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Redactioneel
Erik te Loo

Een nieuwe lente ….. en HC op LinkedIn!
Op het moment dat ik dit schrijf, is het buiten grijs en kil. Naast mijn toetsenbord 
staan neusdruppels, hoestdempers en papieren zakdoekjes uitgestald. Maar ik weet, 
dat wanneer dit tijdschrift bij u op de mat valt, het zomaar volop voorjaar kan zijn. 
Volop voorjaar: de natuur bloeit op, er schiet van alles uit de grond, bomen vol vers 
groen blad, bloemen die hun kleur laten zien. Heerlijk! We hebben dat nodig, het geeft 
ons nieuwe energie. Ik ben er in elk geval erg aan toe.

Binnen de redactie van HC broeit en borrelt het ook behoorlijk: het tijdschrift is na 
ruim 10 jaar hard toe aan een make-over. Wij zijn er aan toe hiermee aan de slag te 
gaan. Meer kleur, meer goede inhoud en meer foto’s. Een nieuwe ‘look’. 
Meepraten en meedenken over ontwikkeling plus inhoud van het tijdschrift is 
zeer welkom. Dat kan uiteraard via de mail, maar sinds kort ook via de groep 
Haptonomisch Contact op LinkedIn. Ook voor reacties op de artikelen is dit een 
prachtig medium. 

Dit nummer van Haptonomisch Contact laat zien dat haptonomie op veel aspecten 
van het leven én op veel manieren zijn invloed kan hebben. Marli Lindeboom deelt 
haar expertise over burn-out in ‘De rode draad’, het verhaal dat zij deed bij het 
laatste – wegens overdonderend succes tweemaal gehouden – VVH-café. Truus 
Scharstuhl beschrijft de tweede sessie  haptotherapie in water. (De eerste las u in het 
septembernummer 2012). Een andere invalshoek komt naar voren in de bijdrage van 
Cecile den Herder. Zij belicht vertrouwde haptonomiebegrippen als ‘raken en geraakt 
worden’ uit een bijzondere hoek: zij doet verslag van een workshop Haptonomie en 
Schermen.

Het hoofdartikel gaat dit keer over een belangrijk thema binnen de haptonomie: 
het zich oprichten. Jaap van der Wal, embryoloog, houdt zich al lang bezig met de 
vraag ‘wat doen we als we embryo zijn’. Het zich oprichten (opstandig zijn?)  zit er 
kennelijk al heel jong in. Verzet siert de mens!

Samen met de vaste rubrieken en de agenda een boeiende mix. Namens de redactie 
wens ik u dan ook veel leesplezier! 

Aan dit nummer werkten mee: Cecile den Herder, Jaap van der Wal,  
Anneke Kempkes-Verweij, Det Materman, Wim Laumans, Marli Lindeboom, 
Truus Scharstuhl, Paulien Pinksterboer, Petra Steffens en Erik te Loo.

ROèL uw partner 
in verzekeringen

Haptotherapeuten Verzekeringspakket

Financieel Adviesbureau ROèL biedt voor haptotherapeuten 
de mogelijkheid verzekeringen te treffen met aantrekkelijke 

voordelen in de vorm van:

- collectiviteitskorting -
- uitgebreide specifiek op beroep afgestemde dekking -

- persoonlijke advisering -

 PRaktijkPakket
 •  Aansprakelijkheid beroep  • Extra kosten / 
 • Rechtsbijstand beroep  bedrijfsschade
    • Inventaris
 PRiVé-Pakket
 • Woonhuis  • Aansprakelijkheid  
 • Inboedel   privé
 • Auto  • Rechtsbijstand privé
   • Doorlopende reis
 inkomen en zoRgPakket
 • Pensioen  • Ziektekosten
 • Arbeidsongeschiktheid  • Ongevallen

Financieel Adviesbureau ROèL
     Antwoordnummer 358

3740 VB BAARN
telefoon 035 54 890 90

Fax 035 54 890 91
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Hoofdartikel
Verzet siert de mens

Jaap van der Wal

Over de rechtopgaande gestalte 
van de mens... Deel 1

Jaap van der Wal is embryoloog en was hoogleraar in de embryologie aan de 
universiteit van Maastricht. Momenteel werkt hij aan zijn boek ‘Embryo in beweging’.

Voorgeboortelijk bestaan?
Er zouden culturen zijn geweest, waar men de periode van zwangerschap tot het eerste 
levensjaar rekende. Een interessant idee. Een intuïtief op waarde schatten van het 
voorgeboortelijk bestaan als wezenlijk deel van ons aardse bestaan? In onze huidige 
westerse cultuur lijkt het bewustzijn van een leven voor de geboorte als het ware weer 
aangewakkerd te worden nu aanstaande ouders en grootouders via echobeelden volop 
meekijken naar deze in principe voor onze ogen verborgen fase van het menselijk 
bestaan. Maar waar kijken ze eigenlijk naar?

Iedere geboorte opnieuw heeft onmiskenbaar de kwaliteit in zich van een begin, een 
nieuw worden. Een mens komt binnen in de wereld die hem (hopelijk) verwachtte en 
waar (hopelijk) ruimte wordt gemaakt zichzelf te worden. Maar in strikte zin is dit hoe 
de omstanders het bezien. Hoe anders wordt deze gebeurtenis belicht als we aan de 
andere kant gaan staan. Waar komt het pasgeboren kind vandaan? Hoe was de wereld 
waarin het leefde, vóór de geboorte? Hoe zag het menselijk functioneren, het mens-zijn 
er toen uit? Kennis van de voorgeboortelijke ontwikkeling van de mens kan inzicht 
geven wat voor een dramatische overgang de geboorte eigenlijk is - een afscheid om 
eens terug te vinden - maar kan ook beter doen begrijpen tegen welke achtergrond de 
eerste maanden van het leven van een zuigeling gezien dienen te worden. 

Natuurlijk zijn de verschillen tussen de prenatale en neonatale1 bestaanswijze groot 
al was het maar dat we plotsklaps vanuit het water komen te leven in een atmosfeer. 
Voor het omgaan met de zuigeling lijkt mij echter ook van groot belang te beseffen 
wat de overeenkomsten tussen beide bestaanswijzen zijn. Veel pedagogische literatuur 
propageert omgangsvormen met het pasgeboren kind die in feite berusten op het 
erkennen van die voorgeboortelijke wereld, op een willen voortgaan in die sfeer om 
op die manier de overgang naar een de wereld buiten de baarmoeder geleidelijker te 
maken. Het schrikbeeld van het zeer jonge kind in een open kinderwagen, gedwongen 

alles te zien wat op je afkomt, vervangen 
door de moeder die haar kind (weer) 
op de buik draagt, een herinnering, een 
herkennen van het beweegritme van de 
vrouw die het kind in haar schoot droeg. 
Het warm houden, kleertjes die de eigen 
lichaamswarmte vasthouden, is voor de 
zuigeling die de warme, interne omhulling 
van het vruchtwater heeft verlaten, een 
psychologische noodzakelijkheid. Het 
leven, vrij van de zwaartekracht zwevend 
in het vruchtwater, kan herkend worden 
in het wiegen van het pasgeboren kind. 
Omgangsvormen die logisch voortvloeien 
- maar steeds minder intuïtief worden 
aangevoeld - uit die wereld van de fysieke 
baarmoeder, die als het ware door een 
sociale baarmoeder wordt vervangen. 
Het kind de kans bieden geleidelijk te 
ontwaken om vanuit die stille wereld, 
vanuit die fysieke onthulling, geleidelijk 
aan te groeien in deze wereld met zintuigen, 
bewegingsorganen, stofwisselingsorganen.

Fysiologische vroeggeboorte
Toch zou het van eenzijdigheid getuigen 
om in het omgaan met de pasgeboren mens alleen maar van het besef van het prenatale 
leven uit te gaan. Er schuilt namelijk een belangrijke zingeving achter het feit dat de 
mens kennelijk in hulpeloze staat de voorgeboortelijke omhulling verlaat. Het stelt 
hem namelijk in staat om zijn/haar hersenen in direct contact met de wereld daarbuiten 
te doen rijpen en zich verder te kunnen ontwikkelen. Kennelijk is klein houden ook 
een vraag van het kind die haaks staat op de tegenwoordig alom gebezigde meer 
darwinistische mentaliteit van zo snel mogelijk groot worden tot zelfstandigheid.

De Zwitserse bioloog Portmann wees in de tweede helft van de vorige eeuw al op 
de bijzondere plaats die het ‘mensenjong’ inneemt wanneer men het vergelijkt met 
de pasgeborenen in de groep van hoger ontwikkelde zoogdieren die de mens qua 
(evolutie-) ontwikkeling zo nabij staan. In wezen is het mensenkind nog een foetale 
verschijning. Portmann spreekt van ‘het wonder van de menselijke fysiologische 
vroeggeboorte’. Hulpeloze jongen zijn geen ongewoon fenomeen in de dierenwereld - 

1) pasgeborene

Afbeelding Embryo ca. 28 dagen, 4,2 mm, 
Carnegie 10307. Vooraanzicht
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men spreekt van nestblijvers b.v. katten, vogels - maar het unieke van de mens is dat 
zijn ‘jongen’, zijn pasgeborenen, hulpeloze ‘nestblijvers’ zijn die echter beschikken 
over functioneel bijna rijpe zintuigen. Dat laatste is nu juist een kenmerk van de jongen 
van zogenaamde nestvlieders’ want dat zijn bij de geboorte al bijna kopieën van het 
volwassen dier in bezit van gerijpte hersenen en zintuigen, In deze zin neemt de mens 
een haast unieke tussenpositie in. De menselijke pasgeborene verwerft pas na één á 
anderhalf jaar de vermogens die typisch menselijk zijn, zoals de recht opgaande gang 
en de elementen van de spraak. Dit in tegenstelling tot de groep van die nest vliedende 
dieren, die de mens zeer verwant zijn, waar de jongen bij de geboorte bijna pasklare, 
volledig toebereide ‘minivolwassenen’ zijn.
Portmann stelt dat de foetale ontwikkeling kennelijk als het ware buiten de fysieke 
baarmoeder wordt voortgezet. Dat betekent echter wel dat een geheel nieuwe 
verhouding tot de wereld mogelijk wordt. Omhuld door de ‘sociale baarmoeder’ 
van zorg, verzorging, liefde kan het mensenkind zich tijdens die verdere ‘foetale’ 
rijping tegelijkertijd met die wereld uiteenzetten. En omgekeerd: die wereld 
heeft via de zintuigen directe invloed op dit wordingsproces. Er wordt niet een 
voorgeprogrammeerde lichamelijke (lees: zenuwstelsel-)rijping voltooid tot een 
miniatuur mens pasklaar in de wereld treden kan, maar de pasgeborene moet, kan, 
tegelijkertijd die wereld ingroeien en die als het ware incorporeren. Om het in modern 
jargon te stellen: ons brein groeit en ontwikkelt in interactie met de omgeving. 
Al vroeg worden basale mechanisme in het brein vastgelegd. Dat is echter de ene 
(enigszins eenzijdig bekeken ) kant van de zaak. Een andere consequentie van deze 
biologische gedragswijze van de mens is dat hij/zij al in dit vroege stadium de wereld 
ontmoet in direct omgaan met de zintuiglijke wereld. Daarmee kan hij/zij ook het 
wezen zijn, worden, dat zichzelf kan onderscheiden, onderkennen van die wereld: Ik 
én de wereld.

Prenataal en postnataal bewegen
Ik wil dit toelichten aan de hand van een niet onbelangrijk aspect van de zuigeling: het 
bewegen. Iedereen kent die ontzag inboezemde opmars: het hoofd optillen, rondkijken, 
lachen, vervolgens grijpen, kruipen, staan, lopen. Het jonge kind blijft jarenlang 
een bewegingswezen, hiervan getuigt ook het spel en de nabootsing in de eerste 
jaren. Maar ook een foetus beweegt al, volop; het is zelfs het eerste waardoor de nog 
ongeboren baby voor de buitenwereld manifest wordt. Bij het zeer jonge pasgeboren 
kind is dit foetale bewegingspatroon nog aanwezig. Het is schijnbaar onwillekeurig, 
ongeordend, maar bij nader beschouwen blijken in dat spartelen en grimassen toch 
vaste patronen aanwezig. Er zijn heel duidelijke complexen aanwezig: zuigreflex, 
grijpreflexen, sta reflexen, zelfs loop- en kruipreflexen. Maar - en dat is het nieuwe - 
deze vastgelegde, zeg maar pasklare patronen verdwijnen geheel, lossen op. Daarvoor 
in de plaats komen dan de gewilde, aangeleerde bewegingen, het eerst bij de ogen die 

al zeer snel gericht bewogen worden. De grimas wordt een lach, de grijpreflex wordt 
pakken, de sta reflex een triomfantelijk zich optrekken en oprichten.

Wat hier gebeurt, is wezenlijk iets anders dan eenvoudigweg het manifest worden 
van aangeleerde patronen. Wie in het zich oprichten niets meer kan zien dan een zich 
herhalen van een evolutie, merkt niet op dat het kind zélf deze bewegingen verovert, 
bewust wordt en daarmee zichzelf begint te beleven en daardoor de wereld. De zelf 
gewilde oprichting is voorwaarde om de scheiding tussen zichzelf en de wereld 
(en daarmee zichzelf) bewust te worden: het gaat om schuchter ontwaken van een 
zelfbewust zijn. Niet zozeer een triomfantelijk ‘ik kan staan’, maar een overweldigend 
ontluikend besef ‘IK sta, IK ben het die staat’. Het kind leert niet lopen door controle 
over zijn spierbewegingen, maar door zijn spierbewegingen te controleren wordt 
het zich in aanzet steeds meer bewust van ‘ik en de wereld’, het begint de wereld 
als buiten zichzelf te ervaren. Het gaat gepaard met de basale beleving van boven 
en onder (staan), hier en ginds (kijken) enzovoort, de aanleg van zijn menselijke 
maat voor alles wat het later in de wereld zal ontmoeten en begrijpen. Bewegen en 
handeling is NIET de som van spiermechanismen, contracties en reflexen, het is een 
hoger functionele hiërarchie waarin het lagere niveau van spieren op een hoger niveau 
wordt geïntegreerd. Menselijk bewegen is een hogere hiërarchie dan de optelsom 
van spiermechanismen en -reflexen. De moderne neurofysiologie erkent dat ook 
in het statement “the brain knows nothing about the muscles”. Ons brein is niet in 
‘spiermannetjes’ georganiseerd, maar in bewegingen en in de nog ‘hogere’ hiërarchie 
van handelingen! De laatste decennia ook dit bewustzijn gegroeid in fysiotherapeutisch 
Nederland: bewegingstherapie dient handeling-georiënteerd, niet ‘bewegingsapparaat-
georiënteerd’ te zijn.

Ons bewegingsapparaat is niet (alleen) een door ‘hogere’ centra gestuurd 
expressiemedium, het is evenzeer een zintuig waardoor we de wereld kunnen 
waarnemen en daarmee onszelf. Aan het leren bewegen ontwaakt iets in ons dat zich 
ook weer in het bewegen kan uiten. De oprichting is een noodzakelijke voorwaarde voor 
menswording. Goethe merkte al op dat je aan de houding van het dier de werking van 
de zwaartekracht nog kan zien - het geeft er zich zichtbaar aan over. Bij de oprichting 
neemt de mens echter die zwaartekracht in zich op. Niet dat hij er zich aan onttrekt. Niet 
uiterlijk in vorm zichtbaar beleeft de mens de zwaartekracht in zichzelf, en omdat hij zo 
die zwaartekracht beleeft, beleeft hij tegelijkertijd zichzelf en zijn eigen oprichtingsdaad 
en -kracht. In dit verband is het toch opmerkelijk dat alleen bij de mens het zwaartepunt 
van het lichaam als geheel bij rechtop gaan geheel binnen de lichaamscontour ligt, 
geen dier heeft dat, ook niet al die andere zogenaamde tweevoeters, Het gaat bij de 
menselijke rechtop gaande houding niet zozeer om tweevoetigheid (die wordt er ook 
mee gewonnen) maar om balans, evenwicht, rechtop STAAN.
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Vanuit het kijken en grijpen tot het lopen ontwikkelt zich in de mens een nieuwe 
kracht die tegengesteld is aan elk biologisch gebeuren. Deze maakt zich eerst meester 
van de ogen, de blik gaat zich richten. Hij leidt tot een doelbewuste beweging, de 
handen gaan grijpen, maken contact. Tenslotte raken de voetzolen de aarde en komen 
de voeten geheel in het gebied van de zwaartekracht. Dan kan het hoofd zich heffen, 
het licht tegemoet. Dan kan de mens zichzelf tussen hemel en aarde gaan beleven.
Het hoofd staat dan al in een soort rustpositie - nog later wanneer dit sterker wordt, 
kunnen dan ook de armen afzonderlijk bewogen worden. Zo komt het hoofd uit het 
totaal van de chaos van bewegingen tevoorschijn. Ook de groeiverhoudingen laten dat 
zien: het hoofd groeit na een jaar niet veel meer, maar met zijn ledematen moet het 
kind nog letterlijk en figuurlijk in de wereld groeien.

“Het hoofd is rond,
opdat het denken van richting veranderen kan”

(gezegde)

Wat is de betekenis van het geboortemoment in deze ontwikkeling? Een breuklijn? 
Maar een breuk met wat dan wel? Een breuk met de moeder? Met zichzelf? Of met 
een andere dimensie waar we vandaan komen? Wat doen we eigenlijk als we embryo 
zijn? is al een leven lang een wetenschappelijk thema voor mij. De fenomenologische 
benadering onthult een heel bijzonder aspect van het menselijke embryonale bestaan 
als gaat om zich oprichten: het is verzet dat de mens siert. Hierover gaat het tweede 
deel van dit essay (wordt vervolgd). 

Uit de Praktijk
De rode draad, over burn-out 

Marli Lindeboom

Marli Lindeboom is GZ haptotherapeute in Rotterdam. Zij werkte mee aan het 
onlangs verschenen boek ‘Haptotherapie bij Burn-out’. 

Burn-out komt steeds meer voor, volgens de laatste cijfers bij 1 op de 8 werknemers. 
Er verschijnen vele artikelen in kranten en tijdschriften met vermelding van mogelijke 
oorzaken als de 24uurs economie, de multimedia, het continue bereikbaar en in com-
municatie zijn. Paul Verhaeghe, klinisch psycholoog en psychoanalyticus, spreekt in 
zijn nieuwste boek ‘Identiteit’ over de moderne mythe van de maakbare mens met de 
daaruit voorvloeiende verpletterende verantwoordelijkheid. Met een dwang tot succes 
en geluk: wat een hoge druk. Er verschijnen ook steeds meer boeken, artikelen en cur-
sussen zoals ‘Stil de tijd’, de noodzaak van ‘lege’ tijd, je hoofd leren leegmaken enz. 
Niet voor niets is Mindfullness momenteel erg populair. 
 
De gangbare internationale classificatiesystemen zoals de DSM- 4 voorzien niet in een 
diagnose burn-out. De psychiater noemt het een depressie of angststoornis, want burn-
out bestaat officieel niet. In Nederland werden wel richtlijnen ontwikkeld voor stress-
gerelateerde stoornissen door Terluin in 2000, van der Klink en Schaufeli in 2005. In het 
boek ‘Stress, het lijf en het brein’ van Van Houdenhove, over ziekten op de grens van 
psyche en soma, wordt een lange lijst diagnoses genoemd. Het hangt van de specialist 
af waar je met je fysieke klachten terecht komt, wat de diagnose zal zijn. Van Doornen, 
gezondheidspsycholoog, constateert dat de symptomen van chronische vermoeidheid, 
fibromyalgie en burn-out op elkaar lijken: alle symptomen hangen samen met een ontre-
geling van het lymbisch systeem, het stress hormonale regelsysteem. 
 
Volgens de gangbare literatuur spelen biografische en persoonlijkheidskenmerken een 
minder grote rol, maar als schrijvers van  het boek ‘Haptotherapie bij burn-out nemen wij 
stelling dat de haptotherapeut daar heel anders over denkt. Het is immers de hele mens 
die burn-out raakt en de manier waarop iemand is opgegroeid en zich heeft ontwikkeld is 
sterk van invloed op het al dan niet burn-out raken en het herstel daarvan.
Op basis van de in het boek ‘Haptotherapie bij burn-out’ beschreven casuïstiek en onze 
ervaringen in de praktijk hebben we het aangedurfd een ‘rode draad’ te formuleren in de 
haptotherapeutische diagnostiek en de begeleiding van mensen met een burn-out. 

Frans Veldman, de grondlegger van de haptonomie, heeft een zgn. ‘haptonomisch 
hexagram’ ontwikkeld: een weergave van de vermogens van een mens, uitgedrukt in 

Bij de mens gaat de zwaartelijn door 
het evenwichtsorgaan in de schede EN 
door alle grote gewrichten. Theoretisch 
lichaamszwaartepunt.
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twee driehoeken, die samengevoegd een ster vormen met op de kruispunten specifieke 
karaktertrekken.  De rode driehoek, bestaande uit de vermogens moeten, kunnen en 
willen: dit zijn rationele, intellectuele en cognitieve vermogens. En de groene drie-
hoek, bestaande uit de vermogens mogen, durven en behoren van affectief gevoelige 
aard. Op de kruispunten de specifieke karaktertrekken als verantwoordelijkheid, esthe-
tisch onderscheidingsvermogen, betrouwbaarheid, prudentie, authenticiteit en integ-
riteit. Het is een dynamisch concept, het is voortdurend in beweging, het is interactief 
en inter relationeel, op basis van de geografische wereld waarop wij geplaatst zijn, de 
relatie met onze innerlijke wereld van gevoelens en gemoedsbewegingen en de wereld 
van intermenselijke relaties.

In onze maatschappij overheerst de effectiviteit en wordt in sterke mate een beroep 
gedaan op de rode driehoek van moeten, kunnen en willen ten koste van de wereld 
van de affectiviteit. Van jongs af aan wordt een opvoeding en scholing dikwijls gek-
enmerkt door aanpassing ten koste van de ontwikkeling van het individuele gevoels-
leven, het gemoed. De wereld van de effectiviteit onderdrukt zo de wereld van de 
affectiviteit en als gevolg daarvan komen de menselijke contactvermogens niet tot 
volledige ontwikkeling, blijven braak liggen, verarmen of vereelten. Met grote gevol-
gen voor de individuele mens en de maatschappij. Ik citeer nogmaals Verhaeghe: ’Als 
veel mensen vandaag de dag de kluts kwijt zijn, dan zegt dat iets over de omgeving. 
Blijkbaar is die ingrijpend veranderd, en wij dus ook. We voelen ons er niet gelukkig 
bij’ Doet mij denken aan de theorie van Frans Veldman over de ‘sociose’: de aan de 
maatschappij gerelateerde ontwikkelingsstoornis.Het is bekend dat mensen met een 
burn-out harde werkers zijn, zeer loyaal met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, 
ze geneigd zijn om ver over hun grenzen te gaan en te laten gaan. Wellicht omdat ze 
hun grenzen niet goed genoeg hebben leren voelen, ze ontkennen, ze niet serieus ne-
men, of eraan voorbij gaan. Dikwijls vanuit een tekort aan gezonde eigenwaarde en 
zelfrespect. Liever het zelf zwaar hebben dan een ander…..er kan nog wel een tandje 
bij……ik hou het nog wel even vol…….mogelijk is dit een ontwikkeld patroon als 
gevolg van een tekort aan affectief aanbod in de jeugd,  en derhalve een niet goed 
ontwikkelde ‘groene driehoek’, en door parentificatie: gewend aan alsmaar anderen 
tevreden stellen en zelf onvervulde behoeften hebben. 

In ons boek staat een hoofdstuk Parentificatie. We gebruiken als definitie: ‘Als een 
kind zich opstelt als verantwoordelijke ouder, zonder tegemoet te komen aan de eigen 
behoeften en verlangens. Als volwassene kan iemand door een dergelijk patroon meer 
verantwoordelijkheid op zich nemen dan gepast is’. 
Het ontstaan van parentificatie gebeurt in de door het kind onbewust aangevoelde ve-
ronderstelling dat de ouders, of een van de ouders, kwetsbaar zijn, bescherming nodig 
hebben en geen sterke ouder(s) kunnen zijn. 

‘Mama, ik zal groot zijn en voor jou zorgen’, of ‘Papa, ik zal jouw plek wel innemen, 
groot en sterk zijn’ of ‘Van mij zullen jullie geen last hebben, jullie hebben het al veel 
te moeilijk’. Totdat deze diepe patronen herkend en losgelaten kunnen worden, blijven 
ze als onbewuste drijfveer bestaan en in het volwassen leven een hele sterke werking 
hebben.
Het onbelast kind mogen zijn is er niet voldoende geweest, het ontwikkelen van lev-
enslust, het vermogen om te genieten zonder een prestatie voor- of achteraf, heeft zich 
niet voldoende ontwikkeld. Kortom: dit mens kan niet zo goed voor zichzelf zorgen, 
voor zichzelf kiezen, nee zeggen, grenzen aangeven, een ander tot last zijn, de boel in 
de steek laten, het niet goed doen. Het moeten is sterker aanwezig dan het durven, het 
willen is sterker aanwezig dan het mogen. 
Het altijd goed willen doen, ook voor anderen, geeft een heel prettig gevoel van 
bestaansrecht. Je bent zo nodig en dit raak je mogelijk kwijt als je gezondere keuzes 
gaat maken…..Er is een grote overlevingskracht, die blijkt uit het levensverhaal en de 
grote mate van verdragen en uithouden, die nodig was. 

Maar dit hele harde werken, langdurig onder grote druk presteren, soms tegen de 
klippen op met onderweg diepe teleurstellingen levert veel onrust, innerlijke strijd 
en emotionele pijn op. Of een verarming aan gevoelens. Een mens kan heel lang 
doorgaan op motivatie, op een hoge adrenaline spiegel, doorgaan, doorgaan en niet 
voelen…..niet meer mogen, durven voelen hoe het écht is. De controle moet wel heel 
hoog blijven, en zo wordt het ook zo moeilijk om nog iets van zorg van een ander te 
kunnen ontvangen: het zo vermoeide hoofd bij iemand in de schoot leggen en even 
klein mogen zijn…..
Zo kan de last die langdurig gedragen wordt, te zwaar worden en dat levert schade op: 
zowel voor lijf als gemoed als relaties en natuurlijk ook het werk. Er zijn veel licha-
melijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak, evenals psychische, gedrags- en sociale 
symptomen. Een grote valkuil voor haptotherapeuten is om mee te gaan in oplossing- 
en klachtgericht gaan werken. 

Met het affectief-bevestigende aanbod dat de haptotherapie biedt hebben we goud in 
huis: we spreken niet aan op de ratio, op het presteren, op het moeten, op het snel in-
tegreren op het werk, maar op het in aanleg aanwezige vermogen van de tast, dat zich 
preverbaal zal wenden naar het ‘goede’, het levensbevestigende. Zo komt allereerst de 
ervaring van mogen: er mogen zijn, belangeloos, zonder voorwaarden, zonder presta-
tie. Uiteraard kan dit zeer confronterend zijn, want dit werd al zo heel lang niet of niet 
meer gevoeld…….het pijnlijke gemis van onvoorwaardelijke zorg wordt gevoeld en 
herkend. Het kan verzet oproepen, want als ik hieraan toegeef, dan stort ik helemaal 
in elkaar, of kan ik niet stoppen met huilen, of voel ik hoe vreselijk leeg het in mijn 
huis is, of voel ik nu pas hoe weinig oprechte zorg er voor mij is, noch van mezelf 
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burn-out harde werkers zijn, zeer loyaal met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, 
ze geneigd zijn om ver over hun grenzen te gaan en te laten gaan. Wellicht omdat ze 
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tie. Uiteraard kan dit zeer confronterend zijn, want dit werd al zo heel lang niet of niet 
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huis is, of voel ik nu pas hoe weinig oprechte zorg er voor mij is, noch van mezelf 



14 - HaptonomiscH contact - 24e jaargang - nummer 1 - maart 2013 15 - HaptonomiscH contact - 24e jaargang - nummer 1 - maart 2013

noch van anderen. Of dat het er misschien wel is, maar dat ik het al zo lang niet kan 
toelaten…..

Voordat de cliënt het hoofd werkelijk mag, durft en kan gaan neerleggen bij ons op 
de bank kan het herstellen niet beginnen. In de groene driehoek van het zijn leert de 
cliënt zichzelf weer voelen, eigen behoeftes ervaren, er ontstaat verzachting in het lijf, 
mildheid in het hoofd en rust in het gemoed. Zo kan deze mens zichzelf als waarde-
vol, als de moeite waard gaan ervaren, weer of alsnog. Daar in het vervolgtraject met 
vallen en opstaan en mogelijk andere keuzes maken een eigen verantwoordelijkheid 
voor leren nemen. Dit gaat ook gepaard met verlies, het kan niet anders. Verlies van 
de verslaving van de adrenaline, verlies van de belangrijke positie van steun en toever-
laat op wie altijd een beroep gedaan kon worden. En als de burn-out heel langdurig 
en diep was, mogelijk ook met blijvend verlies van vitaliteit en behoud van een grote 
kwetsbaarheid voor overbelasting.…
In een sfeer van veilige nabijheid en opgebouwd vertrouwen met de haptotherapeut 
kunnen verdrongen gevoelens van niet zo lang geleden of al heel lang geleden aan de 
oppervlakte komen, alsnog ervaren, beleefd, gedeeld en losgelaten worden. Dat ruimt 
op……oorspronkelijke gevoelens, behoeften, kwaliteiten komen tevoorschijn, steeds 
met winst aan vitaliteit, mits ernaar geluisterd en gehandeld wordt. 

Tijdens en na haptotherapie verandert gedrag en keuzes maken van binnen uit, als 
vanzelf. Overdreven dienstbaarheid, over-attent zijn, chronisch over grenzen gaan 
stopt. Op basis van groeiend zelfvertrouwen worden gezonde grenzen gesteld en de 
zorg voor zichzelf neemt toe.
De vele oorspronkelijke klachten worden minder of verdwijnen. Kunnen bij overbe-
lasting weer de kop opsteken, maar worden dan herkend als teken, waarnaar geluisterd 
kan worden zodat gezonde keuzes gemaakt kunnen worden.
Zo wordt de cliënt gegidst naar een gevoel van zich weer een geheel voelen met een 
eigen identiteit, waarbij hij zijn eigen weg gaat in een eigen tempo. De groene en rode 
driehoek zijn beiden aanwezig, verbonden, dynamisch in actie en rust, in openen, er 
zijn, presteren en ook weer zich mogen terugtrekken, rust ervaren, genieten. 

Water kan helpen in ons gevoel 
van ‘verbinden’ (vervolg). 

Haptotherapie in water, een tweede sessie
Truus Scharstuhl

Truus Scharstuhl is docent aan het Scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie. 
De door haar ontwikkelde watercursussen hebben in de jaren ’90 binnen het STH  
een eigen plek gekregen. (STH-water) www.haptotherapiescharstuhl.nl 

Terugblik:
A heeft in haar eerste sessie haptotherapie (zie HC september 2012)  ervaren dat ze 
ook in het water aan het presteren is. Ze gebruikt kracht, snelheid en doelgerichtheid 
en ervaart het water als weerstand. Ze krijgt het water als het ware als een 
boemerang terug. Het is voor haar moeilijk om contact te maken met haar eigen 
gevoel(ens) en met de ander. (reden om haptotherapie in water te volgen) In de eerste 
sessie is duidelijk geworden hoe ze het water door haar tast toe te spitsen ‘bij zich 
kan voelen’. Als een omhullende jas die ze ‘aantrekt’ en dat ze duidelijk merkt hoe ze 
daardoor verzacht. Ze gaat meer van zichzelf voelen. De eyeopener is dat ze invloed 
kan uitoefenen. En dat ze in staat is een soort van wisselwerking met het water te 
ervaren. Het neutrale water dat niets van haar ‘wil’. Daar willen we de tweede keer 
mee verder gaan.

A. komt de volgende keer terug met een gevoel dat het kwartje gevallen is. Dat 
zijzelf invloed kan uitoefenen op haar omgeving, het water in dit geval, door haar 
tastzintuig te activeren, is een openbaring. Haar lichaam ervoer ze tot nu toe als 
een schild. Liever heeft ze niemand achter zich. Ze wil altijd de visuele controle 
houden en daarmee de mentale controle. Ze creëert zo een kring van afweer om zich 
heen, waarvan ze zich wel bewust is, maar die ze niet kan doorbreken. Waarom ze 
zo weinig voelt, is de vorige keer erg binnen gekomen. (De littekens vanuit haar 
familiegeschiedenis zijn haar al lang bekend. Hoewel ze intensieve psychotherapie 
heeft gevolgd, heeft ze nog nooit mogen ervaren wat het betekent om zich lichamelijk 
‘heel te voelen’.) 
Nu in het water, dat lekkere warme en voor haar veilige water kan ze leren spelen met 
haar mogelijkheden. 

We gaan aan de slag. Ik laat haar voelen dat ze als ze langzaam loopt, draaiend om 
haar as, weer dat gevoel kan krijgen van de vorige keer dat het water haar omhult. 
Je zou kunnen zeggen dat ze met die omhulling een ‘waterjas’ aantrekt. Na even 
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noch van anderen. Of dat het er misschien wel is, maar dat ik het al zo lang niet kan 
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Voordat de cliënt het hoofd werkelijk mag, durft en kan gaan neerleggen bij ons op 
de bank kan het herstellen niet beginnen. In de groene driehoek van het zijn leert de 
cliënt zichzelf weer voelen, eigen behoeftes ervaren, er ontstaat verzachting in het lijf, 
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voor leren nemen. Dit gaat ook gepaard met verlies, het kan niet anders. Verlies van 
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laat op wie altijd een beroep gedaan kon worden. En als de burn-out heel langdurig 
en diep was, mogelijk ook met blijvend verlies van vitaliteit en behoud van een grote 
kwetsbaarheid voor overbelasting.…
In een sfeer van veilige nabijheid en opgebouwd vertrouwen met de haptotherapeut 
kunnen verdrongen gevoelens van niet zo lang geleden of al heel lang geleden aan de 
oppervlakte komen, alsnog ervaren, beleefd, gedeeld en losgelaten worden. Dat ruimt 
op……oorspronkelijke gevoelens, behoeften, kwaliteiten komen tevoorschijn, steeds 
met winst aan vitaliteit, mits ernaar geluisterd en gehandeld wordt. 

Tijdens en na haptotherapie verandert gedrag en keuzes maken van binnen uit, als 
vanzelf. Overdreven dienstbaarheid, over-attent zijn, chronisch over grenzen gaan 
stopt. Op basis van groeiend zelfvertrouwen worden gezonde grenzen gesteld en de 
zorg voor zichzelf neemt toe.
De vele oorspronkelijke klachten worden minder of verdwijnen. Kunnen bij overbe-
lasting weer de kop opsteken, maar worden dan herkend als teken, waarnaar geluisterd 
kan worden zodat gezonde keuzes gemaakt kunnen worden.
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kan voelen’. Als een omhullende jas die ze ‘aantrekt’ en dat ze duidelijk merkt hoe ze 
daardoor verzacht. Ze gaat meer van zichzelf voelen. De eyeopener is dat ze invloed 
kan uitoefenen. En dat ze in staat is een soort van wisselwerking met het water te 
ervaren. Het neutrale water dat niets van haar ‘wil’. Daar willen we de tweede keer 
mee verder gaan.

A. komt de volgende keer terug met een gevoel dat het kwartje gevallen is. Dat 
zijzelf invloed kan uitoefenen op haar omgeving, het water in dit geval, door haar 
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zo weinig voelt, is de vorige keer erg binnen gekomen. (De littekens vanuit haar 
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Nu in het water, dat lekkere warme en voor haar veilige water kan ze leren spelen met 
haar mogelijkheden. 

We gaan aan de slag. Ik laat haar voelen dat ze als ze langzaam loopt, draaiend om 
haar as, weer dat gevoel kan krijgen van de vorige keer dat het water haar omhult. 
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proberen, vraag ik haar ook haar ogen te sluiten. Met dat ze het doet, verandert de 
uitdrukking op haar gelaat: zachter en intenser, of ze nu pas voelt wat toelaten is. Zo 
verwoordt ze het ook: ‘ze is zo verwonderd dat ze zichzelf kan voelen in verbinding 
met het water’! 
Maar in alles merk ik dat ze mij nog wel sterk in de gaten blijft houden. Ik blijf 
daarom op gepaste afstand. We komen in de buurt van de waterstralen, een milde 
instroomstraal van het zwembad, de ogen nog steeds dicht. Ze wijkt, laat zich door 
de straal wegduwen. Ik vraag haar of ze dit opgemerkt heeft. Ja. Ze voelde weerstand 
en ging niet verder…Alsof de straal een gat in haar omhullende ‘waterjas’ drukt. Ze 
ervaart het als drukkend. Ik vraag haar of ze wil proberen de straal te voelen met al 
zijn wervelingen en te stoppen wanneer ze merkt dat ze haar ‘waterjas’, een term die 
ik blijf gebruiken, zou verliezen. Ja, dat wil ze wel. Mij treft haar gretigheid, ze wil 
zo graag iets zelf veranderen…Als vanzelf sluit ze haar ogen, weg van de controle: 
‘ik voel dan beter’. Ze nadert de straal, voelend en ergens in het midden van de straal 
blijft ze staan, opent haar ogen. Ze is erg verbaasd dat ze zoveel verder is gekomen 
dan de eerste keer. En hoe voelt het nu, vraag ik? ‘Goed, niet drukkend! En ik val niet 
om, ik kan blijven staan’. Kun je de omhulling nog voelen? ‘Ja!’
Herken je het drukkende gevoel in je leven? Een vraag die binnen komt zie ik aan 
haar blik. ‘Ja, zeer’. Situaties met veel mensen, maar ook sommige personen waar ze 
dat gevoel bij krijgt. Ze heeft het ‘opgelost’ door die situaties te vermijden of bij die 
mensen uit de buurt te blijven, wat natuurlijk niet altijd kan.
En hoe ervaar je de tweede keer? Ze valt stil. Ik vraag: Wat is er anders? ‘Ik voel…
blijf voelen…en heb er geen last meer van!’ Dus je hoeft niet te wijken? ‘Nee?’ En 
hoe voelt het ‘van binnen’, in je lichaam? ‘Anders lichter, vrijer’. Er valt weer een 
stilte, en dan zegt ze: ‘ik voel nu dat ik me smal en klein heb gemaakt en me heb terug 
getrokken’. 
Ik vraag haar: ‘Stel je nu voor dat het niet de straal is die je erbij voelt, maar een 
persoon, ik bijvoorbeeld.’ Schrik in haar ogen, in een onwillekeurige beweging naar 
achteren. ‘Wat ga je doen? Kan ik dat wel?’ Ik stel voor dat we samen door het bad 
lopen en dat ze mijn waterverplaatsing, mijn wervelingen gaat voelen. We lopen 
samen op, niet te ver van elkaar, ogen open. De waterstroom is onze verbinding. Ik 
schuif iets dichter naar haar op en weer wijkt ze. Ze merkt het op. ‘Ik ben je kwijt. Ik 
vind dit heel eng’. Tranen. Veel angst van vroeger. Er was onveiligheid thuis, geweld 
ook. Na de ontlading kan ik aangeven, dat ze in haar leven veel heeft ‘moeten wijken’ 
en dat dit als een reflex nog in haar zit. Ze herkent wat ik daarmee bedoel. ‘Zou je nu 
willen proberen mij te voelen via het water, zeg maar stop als het niet goed voelt?’ 
Ik beweeg in een cirkel om haar heen. Rustig, het water voelend tot mijn schouders, 
ook met mijn ‘waterjas’ aan. Van verder weg naar dichterbij. Haar duidelijk in mijn 
ruimte opnemend. Ik merk dat ze het achter haar bijna niet aan kan…Benoem dat. 
Maar aan de zijkanten en voor gaat het beter. Ik concentreer me daarop. Ik zie haar 

dieper in het water zakken, schouders ja zelfs haar kin onder water en het waakzame 
verdwijnt. Af en toe sluit ze haar ogen. Ontroerend. Ik vraag haar om nu ook zelf te 
gaan bewegen, met gevoel voor zichzelf en vandaar mijn beweging via het water te 
voelen. Aarzelend eerst, maar we bewegen samen. Toe maar, voel je maar omhuld. 
Tijdloos, eindeloos zo lijkt het wel. Het water als veilige warme ruimte om ons heen. 
We laten ons voeren door de beweging van het water. En als vanzelf komen we 
dichterbij elkaar. Dan rond ik af. Ze kijkt me aan: echt! Verwondering in haar blik….
Wat maak ik mee? 

Ik geef haar mee, dat ze haar ‘waterjas’ ook onder de douche kan ‘aantrekken’, door 
niet alleen de straal van de douche te voelen, maar ook de druppels op haar huid. 
Even hebben we het nog over haar achterkant, hoe onveilig het voor haar is, hoeveel 
pijn daar zit. Ze geeft aan dat ze in het samen bewegen toch al iets meer van het water 
achter zich voelde. Dat stemt hoopvol. Een volgende keer verder? ‘Ja, graag!’
 

Uitnodiging voor een week ruimtelijk 
vormgeven op unieke lokatie

Kernwoorden; rust, ruimte, natuur, creativiteit en goed gezelschap.

Beeldhouwen, boetseren, werken in steen, hout, klei, was gips etc. Zowel beginners 

als gevorderden werken ’s morgens aan eigen projecten en verkennen s’ middags de 

omgeving; wandelen, fietsen en zwemmen maar ook museum en galerie bezoek behoren 

tot de mogelijkheden. Werkplaats en excursies worden begeleid door professioneel 

beeldhouwer met passie en empathie.

Volledig verzorgd op rustieke locatie; slapen in bedsteden van de zolder van oude 

pastoriewoning of kamperen in ommuurde binnentuin. Werken buiten onder de bomen 

of binnen in oud kerkje. Vegetarische kok, bezielde begeleiding.

Mogelijk van 30 juni – 6 juli of 7 juli – 13 juli  2013

Neem voor info contact op met Femke via post@femkekempkes.nl
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Raken en geraakt worden
Cecile den Herder

Workshop Haptonomie en schermen
Interview met trainers en deelnemers

Cecile den Herder is GZ-Haptotherapeut in Hilversum en Soest. Met een achtergrond 
in de taalwetenschap en neerlandistiek, is Cecile een liefhebber van heldere taal. 
Door het schrijven van artikelen wil ze een bijdrage leveren aan het delen van 
kennis en ervaringen tussen mensen die in de haptonomie werkzaam zijn. www.
haptonomiesoest.nl Cecile interviewde Ammelie en Bert voor onderstaand artikel.

Een gesprek met Ammelie en Bert, de een haptotherapeut, de ander 
schermleraar. Beiden zijn enthousiast over hun vak en hebben affiniteit met het 
vak van de ander. Ammelie deed als kind judo en later kickboksen en tai jitsu. 
‘Ik houd van de vitaliteit die wakker wordt gemaakt bij vechtsport.’ Bert is 
schermleraar met veel persoonlijke ervaring in de haptonomie. Bij Ted Troost 
ontdekte hij ooit waarom hij als jonge jongen zijn degens kapot sloeg na een 
verloren schermwedstrijd. En hoe hij zichzelf als het ware vastzette in een duel: 
‘Ik viel rechts uit maar bleef links staan.’ Bert omschrijft tijdens ons gesprek 
schermen als een sport waarin je – mèt je angst – toch moet blijven bewegen. En 
waarin je kunt leren om vrijheid te nemen, speelsheid te voelen, terwijl je wel 
degelijk onder druk staat. Dat klinkt mij als pure haptonomie in de oren. 

Samen zijn Bert en Ammelie op zoek gegaan naar de raakvlakken tussen haptonomie 
en schermen. Dat heeft geresulteerd in een pilot-workshop onder de titel Raken en 
geraakt worden. Doelen van de workshop waren: ‘samen plezier krijgen en ervaren wat 
schermen is; spelenderwijs lijfelijk en gevoelsmatig meer te weten komen over jezelf 
in het schermen en in het contact met anderen; je patronen ontdekken, bijvoorbeeld: 
wanneer ga je er op af en wanneer trek je terug, durf je een ander te raken en durf jezelf 
geraakt te worden, ga je op samen of op alleen?’*  Een groep van twaalf deelnemers – 
haptotherapiecliënten - nam op zaterdag 13 oktober deel aan deze pilot. Dit artikel is 
een weerslag van gesprekken met beide trainers en met twee deelnemers. 

Waarom deze samenwerking?
Ammelie: ‘Ik heb daar eigenlijk altijd van gehouden, het vaak opgezocht, 
bijvoorbeeld in de pedagogiek en de kinderfysiotherapie. Kort gezegd ligt mijn 
passie in het zoeken naar de kernkwaliteit van een beroep en het punt waar twee 

beroepsgroepen elkaar raken. Daar kunnen de kwaliteiten elkaar versterken om samen 
te komen tot iets nieuws. Ik houd ervan ‘om van niets iets te maken.’
Bert voegt daaraan toe: ‘Net als Ammelie ben ik op zoek naar manieren van 
verbinden. En ik vind ’t leuk om meer te halen uit wat ik al aanbied: dat moment 
tussen twee mensen die gaan schermen. Het mooie van schermen is dat het 
confronterend kan zijn maar ook, in de range van vechtsporten, heel veilig is. Je raakt 
elkaar, maar niet echt hard want je bent goed beschermd. Dat maakt het volgens mij 
toegankelijk.’ 
Dit laatste hoor ik later terug tijdens mijn gesprek met Marieke en Nick, twee 
deelnemers aan de workshop. Het was voor allebei hun eerste ervaring met schermen.

Vest aan en masker voor… hoe voelt dat?
Voor Marieke voelde het als een bescherming. Toen ze eenmaal zelf had gevoeld 
dat geraakt worden door een sabel geen pijn deed, hielp dat haar om echt te gaan 
prikken en aanvallen. ‘Het beschermende masker maakte iedereen ook gelijk’, 
vertelt ze ‘je ziet geen verschil meer, je tegenstander is abstract en wordt bijna 
een soort spiegel van jezelf.’ Tijdens haar laatste gevecht zag ze dan ook dat haar 
tegenstander net zo onrustig aan het bewegen was als zijzelf. Dat hielp haar om 
van tactiek te veranderen: ze ging rustiger bewegen en kon de ander daardoor beter 
raken. Spel en tactiek kwamen meer op de voorgrond in de loop van de workshop.
Nick heeft in het begin enorm geworsteld met zijn weliswaar beschermende maar 
ook benauwende masker: het drukte hinderlijk op een litteken dat hij heeft en 
verergerde zijn doofheid. Hij vertelt hoe hij letterlijk en figuurlijk in zijn hoofd 
bleef zitten, worstelend met zichzelf en dat vermaledijde masker. Van het voelen 
van zijn lijf kwam niet zoveel. Tot hij merkte wat hij deed en ‘de knop omzette’: ‘Ik 
ging uit mijn hoofd, kwam in mijn lijf en merkte dat ik een kracht aanboorde die ik 
nog niet eerder zo had gevoeld.’ Toen pas kon hij echt gaan schermen en kreeg hij 
er plezier in. 

Omslagpunt
Bert en Ammelie hebben gemerkt dat er bij meer deelnemers een overgang was 
van angstig, aarzelend, in de comfort-zone blijvend, naar echt het gevecht en 
contact met de ander aangaand. Ammelie: ‘In het begin was de angst en spanning 
heel voelbaar, er stonden verstarde individuen, gesloten in hun lijf. Mensen bleven 
tijdens het oefenen zo zorgzaam voor elkaar dat iedereen letterlijk achter zijn degen 
bleef staan.’ 
Bert: ‘Het mooie was dat toen we dat tegen de groep zeiden en we ze letterlijk 
toestemming gaven elkaar te raken, er ook iets veranderde. Er kwam meer 
dynamiek en echt contact tussen de schermers.’ Ammelie: ‘Ja, bijna zoals ouders 
die tegen hun kinderen zeggen: toe maar, je kunt vrij gaan, ga maar! En dan gaan ze 
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ook.’ Dit maakte dat er aan het einde van de dag een hechte groep was ontstaan, de 
mensen hadden zich met elkaar verbonden. 
Dit hebben de trainers ervaren maar de deelnemers ook. Nick: ‘Ik kwam door 
omstandigheden later binnen en had de intro gemist. Maar ik voelde me opvallend 
snel opgenomen in de groep.’ Marieke voegt eraan toe: ‘Ik merkte tijdens het 
tussendoor napraten veel onderlinge betrokkenheid, we waren al snel een echte 
groep.’ Beiden vonden de opbouw in kleine stapjes prettig: telkens even stilstaan bij 
hoe het voelt en uitwisselen wat je hebt meegemaakt. En het vaste begroetingsritueel 
voor aanvang van een gevecht, waarbij de maskers nog omhoog staan en de 
schermers elkaar aankijken, hielp in het maken van contact met elkaar. ‘Respectvol 
vond ik dat!’ zeg Marieke.

Het werkt nog na…
Nick en Marieke merken dat de workshop nog nawerkt. Nick: ‘Mensen die me na 
afloop van de workshop spraken, zagen aan me dat er iets veranderd was, dat ik er 
krachtiger van was geworden.’ Ik zeg hem dat ik niet verbaasd ben: die krachtigheid 
is ook voor mij nog voelbaar als hij me vertelt over de overwinning op zichzelf na 
zijn geworstel met het masker. Marieke vertelt hoe ze haar enthousiasme na afloop 
met iedereen wilde delen. Al pratend kwam ze dan vaak nog tot nieuwe inzichten,  
‘o ja, dat klopt: zo reageer ik als mensen me raken!’.

Hijgen als een paard, de adrenaline door je lijf
Ik vraag aan Ammelie: ‘Als je er nu op terugkijkt, wat is dan de toegevoegde waarde 
van deze workshop voor jouw cliënten?’ Ammelie: ‘Het effect van een groep, in het 
algemeen,  is dat cliënten ervaren dat ze heus niet de enige zijn die met van alles en 
nog wat worstelen. Zo wordt het allemaal wat normaler. Bovendien ervaren ze dat je 
de verbinding kunt aangaan in je angst. Dat vind ik waardevol voor cliënten die toch 
heel vaak last hebben van angst.’ 
Dat angst maar vooral ook stress een grote rol speelt bij schermen onderkent Bert 
meteen: ‘Schermen leer je in een aantal stappen. Je start op de zogenoemde veilige 
afstand waarbij je elkaar niet kan raken. En via de kritische afstand (je kan de ander 
al wel raken) kom je tot de korte afstand : je kan niet meer om het gevecht heen en 
staat als twee kemphanen tegenover elkaar. Zeker in die laatste situatie komen alle 
stressreacties langs: freeze, flight en fight. De adrenaline giert echt door je lijf.’ 
Nick en Marieke hebben dit ook gevoeld: ‘Telkens als we even hadden gevochten – 
en dat was echt niet lang hoor, hoogstens een paar minuten – stond iedereen te hijgen 
als een paard. De airco moest in de loop van de middag zelfs een tandje hoger!’

En nu door?
Voor Bert en Ammelie is dat niet eens meer een vraag; zij gaan door. Ze hebben 
een scherper beeld gekregen van waar ze naar toe willen en hoe de workshop verder 
ontwikkeld kan worden. Ook veel deelnemers wilden na afloop van de workshop 
graag door. 
Het enthousiasme en de vitaliteit van zowel de deelnemers als de trainers waren voor 
mij tijdens de gesprekken voelbaar en werkten aanstekelijk. Het lijkt me dan ook 
dat deze workshop iets moois kan toevoegen aan individuele haptotherapie. En om 
dan maar met een citaat van Ted Troost te eindigen:  ‘mensen niet bevestigen in hun 
klacht maar in hun kracht!’, dat is wat deze workshop volgens mij doet.

Ammelie van Beurden is GZ-Haptotherapeut en pedagoog. Ze is verbonden aan de Academie voor 
Haptonomie in Doorn als docent kinderspecialisatie en geeft enkele keren per jaar les bij het AKK 
(Anders Kijken naar Kinderen, over sensorische informatieverwerking) over ‘kijken naar en werken 
met kinderen vanuit de haptonomische visie’. Haar praktijk voor haptotherapie Zuiderboomgaard is 
gevestigd in Amsterdam. www.zuiderboomgaard.nl. 

Bert van Til is gediplomeerd schermleraar sinds 1987 en voormalig internationaal wedstrijdschermer. 
Hij was trainer/coach van diverse schermverenigingen en schermers op wedstrijdniveau. In 1997 richtte 
hij Efence op, een bedrijf dat de schermkunst door middel van workshops en trainingen introduceert bij 

een breed publiek. www.efence.nl 

*  Uit: de aankondiging van de workshop aan cliënten haptotherapie, uit de praktijk van Ammelie van Beurden
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kunst en Haptonomie
gebroken pracht en praal en het volmaakte wonder

Anneke Kempkes-Verweij 

Een schok ging er door me heen toen ik het beeld van een katholiek geestelijke 
zag tijdens een tentoonstelling in het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. 
Een kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder in vol ornaat maar zonder onderkaak en 
zonder onderlijf en benen. De basis, de essentie van het mens zijn was eruit. Caspar 
Berger, de kunstenaar die dit beeld maakte, speelt met zijn grote bronzen beelden met 
binnenkant en buitenkant, met amputeren en mutilaties. Hij wil de andere kant van het 
gewone laten zien op een soms schokkende wijze. 

Het heeft me een tijd bezig 
gehouden. Tot ik maanden later 
in de krant las dat het Museum 
Catharijneconvent in Utrecht dit 
beeld aangekocht had. Het is een 
Rijksmuseum met veel religieuze 
katholieke, kerkelijke kunst. Wat 
een moed. Maar ook wat een 
perfecte plaats. Een beeld dat 
mij dwong na te denken over het 
breken van pracht en praal, - van 
de hiërarchie in de RK kerk en 
tevens over de vermindering van het 
heilige gevoel bij de handelingen 
van de Hoge Heren en het wijken 
van de knellende banden van de 
kerkelijke dogma’s. Voor deze 
veranderingen kan iets anders in de 
plaats komen: een verandering in 
de tijd, een loslaten, een beweging, 
een groei, een vooruitgang, een 
vernieuwing. 

Nu mijn eigen verhaal, los van opgelegde heiligheden en dogma’s. Iets wat in deze 
tijd in een kerk met ‘prekers’ in vrijheid gebeuren kan. 
Vanmorgen hoorde ik een preek, gehouden door Juut Meijer, in de Dominicuskerk in 
Amsterdam. In deze preek: Het verhaal uit de Bijbel over Zacharias. Zacharias krijgt 
als oude man nog een kind bij zijn vrouw Elisabeth. Bij de aankondiging hiervan 
schrikt hij zo erg dat hij niet meer kan praten tot de geboorte van zijn kind. Dan zingt 
hij een loflied, een loflied op een kind. Vanuit een groot vertrouwen zingt hij het lied, 
in een wereld onder vreemde overheersing, waar welvaart noch vrede is.  
Het kind heet Johannes, dat betekent God is genadig. Een klein pasgeboren kind 
waar niemand nog iets van weet. Niet van wat het worden zal, noch van de wereld 
die het wacht. Dat ieder kind iets in zich heeft waardoor de wereld veranderen kan 
en de mogelijkheid van het helemaal nieuwe gegeven is. Al die kleine levens vol 
mogelijkheden waarin God in mensen mens wordt. Daar wil ik aan denken als mijn 
eigen kinderen tegendraads zijn. Dat het hun behoud kan zijn en misschien wel het 
mijne als zij groeien kunnen in vrijheid en geestkracht en eigen-wijsheid en zichzelf 
vinden. Dat in ieder kind iets helemaal nieuws geboren worden kan, altijd iets 
verborgens aanwezig is, dat we nog niet kennen en niet kunnen weten.
 
Ik mag hopen dat we iets van het vertrouwen van Zacharias in ons hebben en met de 
ogen waarmee we naar een pasgeboren kind kijken ook onszelf kunnen zien en onze 
kinderen, de wereld waarin we leven. En dat de jongere generaties zelf iets zullen 
mogen begrijpen van de vrijheid waarin ze staan, hoop ik ook. Altijd bepaald door 
omstandigheden, maar ook altijd het nieuwe in zich dragend waardoor de wereld weer 
anders kan worden. 
Zacharias zingt zijn loflied uit over het kind. ‘Gezegend’ zingt hij. Stel je voor over 
iets dat helemaal nog worden moet en blijken. Een lied van hoop dat op niets dan 
vertrouwen en een groot geloof in wat komen kan, is gestoeld. Op wat we nog niet 
kennen. Tot zover de preek.

Waarom raakt mij dit zo: 
Een week geleden werd onze kleinzoon geboren: Siem Haas Anne, zoon van dochter 
Femke en haar partner Serge. Hoewel het ons zevende kleinkind is waren we 
ontroerd, erg blij en een beetje trots. Maar het echte contact gevoel kwam pas na een 
paar dagen toen ik het, helemaal alleen zittend, in mijn armen had en het gezichtje 
kleine beweginkjes begon te maken terwijl ik zachtjes tegen het kindje sprak en het 
helemaal totaal in mijn beide handen voelde. De mond ging wat strakker staan, een 
beetje tuitlippen makend, de ogen bewogen, gingen een beetje open en vrij snel weer 
dicht maar de activiteit bleef. Ineens een soort scheve glimlach, een soort grijns. 
Daarna even stil en jawel hoor er kwam weer een soort brede glimlach waar het hele 
gezicht aan mee deed. Dat was voor mij het echte eerste contact, maar ook het hele 

Beeld van paus Innocentius. 
Uit: Caspar Berger, Imago, Museum 
beelden aan zee.
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grote wonder van zo’n jong geboren mensje, oh zo klein en zo volledig hulpeloos en 
toch helemaal aanwezig. Het liet zich door mij kennen en gezien worden. Iets om heel 
blij en heel stil van te worden. Het kindje gaf mij ook het gevoel: het zit wel goed 
hoor met mij. Dat je dan twee weken later die preek hoort in de kerk over dat ieder 
kind iets in zich heeft waardoor de wereld veranderen kan en de mogelijkheid van het 
helemaal nieuwe opnieuw gegeven is. 

                         

Foto van Siem een paar dagen oud. 

Een grote verwondering. Laat de kerk vooral in beweging blijven, zich ontdoen van 
zijn, uit vroegere tijden stammende pracht en praal, en verwondering oproepen. In 
dit geval de verwondering over een pas geboren kind. Zou hier de verwezenlijking in 
plaats van de verwerkelijking van een mens tot zijn recht kunnen komen? 

oproep kunst en Haptonomie

Ongeveer drie jaar schrijft Anneke Kempkes-Verweij bijdragen voor de rubriek Kunst 
en Haptonomie. Er kwamen veel belevenissen naar boven en dat was echt genieten. 
Het is nu tijd om ook anderen aan het woord te laten. 

Ben jij geboeid door een kunstwerk, thuis of in jouw praktijk? 
Zag je iets wat jou boeide in een museum?
Wil je hier iets over zeggen of over schrijven? 

Wij nodigen je uit dit te doen!

Het gaat hierbij om de persoonlijke beleving van jou en/of van een ander. Belangrijk 
is dat de link met de haptonomie naar voren komt. 
 
Mail je artikel met foto van het object naar: eindredacteur@haptonomischcontact.nl 
of  hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl
Vermeld hierbij bijdrage Kunst en Haptonomie.

RECTIFICATIE ACADEMIE MET JUIsTE LOGO

In HC 2012_4 stond bij de informatie over de opleidingen een verkeerd logo bij de 
Academie voor Haptonomie. Hieronder het juiste logo.
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Voor u bijgewoond 
VVH Café op 28 november 2012 in Utrecht 

Anneke Kempkes-Verweij

Voor het eerst naar een VVH-café. Wat zou dit inhouden? De drie eerdere 
cafébijeenkomsten kon ik niet bijwonen door de afstand of door andere tijdbesteding. 
Opgeven? Jazeker! Het zit al vol. Als redactielid van het HC mocht ik er nog wel bij. 
Omdat er zoveel aanmeldingen zijn - het thema Haptotherapie bij burn-out spreekt 
kennelijk heel veel mensen aan! - was er een 2e VVHCafé, met nagenoeg hetzelfde 
programma. Mooi is dat deze avonden ook voor niet-VVH leden toegankelijk zijn!
 
Het begint al goed. Met de leukste collega’s die je je maar indenken kan, kon ik 
meerijden en alle deuren werden letterlijk voor me opengehouden. Vrolijke en 
vriendelijke mensen waardoor ik werd ontvangen. Zo was de algehele sfeer: echt een 
ontspannen, informele café sfeer. Koffie met cake en later drankjes met warme hapjes 
worden door rondlopende bediening volop aangeboden. 
 
De avond opent met een muzikaal optreden: Zanger David Visser en pianist Mark van 
Nispen met o.a. liederen van Schubert en van Strauss. De teksten gaan over durf en 
moed en over een overtocht door woest stromend water. Een goed idee, dit zingen, 
het doet de opwinding van de gesprekken tot rust komen. 
Connie Buis - die het VVH-café samen met Marjan van der Vaart Smit en Christine 
Bak organiseert - heet iedereen welkom.
 
Jos Zandvliet neemt het woord namens de commissie Wetenschap en Scholing. Om 
inzicht te krijgen in de effecten van haptotherapie is er in 2010 een onderzoek gedaan 
bij 500 cliënten, op 24 meetpunten tijdens de therapie. Aan dit onderzoek deden 
47 therapeuten mee, en het werd gedaan  in samenwerking met doctoraalstudenten 
bewegingswetenschappen van de VU. Het uitwerken van de onderzoeksresultaten 
duurt helaas langer dan verwacht. 
Omdat onderzoek duur is en heel veel tijd kost en de VVH toch kennis wil delen 
is ervoor gekozen om aan de slag te gaan met één indicatie. Dat is uiteindelijk het 
boek Haptotherapie bij burn-out geworden. De presentatie van dit boek vormt het 
hoogtepunt van deze avond. Het hart van het boek bestaat uit de beschrijving van vier 
casussen door vier verschillende therapeuten: Mieke Havik, Ineke van Rijsselberg, 
Jozien Wijnakker en Catholijn te Wechel. Jos Zandvliet en Marli Lindeboom hebben 
geschreven over wat burn-out is en samen met Catholijn te Wechel de uitgangspunten 
en fenomenen van de haptonomie hierbij uitgewerkt. Er is twee jaar lang erg veel en 

intensief samengewerkt, echt teamwork geleverd. De vier casusbeschrijvers hebben 
veel van elkaar geleerd. Ze lazen elkaar de teksten voor en diepten die uit. 
 
Om de bezoekers bij het onderwerp te betrekken krijgen we in kleine groepjes twee 
opdrachten. Deze zijn: noem vijf kenmerken van iemand met burn-out, en: wat heb jij 
als haptotherapeut te bieden bij de behandeling ervan. Dit werkt direct verbindend. 
 
Marli Lindeboom houdt een helder en uitgebreid verhaal over burn-out: kenmerken, 
oorzaak en gevolg. Als haptotherapeut weet je er wel veel van maar het is goed om alles 
weer eens op een rijtje te hebben. Van Marli hebben we toestemming gekregen om haar 
verhaal in dit nummer van Haptonomisch Contact op te nemen. (zie pagina 11)
Met dit boek is het net als bij een geboorte: als het resultaat er is vergeet je alle 
inspanning en tijd die het gekost heeft, aldus de voorzitter van de VVH, Constans 
Manganas, waarna zij tot overhandiging van het boek overgaat. Sacha van Eijk, die 
de omslag heeft ontworpen, krijgt het eerste exemplaar. 

Heel geweldig dat er door een paar collega’s zoveel werk gedaan is, wat de andere 
collega’s in hun praktijk ten goede komt. Intussen gaat het rondbrengen van drankjes 
en lekkere hapjes gewoon door. Iets dat de feestelijkheid van dit geheel ondersteunt. 
Het was een zeer inspirerende avond. 
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Voor u bijgewoond 
VVH Café op 28 november 2012 in Utrecht 

Anneke Kempkes-Verweij
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Voor U gelezen
Paulien Pinksterboer

‘Bevestigend aanraken’, een fi losofi sche benadering 
van de Haptonomie, door drs. Mia van Luttervelt. 
Redactie: dr. Pieter Verduin en drs. Bob Boot
Uitgegeven in De Haptonomische Bibliotheek, 
Uitgeverij Van der Veer, Blaricum 2012 
ISBN 978-90-79166-00-8 

Bevestigend aanraken: twee woorden, die de actie van 
de therapeut koppelen aan de beleving van de patiënt.

Wat een grote verdienste van Mia van Luttervelt om 
de grondslagen van de haptonomie te onderzoeken en 
op schrift te stellen in haar doctoraalscriptie fi losofi e, 
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Met haar werk wilde Mia de haptonomie 
een rationele onderbouwing geven. Zij zette daarmee toen al - in 1997 - de eerste 
stappen naar Evidence Based Practice. Mia schreef haar scriptie zoals ze alles deed: met 
hart en ziel, met huid en haar. Gedegen en grondig, maar allerminst saai.
Omdat het resultaat van dit onderzoek niet het eindpunt maar het beginpunt moet 
zijn voor verdere studie, is op initiatief van Wim Laumans deze doctoraalscriptie 
in boekvorm verschenen. Het is de nalatenschap van Mia aan de wereld van de 
haptonomie. Helaas stierf Mia kort voor het verschijnen van het boek aan de gevolgen 
van een hersentumor. 

De redactie van het boek heeft ze vol vertrouwen in handen gelegd van
Pieter Verduin, fi losoof en Bob Boot, haptotherapeut. Zij namen de taak op zich het 
boek te actualiseren en in de sfeer van Mia richting te geven en toe te lichten. Daarin 
zijn ze mijns inziens bijzonder goed geslaagd.
Het is, samen met hun epiloog - met 52 pagina’s bijna een kwart van het boek – 
uitmondend in het hoofdstuk Evidence Based Practice, een zeer waardevol document. 
Het nodigt uit tot nadenken en in gesprek gaan, en is daarmee onder andere een 
aanrader voor intervisiegroepen.

Het boek zal zeker zijn weg vinden in de opleidingen voor haptonomie en dienen als 
bron voor verder beschouwing, verdieping en onderzoek. En daarvoor had Mia de 
scriptie geschreven.

inspiratiebronnen
onderwerpen die je raken

Samenstelling Petra Steffens en Det Materman

In deze rubriek plaatsen wij aanraders, om door geraakt te worden. Dit kunnen 
boeken zijn, fi lms, tentoonstellingen of andere zaken. Hebt u aanraders/tips? 
Laat het de redactie weten via redactie@haptonomischcontact.nl

Titel: Leven is een kunst
Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst
Auteur: Paul van Tongeren
ISBN: 9789086871025
240 pagina’s, Uitgeverij Klement

Een boeiend en toegankelijk geschreven boek, waarin 
prominent ethicus en Nietzsche-specialist Paul van 
Tongeren een moderne versie van de klassieke 
deugdethiek in stelling brengt in het huidige debat over 
de ethiek.
Leven is geen kunst zolang het een kwestie van overleven 
is. Wie moet zorgen te overleven, stelt geen vragen: hij 

vecht, (vr)eet, verbergt zich. Pas als dat gelukt is, is het mogelijk om van overleven, 
leven te maken; van vreten: eten, van biologie: kunst

Titel: Het blauwe kind
Auteur: Henry Bauchau
ISBN: 9789085422600
383 pagina’s, Uitgeverij De Bezige Bij

Een roman over ontreddering, waan en vooral 
over de onverwoestbare kracht van hoop. In een 
dagcentrum in Parijs krijgt een psychoanalytica 
een jongen met ernstige psychische problemen. 
Ze gaat de confrontatie aan met zijn wanen en 
geweldsuitbarstingen maar ook met zichzelf en 
haar eigen twijfels over de behandeling.
Det Materman
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agenda

Academie voor Haptonomie

13 april 2013 OPEN OCHTEND

25 en 26 maart 2013 Nascholing Intimiteit en nabijheid

3 en 4 april 2013  Bijscholing Groepsdynamica haptonomisch bekeken

10 en 11 juni 2013  Nascholing Therapeutisch proces in de Haptotherapie II

Meer informatie: www.haptonomie.nl

Instituut voor Toegepaste Haptonomie

Nieuwe data volgen Nascholing ‘Omgaan met kanker’ 

4 april 2013 Oefendag positie bepaling

15 april 2013 Oefendag aanraking

13 mei 2013
 Het Ontwikkelingsschema als ontmoetingsruimte  
voor persoonlijke groei

6 juni 2013
 Verdieping van het Ontwikkelingsschema door  
persoonlijke ontwikkelpunten

Meer informatie: www.ith-haptonomie.nl

synergos

21 mei 2013 Bijkomen van een Burn out

19 en 25 juni 2013 Adem en emotie

Meer informatie: www.synergos.nl

Academie, ITH en synergos (gezamenlijk):

Diverse data Medische basiskennis

Diverse data DSM-IV en Psychopathologie

Meer informatie: via bovenstaande websites

Titel: Voeding & Supplementen
Auteur: Henk Fransen
Momenteel als E-book verkrijgbaar

Wanneer je googled op ‘voeding’ krijg je 
23 miljoen zoekresultaten. Wanneer je deze 
sites opent ontdek je dat deskundigen elkaar 
tegenspreken. Je ziet al snel door de bomen het 
bos niet meer. Wat kun je geloven en wat niet?  
Dit boek (74 pagina’s) zet overzichtelijk op  
een rij waar de deskundigen het over eens  
zijn bij kanker. En niet alleen qua voeding.  

Het is tijdelijk gratis te downloaden op http://genezendvermogen.nl/gratis-e-books-
kanker/. De schrijver ontvangt graag feedback, alvorens het boek deze zomer 
wordt uitgegeven. Ik heb het in één adem uitgelezen. Het is helder en overzichtelijk 
geschreven, hoop gevend en inspirerend, en het was voor mij onmiddellijk duidelijk dat 
haptonomie echt van onschatbare waarde kan zijn in het (helpen) omgaan met kanker. 
Paulien Pinksterboer

Film: Amour 
Maker: Michael Haneke

Aangrijpend verhaal over iets wat een ouder 
echtpaar overkomt. De vrouw krijgt eerst een 
lichte en later een zware hersenbloeding. De 
man belooft, op haar verzoek, haar niet meer 
naar het ziekenhuis te brengen. De verzorging 
wordt intensiever, de kinderen hebben 
genoeg aan hun eigen zorgen en helpen niet. 
Vanuit de verpleging is er maar twee keer 
per week betaalde hulp. De vrouw verliest 
al haar waardigheid en de man dreigt aan de 
uitputtende verzorging van haar ten onder te 
gaan. Totdat….
Een film die mij niet alleen scherper liet kijken, 
horen, denken en voelen maar zelfs ruiken, 
het parket, het velours, het appartement, de 
ziekenkamer, de dood.  
Anneke Kempkes-Verweij
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Verzet siert de mens 

Schermen en haptotherapie

De rode draad, over burn-out 
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