

dimensie. Want God ervaar ik als persoon, als aanspreek baar en als de bron van Wa l111te en 

rijkdom in mijn re ligieuze ervaring. 

Wat heeft dit verhaal te bieden aan de haptotherapie? 

De kwaliteit van de hapto therapie, zoals door Veld man ontwikkelt , staat of va lt met de kwaliteit 

van de mcns-haptotherapelll. In de li teratuur over de haptotherapie wordt daarbij terecht de 

kwaliteit van de aanraking door de haptotherapeut als van cruciale betekenis. Maar te weinig (of 

geen) aandacht wordt er besteed aan hetgeen aan de aanraking voorafgaat. De ontmoeting tussen 

haptotherapeut en cliënt vertrekt nict met de aanraking maar met het zien van elkaar. De 

' kwaliteit' van de blik van de therapeut trekt de affectieve contouren van dc ontmoeting; ook al is 

noch therapeut, 110ch cliënt zich daarvan bewust. Hierbij gaat het om hel authentieke element in 

die blik. Weinig cliënten zu llen zich in woorden realiseren wal zij voor de therapeut betekenen. 

Geen van hen zal het vragen. Maar in het gemoed van elke cliënt is deze vraag aanwezig; meestal 

onverwoord en ondoordacht. 

De blik van de haptotherapeut zal mede de contouren bepalen Vim het eOcel van diens therapie. 

Die blik kan een professionele vriendel ijkheid laten zien of waardering voor de cliënt in allerhand 

gradaties. Maar wanneer vanui t de achtergrond van die blik ervaren wordt dat je voor de therapeut 

'als van oneÎndige waarde ' bent , heeft de therapie haar optimale kansen. 
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Congres Ilthe {non)expression 
of emotions in health 

and diseasell 

I Els Plooij 

Els Plooij is gz-psycholoog/haptotherapeut in Utrecht en docente aan de 

Academie voor Haptonomie in Doorn. 

Corr.adres: Gerard Noodtstraat 33, 3515 VV Utrecht. 

E-mai l: e lsplooij@wanadoo.nl 

Dit jaar is voor mij hel jaar van denken en schrij ven over haptotherapie. In dat kader bezocht ik 

een intemationaal congres, aan de Universiteit van Tilburg. 19-21 oktober 2003. Drie dagen tussen 

psychologen en psychiaters, van Israël tot Amerika, van Austra lië tot Denemarken. Een scala van 

lezingen, workshops en tientallen posterpresentalies, allemaal over emoties, hel al dan niet uiten 

ervan , en wal dal voor de (geeste lijke en lichamelijke) gezondheid van mensen kan betekenen. 

Toen ik de aankondiging las dacht ik: dit gaat over ons vak, daar wi l ik bij zij n. Helemaal toen ik 

zag dat ook de hechtingstl1eorie een belangrijke plaats innam op het congres. 

Het waren dri e enorm vo lle dagen. Je kunt maar een deel van hel aangebodene bijwonen. Alles 

gaat in hel Engels. Van binnenkomst lol en met diner en feest, ben je in het Engels aan hel 

commun iceren meI mensen. die je tot op die dag niet kende. Geen enkele bekende lussen deze 180 

mensen. een uitdaging in contact leggen! AI gauw merk je dat er veel mensen alleen komen, en 

"een lijntje" zo gelegd is. Dit onderwerp trekt aardige mensen, mensen die g~ïntcrcsseerd zij n in 

mensen, die kunnen luis teren en ve rtellen, en die graag willen horen over wat j ij doet. 

I-Iaptotherapie dus. " .. . Wat is dat ? Is dat alleen in Nederland ? .. Wat interessant, daar wil ik meer 

van weten. Wel eng, dat aanraken, moet je daar niet erg voorzicht ig mee zijn? ... ik ben zeer 

geïnteresseerd voor mijn werk. Bovendien ben ik bezig met Merleau-Ponty, het slui t dus erg aan. 

Stuur me er wat over op, zodra j ullie tekst in het Engels hebben ... Wat fantastisch om je te 

ontmoeten, we zien elkaar gauw weer ... " 

Korte, maar intensieve contacten. En wellicht zetten ze zich voort, via e-mail , of een volgend 

congres. 

Met een hoofd en hart vol, en een tas met aantekeningen en papieren kwam ik thui s. De 

wetenschap is een mooi ding: er worden meer vragen opgeworpen dan antwoorden gegeven, en 

ieder nieuw antwoord roept ve rdere vragen op. Het va lt dus niet mee hieruit te halen waar de 

haptotllerapeut zijn voordeel mee kan doen. Toch is dat wat ik wil doen . En wat nog onbeantwoord 
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is, wil ik ook zo laten. Het mooie van onderzoek is namelijk ook, dat lang niet alles wat gedacht 

wordt zo te zijn . ook bevestigd wordt. En dat dat dan eerlijk verte ld word t. en aangedrongen wordt 

op verde r onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld de gedachte dat het inhouden van emoties ongezond 

zou zijn, niet direct beves tigd. En schrijven over emoties blijkt ook lang niet altijd te helpen bij de 

verwerking \ 'all moei lijkheden. Het afreageren van woede lijdt tot meer kwaadheid in plaats van 

minder. En ga zo maar door. De eerste conclusie is dan ook - en dal weten wij natuurl ijk al lang - : 

KIJ K NAAR DEZE UN IEKE MENS en hoe je interventies daarbij uitwerken. En PAS OP MET 

ALGEMENE WAARHEDEN EN CONCLUS IES. Bovendien is het therapeu tisch werken met het 

al dan niet uiten van emoties vele malen genuanceerder dan tot op heden in onderzoek gevangen 

is. Tot deze conclusies kwamen de onderzoekers ook: de wens werd geuit om terug te keren naar 

waar dit onderzoeksterrein vandaan gekomen is : de therapeutische praktijk. Daar kwamen 

psychotherapeuten niet ve rder met mensen die hun gevoelens niet konden duiden en bespreken. 

Die niet gewend waren 'in zichzelf te kijken' en met verbale therapie geen kant op konden. Die 

vaak psychosomatische klachten kregen . De tenn voor deze 'aandoening' -aangeboren of 

aangeleerd, dat is nog niet zeker- is alexi thym ie. Voor mij een nieuw begrip in de psychologie, 

maar in de haptotherapie een bekend beeld. De vraag of alex ithymic te "genezen" is, lag in het 

midden. Een Canadese therapeute -Jeanne Watson, experientieel psychotherapeut- was het meest 

duidelijk daarin : zij ontwikkelde rnel elementen van Rogeriaanse en Gestalttherapie een methode 

om veel meer non-verbaal te werken met deze mensen, en hen alsnog te leren wat hen vroeger niet 

is meegegeven aan aandacht voor gevoelens. [n feite, zegt zij. werkt ze aan het alsnog veranderen 

in therapie van de hechtingsstij l. Hierover straks meer. Ze is hierover een bock aan het schrijven, 

en zal me op de hoogte houden als het ui tkomt. 

1. Alexithymie - Mark Lumley. USA 

Alcxithymie is een gebrek in de capaciteit om cognitieve processen te gebruiken om gevoelens te 

identificeren en beschrijven. 

Het woord komt van A LEX I THYMIA ~ a (gebrek aan) Iexis (woord) Ihymos (emotie). 

Deze mensen kunnen 

- hun gevoelens niet identiliceren ("als ik overstuu r ben, weet ik niet of ik bang, 

boos of ve rdrietig ben") 

- hUil gevoelens niet beschrijven (" ik kan 1110ei li k beschrijven wat ik voel over andere mensen") 

en zij n extern georiën teerd: houden zich liever met de bui tenwere ld bezig dan met hun 

binnenwereld. 

("ik praal liever met mensen over dagelij kse bezigheden dan over hun gevoelens") 

Mensen met deze persoonl ijkheidstrek komen vaker in de gezondheidszorg terecht. Dat kan 

verschillende redenen hebben : het niet herkennen, erkennen en uiten van emoties kan leiden tot 

fys iologische veranderingen, of tot ongezond gedrag. Maar ook : het lichaam voelt wel. pij n wordt 

wel gevoeld. en daar gaal men mee de gezondheidszorg in. Is de alexithymie de oorzaak van de 

klacht of ziekte ? Dat is nog niet helder. Het kan ook zijn dat de ziekte leidt tot alexithym ie. Of dat 
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er een derde factor is, die zowel tot alexithymie als tot de zÎekte leidt. Er moet dus longitudinaal 

onderzoek (mensen als het kan een leven lang volgen) worden gedaan. zodat je de mensen ziet 

bijvoorbeeld jarcn voordat ze kanke r krijgen. of astma, of onvruchtbaarheid bi ijkt . Ook weten wc 

niet in hoeverre het erfel ijk is of aangeleerd. Tweelingonderzoek kan daar meer over verhelderen. 

Er zijn abso luut gendcrvcrschillen, maar ook daarover moct nog meer uitgezocht worden. Ook is 

de relatie tot stress nog niet he lder, en in hoeverre alexithymie en een gebrek aan cmotionele 

intelligentie hetzelfde is. TenslotIe is een nieuw aandachtspunt. ofer well icht twee typcs 

alexithym ie zijn, waarbij type I wein ig emotioneel is. en type 2 j uist overspoeld wordt door 

emoties. 

Wat is er wel bekend ? 

~ Alcxi thym ie heen een relati e tot ongezond gedrag op het gebied van : eetstoorn issen, aJcohoJ- en 

drugmisb ruik, s lechte voedi ng, en gokproblemen. Tot compulsief gedrag dus. Wellicht a ls poging 

het afTecl daamlee te regu leren. 

- Onder stress zijn deze mensen vooral bezig met zich beter wi llen voelen. Ze wil len niet "ploegen 

in gevoelens en con nicten". 

- Gezondhcidsproblemen bl ijken cr voora l te zijn als er ook sprake is van depressiviteit. 

- Aanmoedigen tot het schrij ven over stTcssvo lle ervaringen, of het uiten van emoties, helpt bij 

mensen mei een mi lde vonll va alexithymie. Als iemand veel las l heeft van alexithymie, werkt 

het jui st vers lechterend. Dan zjjn ontspanningsoefeningen, of suggesties die wal ex temer gericht 

z ijn, zoals op het gebied van time-managcmcnt, beter. )-Iet is dus belangrijk bij je indi viduele 

c1iënlje suggesties goed af te stemmen. 

- In therapie zjjn helpende factoren: 

· ontspanning 

· het leren identificeren en communiceren van gevoelens 

· verbeelden en Illuziek 

· non-ve rbale emotionele express ie. 

(NB I-Iaptotherapie brengt ook deze aspecten, en daarnaast: het aangaan van cen band, omgaan 

met nabijheid cn contact, heL maken van de verta ling van sensa ties naar gevoelens, het omgaan 

met gcvoelens). 

In Tilburg is onderzoek gedaan naar het verband met hoge bloeddruk en een ve rhoogd risico op 

hartkwalen. Dat bl ijkt alleen te gelden voor de factor: ex terne oriëntatie (gerichtheid op de 

buitenwere ld i.p.v. op de binnenwereld). Het al dan niet kunnen identificeren en communiceren 

van gevoelens. 

In de traumahul pverlening spreekt met van primaire en secundaire alex ithymie. Primair is a ls het 

als eigenschap al bestond voor het trauma. secundai r als het onts taat als reactie op het trauma. 
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2. Gevoelens onderdrukken - Lynn Myers, Londen 

Dit begrip gaat llit van welke "eopi ng-stijl" mensen hebben (ontwikkeld) bij moeilijkheden. Het 
ligt dicht tegen alexithymic, maar hel is een andere benadering dan het te zien als ecn 

persoonlijkheidskenmerk . 

Weinbcrger (1979) maakte ecn matrix van coping-stij len, met op de ene as de male van angst (laag 

of hoog), en op de andere de mate van afweer (laag of hoog). Als de afweer hoog is, en de (zelf 

gerapporteerde) angst laag, spreekt hij van iemand met een onderdrukkende ecring-stij l. Zo 

iemand vermij dt negatieve gevoelens. lVi i die niet voelen en voelt ze ook niet. Lichamelijk zijn er 

dan wel aanwijzingen voor angst, maar betrokkene voe lt die zelf niet. 

Er zijn aanwijzingen dat bij mensen mei deze coping-stijl 

- de prognose bij borstkanker en bij hartziektes slechter is 

- hel imlllllunsystecll1 slechter fUll ctioneclt 

- er een hoge arousal is tijdens operaties 

- het rapporteren met pijn niet adekwaat is, en ze slechter reageren op pijnprogramma's . 

. astma vaker voorkomt. 

Maar opnieuw: pas op : het is nog niet duidelijk wat er eerder was, de coping-stijl of de kwaa l. 

Bij pijn is gebleken dat mensen met een onderdrukkende coping·stijl bij acute pijn veel kunnen 

hebben, een hoge pijndrempel hebben, maar bij chronische pijn j uist minder kunnen hebben dan 

anderen. Ze hebben dan een hoge pijngevoeligheid, terwj il ze tegelijkertijd weinig emotionele lasl 

melden. "I sense bad, but I feel okay". 

Ki nderen met kanker melden vaak ditzelfde. In deze groep zit een twee keer zo hoog aantalmct 

een ondcrdrukkende coping·stijl dan in de bevolking (in de algemene bevolking ligt het lussen de 

10011 20 %). 

In de maandcn na de diagnose kanker ·of een andere chronische emsl ige ziek tc- neeml bij mensen 

met deze coping-stijl de afweer tegen voelen toe. De ziekte heeft dus ook zij n in vloed. Maar ook : 

door die afweer kun je niet met deze mcnsen praten over wat moeilijk is. or dat hen een slechtere 

prognose geeft in hun ziekte, daarover weten we nog niets. Misschien is het j uist een beschem1ing 

die nodig is. 

Bij het Helen Dowlinginsl iwut in Nederland is onderzoek gedaan naar hel verband tussen 

baanllocderhalskankcr en het onderdrukken van gevoelens. Er werd naar dal verband gezocht, in 

verband met het vennoede effect op het immuunsysteem. 

Er was geen enkele aanwijzing voor, dat het onderdrukken van gevoelens meer kans geef) op 

baarmoederha lskanker. Wel zijn er aanwijzingen voor een betere prognose voor vrouwen die hun 

gevoelens niet onderdrukken. 

In Israël is onderzoek gedaan naar onvruchtbaarheid. Bij iedere vrouw kan cr een connict bestaan 

tussen de bewuste wens 0 111 een kind te krijgen, en een onbewust verzet om zwanger te raken. Bij 
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een IVF behandeling wordt dit conflict versterkt doordat er zoveel pogingen gedaan worden om 

zwanger te worden. Dit kan tot een vicieuze cirkel leiden : het veroorzaakt stress, en door stresS 

worden dive rse hormonen afgescheiden. waar onder prolact ine, die de bevruchtingjuist tegcngaan. 

Ook kan onvruchtbaarheid vaak een verlaagd zelfbee ld. gevoel van vrouw-zijn. en 

relatieproblemen veroorzaken. Dit alles leidt tot mcer stress, wal weer de kans op zwangerschap 

verlaagt. Er word t een pleidooi gedaan tot het psychologisch begeleiden van onvruchtbare paren 

i.v.m. deze stress-condities. 

3. Invloed van de famil ie, partner, therapie - Jeanne Watson, Canada 

De sociale omgeving, en in belangrijke mate is dat in een mensenleven de fam il ie, bepaalt of 

emoties geuit kunnen worden, wclke cr geuit mogen worden, en hoc dat mag gebeuren. Die 

invloed gebe Uli langs drie hoofdlijnen : 

- matchen van de expressie: als de ouders gedeprimeerd zij n, nemen de kinderen dat vaak ovcr 

- coachen van de expressie: ouders kunnen hun kinderen coachen in het (h)erkennen en 

omgaan met emoties en gevoelens. Een optimale coachi ng houdt dan in : het leren van 

I c. bewust zijn van gevoelens, 

2e. praten over gevoelens en 

3e. onderscheid maken lussen verschillende soorten gevoelens en ve rschillende intensiteit. 

Dit zijn belangrijke factoren die niet goed werken bij alcx ithymie ! 

Hoc coach je je kind hierin? 

Door -accepteren. meevoelen en respecteren van de gevoelens van hel kind 

-opvoeden: . gcvoelens labelen (woorden gcven) 

. rege ls stellen over het uiten V~ln gevoelens (begrenzen) 

. Strategieën helpen ontwikkelen, waardoor het kind leert zijn gevoelens te 

gebruiken om problemen op te lossen. 

Dal is dan de ideale opvoedi ngsstijl. Helaas gebeurt het niet altijd zo. Andere opvoedingsstijlcn 

met be trekking tot emoties Zijll : 

- vee l accepteren/wein ig coachen (alles mag, cr wordt niet geleerd) 

- ontkennen (negat ieve gevoelens worden ontkend, er is geen troost) 

- afkeuren (kritiek op en bestraffen van het uiten van negatieve gevoelens) 

- ontregelend (verwarrend). 

De heeh lingsstijl bep<lalt ook hoe en welke emoties geuit worden. 

Wie veilig gehecht is, heeft een gematigde emotionalite it. De afhan ke lijke is j uist zeer emotioneel, 

en tegelijkertijd is het uiten van boosheid bedreigend. De ontkennend/vermijdende uit zich weinig, 

en ontkent negat ieve gevoelens. De angstige uit zich nog minder, voel t wel negatieve emoties, 

maar durft die niet te ui ten ui t angsl anderen daardoor te verliezen. 

Voor therap ie zijn zowel de hech ti ngsstij l, als de coaching die iemand gehad heeft op hel gebied 

van emoties, van belang. Als iemand daarin s lecht gccoached is. kan dat alsnog in therapie. In het 
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ui terste geval: als je te maken hebt met iemand met alexithymie, kun je die, mi ts je langzaam en 

met veel empathie werkt, alsnog leren emoties te (h)erkennen, te verwoorden en În te zetten om 

confl icten op te lossen. Precies dat wat in de opvoed ing niet ofte weinig is aangeboden. In de 

eerste fase van de therapie is het herkennen van non-verbale tekenen van emoties dan heel 

belangrijk. Je geeft dan als therapeut terug wat je opmerkt, en geeft er woorden aan 

(onderscheiden van emoties). 

Ook de hechtingsstij l kan in de loop van therapie veranderen, evenals dat kan binnen een relatie op 

volwassen leeftijd. Je hebt dan wel een geduldige therapeut of partner nodig, want het is een 

langzaam proces. 

4. Huilen in psychotherapie - Judith Nelson, USA 

Huilen is niet alleen een ui ting van een emotie. Het is vooral hechtgedrag, bedoeld om de 

volwassene in de buurt te houden. De vraag is dus niet : waarom huilt een baby, maar : waartoe 

huilt hij . 

Om welke reden de baby ook huil! : aanraken is altij d het meest effectief om het te laten stoppen 

met huilen. 

Zowel kinderen als volwassenen huilen bij (dreigende) scheiding en verlies. Ook op die manier is 

het verbonden aan hechting. De tranen komen soms ook als het verlies voorbij is : b ij terugvinden 

van een kind bijvoorbeeld . Dan gaat het nog steeds om het verlies, de tranen zijn 0 111 de doorstane 

angst. 

Er zijn globaal dr ie soorten huilen bij verlies: 

- protest huilen : boos, eisend huilen. De huilende wil zich niet overgeven aan het verlies. Hij 

wil het ongedaan maken. Dit soort huilen roept bij de ander irri tat ie op, en wordt vaak 

manipulatief genoemd. 

- droevig huilen. wanhoop, overgave: diep, zwaar huilen. I-Iet roept bij de ander op dat die cr 

wil zijn, w il troosten. 

- inhoudcn van huilen, onthecht : niet huilen, uitseinen dat cr niets aan de hand is. Di t zet de 

ander op a fs tand. 

Deze vonnen kunnen bij een persoon afwisselen, maar als er ecn patroon in zit dat langere lijd 

duurt, zegt het iets over hoe iemand gehecht is. 

Als iemand veil ig gehecht is, zal die droevig en wanhopig huilen, en troost en intimiteit krijgen. 

Het lucht op en ze ervaren nabijheid. 

Bij onveilige hechting: 

Als de hechting ambi va lent/afhanke lijk is, is er zowel het verlangen naar contact als de angst voor 

afwijzing. Deze mensen huilen snel, klampen zich aan je vast, vertonen protest huilen, en zij n 

moeilijk tc troosten. 

Bij vennijdende hech ting wordt er niet gehuild. Deze mensen houden de ander emotioneel op 

afstand, ze kunnen slecht zorg geven en ontvangen. Als ze huilen zijn ze erg van s lag, omdat ze 

niet ervaren dat het helpt. 
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Gezond hui len: is droevig en wanhopig huilen. Je geeft je eraan ovcr, het lucht op, en je omgeving 

geeft je nabijheid. 

H uilen is ongezond volgens Nelson, als het gaat om 

_ protest huilen bij een volwassene. In therapie zou je dat kunnen ombuigen naar boosheid. 

- in nl1lti el huilen als volwassene 

- huilen zonder aanleiding. 

Denk dan aan . een fysiologische oorzaak, bv. een tumor, herseninfarct, etc . 

. niet-erkende rOllW 

. ecn niet-herkende heehtingsbchoefte 

- huilen dat maar doorgaat of vaak terugkomt, zonder dal cr sprake is van ve rlies. 

Zoek dan uiL of cr sprake is van depress iviteit. Bij een middelmatige depress ie wordt er veel 

gehuild, bij een emstige dep ressie is het huilen j uist geblokkeerd. 

Het is steeds belangrijk 0111 uit te zoeken wat voor deze persoon nOnllaal is wat betreft hoe 

lang en hoe vaak die huilt , Dat verschilt per persoon . 

- drama ti sch hu ilen: dit is op effect geri cht 

- ingehouden huilen : soms wil je niet hui len onder de omstandigheden. Je stelt het dan uit, 

bijvoorbeeld tot je thuis bent. Dit is niet ongezond. 

Als je niet kunt huilen. is het dat we l. Het huilen vindt dan een andere. ongezonde, weg: 

. verplaatst hui len: hoofdpij n, njet kunnen slikken, ademhalingsstoomissen, 

urine-in recties of problemen met urineren, astma 

. huil -vervangend gedrag: eten, roken, drinken 

Een volwassene hecht zich aan zijn partner, of aan een therapeut , in zijn in de jeugd ontwikke lde 

hechtingss tijl. Zowel de manier van huilen, als je eigen reactie (tegenoverdracht) hierop. gee rt daar 

infonna tic over. Soms kan een hechtingsst ijl in de loop van een leven nog veranderen, door het 

contact met de partner, of een therapeut. 

5. Positieve emoties en gezondheid - Susan Folkman, USA 

In de 20ste eeuw is vee l duidelijk geworden over de relatie tussen stress en gezondheid. Zoa ls dal 

stress het iml11uunsystcem nega tief beinvloedt. Daarmee g ing het om negatief gekleurde emoties. 

zoals die ve rbonden zijn met stress. De laatste jaren zijn er steeds meer aanwijzingen, dat er ook 

positieve emoties ve rbonden kunnen zijn met stress, en dat deze waarschijnlijk een buffer vormen 

tegen sommige van de schadelijke efTecten van stress voor de gezondheid. 

Emoties, zegt FolkmaIl , brengen lichaam ell ziel bij elkaar. 
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In onderzoek is gebleken dat posi tieve gevoelens: je gelukkig voelen, hoopvol gestemd zijn etc., 

de gezondheid positief beïnvloeden: 

- je leen langer 

- je hebt meet kans een ernstige ziekte te overleven 

- je bent vee l minder vaak verkouden dan mensen met een negatieve gevoelskleur. 

I-lier moet nog veel meer onderzoek Ilaar worden gedaan, waarbij niet alleen de biologische kant 

van gezondheid en emoties, maar ook de psychische kant meegenomen met worden. 

Een mens reageert op een st ressvolle gebeurtenis met zij n eigen 'waardering ' (gevoel) daarover. 

De een ziet de stress als een ui tdaging, de ander als een bedreiging. I-Ioe mensen denken, waar ze 

in geloven, wat ze willen bereiken. heen daar invloed op. Vervolgens komt er een fase van 

'omgaan met' (copi ng). Onanlankelijk van de uitkomst daarvan, komt daarna een fase van 

herwaardering. Die kan positief zijn, ondanks dat bij voorbeeld een ziekte niet verbetert. Vooral de 

betekenis die de mens aan de doorstane ellende toekent , is daarbij van belang. Als je jezel f kunt 

richten op het zoeken van of je herinneren aan wat je eraan gehad hebt 0111 dit mee te maken, 

verbetert dat je stemming. onanlankelijk van bijvoorbeeld pijn. Je kunt dan dankbaar zijn, je 

liefdevol voelen, voor wat je ervan geleerd hebt. 

Andersom kan iemand uit een stressvolle periode komen met woede en verdriet. Als iemand daar 

niet uitkomt, beïnvloedt dat de gezondheid negatief. 

Uiteraard is het wel gezond om sterke negatieve gevoelens te ervaren bij grote st ress, maar ook als 

die gevoelspiek snel daarna weer afneemt. Dat gebeurt het snelst bij mensen die moeilijkheden als 

een uitdaging zien. 

Deze lezing werd afges loten met een cabaret ier, die de zaal li et zingen "Always look at the bright 

si de of li fe". 

6_ Het uiten van emoties bij rouw. 

Het is een Westerse opvatting dat er rouwwerk gedaan moet worden om tc herstellen na verlies. 

Dat het ui ten van emoties belangrijk is voor de verwerking, en dat steun uit de omgeving het 

herstel versnelt. Het is maar de vraag of dat zo is. (-Iet blijkt vee l genuanceerder te liggen_ 

Bijna al le mensen blijken hel rouwen prima zelf te redden, met of zonder het uiten van emoties, 

met of zonder steun uit de omgeving. Het rouwproces heeft voora l zijn eigen tijd nodig. Er is maar 

een kleine groep die professionele hulp nodig heeft. Als je te veel aanbiedt of aandringt op het 

uiten van emoties, kan dat zelfs schadelijk zijn_ Sociale steun helpt voor het de len van het verl ies. 

wat door vrouwen meer wordt opgezocht dan door mannen. Het versnelt het herste l op zich niet. 
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Rouw is de prijs die je betaa lt voor de liefde. In die zin is het een proces dat bij het leven hoort , 

tenzij je de liefde op zou willcn geven. 

Pro fessionele hulp aanbieden is negatief als het ongevraagd gcbeurt , 31s het zonder naar het 

individu te kijken aan iedereen wordt aangeboden, en als het te snel gebeurt (in de eerste paar 

weken na het verl ies). 

AJs er wel hulp nodig is, kan dat op twee manieren: 

I. problcemgericht 

2. emotiegericht. 

Probleemgericht heeft bij vrouwen e ffect. Emotiegeri chte hulp helpt bij hen een beetje. Bij 

mannen doet probleemgerichte hul p ni cts, cmotiegeri chte hul p helpt op korte temlijn niet, op 

langere tennij n we l. Als rouwen voor een mcns moei lijk is. blij k je dus iets aan te moeten bieden, 

wat tegenover hun coping-stij l ligt. Je moet dus erop letten dal je mensen dan niet geeft wat ze 

graag willen. maar wat zc nodig hebben. 

Gericht op het verlies of het herstel. 

Als iemand alleen gericht is op het verlies (rouwwerk. denken aan de verlorene, in de herinnering 

gaan), komt die terecht in chronische rouw. Is iemand alleen gericht op het herstel (ik moet vcrder, 

ga mij n leven veranderen, nieuwc activiteiten. nÎeuwe relaties), dan komt dÎe terecht in afwezig of 

onderdrukt verdriet. Een 'gezonde rouw' is een proces dat heen cn weer gaat lussen be ide kanten. 

In de loop van de tijd wordt die heen en weer beweging mi nder extreem. Die beweging is een 

belangrijke coping-strategie. Als die er niet is, kom je in de traumatische rouw. 

Hechting. 

Onveil ig gehechte mensen hebben vaker gecompl iceerde rouw. De rouw weerspiegelt de band met 

de overledene. 

Mensen die onve ilig afllankelij k gehecht zij n, kunnen terechtkomen in de chronische rouw. Deze 

mensen zien zichzelf als negatief, de ander als positic C. Ze uiten veel emotie, maar niet op ecn 

manier die hen helpt. Bij deze mensen zou dagboekschrijvcn kunnen helpen. maar dan niet om de 

emoties boven te la ten komen (want dat z ijn ze al), maar om anders IC leren denken over het 

verlies. Je moet dan duidelijke aanwijzingen geven en met ze kijken naar het geschrevene, anders 

bestaat het gevaar dat het dagboekschrij ven bijdraagt aan de chroniciteit van de rouw : dat ze 

blijven uiten hoe erg het is, zonder er verder iets mee te doen. 

Bij een onveilig ontkennende hechting. kan iemand terccht komen in het onderdrukken en 

vennijdcn van TOUW. Deze mensen zien zichzelf als positief, en de ander als negatief. Het is niet 

zeker of deze mensen baat hebben bij het schrij ven over gevoelens. 

Bij onvei lig angstig gehechte mensen is de uiting van de emoties ook angstig, en incoherent. Deze 

mensen zicn zowel zichzelfa ls de ander als negatief. Misschien helpt schrij ven deze mensen, om 

wat meer he lderheid tc krijgen. 
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Ook na het overlijden blijft er een band. Als de achtergeblevene verlies-gerich t is, moet die leren 

de band wat losser te laten. Als diegene meer herstel-gericht is, moet de band juist een plek 

krijgen. 

7. De mythe van het ventileren van woede - Brad Bushman, USA 

Bushman trekt ten strijde tegen de mythe, die bij therapeuten in de zestiger jaren is begonnen, en 

nog steeds voortleeft in de gedachten van mensen, dal je door het slaan op kussens, kapotgooien 

van servies, slaan op een boksbal . je woede kunt kwijtraken. 

AI tien jaar is bij psychologen bekend, dal je door dit soort act ivite iten juist agressiever wordt. Je 

oefent je in feite in een zich kwaad gedragend persoon te worden. Het is wel fijn 0111 op een 

boksbal te slaan, maar je wordt cr ook agress iever van. Ook van het schrijven of fa ntaseren over 

iets wat je kwaad maakt, word je kwader. Net als door het kijken naar gewelddadige media. 

Hardlopen helpt ook niet: het arousa l-ni veau blijft te hoog. 

Als je kwaad bent en die woede moet zakken, doe je cr beter aan 0111 niets te doen, tot 10 te tellen, 

aan iets anders te denken, te ontspannen, of iets te doen dat niet samengaat met boosheid. Dat doet 

de woede zakken. Je woede binnenhouden is niet goed, maar eruit gooien ook niet. " Lower the 

flamc and reduce the heat" , zegt Bushman. Vervolgens kun je dan gaan kijken naar wat je zo boos 

maakte, en dat gaan uiten aan de j ui ste persoon. Dagboekschrijven moet dan ook gaan om het 

begrijpen van wat je boos maakt en waarom, in plaats van het venti leren van de boosheid. 

Zelf denk ik dat we in de haptotherapie een andere manie r hebben om mct boosheid 0 111 te gaan. 

Om te beginnen gebru iken allerl ei therapeuten het schrij ven over boosheid of het fysiek je kracht 

voelen door ergens op of tegen te slaan of te duwen, a ls de cliënt juist een onbekendhe id heeft met 

zijn boosheid. Die moet cr dan mee in aanraking komen, om vervolgens een weg te vindcn om 

ennee om te gaan. En dan komt het proces van in contact met je boosheid, in contact met de ander, 

er wat mee doen. Op de Academie voor Haptonomie hebben we daar in nascholingen manieren 

voor gevonden om mensen dal te laten ervaren, fys iek, emotioneel, in beweging, Illaar voora l : in 

contact. Dat is iets heel anders dan afreageren. 

In mijn aantekeni ngen schreef ik het in het Engels zo op : "being in touch with onc's ange l", and 

acting upon it instead ofacti ng-ouL" 

Tot slot. 

Het is een lang verhaal geworden. Ik hoop dat de lezer er iets aan heeft. Ik hoop ook, dat de 

haptotherapie duide lijker aanwezig zal zijn op een vo lgend congres. De onderzoeksgroep van de 

VVH zal daar wellicht een bijdrage aan kunnen leveren. En ik zal ook eens proberen in het Engels 

te schrij ven. 
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Uit de oude doos: 
De houding van de vrouw tijdens het baren 

van prehistorie tot heden 
I Prof. Dr. H. Kirchhoff, Göttingen I 

Het volgende artikel hebben wij met welwillende toestemming mogen 

overnemen uit: 'Het hormoon', vol. XLI, no. 1b. pp. 7-15 (1977) 

Deel I 

Zolang cr sprake is van een wetenschappelijk gefundeerde discuss ie over het 

geboonemechanismc. bestaat ook de telkens weer zeer omstreden vraag over 

de beste houding van de vrouw tijdens de partus. Het is niet verwonderlijk 

dat er tot nu toe geen eensluidend antwoord gegeven kon woorden op de 

vraag or de vClticalc or de ho ri zon tale lichaamshouding als de meest 

'natuurlijke' en daardoor voor het verloop van de gebo0l1c als de gunstigste 

houding durante pat1U beschouwd moet worden. 

Bekijkt men namelijk beeldjes uit de prehistorie of vroege afbeeldingen van 

de gebo0l1c uit Mesopotamië, Egypte, Indië, Griekenland en ve le andere 

landen en leest men over het verloop van een geboorte in bijbelteksten or in 

verslagen van ontdekkingsreizigers, of beziet mcn de ve le atbeeld ingen van 

gcbo0l1en door middeleeuwse kunstenaars, dan is het opvallend en eigenlijk 

ook velTasscnd dat de barende overwegend zo niet uitsluitend in zittende, 

hurkende, or staande houding weergegeven wordt: dus in een verticale 

houding. Deze lichaamshouding, die in de kunsthistorie maar ook i n de 

geschiedenis der geneeskunde steeds genoemd wordt en vaak wordt 

aangeduid als de ' nol111ale houding' voor de barende vrouw, wordt ook nu 

nog bij natuurvolken meestal als zodanig beschouwd. Niet slechts het 

kunsthistorisch belang. maar ook de hieronder te bespreken problematiek 

van het voor en tegen van beide houdingen tijdens de baring - horizontaal of 

verticaa l rechtvaardigt de publica tie van een overolicht over dit onderwerp, 

aan de hand van afbeeldingen van de mcest ui teen lopende volken en rassen 

en uit verschillende cultuurperioden. 

Laten wc beginnen met de prehistorie. In dit tijdperk, dus legen het einde 

van het Paleolithicum en in het Neolithicum was het voornamelijk, zo niet 

uitsluitend, de idee 'vnlchtbaarheid van huis, hof of fami lie ' die de eerste 

kunstenaars ertoe bracht beeldjes afrotstekeningen te maken waarmee ze de 

28" H APTONOMISCH CONTAa - 14' JAARGANG ' NUMMER 4· DECEMBER 2003 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



'goddelijke moeder ', de 'magna mater' uitbeeldden. 

De vrouw, en zij alleen, vaak afgebeeld met het dier waarop jacht gemaakt 

werd, belichaamde het idool van de voortplanting; ze was zelf identiek aan 

de scheppingsdaad, de brengster van nieuw leven. Het kind speelde in deze 

tijd nog geen ro l; dat werd pas in de kunst betrokken na de overgang van het 

nomadisch bestaan naar het leven op een vaste woonplaats, waarin het 

stichten van een fami lie van belang werd. Vandaar dat uit deze prehistorische 

tijden maar weinig afbeeldingen van geboorten werden gevonden. Maar juist 

daarom zijn die enkele vondsten van bijzonder belang. 

De afbeeldingen van geboorten, afkomstig van de zeer belangrijke 

onderzoekingcn van de Engelse archeoloog James Mellaart, bij opgravingen 

in het gebied van het tegenwoordige Anatolië (Turkije) cn wel in Catal 

Hüyük, kunnen terecht tot de oudste ter were ld gerekend worden. Ze 

stammen uit het Neolith icum (laatste periode van de steentijd) en dateren uit 

hel 6e tot Se millenn ium v. Chr. 

Afbeelding 1 toont de baring bij een godin die op een luipaardentroon zit, 

het kinderhoofdje ziel men lussen de benen. Uit dezelfde opgravingen komt 

een heel ander motief te voorschijn, dat echter eveneens een geboorte 

voorstelt. 

Afl)celding 2 De sterk gestileerd weergegeven vrouw - godin - die 

eveneens rechtop zit tegen een wand, met gespreide benen, heeft een 

stierenkop gebaard. Het zou buiten het kader van dit artikel vallen om nader 

in te gaan op de mythologie van de geboorte van een stier. De verklaring dat 

hier de mannelijke kracht als complement van de vrouw wordt uitgebeeld, 

zou echter zonder twijfe l geoorloofd zijn. 

Een geboortescène die eveneens uit de prehistorie stamt, en die in Nesazio 

(lstrië) werd gevonden (afbeelding 3), loonl een beva ll ing waarbij de 

barende knielt. De vrouw schijnt zelf de labiae te spreiden, terw ij l ze een 

ander kind zoogt. Men zou hier bijna van een instinctmatige handeling 

klilmen spreken, want zoals bekend veroorzaakt prikkeling van de tepel een 

versterkte weeënactiviteit; een vroege aanwijzing voor de hOnllOlmle 

samenhang tussen borst. hypofyse en uteruscontracties en wel uit een tijd 

waarin men nog niets van deze samenhang afwist! Ploss is van mening dat 

het in deze voorstell ing gaat om een 'geboorte-magie', namel ijk om het 

" naar buiten lokken ' van het kind dat geboren moet worden door een ander 

kind dat aan de borst ligt (H. Buess). Een bijna onafzienbaar aantal 

afbeeld ingen van geboorten vindt men in de kunstschatten van Egypte. In 

alle tijdperken beviel de vrouw in dit land in vel1icale lichaamshouding. 

hetzij zittend op een primitieve ' baarstoel' (afbeelding 4) die vaak uit slechts 

enkele bakstenen beslond, hetzij knielend. 
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Afbeeldmg 5 

Afbeelding 6 

De bevalling van Cleopatra (afbeelding 5) op een bas-reliëf van de tempel 

van Esneh, toont deze houding bijzonder duidelijk. Hel volgende voorbeeld 

van een geboOlte in knielende houding uil Egypte toont nog een ander 

obstetrisch curiosum. Op de schouder van de barende zit de beroemde 

chondrodystrofische dwerg Bes, die ook tegenwoordig nog als 

beschenngeesl van barende en kraamvrouwen geldt (afbeelding 6). In de 

souvenilwinkels van Caïro krijgt de toerist hem als ta li sman - met 

uitpui lende ogen en een leeuwenhuid - in de meest uiteenlopende vormen 

aangeboden. 

Laten we nu een sprong maken naar de ' klass ieke oudheicl' . Twee bijzonder 

frdaie kleibeeldjes uit een privé-verzameli ng in Bazel, waarvan wij tot onze 

dank kopicën kregen voor onze Göttinger verzameling, wcrden onlangs 

uitvoerig beschreven door K. Schefold. 

De volgende afbeelding 7 toont duidelijk een baring in hurkhouding, die 

vroeger bij dergelijke figuren niet zelden werd aangezien voor een 

'dcfccalichollding' ). 

Van deze vrouwen figuur met een door pijn velt rokken gezicht wordt 

aangenomen dat ze ongeveer uit het midden van de 4e eeuw voor Chr. stamt. 

Het zou een grafvondst zijn uit het cultuurgebied van de stad Taranto. In 

dezelfde verzamel ing bevindt zich een eveneens bijzonder goed bewaard 

gebleven en indrukwekkend beeldje (a lbeeld ing 8). 

Deze weergave van een geboorte hoort bij de groep van hellenisti sche 

beeldjes uit de eers te eeuw voor Chri stus. ScheCold noemt een groot aantal 

redenen voor het ontstaan van dit terracotta beeldje. Het zou door de 

griezelige uitdnlkking - hel vertrokken gezicht - als apotropaeisch, dus als 

onhe il afwerend en als magisch voorwerp gezien kunnen worden, maar hel 

ZOLI ook kunnen duiden op het wonder van de vnlchtbaarhcid. Telkens weer 

hebben godsdiensthistorici en volkenkundigen de bij ve le volken 

gebnlikelijke baringshouding waarb ij de vrouw op de grond zit, afgeleid uit 

de ocrgcdaehte dat de 'aarde ' tenslotte gezien moet worden als de bron van 

alle leven. 

De diepe zin van deze gebo0l1e op de aarde (hl/mi positio) kwam zonder 

Iw ij fell/ il de voorstelling van de 'tellurische afstamming', het ' moederschap 

van de aarde ' (Mircea Eliade). 

In de Grieks-Romeinse mythologie word t, hoewel de vonn sterk varieert, 

j ui st vee l aandacht geschonken aan de baring in knielende houding. Sterk op 

de voorgrond staat hier de bevalling van Lelo, die naar het eiland Delos 

mocst vluchten omdat ze achtervolgd werd door de jaloerse Hera. Het kind 
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dat Leto verwachtte, was namelijk van Hem 's god gemaal Zeus. Slechts met 

de hu lp van de reeds in de Minoïsche cultus hoog vereerde gebool1egodin 

Eileithyia, kon de bedreigde ' Leto' de knie gesteund op hel zachte gras' zich 

vasthoudend aan een palm na een negen dagen lang durende weeënactivi teit 

verlost worden van het beroemde tweelingpaar Artemis en Apollo 

(afbeelding 9al, 

De goddelij ke vroedvrouw Eileithyia, aan wie talrij ke tempels en 

heil igdommen in Griekenland en Italië gewijd werden, wordt zelf als 

barende in een vaak afgebeeld sculptuur getoond. 

Afbeelding 9h toont du idel ijk de knielende houding van de godin, die in de 

rechterhand een duif vasthoudt als zinnebeeld van de vruchtbaarheid, met op 

haar schouder, ter ondersteun ing, twee vleugelloze geni ën (G. Gaber). 

Wederom een grote sprong nemend, naderen we nu de ElIIvpese 

Middeleellll'en. De volgende beelden bewijzen duidelijk dat in die tijd de 

beva ll ing eveneens in verti cale houding, en wel voomamelijk in zittende 

houding plaatsvond. Aan weerszijden van de vrouw of achter haar stonden 

helpers ter ondersteuning. 

Deze zittende houding bij de baring betekent in vergelijking met het staan, 

hurken of knielen een belangrijke verlichting voor de barende. Uit de 

primitieve oud~Egypti sche 'baarstoel' ontwikke lde zich. voomamclijk in 

Europa, reeds in de vroege middeleeuwen de ook tegenwoordig steeds weer 

bij vlagen met enthousiasme en hartstocht gepropageerde 'baarstoel' 

(atlJcelding lOl. 

Hiervan ontstonden verschillende varianten van hel elegante fraai versierde 

model tol de eenvoudige houten sloel. die eigendom van de gemeenschap 

was en voor de bevall ingen werd uitgeleend. Deze stoelen waren relatief 

laag, zodat de vroedvrouw er gehurkt voor kon zitten. 

De rugleuning die aanvankel ijk vastzat, werd echler al in 1679 door de 

Hollandse arts Van Deventer verstelbaar gcmaakt, zodal de barende in dc 

wecënpauzen liggend kon uitrusten; dus een voorloper van de huidige 

combinatie verlosstoel en - bed (o.a. gepropageerd door Ehrström 

Stockholm; Manstein en Ke iler, DelnlOld e.a.). 

Grote verbreiding vond en vindt ook heden ten dage nog de ' levende 

baarstoel', ook wel de 'schootverloss ing' genoemd. De barende zit hierb ij op 

de schoot van een hulpvroedvrouw of op die van de echtgenoot, die op deze 

wijze direc t bij de geboOlie betrokken wordt. Op deze plaats mag een 

grappig verhaal uÎt dc omvangrijke en ook nu nog zeer lezenswaardige 

monografie van H. H. rloss uit 1872 getiteld, Lage und Stellung der Frau 

während der Geburt bei verschiedenen Völkem'. niet on tbreken: 
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academie~ 

ACADEMIE VOOR HAPTONOMIE 

Opleidingen: 

Leergang haptonomie en communicatie 

Open leergang st em 

Opleiding tillen en verplaatsen 

Basisopleiding in de haptonomie 

Opleiding in de haptotherapie 

Vervolgopl e i ding zwa ngerscha psbegeleid i ng 

Nascholing voor haptotherapeuten, waaronder: 

Afscheid nemen, 5 en 6 februari 2004 

Woorden geven aan je werk, 9 maart en 6 apri I 2004 

Leven met pijn, 29 en 30 maart 2004 

Intimiteit en nabijheid, 26 en 27 apri l 2004 

Korte cursussen, waaronder: 

Introductiecursus haptonomie, 4 en 18 februari en 10 maart 2004 

Water, 16 en 17 januari 2004 

Haptonomie en sportmasseurs, 1 en 2 en 29 maart 

Het vieren van je vrouw zijn, 8 en 9 juni 2004 
De man ontdekt, 17 en 18 juni 2004 

Kijk voor een compleet overzicht en meer informatie op 
www.haptonomie.nl 

U kunt natuurlijk ook even bellen: 0343·515178 

Academie voor Haptonomie 

Jan Ligthartlaan 1, 3941 BG Doorn 
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feil man lIil het dorp was elVm hekend dat hij =0 goed als baarstoel kon 

jimgeren. Hef \lias bekend ;1/ hel dOlp dar de geboorte veel gemakkelijker 

plaatsvond als de VIVU\\' met gespreide bellen op de schOOI VllII deze /lUlII zal. 

Men I'ertelde WUI hem dat geen vroUIV in hel dorp meer =onder hem bevallen 

lViIde, I-lij "Teeg er echler genoeg vall en zei: "Ik Zalf hel erg druk krijgen als 

ik voor elke dwaas =011 moelen zitten die op mijn schoot =011 willen kalveIl "I 

- Dus vond hij de 

bl1arSfoelllit. 

Meer indrukwekkende voorbeelden en commentaren m.b.t. het telkens weer 

uit de vergetelheid gehaalde thema ' baarstoel' vindt men in hel bekende 

boek van Eucharius Röss!in: "Der leutschcn Frauen Rosengm1en" (1547), 

voorts in een wetenschappelijk geflll1dcerd bock van de verloskundige Stein 

ui t Kassei en voora l bij de gynaecoloog Benjamin Osiander, die van 1792-

1822 in Götti ngen de Uni vcrsitcits-Vrouwenklinick leidde. 

Afb. I: Bevalling van een zinende godin op een luipaardeentroon; Catal hüyük, Museum Ankara. 

Afb. 2: Houding bij de geboorte van een st ier; Catal HQyOk, Monografie van J. Mellaart. 

Afb. 3: Bevalling in knielende houding. Een prehistorische afbeelding u it Nesazio (lstrië). Moritz 

Hoernes. Jaarboek van de k.u.k. Zentralkommission der Erhaltung hist. Oenkm31er 

(eIBA-tijdschrift nr. 122, 1950). 

Afb. 4: Oud-Egyptische baarstoel. 

Afb. 5: Bevalling van Cleopatra. Bas-reliëf uit de tempel van Esneh 

Afb. 6: Bevalling in knielende houding. Op de schouder de god Bes. Naar Spiegelberg: Annales du 

service des Antiquités de I~gypte, deel 29. Caïro (1929). 

Afb. 7: Baring in hurkende houding. (Oudklassieke tijd, midden 4e eeuw v, Chr.). K. Schefold, 

Archáolog, Anzeiger 19S4. 

Afb. 8: Baring in zittende houding (Hellen. Type, ca. Iste eeuw v. Chr.). K. Schefold. Archäolog. 

Anzeiger 1954. 

Afb. 9a: Bevalling van Leto, in knielende houding. 

Afb.9b: Baring van Eileithya, godin van de verloskundigen. Baring in knielende houding met 2 

geniën op de schouders, afbeelding o.a. P. GeorgakopoulO$ Zb!. Gynäk. 158,166 (1966). 

Hirmer-Verlag München . Arch. Nr. 601-3445. 

Afb. 10: Baarstoel uit de middeleeuwen. Aesculap, 1929 blz. 320. 

Deel 11 volgt in de volgende uitgave Haptonomisch Contact nr. 1 2004. 

Mededeling van de Vereniging 
Haptonomische 

zwangerschapsbegeleiders (VHZB): 

Tijdens de eerste inhoudelijke dag op 2 oktober 2003 werd het 

Tijschrift Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding gepresenteerd. 

www.vhzb.nl 
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Een hart onder de riem 
van haptonomen 

Marijn Benner I 

Zo'n vijftig artsen en therapeuten had ik al achter de rug toen ik. een I'&A studente, op de bank va n mijn 
haptonome be landde. Niet omdat ik zo'n 'gezondheidsshopper' was, integendeel. ... Hoewel ik meer en meer 
legen artsenbezoeken op ging zien bleef mijn ziek te om veel aandach t van allerl ei artsen 'vragen', Zo'n 10. 
12jaar geleden begon het: hCIlcck alsMrn ijnlichaam ontspoorde en dc ene na dc andere wagon 
meegetrokken werd. Allerlei organen (longe n, hart , spijsvertering), gewrichten, huid maar ook 'systemen' 
zoa ls bloeddruk en temperatuurregeling gingen steeds slechter functioneren. Tol op dc dag van vandaag is cr 
geen diagnose cn gcllraagt dc ziekte zich progressier. 

Inmiddels slaagde ik er we l in om de bezoeken aan artsen en apotheek te reduceren maar de kwaliteit van 
mijn leven bleef eigen lijk erg slecht. Pogingen om de 'mndvoorwaarden' beter te maken slaagden maar 
nauwelijks, Mijn li chaam reageert bijv. te agressief op pijnbestrijdingsmiddelen. Voor de psycholoog blcek ik 
geestelijk Ie goed te functioneren. De beste acupuncturist in de regio stond Illet zijn nag legen de muur. 
Uiteindelijk was het mijn doorzettende diëtiste. met wie ik een innige band had. die mij een goede haptonome 
aanbcveelde. En aanmadde. en aanraadde. wel een aantal maanden lang. Tot ik de knoop doorhakte en ging. 

Omdat ik zo voor7iehtig was op mijn lichaam had ik her en der geïnfonneerd wat haptonomie was, iemand 
kon ech t een an twoord geven. De eerste keren lag ik dan ook met gemengde gevoelens op de matras. Stoere 
Marijn , die ra tioneel de strijd aanging met 'die ziekte' naar de Imptonome. ja. ja .... Ik begreep er helemaal 
niets van. Het kostte dus nogal wnt tijd om op elkaar afgestemd Ie raken . 

Vrienden waren dc ee rsten di e de veranderin gen zagen, "Murij n, je ben t rustiger" zeiden ze. De concret\;! 
aanwijzingen die ik op dat moment nodig had kWtllnen iets later toen ik merkte dat ik in een verge lijkbare 
situa tie heel anders reageerde dan een mlland o rtwee daarvoor. Ik voe lde me inderdaad rustiger en veelmeer 
op mijn plek, Ik ging me makkelijker door de samenleving bewegen omdat ik me minder kwetsbaar voelde. 
Ook wns ik minder bang voor aanraking. 

Dat gevoel en het vertrouwen dat de haptonome inmiddels gcwonnen had maaktc het mogelijk 0111 open te 
staan voor de .dekte. Tc stoppen wnnneer het nodig is .... Maar ook meer en meer om gevoelens die dc 
agressievc aard van de ziekte oproept è<: ht te voe len en een plaatsje te geven. En om bewUSt om te gaan met 
al die andere dames en heren medici die zich mei mij bemoeien. Nog meer onderzoek of niet? Wal i!i je 
gevoel daarover .... '! Je màg 'nee' zeggen, of juist doorgaan als je dat zo voelt. Het is jouw keuze! Niet wat het 
protocol of de arts voorschrijn .. .. nee .. .jouw keuze. jouw regie , 

Hoewel de ziekte zich nog steeds agressief en progressief Illtmifesteerl ben ik me meer één met mijn liclmam 
gaan voelen. 

Omdnt ik cr nog ni et helemun l ben (i k zal denk ik a lt ijd wel een beetje een stoere binllenvellcr blijven) en 

omdat de ziekte zich zo hefti g ont wikke lt blijven mijn haptonomc CIl ik voorl opig intensief contact houden. 
Dal voelt OK en ik weet zeker dat wc nog meer kunnen bereiken, 

Dit stuk hcb ik geschreven tcr ere van mijn haptonome en dc haptonomie in z'n a lgemeenhe id. Ik voel me 
trots dat we zoveel bereikt hebben. meer dan bij welke andere thenlpie dan ook in de I:mtsle jaren .... Ik wi l 
mei dit verhaal behalve mij n eigen haptonome ook andere haptonomen die serieus en intensief met hun vak 
bezig zijn een hart onder de riem steken. 

Met vriendelijke groeten. Marijn Benner 
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Auteur: drs. T.A.CM. Gerritse 

De hoofdschotel van dit boek is het presenteren 
van de haptonomie als geheel van inzichten . Het 
uiteindelijke doel is om de haptonomische inzichten 
daadwerkelijk toe te passen in uw praktijk van 
zorg en hulpverlening. Een scala van toepassingen 
komt aan de orde, zoals de haptotherapie, 
haptonomische begeleiding bij zwangerschap en 
bevalling en kinesionomie. 

De auteur koos in dit boek voor een vijfdeling : 
een oriënterend deel met theoretische achter
gronden en uitgangspunten, de menselijke 
lichamelijkheid, het menselijk gevoelsleven, het 
hart van de haptonomie en tenslotte de toepas
baarheid en toepassingen van de haptonomie. 

Dorus Gerritse gaf o.a. colleges in wijsgerige 
antropologie, heeh tientallen publicaties over 
haptonomie op zijn naam staan en gaf samen 
met haptotherapeut Ted Troost gastcolleges. 

Over kleine dingen 
Een inleiding in de haptonomie 

ISBN 90 352 2540 6 I 
2e druk I 2002 I 352 blz. I 

s _ _ _ _ ___ _ _ _ _ 
o JA, stuur mij 
_ _ __ ex . Over kleine dingen I ISBN 90 352 2540 6 1 a E 29, 50 

Organisatie: ____ _ ___ _ 

T.a.v. I dhr.l mw.: _______ ______ _ 

Adres: 

Postcode/plaats: _ _______________________ _ 

Telefoon: 

Datum: ________ _ Handtekening : 

Sluur (een kopie van) de antwoordstrook in een envelop zonder postzegel naar: Elsevier Gezondheidszorg, Afde lmg Market ing, 
Antwoordnummer 2594, 3600 VB Maarssen, Telefoon: 031 4 3S8 ]58, fa~: 0346 577 950, gezondheidszorgOreedbusiness.nl, 
www.e lsevlergezondheidszorg.n l 

Geldig tot 31/1212003 POllen boeken Ind BTW "11l~d verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden Boeken liln ook verkriJgba&. In de boekhandel 
Statutair gtYestigd te Amsterdam Op alle aanbiedingen, offertes en ov,~enkomst,n liJn van tOC!~lSlng de algemel\e yoorwurden dit ziJn gedeponeerd 
biJ de kyk In Amsterdam Handelsregiller Amsterdam 33 293 475 Uw opgl!1leven gegeven! kunnen worden gebruikt voor het tOIzenden van Info",,~\Ie 
en/of spe(lale a~nbledlngen door Reed BUSiness Inform~tJon en spedaal gesele<teerde bedrijven Indien u hiertegen bezw~ar heeft. stuurt u een brief nililr 
Reed Buslneu Information, t.a v AdrelJ"egl$tratle. Postbus 808. 7000 AV Doetlnmem 
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