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Redactioneel

Erik te Loo

Nu de herfst officieel is aangebroken, begint de natuur aan een fase van verstilling.
Om straks in het voorjaar weer uitbundig los te barsten. Voor de redactie van dit
tijdschrift is het nog lang geen herfst: Haptonomisch Contact bruist aan alle kanten.
We zijn druk bezig met het uitwerken van nieuwe ideeën om de inhoud verder te
verbeteren. We hebben er een nieuw redactielid bij. Zij stelt zichzelf voor op pagina
10. Langzaam maar zeker gaan we naar onze 500e abonnee. En voor die gelegenheid
hebben we iets speciaals in petto. Houd ons in de gaten op de social media!
 
In dit nummer komen twee mensen aan het woord die al heel wat jaren actief zijn in
ons vakgebied. Wim Laumans schrijft een artikel over de thymos als intermediair
tussen denken, voelen, willen en handelen. En de redactie interviewt Anne-Jan van
Minnen die terugkijkt op 30 jaar ITH en zijn persoonlijke weg door en in de haptono
mie.
Astrid Mols, ons nieuwste redactielid, trakteert ons op een verkenning van de levens
fase van jongere tot jongvolwassene, gecombineerd met de beschrijving van een
casus uit haar eigen praktijk. Vonnie Nuijten en Charlotte Stelder schrijven een arti
kel over een introductie-workshop waarin ondernemers kennis maken met hapto
nomie. Deze uiteenlopende invalshoeken vullen we aan met vaste onderdelen zoals
Kunst en Haptonomie, ‘Voor u gelezen’, de agenda en onze inspiratiebronnen. Zo
leggen we opnieuw een inspirerend tijdschrift op de mat!
 
In het interview met Anne-Jan van Minnen noemt hij een ambitie van Frans Veldman
Sr. voor de haptonomie: van onze samenleving weer een samen-leving maken. Met
die woorden in het achterhoofd kijk ik naar beelden van mensen die huis en haard
(of wat daarvan nog over is) verlaten en op weg gaan, zoekend naar een veilig be
staan. Zie ik beelden van landen die pogingen doen hun grenzen te sluiten. En hoor
ik mensen van mening verschillen over de vraag hoe wij in onze dorpen en steden
op die stroom vluchtelingen zouden moeten reageren. Ik heb geen oplossing voor
de dilemma’s die ontstaan. Maar als ik die woorden van Frans Veldman hoor klinken,
dan bekruipt me toch het gevoel dat er zo weinig samen-leving zit in de landen waar
de vluchtelingen vandaan komen, de landen waar ze doorheen trekken en ook in ons
land.
Een tijd geleden hoorde ik een heel simpele oplossing: als iedereen het goed heeft
met zijn buurman en buurvrouw, zijn problemen zo de wereld uit. Ik verbeeld me
niet dat haptonomie oplossingen heeft voor wereldproblemen. Maar we kunnen wel
mensen helpen betere relaties met hun omgeving te realiseren.
Dat is een fantastische uitdaging. 
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Links naar rechts: Erik te Loo, Anneke Kempkes, Petra Steffens, Astrid Mols, Gerda Ponte, Paulien Pinksterboer, Annemieke Harmens

Nieuw, nieuw, nieuw!

Paulien Pinksterboer

In de loop van dit jaar hebben we niet alleen een ‘nieuw’ tijdschrift, maar ook een geheel nieuw stichtingsbestuur gekregen.
 
Anneke Kempkes, sinds 2010 ‘voorlopig’ penningmeester vanwege ernstige ziekte van duizendpoot Mia van Luttervelt (†
23-12-2012), heeft Annemieke Harmens, redactielid sinds 2014, bereid gevonden deze taak op zich te nemen. ‘Het geld’ blijft
daarmee gelukkig in goede handen.
Gerda Ponte, ook redactielid sinds 2014, nam dit voorjaar de al lang open secretariaatspost in handen. Met verve, getuige alle
acties op Facebook, Twitter en LinkedIn. Ze werkt daarnaast hard aan een nieuwe website! Ga maar kijken op:  www.haptono
mischcontact.nl
Erik te Loo is al bestuurslid vanaf januari 2012, toen hij het hoofdredacteurschap overnam van Wim Laumans. Afgelopen juni
heb ik de voorzittershamer aan hem overgedragen. Hij is een fantastische voorzitter, zie ik, nu lekker vanaf de zijlijn.
Toen we er bij de laatste vergadering ook nog een ervaren redactielid, Astrid Mols (zie p.10),  bij kregen was het feest compleet.
We hebben het die middag allemaal maar eens – bescheiden hoor, met appeltaart – gevierd. Zie de foto!
 
Met het vernieuwde tijdschrift zijn we hard op weg naar 500 abonnees. Ken je nog mensen voor wie Haptonomisch Contact
interessant is? Deel dan deze informatie: wanneer Haptonomisch Contact vóór 1 januari de 500 abonnees bereikt is het feest en
wordt er onder ALLE abonnees een mooie verrassing verloot. Houd voor meer informatie de website in de gaten.
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      Wim Laumans

De Thymos als intermediair
Het belang van de positie van de borstkas
Wim Laumans

1. Uitgangspunten
In de haptonomie wordt  veel nadruk
gelegd op de positie van de basis van het
bekken op zich, en weinig op de positie
van de basis in verhouding tot de rest van
het lichaam.
In de praktijk van de haptotherapie heeft
altijd veel nadruk gelegen op de basis
(buik, bekken) als plaats in het lichaam
waar het gevoel huist. (Els Plooij, HC
2012-2 p. 8).
Mijns inziens zou dat moeten verande
ren. De positie van de basis is slechts een
onderdeel van de hele houding en zou in
samenhang met het geheel bekeken
moeten worden en gekoppeld moeten
worden aan de beleving van de per
soon. Bij de beleving speelt namelijk niet
alleen de buik een rol, maar ook de tho
rax, de borst, waar het gemoed zetelt.
De volgende zaken zijn daarvoor mijn
uitgangspunten:
1.De opvatting van de oude Grieken dat
de ziel in het lichaam gelokaliseerd is.
Thymos verwijst in Plato’s mensbeeld
naar het middelste zielsdeel, het thymoei
des, gelegen tussen het hoogste, rationele
zielsdeel ( het logestikon) en het lagere
zielsdeel (het epithymetikon) .
(Pieter Verduin HC 2004-1 p. 8 en 9).
2.De driedeling van de ziel komt overeen
met de driedeling van het lichaam: het
hoofd, de borst en de buik, met in het
hoofd de lokalisatie van het verstand, in
de borst de lokalisatie van de wil en in de
buik de lokalisatie van het gevoel.

3.Het middelste deel, de borst, is de lo
kalisatie van de thymos*, die een inter
mediaire functie heeft tussen het hoofd
en de buik. Wat opvalt is dat, anders dan
Veldman schrijft, Plato de thymos in
de thorax situeert.  (Pieter Verduin, HC
2004-1 p. 10)
De intermediaire functie van de thymos
integreert de functie van hoofd, borst en
buik tot één geheel en maakt de borst
belangrijk in het presenteren van ie
mands zelfbewustzijn. De functie van de
thymos verenigt hoofd, borst en buik tot
één harmonisch geheel, waaraan  de
persoon zijn identiteit ontleent. ‘Ik’  is de
persoon die naar zichzelf verwijst tegen
over een ander en daarbij zijn wijsvinger
op zijn borst richt.
Wat betreft deze integratie:
‘Het antwoord ligt voor de hand: begeer
ten moeten in toom gehouden worden en
vrees moet worden overwonnen. Het is het
derde deel van de ziel, de thumos, dat dit
moet bewerkstelligen. De thumos is nood
zakelijk om de mens op het rechte spoor
te houden van het door de verstandigheid
aangewezen goede. Wiens thumos goed
werkt, die heeft karakter. De deugden van
de thumos worden daarom ook wel karak
terdeugden genoemd: het zijn beheersing
en de moed.
Moed ziet toe op het overwinnen van de
vrees, beheersing heeft tot taak de be
geerten in toom te houden’. (Deugde
thiek, levensbeschouwing en religie,
Andreas Kinneging p. 30 en 31) (NB: ‘thy

Wim Laumans behoort tot de eerste lichting haptotherapeuten van Nederland. Dat zijn
de haptotherapeuten die nog door Frans Veldman Sr. zijn opgeleid, en die deelnamen
aan de eerste officiële bèta-opleiding. (Daarvoor was er een experimentele opleiding
waar onder meer Anne-Jan van Minnen en Ted Troost aan deelnamen.)
Wim is nog steeds werkzaam als haptotherapeut.
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mos’ wordt dus ook wel gespeld als
‘thumos’.)
 
Het is van belang onderscheid te maken
tussen het begrip thymos, en de functie
van de thymus, de zwezerik. Ton Haagen
gaat op dit onderscheid in op p. 12 in zijn
artikel: ’Met hart en ziel: de thymos van
Els Plooij’. Hij lokaliseert de thymos in de
borstkas, waar ook de thymus gelegen is;
 het orgaan dat een belangrijke rol speelt
in ons afweersysteem en essentieel is
voor het onderscheid tussen ‘eigen’ en
‘niet-eigen’, tussen veilig (‘goed’) en on
veilig (‘kwaad’).  De functie van de thy
mus is als ‘stille kennis’ de basis van de
hapsis, die in dienst staat van het eigen
belang. Het geraakt worden in het ge
moed is de mogelijkheid het eigenbelang
te overstijgen en de basis van het empa
thisch vermogen (= het zich invoelen in
anderen, het zich in plaats van anderen
kunnen stellen om hun houding en reac
ties te begrijpen).
 
Het belang van de thymos wordt op een
bijzondere wijze verwoord door Pieter
Verduin in HC 2004-1, p. 15: ’Zo kan het
contact maken met de tussen begeerte en
rede bemiddelende instantie die thymos
genoemd wordt, gezien worden als een
Koninklijke weg tot mens worden’.
 
Door de integratie van de thymos tot de
persoon die hij is, kan hij zichzelf zijn en
voor zichzelf op  komen. Hij kent zijn
kracht, kan het leven aan en is weerbaar
en trots op zichzelf.
Bij afhankelijkheid is de taak van de
haptotherapeut niet alleen het bescher
men en behoeden van de kwetsbaar
heid, maar vooral het stimuleren van de
weerbaarheid op weg naar zelfstandig
heid. Niet de zwakte moet benadrukt
worden, maar de eigen kracht, waardoor
het zelfvertrouwen kan groeien. Dit sti
muleren van de weerbaarheid is de ko
ninklijke weg in het laten ervaren van de
mogelijkheid tot onafhankelijkheid.
 
Heel verhelderend is het onderscheid dat
Andreas Kinneging maakt in het boek ‘

Geografie van goed en kwaad’ (p. 89)
tussen de ethiek van de Grieks-Romeinse
Oudheid , een ethiek waarin de notie van
de eer centraal stond, en de ethiek van
het Christendom, die uitgaat van de
notie van het geweten.
“ ‘Goed’ betekent in de eerethiek: in aan
zien staan, respect genieten, geacht wor
den, ontzag inboezemen, waardering
krijgen, eerbied afdwingen, bewondering
oogsten, roem verwerven en zelfs vrees
inboezemen.
‘Slecht’ is het tegenovergestelde: Gemin
acht of zelfs veracht worden, vernederd,
beledigd, gekrenkt, gegriefd, gekwetst,
gekleineerd, bespot en beschaamd wor
den etc.(p. 89)
Wat ook van belang is in deze ethiek is het
overwegend belang dat gehecht wordt
aan de mening van anderen.” (p. 91)
Het geweten, het forum internum, be
paalt hoe de mens over zichzelf denkt.
Het forum externum (de oordelende
buitenwereld) geeft aan hoe anderen
over hem denken. In een situatie van af
hankelijkheid zoals in een begeleidings
situatie speelt het forum externum nog
steeds een belangrijke rol en dat geeft de
begeleider een grote verantwoordelijk
heid. Het uitspreken van vertrouwen en
waardering in de persoon die begeleid
wordt is van grote bevestigende kwali
teit.
 
2. Achtergrond
De diameter van het thoraxskelet is gro
ter dan de diameter van het bekken.
(tek.1, Sobotta p. 25). Daardoor staat de
verbindingslijn tussen het borstbeen en
de symfyse (het schaambeen) schuin.
 
In de standaardhouding, de houding
waarbij de lichaamsdelen in balans
boven elkaar staan en de deelzwaarte
punten op de zwaartelijn liggen,  valt niet
alleen op dat het bovenlichaam  voor het
onderlichaam staat, maar ook dat de
raaklijn, die het borstbeen met de sym
fyse verbindt, de zwaartelijn in het ba
lanspunt kruist. (tekening 2 en 3, Kendall
p. 10) Hierdoor kwam ik op het idee om
een stok te gebruiken die vanaf de grond 

het schaambeen met het borstbeen ver
bindt en  als richtlijn kan dienen om de
lichaamsdelen uit te lijnen.
Bij een afwijkende houding zal de lijn
vanuit het balanspunt alleen de symfyse
raken en niet het borstbeen. De correctie
bestaat eruit de drie punten op één lijn
te brengen.
Om de drie punten op één lijn te krijgen
moet:
1.De symfyse naar achteren gebracht 
worden
2.Het borstbeen naar voren gebracht 
worden.
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Door slechts aandacht voor de geïsoleer
de positie van het bekken, zien we  dat
studenten aan de Academie voor Hapto
nomie (Doorn) ‘diep zittend’ gaan staan
uit de behoefte om ‘in de basis te staan’.
Dit veroorzaakt een retropositie* van de
thorax en maakt de balans binnen de
romp onmogelijk. Bij deze schijnbare
presentie is een optimale samenwer
king tussen het diafragma thoracis en het
diafragma urogenitalis onmogelijk en
ontbreekt de basiszekerheid.
De echte presentie is pas mogelijk als
het diafragma thoracis (middenrif) en
het diafragma urogenitalis (bekkenbo
dem) recht boven elkaar staan. Niet al
leen staat het bekken dan horizontaal,
maar ook de thoraxopening staat hori
zontaal. Dat het bekken horizontaal
staat is afleesbaar aan de basislijn die
horizontaal loopt.
De basislijn is de lijn, van opzij gezien, die
loopt van de bovenkant van de symfyse
naar de bovenkant van de bilnaad, waar
de overgang van het sacrum (heiligbeen)
naar het os coccygis (staartbeen) zich
bevindt (tekening 4).
Dat de thoraxopening horizontaal staat
is, van opzij gezien, afleesbaar aan de lijn
die loopt van de overgang tussen het
processus xiphoideus (zwaardvormig
aanhangsel) en het borstbeen naar de
top van de kyfose* (tekening 4). Op deze
plaats is de diameter van de thorax het
grootst. Deze lijnen representeren zowel
het gevoel van zekerheid als het gevoel
van heelheid. De positie van de thorax
koppelt het zelfbewustzijn aan het ge
voel van basiszekerheid.
 
Het op de juiste manier plaatsen van de
thorax tussen hoofd en bekken, brengt
het gevoel onder controle. Dit betekent
het overwinnen van de angst en het inte
greren van voelen, denken tot  willen dat
vervolgens het handelen aanstuurt. Dit
houdt in de kracht om het lichaam te
bezielen en zich bewust als persoon te
manifesteren.
Verbazingwekkend is het in de filosofie
van Hannah Arendt de bevestiging van
het persoon zijn in de haptonomie terug

te vinden. Ik citeer :
1.‘Juist in het handelen en spreken en al
leen daar, manifesteert zich het leven in
zijn niet-biologische betekenis. Met ‘woord
en daad’ voegen wij onszelf in de mense
lijke wereld in, en deze invoeging is als een
tweede geboorte, waarin wij het naakte
feit van onze oorspronkelijke fysieke ver
schijning bevestigen en op ons nemen.
Wat we invoegen is onzeuniciteit’. (Kiezen
of delen. Ellen Geerlings p. 190)
2.Door het handelen krijgen we de kans
steeds opnieuw te beginnen.
‘Handelen betekent, in de meest algeme
ne zin, een initiatief nemen, beginnen’.
(Kiezen of delen p. 190)
3.‘In handelen en spreken laten mensen
zien wie zij zijn, onthullen daadwerkelijk
hun unieke persoonlijke zelf, en worden
aldus tot verschijningen in de mensenwe
reld, terwijl hun fysieke zelf, ook zonder
enigerlei activiteit hunnerzijds, reeds tot

een verschijning is geworden in de unieke
gestalte van het lichaam en het unieke
geluid van hun stem. Deze onthulling van
‘wie’, in tegenstelling tot ‘wat’ iemand is -
zijn eigenschappen, gaven, deugden en
tekortkomingen, die hij kan demonstre
ren of verbergen -  is onwillekeurig begre
pen in wat iemand zegt of doet’.
(Kiezen of delen p. 187)
4.‘Want mijn eigenheid ontstaat pas in de
ontmoeting of samenspraak met ande
ren’.
(Kiezen of delen, p. 193)      
 
Het is een voorrecht als therapeut de
ontwikkeling tot persoon te mogen vol
gen. Een ontwikkeling die begint bij de 2e
geboorte, de bewustwording  van het ‘
persoon zijn’ en via de groei van de
weerbaarheid  uiteindelijk leidt tot de
moed zich te openbaren in de publieke
ruimte en die moed ook in de houding
toont. 
 
3. Het uitlijnen van de houding
Het in balans zijn van de lichaamsdelen
is de kinesiologische voorwaarde voor de
persoonlijke houding , die weer laat zien
hoe ik in het leven sta en me tot andere
mensen verhoud.
De deelzwaartepunten van de lichaams
delen allen op de zwaartelijn plaatsen
houdt in, dat een stok die in het balans
punt wordt neergezet  en via het schaam
been tot halverwege het borstbeen
loopt, schuin zal staan en als richtlijn
gebruikt kan worden om de lichaamsde
len juist boven elkaar te plaatsen. Het
balanspunt is het snijpunt van de zwaar
telijn met het gewicht dragende opper
vlak.
Het gebruiken van deze stok als richtlijn
is het doel van de volgende beschrijving.
 
De voorbereiding:
Spiegel:
Omdat een cliënt zichzelf niet kan zien en
zich ook niet altijd bewust is van zijn
houding kan de therapeut hem daarbij 
helpen. Hij laat de cliënt a.h.w. door zijn
ogen naar zichzelf kijken. Om de houding
zichtbaar te maken , kan hij hem opstel
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len voor een spiegel, waardoor de cliënt
een beeld van zichzelf te zien krijgt en kan
hij hem wijzen  op zaken waar hij zich
onvoldoende bewust van is. Daarbij kan 
hij  gebruik maken van een stok als richt
lijn om een afwijking van de verticaal
zichtbaar te maken.
Stok afstellen op de juiste lengte:
De therapeut beschikt over een telesco
pische stok, een in lengte verstelbare
stok, die gemonteerd is op een ‘voetje’
met daarboven een kogelgewricht met
een stokhouder waardoor de stok in alle
richtingen beweegbaar is.
Het voetje van de stok wordt in het ba
lanspunt neergezet.
De telescopische stok kan, omdat hij
uitschuifbaar is, aangepast worden aan
de lengte van de cliënt en dient tot hal
verwege het borstbeen te reiken.
De stok is daarmee een rechte lijn, die de
zwaartelijn in het voetje kruist en bij de
juiste houding  contact heeft met zowel
het schaambeen als met het borstbeen.
 
De stapsgewijze correctie:
Belangrijk is u te realiseren dat het niet
alleen om een lichamelijke correctie
gaat, maar dat de lichamelijke correctie
slechts voorwaarde is om te ervaren hoe
het is zich als persoon te presenteren.

Het werken met de stok biedt de cliënt
de mogelijkheid te ervaren (zichtbaar en
voelbaar) hoe groot de afstand is die hij
moet overbruggen, maar ook of hij in
staat is de correctie uit te voeren. Zo niet
dan zal de therapeut eerst de voorwaar
den moeten creëren. Zowel lichamelijk
als mentaal.
 
Onderaan deze pagina is dit in schema
weergegeven. 

4. Fotosessie ter illustratie
Foto 1: gewoontehouding.
De eerste foto is een foto van de gewoon
tehouding.
Wat opvalt is: een totale retropositie van
de thorax t.o.v. de bekkengordel en een
schoudergordel die zich in zijn geheel
achter de zwaartelijn bevindt. Boven de
navel is de buik ingetrokken hetgeen
wijst op een geblokkeerde ademhaling.
Gebruiken we de stok dan kunnen we aan
de ruimte tussen de stok en het borst
been de retropositie van de thorax afle
zen. En aan de ruimte tussen de stok en
de symfyse de voorover kanteling van het
bekken aflezen.
 
Foto 2: gewoontehouding met de armen

    Betekenis                        Kinesiologisch*
  (algemeen)

  Kinesionomisch* 
  (persoonlijk)          

  Gronden   Het gewicht boven
  het  steunvlak (basis)
  brengen als voorwaarde
  om rechtop te kunnen
  komen

  Steun vinden om zich
  af te kunnen zetten en  te
  gaan staan

  Vertrouwen in eigen kunnen;
  zelfzekerheid; met twee benen
  op de grond. De kracht
  ervaren het leven aan te
  kunnen en het zelf vorm te geven

  Rechten    De lichaamsdelen
  loodrecht boven
  elkaar brengen
 

  Z'n eigen gewicht
  omhoog brengen

  Zich zelfbewust manifesteren
  als persoon; present zijn 

  Balanceren       
     

  en onderling in evenwicht   De verdeling van het
  gewicht over de voeten

  De persoon is in balans met
  zichzelf. Bovendien is de
  zelfzorg in balans met de zorg
  voor de ander. Bevrijding uit het 
  egocentrisme en in staat de ander
  te ontmoeten; open houding.        
 

gekruist voor het lichaam.
Door de armen voor het lichaam te krui
sen kunnen we de lichaamslijn duidelijk
in beeld brengen. We zien een dubbel
gebroken lichaamslijn, hetgeen er op
wijst dat de lichaamsdelen niet juist
boven elkaar staan en de persoon niet
recht staat. Door het rechten wordt de
persoon langer.
 
Foto 3 en 4:  Naast elkaar de gedeeltelijke
correctie van de gewoontehouding naar
de standaardhouding tot een bijna volle
dige correctie.
Door de stok vanaf het balanspunt naar
het lichaam toe te brengen komt de stok
tegen het schaambeen aan en wordt de
afstand van de stok tot het borstbeen
afleesbaar. Dat is de afstand die gecorri
geerd moet worden.
De bedoeling is dat tegelijkertijd de an
tepositie van het bekken en de retropo
sitie van de thorax gecorrigeerd worden.
Hierdoor komen het schaambeen en het
borstbeen beiden tegen de stok aan.
U ziet in tekening 3 onder de navel de
opening die wijst op de kanteling van het
bekken en boven de navel op de opening
die wijst op de adem die geblokkeerd
wordt. Door de adem vrij te laten nadert
de stok de buik en komt het bekken meer
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horizontaal. Dat de basis precies hori
zontaal staat is een momentopname.
Omdat iedere beweging van de zwaarte
lijn af of naar de zwaartelijn toe met een
gedwongen rotatie en dus met een kan
teling van het bekken gepaard gaat dient
de stand van de basis steeds met de
stand van het hele lichaam bekeken te
worden.
 
De kinesionomische belevingen zijn me
taforen van lichamelijke aspecten van de
basis, van het rechten en van de balans.
De cliënte gaf haar ervaringen als volgt
terug:
‘Als basis ervaar ik de relatie met jou. Het
is een contact waarin ik me veilig voel, me
bevestigd voel  en me kan ontplooien.
Hierdoor heb ik het gevoel dat ik tot mijn
recht kom en ervaar ik mijzelf weer in ba
lans. De stok is voor mij letterlijk een hou
vast en tevens een richtlijn om naar toe te
werken.’
 
Het gebruik maken van de stok als trucje
is een valkuil. Het is als een lege huls. De
correctie moet de uitdrukking zijn van de
beleving van de persoon. Dat bepaalt de
inhoud van de correctie.
 
5. Conclusie
Dit artikel tracht de persoonswording in
beeld te brengen. Het verwijst naar de
centrale rol die de thorax hier in speelt.

De thorax is het centrum van waaruit de
persoon zichzelf als heel ervaart, zich
opent of sluit en zich naar beneden toe
grondt en naar boven toe recht.
Een stok met een aangepaste lengte kan
een hulpmiddel zijn bij het uitlijnen  van
de houding als beginpunt voor zowel het
gronden als het rechten.
De intermediaire functie van de thorax
verenigt de functie van het hoofd (den
ken) en de buik (voelen) tot de functie
van de thorax (het willen) en stuurt de
bovenste extremiteit aan die het
handelen van de persoon verzorgt. Ver
der is de behandeling gericht op het be
vrijden van de adem, die niet alleen de
vitaliteit van de persoon onderhoudt,
maar ook het spreken verzorgt  in dienst 
van de communicatie met anderen.
Handelen vereist de moed om in het volle
licht van de openbaarheid te verschijnen
(Kiezen of delen p. 188)
 
 
 
*Woordenlijstje:
Retropositie: naar achteren verplaatsen
Kyfose: achterwaardse kromming van het
borstgedeelte van de wervelkolom
Kinesiologie: bewegingsleer, motoriek
van het menselijk lichaam
Kinesionomie: de persoonlijke presenta
tie in houding en beweging
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Even voorstellen .....

mijn eigen weg te vinden, te ontdekken
wie ik zelf was. Ik hield me bezig met
dromen interpreteren, tarot en archety
pen en dook in allerlei boeken over psy
chologie. Daarnaast volgde ik de logi
sche weg en mijn verstand; de studie die
ik had gekozen maakte ik af. Gaandeweg
pikte ik wat levenslessen op. Van mijn
skileraar leerde ik ‘niet verder denken
dan het volgende bochtje’. Voor mij,
denker die ik toen was, was dat mis
schien wel een van de belangrijkste le
venslessen. Wees in het moment, voel
wat er dan is en laat je lichaam je leiden.
Al met al heeft het voor mij nog een hele
tijd geduurd voor ik in liefdevolle verbin

Van jongere naar jongvolwassene

Astrid Mols
ding kon zijn met mezelf en met de ander.
Haptotherapie heeft daarbij geholpen.
Toen was ik wel bijna 40. Nog steeds
helpen anderen mij om liefdevol naar
mezelf te kunnen kijken. En daarmee
meer in verbinding te kunnen komen met
de ander. Het houdt dus niet op.
 
De opdracht van de jongere
Het ‘je eigen weg gaan’ in de levensfase
van de jongere noemt Bertie Hendriks in
´Dagboek van de Ziel´ het erotiserend
avontuur. Dit boek beschrijft de zeven
levensfasen van de geboorte tot ‘de lege
ruimte’, de laatste levensfase van het
loslaten van het leven;

Mijn naam is Astrid Mols en sinds kort ben ik redactielid bij Haptonomisch Contact.
Ik wilde graag een artikel schrijven voor Haptonomisch Contact en meldde me met
die mededeling bij de redactie. Vervolgens kreeg ik de vraag of ik ook redactielid
wilde worden. Die vraag kwam voor mij precies op het goede moment. Dus ja, dat
wil ik wel.
 
Begin 2011 studeerde ik af als haptotherapeut aan het ITH en sinds oktober 2010 heb
ik mijn eigen praktijk aan huis, in Arnhem. Daarnaast had ik tot begin van dit jaar een
baan van drie dagen, als maker van taaltoetsen voor Cito. Die baan heb ik opgezegd
en sinds maart ben ik fulltime haptotherapeut. Ik geniet er met volle teugen van om
nu helemaal bezig te zijn met het werk waar mijn hart ligt, mijn werk als haptothe
rapeut. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik het niet leuk vind om met taal bezig
te zijn. Integendeel. Met het werk voor Haptonomisch Contact kan ik haptonomie en
taal combineren, ‘the best of both worlds’.
 
Enkele persoonlijke dingen over mij:  Ik woon samen op een fijne plek in Arnhem,
met mijn vriend Eddy, kat Bram en hond Gina (nog een pup). Op dit moment heb ik
aardig mijn handen vol aan mijn pup, die zowel speels is als eigenwijs. Verder ben ik
graag sportief bezig. Ik houd van wandelen en in onze vakanties maken we vaak lange
bergwandelingen. Ik geniet van lezen, tekenen en me soms een beetje terugtrekken
voor rust, stilte en meditatie. Daarnaast ben ik een echte Bourgondiër. Lekker eten,
een wijntje op zijn tijd en koken en samenzijn met vrienden vind ik heerlijk. En niet
te vergeten schrijven, daar houd ik ook erg van. Ik zie ernaar uit mijn bijdragen te
leveren voor de toekomstige uitgaven van Haptonomisch Contact. Astrid Mols

De weg naar liefdevolle verbinding
De overgang van jongere naar jongvol
wassene gaat gepaard met een paar
uitdagingen. De jongere groeit op en
doorloopt in de puberteit een fase van
worstelen met identiteit en intimiteit. Als
het goed is leidt dit uiteindelijk naar het
volwassen worden en in liefdevolle ver
binding kunnen zijn met jezelf en de
ander. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.
 
Loskomen van thuis was voor mijzelf pas
mogelijk toen ik op mijn 18e ging stude
ren en letterlijk loskwam van het gezin
waarin ik leefde. Docenten, medestu
denten en boeken inspireerden me om
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1.De geboorte: de ziel verschijnt

2.Het kind: onbevangen aanwezig zijn

3.De jongere: wie ben ik?; Het erotise
rend avontuur

4.De volwassene: liefde geven

5.De oudere: wijsheid

6.De dood: aangeraakt door het sterven

7.De lege ruimte: vertrouwen en stilte

 

 
 

“De oplossing is het loskomen van de
angst om gewoon ‘te zijn’, dit te dur
ven vanuit een gevoelde stevigheid

als persoon. 

”

De vraag van de jongere (leeftijd 14-28
jaar) is ‘wie ben ik?’. Het is een experi
menteerfase waarin de jongere uitvindt
wat hij met zijn leven wil, wat bij hem
past, en ook wie daarbij passen. Welke
vrienden, welke geliefde. Dit is waar het
erotiserend avontuur voor staat: het
leven aangaan, met alles wat het biedt.
Niet de gebaande paden kiezen of wat je
ouders voor je in gedachten hadden,
maar je eigen weg gaan. Dit betekent
loskomen van ouders, eigen keuzen
maken, voor jezelf durven gaan staan,
doen waar jij ‘zin’ in hebt. Zin in de bete
kenis van levenslust.

 
In de haptonomie spreken we dan van
libido vitalis (Frans Veldman, Haptono
mie wetenschap van de affectiviteit, p. 86
e.v.). Als het goed is ontdekt de mens dus
tijdens de levensfase van de jongere zijn
eigen levenslust. De zin om het leven in
te stappen; zijn eigen leven, los van zijn
ouders. En leert hij gaandeweg richting
en vorm te geven aan deze levenslust en
daarmee ook aan zijn eigen leven.
 
De uitdaging en de oplossing
Zoals gezegd is de uitdaging van de jon
gere om zijn eigen weg te kiezen en op
eigen benen te gaan staan, om uit te
vinden wie hij is en daar blij mee te zijn,
om in werkelijke verbinding met de
ander te komen. Nou, dat is heel wat.
Zeker in een tijd waarin er nogal wat van
jongeren gevraagd wordt. De jongere
van nu moet allerlei kennis verwerven,
competenties hebben, omgaan met so
ciale media, de wereld verkennen (letter
lijk). Al dat ‘moeten’ en die keuzen maken
het behoorlijk lastig om vrij te zijn, je
eigen weg te kiezen en tussen alles wat
opleiding en omgeving van je vragen je
ware zelf te ontdekken. En dan nog van
jezelf te gaan houden ook. Die zoektocht
van de jongere naar zichzelf leidt soms
dan ook tot angst of destructief gedrag.
Dan verliest hij de verbinding met wie hij
is en gaat hij zichzelf alleen maar minder
waard vinden.
 
Dat menig jongere moeite heeft met
uitvinden wie hij of zij is, merk ik ook in
mijn praktijk als haptotherapeut. Als
haptotherapeut voel ik me bij deze jon
geren eigenlijk meer een oudere, wijzere

vrouw die meeloopt en waar nodig even
een steuntje geeft. Die laat ervaren wat
het betekent om letterlijk op eigen benen
te staan, vanuit een gevoelde stevigheid
in het bekken. Die laat voelen wat zijn of
haar eigenheid is en wat dit doorvoelen
betekent voor de vitaliteit. De oplossing
is het loskomen van de angst om gewoon
‘te zijn’, en dit te durven vanuit een ge
voelde stevigheid als persoon. De casus
hieronder geeft een beschrijving van dit
proces.
 
Van ‘vluchtigheid’ naar ‘er zijn’
De eerste keer dat ik Irma (niet haar echte
naam) zie, lijkt ze te zweven. Ze is studen
te aan een artistieke opleiding, net 22. Als
ze vertelt is ze vol beweging, ‘danserig’
schrijf ik op. Telkens als we praten over
dingen in haar leven die ze lastig vindt,
zoals de problemen met haar heup, dis
socieert ze. Dan lijkt het alsof ze uit zich
zelf verdwijnt. Ze is weg, niet meer aan
wezig in haar lijf. Irma komt met de vol
gende vraag: ‘Ik weet niet meer goed wat
ik wil en waar ik sta. Mijn energie gaat
verloren en ik sta niet in mijn kracht. Het
gaat altijd meer om wat er van mij ver
wacht wordt en wat anderen op mij pro
jecteren dan om mezelf. Daarin kom ik
vast te zitten. Ik wil weer mezelf kunnen
voelen en weten wat ik zelf wil’.
 
We doen tijdens de intake na het gesprek
een positiebepaling en een aanraking.
Irma komt er dan achter dat ze maar
zelden in contact is met haar lijf en dus
met zichzelf. Daardoor komt er ook geen
echt contact met de ander. Irma had
voorheen niet door dat dit ´weggaan´
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uit zichzelf gebeurde, maar zowel tijdens
de positiebepaling (die zichtbaar en
voelbaar maakt hoe iemand beweegt in
de ruimte, ten opzichte van de ander) als
tijdens de aanraking kon ze dit ervaren.
Toen ze eenmaal gemerkt had hoe dit
voelde, werd haar duidelijk hoe vaak ze
er eigenlijk niet echt was. Ze kon ook
voelen tijdens de aanraking dat ze door
de bevestiging van de ander - je mag er
zijn, alles is goed - weer in haar lijf durfde
te komen. Dan ging ze zich rustig voelen
en gevuld. Voor Irma was het belangrijk
dat ze haar bekkengebied weer als veilig
ging ervaren, dat ze het echt durfde te
bewonen.
 
Irma komt er tijdens het therapieproces
achter dat haar heuppijn er niet voor
niets was. Het was een pijn die zich
hechtte aan haar basis, waardoor ze op
een bepaald moment niet meer kon
lopen. Irma ervaart wat er in haar lijf en
gevoel gebeurt tijdens de aanraking vaak
in beelden. Heel laag op haar rug, bij haar
bekken, ziet ze tijdens een van de aanra
kingen een wond voor zich. Die wond
vraagt aandacht. Steeds meer durft ze
naar dat gebied in haar lijf toe te voelen
waar eerst nog een gevoelsmatige open
wond zat die langzamerhand steeds
meer dichtgaat en geneest. Daar gaan
nog wel wat sessies overheen. In het
begin is het voor haar eng om in contact
te komen met die wond. Maar hoe meer
stevigheid en gevuldheid ze heeft door
de bevestigende aanraking, hoe gemak
kelijker het is om met haar aandacht naar
die plek te gaan en te beleven hoe dat is.
Ze merkt dat ze het kan dragen. En dan
komt er een verdriet van heel vroeger
tevoorschijn. Ze durft de pijn te voelen
van een ouder die er niet voor haar kon
zijn en ook van de stress rondom haar
geboorte. Die stress heeft haar een le
vensangst gegeven. Dat wordt nu duide
lijk en voelbaar. Het is alsof er langzaam
iets ontrafeld wordt, onthuld. Irma komt
steeds meer tevoorschijn.
 
Er komt meer contact met en ruimte voor
de ouder die er niet kon zijn. En Irma

beseft ook dat er een teveel aan binding
is met de ouder die er wel was en de rol
van beide ouders invulde. Ze ziet in dat
ze erg leunde op deze ouder en zich er
ook achter verschool, als een kind. Tij
dens een van de aanrakingen krijgt ze
een visualisatie van een navelstreng die
vervaagt. Het wordt haar duidelijk dat ze
zich op haar eigen tempo mag losmaken
en dat dit goed is. Langzamerhand komt
er een andere verhouding tot haar ou
ders en ook tot haar vriend. Meer gelijk
waardig. Ze kan haar plek innemen. Ze
deelt meer haar gevoelens en onzekerhe
den. Ze merkt dat ze er helemaal mag zijn
zoals ze is. Met haar beweging en danse
righeid. Die er nog steeds is, maar nu is
ze ín haar lijf.
 
Dit proces heeft ongeveer anderhalf jaar
geduurd. Irma komt nog steeds bij mij.
Haar proces loopt nog iets door. De op
dracht is wel vervuld. De stap van jonge
re naar volwassene. Irma gaat het leven
aan en heeft er zin in. Als zichzelf, op
eigen benen.
 
Levensles
Tegenover de al eerder genoemde angst
en woede die kunnen ontstaan bij de
jongere bij de zoektocht naar zichzelf,
staan moed en verbinding. Moed is hier
bij ook het aandurven om hulp te vragen.

Ik heb bewondering voor de jongeren die
bij mij komen en die vanuit openheid en
nieuwsgierigheid dat proces aangaan.
En dit levert vervolgens verbinding op.
Verbinding van de jongere met zichzelf,
met anderen, met zijn leven. Maar ook
met mij. Alsof je elkaar een geschenk
aanreikt. En dit geschenk neem je in je
hart je hele leven mee.
 
Literatuur
Hendriks, B. (2013). Dagboek van de Ziel –
De zeven levensfasen. ITIP, school voor
leven en werk.
Veldman, F. (2003, derde druk). Haptono
mie. Wetenschap van de affectiviteit. Bij
leveld, Utrecht.

De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door
Mascha Joustra, uit de collectie fierce-
fragile (www.maschajoustra.nl)
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Interview met Anne-Jan van Minnen

Erik te Loo

In 2015 bestaat het Instituut voor Toege
paste Haptonomie 30 jaar. Een heel
goede reden voor een interview met An
ne-Jan van Minnen, grondlegger van het
ITH. Een gesprek over de haptonomie
sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw,
over hoe het allemaal zo gekomen is én
over het heden en de toekomst.
 
 
Als je een boek zou schrijven over 30 jaar
ITH en wat daaraan vooraf ging, tot welk
genre zou dat boek dan behoren?
Laat ik allereerst zeggen dat het mijn
beelden en mijn woorden zullen zijn.
Zoals ik de gebeurtenissen beleefde.
Zoals ik met dingen worstelde en nog
steeds worstel. Vergeet niet dat ik in de
jaren ’60-’70 bij de haptonomie betrok
ken raakte. Een tijd waarin alles onder
druk stond en aan alles getwijfeld werd.
Een heel inspirerende tijd. Niets was te
gek en alles stond op zijn kop. Maar het
concrete antwoord op je vraag: zonder
meer een thriller…
 
 
Hoe kwam je in aanraking met de hapto
nomie en met Frans Veldman?
Ik werkte als fysiotherapeut en kwam op
die manier met Frans Veldman in con
tact. Een ontzettend intelligente man die
goed kon schrijven. Hij werkte als fysio
therapeut aan een nieuwe benadering
van mensen, een benadering die we nu
haptonomie noemen. Over aspecten van
dat fysio-vak verstonden we elkaar

prima. Maar op een gegeven moment
stuurde Anna Terruwe steeds meer pa
tiënten naar ons. In haar prachtige credo
over mens-worden gebruikt ze de woor
den ‘en je mag het worden in jouw tem
po’. Maar de patiënten die ik van haar
kreeg hadden helemaal geen tempo.
Alles was gericht op status-quo: aan
dacht, koesteren, behouden. Dan vroeg
ik aan Frans of hij richtlijnen had om met
die patiënten te werken. ‘Je hoeft er al
leen maar te zijn, je patiënten leren je wel
wat er moet gebeuren’, was dan zijn ant
woord. Nu, na 50 jaar haptonomie, kan
ik wel bevestigen dat ik het meeste van
wat ik weet van mijn patiënten geleerd
heb. Maar in die beginjaren kon ik daar
niet mee uit de voeten. Dat leverde heel
intensieve en intense gesprekken met
Frans op. Ik realiseerde me wel steeds
meer dat Frans geen therapeutische in
vulling wilde of kon bieden.
 
Vanuit dat gegeven en mijn niet-begrij
pen ben ik op onderzoek uitgegaan: stu
deren, lezen, leren, zoeken. Na het ver
trek van Frans was dat ook de beoogde
taakverdeling tussen Ted Troost en mij;
Ted de ontwikkeling van de praktijk en ik
de ontwikkeling van de theorie. Maar
onze ontwikkeling sloot niet op elkaar
aan en we realiseerden ons - achteraf
gezien - veel te laat dat we van elkaar
verwijderd raakten. We kwamen met de
haptonomie, inclusief de opleidingen en
de beroepsverenigingen, in een tijd te
recht van afbakenen, terrein claimen,
verwijdering en verkettering.
 
 
Hoe kijk je daar op terug? 
De laatste tijd ben ik al die boeken nog
weer eens aan het doornemen die in die
beginjaren zo belangrijk waren. En dan

voel ik weer de emoties, het verdriet, de
teleurstelling, het buitensluiten en bui
tengesloten worden. Mensen zijn be
schadigd. Weet je, een groot deel van
mijn leven ben ik bezig geweest in die
haptonomie. Toch: ik voelde me er nooit
echt in thuis. Dat klinkt misschien
vreemd, maar ik ben oorspronkelijk een
bèta-man. In mijn werk als fysiothera
peut kende ik talloze verrichtingen en
snapte ik de werking van het zenuwstel
sel. Toen rolde ik de haptonomie binnen.
En omdat ik het niks vond ben ik er tot
over mijn oren ingedoken.  
 
 
En richtte je het ITH op…
Omdat ik die therapeutische invulling
miste, schreef ik de verhalen van mijn
patiënten dan maar op. Jarenlang zette
ik die verhalen op papier en stopte ze in
een la. Op een dag heb ik de inhoud van
die la over de grond uitgeschud en las ik
die verhalen opnieuw. En ben ik die ver
halen gaan rubriceren: welke verhalen
lijken op elkaar en welke lijn kan ik daar
in ontdekken? De eerste lijn die ik kon
onderscheiden was die van afstand en
nabijheid. Eigenlijk was dat het begin van
wat we binnen het ITH het Ontwikke
lingsschema (OWS) zijn gaan noemen.
 
Na mijn vertrek uit de Academie begon ik
in 1985 met het ITH. Omdat ik een ande
re aanpak voor ogen had. Ik koos bewust
voor het woord toegepaste in de naam
ITH, omdat ik met mijn instituut een an
dere -veel bredere- weg in wilde slaan. In
die beginfase had ik ongeveer 10 mensen
in een 1-jarige opleiding. Later werd die
opleiding stapsgewijs doorontwikkeld
naar vier jaar. Rond de eeuwwisseling
werd Monique van Bilderbeek directeur
van het ITH en kon ik me weer volledig

“ Mijn wens voor
de haptonomie:

blijf twijfelen! ”
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jongere generaties in de haptonomie
met veel meer openheid en waardering
naar elkaars verworvenheden kunnen
kijken. Afgestudeerden van andere oplei
dingen komen bij ons nascholingen doen
en ik weet zeker dat onze afgestudeer
den dat ook bij de andere opleidingen
doen. Gelukkig maar.
 
Verder zou ik het erg toejuichen wanneer
de haptonomie zich losmaakt van de
gezondheidszorg. Ik zeg het misschien
wat schertsend, maar we krijgen alleen
die mensen doorverwezen aan wie nie
mand uit de reguliere zorg een touw kan
vastknopen. En om onze plaats in de
gezondheidszorg te krijgen en te behou
den richten we ons meer en meer op de
eisen van de zorgverzekeraars. Laten we
de energie die dat kost aanwenden om
ons te richten op de kwaliteit van de in
houd van ons vak. Dan ben ik ook weer
terug bij een deel van de visie van Frans
Veldman: via de haptonomie de samen
leving veranderen in een samen-leving.
 
Mijn grootste wens voor de haptonomie
is toch: ‘blijf twijfelen’. Zolang je jezelf
toestaat te twijfelen, blijf je leren en
ontwikkelen.

gaan richten op de inhoud; waar begin je,
waar ga je naartoe en wat doe je onder
weg. En er zijn soms momenten geweest
waarop ik dacht: ‘Nu weet ik het!’ Maar
dat gevoel duurde maar even. Want
steeds ontstond nieuwe twijfel en die
twijfel leverde weer nieuwe inzichten op.
 
Wanneer ik terugkijk op 30 jaar ITH, dan
ben ik er trots op dat we steeds opener
en openlijker blijven zoeken naar verbe
tering. In onze onderwijsbenadering
hebben we mooie stappen gezet, vooral
in het praktijk-leren. Steeds vaker wer
ken onze studenten in groepjes met een
cliënt. Zo leren ze met en van elkaar. En
we zijn steeds meer op zoek naar de
creativiteit van de studenten. Studenten
die zich kritisch kunnen opstellen tegen
over hun eigen rol als therapeut en het
door ons aangeboden traject.
 
 
Hoe kijk je naar de toekomst van de hap
tonomie en het ITH en welke rol zie daarin
voor jezelf?  
Ik realiseer me heel goed dat ik behoor
tot de oude garde. Dat heeft als voordeel
dat ik vaak kan zeggen: ‘Daar was ik bij.’
Maar het betekent ook dat ik de last van
het verleden meedraag. Ik ben blij dat de

Anne-Jan van Minnen

 
Mijn eigen rol… Ik ben in 2010 met pen
sioen gegaan. Eindelijk tijd om de berg
boeken te lezen die nog op mijn bureau
lag. En toen ik die allemaal uit had, had
ik nog wat dingen te knutselen en te
klussen. En toen dat ook klaar was, had
ik de verwachting dat er wel gauw ie
mand aan zou bellen die me nodig had.
Maar dat gebeurde niet en dat was een
tegenvaller. Vakantie is heerlijk als het
een week of 4 duurt. Ik was dan ook blij
toen Monique me vroeg weer iets voor
het ITH te gaan doen.  Het is een heerlijk
gevoel wanneer mensen je nodig heb
ben, ook als je eigenlijk al afscheid nam.

Wie het persoonlijke verhaal van Anne-Jan van Minnen uit zijn eigen mond wil horen,
kan op 28 november terecht in Lux te Nijmegen. Meer informatie over zijn lezing is te
vinden op de website van het ITH: www.ith-haptonomie.nl 

“ Ik ben blij dat de jongere generaties in
de haptonomie met veel meer open
heid en waardering naar elkaars ver

worvenheden kunnen kijken. ”
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stem, de gebaren. Met alles laat iemand
zien wie hij of zij is. Dat geldt dus uiter
aard ook tijdens het werk.
 
De oefeningen 
De oefeningen die wij de deelnemers
laten ervaren, omvatten de basisbegin
selen van de haptonomie. De eerste oe
fening is al direct aan het begin van de
workshop, als we de deelnemers door
middel van een bewustwordingsoefe
ning laten ervaren hoe ze er op dat mo
ment, in het hier en nu bij zitten. Bij de
tweede oefening schudden de deelne
mers elkaar de hand. Veel ondernemers
hebben zich aangeleerd om een heel
stevige hand te geven, omdat men denkt
dat dit van karakter getuigt. Maar een
stevige hand kan soms ook iets te veel
van het goede zijn en een zachte hand is
niet per sé een slappe hand. Wat een
verschillen zijn er en wat een verschillend
effect heeft dat.
 
Na deze oefening vervolgen wij de work
shop met een naderingsoefening. Een
praktische oefening om lichamelijk te
ervaren wat nabijheid en afstand ten
opzichte van de ander doet. Het helpt de
deelnemers zich daar meer bewust van
te worden. Tijdens de laatste oefening in
de introductieworkshop ‘Haptonomie in
Bedrijf’ onderzoeken de deelnemers op
een speelse manier hoe ze een klant of
collega kunnen beïnvloeden. Vragen die
hierbij spelen zijn: Welke dynamiek zet jij
in om een klant over de streep te krijgen.
Wat is je normale manier van doen en wat

Invloed van gevoel, gedachten en
handelen
Ervaringsoefeningen die aansluiten bij
de praktijk van alledag maken direct
voelbaar wat de meerwaarde van hapto
nomie kan zijn op de werkvloer. De vol
gende vragen houden wij in ons achter
hoofd bij de keuze van de oefeningen die
wij aanbieden in de introductiework
shop:
 
- Ben je je bewust van jouw dynamiek op
de ander -je klant of collega?
- Welk gevoel roep jij op bij de ander en
welk effect heeft dat op zijn reacties?
- Welk gevoel roept de ander bij jou op en
welke invloed heeft dat vervolgens op
jouw doen-en-laten?
 
Het is al begonnen!
Het gezelschap bestaat uit mensen met
verschillende beroepen (coaches, gra
fisch ontwerpers, een psychologe, advo
caat, een ingenieur, een studiebegelei
der en een schrijfster). Het is mooi om te
zien hoe de een na de ander de zaal bin
nenkomt. Later refereren wij aan deze
eerste ontmoeting. Hoe laat je jezelf in
eerste instantie zien in een onbekende
situatie? Aarzelend of juist gedecideerd,
traag of vlot, direct naar de koffie of zich
voegend bij een bekend groepje. Ofwel,
zoals we plegen te zeggen binnen de
haptonomie: ‘Het is al begonnen’. Jezelf
niet meenemen is onmogelijk. De dyna
miek, je grondhouding, het is allemaal
waarneembaar vanaf het allereerste
ogenblik. Het tempo, de voetstappen, de

Haptotherapeuten Vonny Nuijten en Charlotte Stelder hebben beide hun haptonomie
praktijk in Arnhem. Om collega-ondernemers te laten kennismaken met haptonomie
organiseerden zij een introductieworkshop ‘Haptonomie in Bedrijf’. Met ervaringsoe
feningen proberen zij in deze workshop de meerwaarde van haptonomie op de werk
vloer voelbaar te maken.

zou je eventueel anders kunnen doen?
Wat moet jij daarvoor inzetten?
 
Voelen doen we de hele dag door
We vragen de deelnemers bewust stil te
staan bij het eerste moment bij aanvang
van de workshop en stellen vragen als:
Hoe is het om de kring stoelen te zien
staan? Wat doet het met je om onbeken
den te zien, waar ben je gaan staan en
hoe stond je erbij? En vooral, hoe voelde
je je? En wat doe je vervolgens, ben je
naar iemand toe gelopen of heb je afge
wacht tot ze naar jou komen? En hoe zit
je er nu bij? Wie heb je in je blikveld? Voel
je degene die naast je zit?
 
Voor de meesten is het nieuw er zo be
wust naar te kijken. Het valt dan ook niet
mee er woorden aan te geven. Om de
deelnemers meer bewust te maken van
hun persoonlijke ervaringen en gevoe
lens, vragen wij door. Er blijken gevoe
lens van onzekerheid of schaamte te zijn.
Plus subtiele gevoelens van opluchting
als je blik beantwoord wordt. Maar ook
het over- de- angst- heen- stappen, zijn
belevingen die worden gedeeld én her
kend. Dit levert verwondering en inzich
ten op.
 
Op de vraag waarom voor een bepaalde
plek gekozen is, antwoordt een deelne
mer vlot: ‘Beter overzicht, lekker met de
muur in de rug, ik kan iedereen goed zien.
’ Dit lijken beduidend makkelijker te be
antwoorden vragen dan de vragen die
gaan over de beleving van het binnenko

Haptonomie in Bedrijf

Vonny Nuijten en Charlotte Stelder

Vonny Nuijten en Charlotte Stelder
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men. Er worden veel verklaringen gege
ven waarom de ene plek beter voelt dan
de andere. Dan blijkt nogmaals hoe
moeilijk het is om woorden te geven aan
beleving en bepaalde gevoelens. Bij de
meesten liggen de gedachten voorop. Als
we de deelnemers van plek laten wisse
len worden er direct opmerkingen ge
maakt over de voelbare verschillen. Er
wordt wel eens gezegd dat we voelen bij
de gratie van de verschillen.
 
De ervaringen
Het is toch opmerkelijk, het overkomt
ons allemaal: in een onbekende situatie
stappen en ons amper bewust zijn van
onze gevoelens, gedachten en handelin
gen. We doen het eenmaal zo, omdat we
het altijd al zo doen. Met alle gevoelens
die erbij horen, wisselend van onbeha
gen en spanning tot nieuwsgierigheid en
opwinding. Maar zijn we ons er ook van
bewust? En wat levert het ons op als we
ons ervan bewust zijn? De nieuwsgierig
heid is ruimschoots gewekt naar aanlei
ding van de eerste oefeningen, de deel
nemers zijn enthousiast.
 
Vooral bij de oefening met het non-ver
baal handen geven ontstaan verrassen
de nieuwe inzichten. Aanvankelijk waren
er twijfels over het nut van de oefening.
 Zo’n schijnbaar simpel gebaar, wat is
daar nou interessant aan? Al snel echter
verdwijnt de scepsis en zijn de deelne
mers betrokken met elkaar. Ze experi
menteren, wisselen actief ervaringen uit
en zoeken met elkaar naar wat een ‘pas
sende’ hand is. Wij benadrukken dat er
geen goede of foute hand is, maar dat
alles een bepaald effect heeft. Het gaat
erom zich daar bewust van te kunnen
zijn. We vragen om vooral te letten op wat
het met je doet. Wat is het allereerste
gevoel: er naartoe of er vanaf?  Wat be
leef je bij deze ontmoeting? Wat doet een
bepaalde handdruk met je? Steek jij als
eerste je hand uit of wacht je op de an
der? Wat voel je eigenlijk van de ander?
Welke indruk heb je en wat vind je er ei
genlijk van? Maakt de handdruk nieuws
gierig? Voelt de hand dwingend, uitnodi

wikkeld raken. Ook al hadden zij het idee
dat hun haantjesgedrag amper zichtbaar
was, iedereen heeft het gezien én ge
voeld. En zijzelf natuurlijk ook, merkten
ze later lachend op. Wederom benadruk
ken we er op een oordeelvrije manier
naar te kijken. Gewoon om waar te
nemen dat je iets op een bepaalde ma
nier doet in een bepaalde situatie of bij
een bepaalde interactie en dat deze
handelwijze een bepaald effect heeft. Op
deze manier leert men het eigen systeem
kennen en is het mogelijk hierin keuzes
te maken.
 
Afsluiting
Ter afsluiting kiezen we voor een oefe
ning waarbij een zogenaamde klant let
terlijk over de streep gehaald moet wor
den. Deelnemer A zorgt dat deelnemer B
over de streep komt. En dat non-verbaal.
Er wordt verleid, getrokken, gepaaid,
geduwd en bij de arm genomen. Het leidt
tot veel hilariteit en de deelnemers heb
ben zichtbaar plezier. De meesten slagen
erin de klant binnen te halen! Twee stel
len komen niet voorbij de streep tot ver
maak van de toeschouwers en zoge
naamde klanten die moedwillig in de
weerstand lijken te gaan.

gend? Kleinerend, waarderend? De deel
nemers leggen zelf verbanden en een
dame wordt zelfs emotioneel geraakt nu
ze zich voor het eerst via een handdruk
aan een ander laat voelen. Het blijkt een
geschikte oefening en biedt voor de
deelnemers een goed oefenmiddel waar
mee men aan de slag kan gaan. Dat
maakt het concreet en leuk.
 
Ook de naderingsoefening brengt de
meesten nieuwe inzichten. Grenzen
worden gevoeld en overschreden. Dit
levert een leuke demonstratie op van
twee mannen die in een soort strijd ver

Handgeven

“ Ook al hadden
zij het idee dat

hun haantjesge
drag amper

zichtbaar was,
iedereen heeft
het gezien én

gevoeld.  ”
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Tijdens de nabespreking komen de deel
nemers zelf tot de ontdekking dat de
manier waarop je benaderd wordt mede
bepalend is voor je reactie. En die is voor
iedereen- en zelfs op elk moment - an
ders. Ben je té enthousiast, dan zou dat
de ander wel eens kunnen remmen. Ben
je té afwachtend, dan neemt de klant
misschien de regie over. Voel je irritatie,
dan is dat waarschijnlijk ook voelbaar in
je stem, tempo en aanraking waardoor
een klant niet meer geneigd zal zijn om
mee te werken.
 
We stellen vragen als: wat heb jij ingezet
om die ander mee te krijgen? Hoe heb je
overeenstemming gevonden? En hoe is
de reactie hierop? Heb je nog iets anders
geprobeerd? Wat zou je nog meer kun
nen doen? We hebben te weinig tijd om
uitgebreider in te gaan op de interactie
dynamiek, maar de nieuwsgierigheid is
zeker gewekt.
 
Hoewel we een vol programma hadden,
is de introductieworkshop goed ontvan
gen. Het doel om collega-ondernemers
bekend te maken met haptonomie en te
laten ervaren wat de meerwaarde daar
van is binnen het werk, is zeker bereikt.

De reacties zijn positief. Men is verrast en
verwonderd dat je zoveel informatie
kunt verzamelen over de ander - en jezelf
- door ‘simpelweg’ acht te slaan op wat
je voelt en waarneemt. Voor mensen die
gewend zijn vooral het verstand en het
denken te laten prevaleren, is dit een
echte eyeopener. De workshop ‘Hapto
nomie in Bedrijf’ biedt de deelnemers
nieuwe inzichten en levert het besef dat
men meer invloed heeft dan men denkt. 

Nabespreking oefening

Klant overhalen
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Kunst en Haptonomie
Een kind of ... geen kind.
Waar liefde toe kan leiden. 

Anneke Kempkes-Verweij

Geboren worden is een riskante bezigheid. Het kan gebeuren dat er keuzes
moeten worden gemaakt die verstrekkende gevolgen hebben. Keuzes die be
slissen over leven of dood.

Doe die maar weg
'Doe die maar weg, dat is een dooie,’ zei
de dokter naast de bedstee. Mijn vader
werd in 1910 geboren als het tiende kind
van Bram en Grietje Verweij op een boer
derij in Hoenkoop bij Oudewater. Het
wurm woog nauwelijks meer dan twee
pond. De baker pakte het kindje, begon
het op te wrijven en legde het toen tegen
de warme borsten van mijn grootmoeder
aan. Na een tijdje kwam er leven in de
baby en begon het te ademen. Er zouden
na hem nog zes andere kinderen komen.
Mij werd later verteld dat mijn grootmoe

der zich het beste voelde als ze zwanger
was.
 
Jaren later riep de dokter, wanneer hij
mijn vader in het stadje tegenkwam: ‘Ha,
dooie!’ Iedereen had hier plezier om.
Mijn vader is groot en sterk geworden en
hij werd zelf vader van acht kinderen. De
eenheid en saamhorigheid met zijn
broers en zusters heeft hem zijn leven
lang veel vreugde en ondersteuning ge
geven. Ze waren levenslange kameraden
voor en met elkaar.

 
Het niet geboren kind
De Joods-Hongaarse schrijver – en No
belprijswinnaar – Imre Kertész schreef in
1990 het autobiografische boek Kaddisj
voor een niet geboren kind (zie inspira
tiebronnen pagina 25 -Imre Kertesz:
‘Onbepaald door het lot’, 2009, een trilo
gie waarin dit boek als derde opgenomen
is). Onder meer bij een Joodse rouw
dienst wordt Kaddisj, een gebed, altijd
uitgesproken: Het is een loflied op de
Schepper. Hieronder een fragment:

      Anneke Kempkes-Verweij

Gezinsfoto genomen op het erf van de boerderij van Bram en Grietje Verweij, met de
zestien kinderen op hun 50-jarige bruiloft. Hoenkoop bij Oudewater, 1943.
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Charley Toorop, Klein kindje, 1913.
Museum Arnhem

Klaas Gubbels, Het paar, 1959.
Museum Arnhem

Moge zijn grote naam verheven en gehei
ligd worden
in de wereld die hij geschapen heeft naar
zijn wil
Moge zijn koninkrijk erkend worden in uw
leven en in uw dagen
en in het leven van het gehele huis van
Israël,
weldra en spoedig
Zegt nu: Amen
 
 
Direct na het overlijden van iemand in de
Joodse gemeenschap, wordt het hardop
gelezen. Men doet dit enkele keren per
dag, tot 11 maanden erna, thuis of in de
synagoge. Dit geeft een intens gevoel van
verbondenheid met elkaar en met de
familie waartoe men behoort.

Kertész is na de oorlog gebroken uit het
concentratiekamp teruggekomen. Hij
wil geen kind geboren laten worden in
een wereld waarin Auschwitz kan be
staan. Zijn vrouw, die hij na de kampen
heeft leren kennen en van wie hij erg veel
houdt, wil wel een kind en dat veroor
zaakt een breuk tussen hen. Kertesz gaat
alleen verder en schrijft in dit boek over
de intense hartstocht tussen hem en zijn
geliefde.

Hij noemt zichzelf een moordenaar
omdat hij zich realiseert dat zijn leven de
kiem van het leven van zijn kind had
kunnen zijn. Hij kan geen kind het leven
schenken omdat er ‘geen greintje liefde
in zijn binnenste is’ schrijft hij.
 
Een opening naar nieuw leven
Het is een hele tijd geleden, maar het is
me altijd bijgebleven. Tijdens een twee
de afspraak voor haptotherapie zegt de
cliënt opeens: ‘Ik ga je iets heel persoon
lijks vertellen. Ik heb mijn eigen kind niet
in leven willen houden. Het is nu toch al
verjaard. Jij bent de enige, uitgezonderd
de huisarts en de psychiater, die dit weet.
Omdat ik weet dat jij zwijgplicht hebt,
kan ik dit zeggen.’
Ze is in mijn praktijk onder behandeling
gekomen voor problemen met haar bek
kenbodem. Ze heeft klachten van pijn bij
het vrijen gehad. Door het uitdiepen van
de klacht is kennelijk de weg vrij gemaakt
om naar buiten te brengen wat zij als een
loden last met zich heeft meegedragen,
al meer dan vijfentwintig jaar. Wat heeft
ze zich al die tijd eenzaam en verlaten
gevoeld!

 
In april 1976 wordt hun eerste kindje in
een ziekenhuis geboren. Een baby’tje
met een open rugje en een waterhoofd.
De eerste dagen wil ze het niet zien.
Als ze het toch ziet, denkt ze: ‘Meisje, je
hebt ook niet om dit leven gevraagd.’ Er
is geen blijdschap. Wel een diep moeder
gevoel van grote zorgelijkheid. Van
borstvoeding kan geen sprake zijn. Het
kindje kan niet mee naar huis. Een doop
gebeurt in stilte. De wieg blijft leeg. Dan
komt het voorstel om te gaan opereren.
Daar verzet ze zich tegen. Door haar
vroegere werkkring in een huis voor ge
handicapte kinderen, is ze bekend met
de zwaarte en de problemen in het leven
van en met deze kinderen. Zo’n leven wil
ze niet voor haar dochtertje. Niemand -
artsen, haar ouders, haar broers en zus
ters -  kan daar begrip voor opbrengen.
Haar man neemt afstand, spreekt zich
niet uit maar geeft zich over aan zijn
vrouw vanuit de gedachte dat zij wel
weet wat het beste is om te doen.
Het duurt drie maanden voordat een
oplossing zich aandient. Haar dochtertje
krijgt een ontsteking aan het open rugje
en de moeder weet wat ze moet doen. Ze
verzet zich tegen een behandeling met
antibiotica. Na enkele dagen overlijdt
het kindje. Intens verdrietig blijven de
ouders achter.
Het eigenlijke drama is daarmee niet
voorbij. De omgeving praat er niet meer
over. Er wordt consequent gezwegen en
dat belet de moeder om aan haar ver
driet uiting te geven. De vader vindt aflei
ding in zijn baan en in zijn grote hobby,
de groentetuin. Jaren leven ze als man
en vrouw verder, zonder echt te praten.
Ieder doet zijn/haar eigen dingen die
gedaan moeten worden.
 
 
Na vijfentwintig jaar praat zij er voor het
eerst over, met haar man erbij. Dat begint
als zij te rade gaat bij een gynaecoloog
die met een psychiater samenwerkt.
Daar komt een proces op gang van luis
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                            De omslag van haar boek

teren en begrepen worden. 
Zo komt ze bij mij. Onze sessies zijn zeer
intensief. Ze zit in een gespannen hou
ding. De stem klinkt hoog en hel. Het
gezicht heeft een verstarde uitdrukking,
met weinig mimiek en ze houdt de lippen
strak op elkaar.  
Ze schrijft lange verslagen van onze ses
sies. Die blijken een aanknopingspunt.
Zij wil verstaan en begrepen worden.
‘Erkenning’ zoals zij dat zelf benoemt.
Niemand begrijpt hoe verschrikkelijk het
is voor haar om een kind te hebben dat
als baby al overleden is en om daar zelf
nog actief aan meegewerkt te hebben.
Er blijkt intussen in haar leven nog meer
onverwerkt verdriet te zijn geweest. Zij
heeft twee gezonde jongens gekregen,
maar ook een zoon die na vijf dagen
overleed: te vroeg geboren, met hersen
letsel. Doordat haar huisarts hieraan to
taal geen aandacht heeft geschonken,
ernstige dingen heeft verzaakt en hier
voor geen excuses wilde aanbieden,
heeft ze dit voor het medisch tuchtcolle
ge gebracht. Dat heeft ze verloren.
 
In onze behandeling is er veel aandacht
voor het gesprek, voor de taal, vooral
voor datgene wat ze heeft kunnen op
schrijven. Haar lichaam, haar schoot,
voelt aangespannen en strak. Af en toe
merkt ze tot haar verwondering dat deze
ook anders kan aanvoelen. Ze glimlacht
dan en zegt verbaasd: ‘Dat dit ook moge
lijk is’. Het geeft haar een verstild, blij
gevoel.

 
Wanneer ze een familiebijeenkomst met
haar broers en zusters heeft gehad (ze is
op één na de jongste en kreeg in haar
beleving altijd al minder aandacht dan
de andere kinderen), is ze helemaal van
streek en ook weer verhard. Ze voelt zich
iedere keer weer bij ontmoetingen met
haar familie, gekwetst en miskend. Nie
mand spreekt ooit over haar twee over
leden kinderen. Als ze er zelf over begint,
reageert de omgeving steevast met: ‘Is
het nou nog niet over?’
 
Wat heeft dit alles zo moeilijk voor haar
gemaakt? ‘Ik kon tegen niemand iets
vertellen, want het is verboden door het
geloof.’ Zij en haar man zijn rooms-ka
tholiek opgevoed. Ze komen weinig
meer in de kerk, maar wat mag en wat
niet mag heeft diepe sporen achtergela
ten. Zij is over een grens gegaan en kan
daar met haar familie niet over praten.
Ze moet het in eenzaamheid met zich
meedragen.
 
Tot haar bezoek aan de psychiater en de
haptotherapeut. Ze kan zichzelf eindelijk
openbreken. Haar behandeling begint
met één keer in de week, later wordt dat
één keer per twee weken en de laatste
jaren één keer per maand. Tijdens de
sessies gaat het niet alleen om ‘op ver
haal te komen’ maar als totale vrouw
komt ze tot bloei. Haar scherpe uitspra
ken worden milder. Ze kan genieten van
de aanraking zonder dat er afweer op
treedt.    

Marlene Dumas, The first people, 1991, privé collectie. 
Gezien op de overzichtstentoonstelling van haar werk in het Stedelijk Museum in
Amsterdam, 2014.

 
Tegen het eind ervan begint ze te schrij
ven over haar leven. Er komt een prachtig
boek tot stand met de titel: Waar liefde
toe kan leiden.

 
Door de haptotherapeutische sessies
blijkt er voor haarzelf ordening in haar
belevenissen, in haar geschiedenis te
ontstaan. Ze kan het onderscheid maken
tussen wat belangrijk is en wat er minder
toe doet. Het boek geeft ze in eigen be
heer uit. Ze is er heel erg blij mee: ‘Nu kom
ik ermee naar buiten, na al die verstik
kende jaren.’
Ik krijg een exemplaar met de eervolle
opdracht: ‘Lieve Anneke, dit boekje is
voor jou! Wij passen bij elkaar. Dank voor
je luisterend oor. Na zeven jaar is deze
vrouw veranderd in een vriendelijke,
glimlachende vrouw die haar verzet en
verweer afgelegd en zo haar eigen le
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   zetten

Het maken van dit tijdschrift is
mensenwerk
Soms gaat er wel eens iets mis of schatten we iets niet goed in. Dat proberen we
natuurlijk recht te zetten.
In het vorige nummer schreven Ellen Maseland en Mans Kuijpers een artikel over
hun ervaringen in het verbredingstraject voor collega's met een WIH-achtergrond.
De redactie plaatste bij dit artikel een foto van het gebouw van het ITH en aanvul
lende informatie over dit traject. Deze toevoegingen zijn dus niet door de auteurs
geplaatst.

We willen iets

vensvrijheid gevonden heeft.
In haar verslag van nagenoeg onze laat
ste sessie staat het volgende:
Anneke leidde mij door bosjes, over
smalle paadjes. Ik werd geacht mijn ogen
te sluiten (zonnebril op) en op mijn ge
voel af te gaan. Natuurlijk raakte ik gere
geld van de weg maar mijn voeten von
den steeds weer de vaste grond, de
goede richting. Anneke hoefde mij wei
nig echt bij te sturen. Haar opmerking
tijdens het eindgesprek is nog steeds
heel belangrijk. ‘Je redt het wel, je zult
nog geregeld uit je balans raken maar je
hebt de kracht in je om zelfstandig deze
balans terug te vinden. Zeker ook met je
man.’ 
 
De behandeling kan nu stoppen
Ze is begonnen met een vrijwilligersbaan
bij de Nederlandse Vereniging voor Vrij
willige Euthanasie. Dat geeft haar een
gevoel van zelfvertrouwen, zegt ze.
 
Wat bindt deze verschillende werelden
over ‘waar liefde toe kan leiden’? De
draagkracht en de liefde.
In het eerste verhaal is er een draag

kracht uit liefde en vertrouwen aanwezig
bij de ouders van mijn vader om ook dit
kind in hun midden op te nemen. Dit in
tegenstelling tot wat we bij Kertész te
genkomen. Hij kan door alles wat hij
meegemaakt heeft in de vernietigings
kampen voor de Joodse mensen in
Duitsland, geen draagkracht meer op
brengen. Bovendien schrikt hij na terug
komst in Hongarije van een dreigend
vergeten door de mensen van alles wat
er gebeurd is. Om een kind geboren te
laten worden daarvoor heeft hij geen
liefde meer in zich. Daarin is hij diep
eerlijk. Misschien is dit wel een diepe
vorm van liefde, van respect voor het
echte leven.
 
Bij de ouders van de baby met het water
hoofdje en open ruggetje blijkt er nog wel
draagkracht en liefde te bestaan. ‘Waar
liefde toe kan leiden’ is de titel van haar
boek. Zij besluiten, zoals de moeder het
me vertelde, om samen uit liefde, na het
eerste kindje toch weer een kindje te
krijgen, in het volste (Gods?) vertrouwen
dat het dit keer wel gezond en wel zal
zijn.     
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Uitgeverij  Ten Have, 2014. 
ISBN 978 90 259 0311 4

Floor Kurstjens

Floor Kurstjens is erkend astrologe, haptonoom en kunstenares. Zij put haar inspiratie
uit de natuur, de dieren en de symboliek van oude culturen; een zoeken naar de oer
kiem van alles, naar de bron van verbinding. Floor heeft haar eigen praktijk in Venlo.
http://florentine.exto.nl
 
 
''Een geweldig inspirerend boek over de radicale kracht van empathie''
 
NIET: ik denk dat ik ben, MAAR: jij bent, dus ik ben. Dat is wat raakt in het boek van
Roman Krznaric, medeoprichter van de School of Life in Londen. Van hem verscheen
eerder De wonderbox (2013). De schrijver is vorig jaar nog geïnterviewd door Wim
Brands in VPRO boeken (19okt2014). Volgens Roman Krznaric kan Empathie een
revolutie ontketenen en is Empathie als collectieve kracht de oplossing van veel
onrecht en ellende. Van ‘introspectie’ naar ‘uitrospectie’, door in je verbeelding een
sprong te maken en de ander, die zo ver weg lijkt menselijk te maken; en dat is zeker
ook nog mogelijk in deze digitale tijd.
 
Dit boek bevat veel praktische aanwijzingen om je empathisch vermogen te verster
ken en te oefenen. Roman Krznaric geeft tips om praktijkervaring op te doen door
oprecht nieuwsgierig te zijn naar andere mensen, je masker af te zetten en jezelf te
verplaatsen in de ander, zorg te dragen voor een ander. Dit is precies waar het ook
in de haptonomie om gaat en daarom voelde dit boek voor mij heel vertrouwd.
 
Krznaric plaatst empathie als een centraal thema voor iedereen, waardoor je als
mens een meer betekenisvol leven kunt leiden met aandacht voor de ander.
Wat betekent het werkelijk om andere mensen humaan te behandelen? Het leven
van Oskar Schindler wordt door Krznaric als voorbeeld gepresenteerd. Hij verander
de van een egocentrische zakenman met nazisympathieën in een van de beroemdste
redders van Joodse mensenlevens tijdens de Holocaust.
 
Schindlers verhaal laat ons zien dat empathiseren begint met anderen in de ogen
kijken, hen een naam geven en hun individualiteit erkennen. Het houdt in dat we hun
menselijkheid onderkennen en ons los maken van stereotypes. 
 
Ook in deze tijd waarin Europa overspoeld wordt met vluchtelingen uit het Midden-

Voor u gelezen

Door Floor Kurstjens
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Oosten en Afrika, is het zaak onze vooroordelen los te laten en deze migranten als
individuen en medemensen te zien.
 
Kwetsbaar zijn is moedig en opent je creatieve vermogens. Krznaric vertelt over een
jonge vrouwelijke ontwerper in de USA, die ruim ’n jaar lang als een oud vrouwtje
rondliep om zelf te ervaren wat dat in het dagelijks leven betekende. Daarna ontwierp
ze huishoudelijke apparaten, die beter geschikt waren voor oude mensen en waarbij
rekening gehouden werd met hun beperkingen. Het deed me denken aan de ‘blinden
dag’ tijdens mijn haptonomie-opleiding bij Frans Veldman, waarbij we een hele dag
met een blinddoek rondliepen om te ervaren wat het betekent niet te kunnen zien,
al was er voor de veiligheid wel een begeleider aanwezig.
 
Je verplaatsen in de ander en proberen te voelen wat die andere mens voelt. We doen
dat van nature met de mensen van wie we houden, onze kinderen, partner, ouders,
familie en vrienden. Krznaric stimuleert ons om dat ook te doen ten opzichte van
vreemden: ga op zoek naar andere culturen om hun standpunten beter te begrijpen.
Ga het gesprek aan met buitenlanders, zowel op vakantie als in eigen land. Roman
geeft de volgende praktische tip: ‘Spreek met jezelf af dat je ten minste één keer in
de week iemand aanspreekt die je niet kent. Beoefen de gesprekskunst door te
luisteren, in plaats van te debatteren. Je moet vooral de moed hebben om persoon
lijke vragen te durven stellen, anders treed je nooit echt binnen in de belevingswereld
van de ander.’
 
Hoe beïnvloedt de digitale cultuur ons vermogen om te empathiseren? Het internet
kan afstand scheppen, maar je net zo goed heel dicht bij de ander brengen. Dat is je
eigen keuze. Welke sociale of politieke zaak ligt je na aan het hart, en welke veran
deringen kun je in je leven aanbrengen om je empathische verbondenheid met de
natuur te verdiepen?
 
Het boek stimuleert mij om over deze vragen na te denken en de kern ervan in mezelf
te voelen. Roman Krznaric heeft bovendien een online empathiebibliotheek ge
creëerd met boeken, artikelen, films en documentaires, die aanzetten tot empa
thisch denken en waaraan je een eigen bijdrage kunt toevoegen: www.romankrzna
ric.com/ empathyrevolution.
 
Dit boek is een serieuze oproep tot actie! Niet alleen inleven, maar er ook naar
handelen.
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Inspiratiebronnen

Onderwerpen die raken!
 

De Wand 
Marlen Houshofer 
 
 
Niet actueel, deze inspiratiebron, maar zo bijzonder, dat ik het toch hier wil noemen.
Het boek dateert uit 1968 en is geschreven door de Oostenrijkse schrijfster Marlen
Haushofer (1920-1970).
 
Een vrouw vertrekt met een nicht en partner, naar hun jachthuis in een bergdal. Daar
aangekomen besluit het echtpaar nog even naar het dorp te wandelen. De vrouw
blijft achter met de hond. Als ze de volgende ochtend wakker wordt is het echtpaar
nog niet terug. Ze besluit daarop zelf naar het dorp te lopen, maar stuit dan op een
onzichtbare wand, die haar afsluit van de onbeweeglijke wereld, die daarachter
heerst. Hoe ze dan moet overleven, met enkel haar dieren, de natuur en het huis,
beschrijft ze in haar dagboek, wat de tekst van het boek is.
 
Op zich klinkt dit misschien wat surrealistisch, maar door de beschrijving wordt het
zo menselijk, dat het boek tot in je vezels doordringt en blijft hangen in zijn thema’s
en vragen.
 
Dit boek is ook verfilmd door Julian Pölsler (2012)  Zeer de moeite waard, door de
prachtige beelden, met veel verstilling en vertraging. (AH)

Turbulentie
Annette Herfkens  
 
In dit boek beschrijft Annette Herfkens, hoe ze als enige een vliegtuigramp overleef
de, hoe ze acht dagen zichzelf in leven hield in de jungle, hoe ze het leven weer op
pakte, en alsnog, veertien jaar later, terugkeert naar de rampplek.
 
Een aangrijpend verhaal, dat leest als een roman, met in het tweede deel, meer
aandacht voor de proces van verwerking en bewustwording.
 
De foto’s maken het realistische beeld compleet. (AH)
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Onbepaald door het lot
Imre Kertész 
 
Drie romans in één boek:
Onbepaald door het lot; Het fiasco; Kaddisj voor een niet geboren kind.
Uitgegeven 2009 door De Bezige Bij.
 
Kertész is een Hongaar die in 1944 als 14 jarige Joodse jongen opgepakt wordt en in
verschillende Duitse kampen werkt. Hij beschrijft dit verhalend in ‘Onbepaald door
het lot’, een beetje afstandelijk, zonder emoties. In ‘Het fiasco’ beschrijft hij zijn te
rugkeer naar Hongarije. Auschwitz neemt hij mee en laat het nooit meer los. ‘We
leven om te weten en ons te herinneren’, schrijft hij. In het derde boek, ‘Kaddish voor
een niet geboren kind’, komt zijn hartstocht naar voren. Hij wordt verliefd en krijgt
een sensuele en diepwarme relatie met een door hem beminde Joodse vrouw.
Wanneer zij een kind van hun samen wil, verbreekt hij de relatie. Hij kan geen nieuw
leven helpen creëren. Hij werkt deze beslissing uit in prachtige lange zinnen.
 
Kaddisj is een Joods gebed dat na het overlijden geciteerd wordt, waarbij het niet
over de dood gaat, maar over de lof en de eerbied voor Jahweh (God). Dit derde boek
is al in 1993 vertaald in het Nederlands uitgegeven, maar de diepere betekenis ontdek
je pas nadat je de eerste twee boekdelen gelezen hebt. Jarenlang wordt hij in zijn
eigen land nauwelijks gelezen en om politieke redenen geboycot. Hij krijgt in 2002
de Nobelprijs voor de literatuur en wordt één van de belangrijkste en begaafdste
Europese schrijvers van dit moment genoemd. (AK)
 

Uitzending gemist.
 

TV, NPO2, ‘Dus ik ben/Brainwash’.
Aflevering 4, 20 sept. 2015: 
Damiaan Denys, met Jan Jaap Van der Wal.
.
Damiaan Denys is psychiater en hoogleraar, verbonden aan het AMC in Amsterdam
waar hij zich vooral bezig houdt met hersenregulatie door middel van elektroshock.
In deze uitzending vertelt hij op een boeiende manier het verhaal van zijn tocht in
een luchtballon, waarin hij na het opstijgen, onverwachts heel angstig wordt. Hij
krijgt ineens een angstig gevoel dat hij eruit moet springen. Hij kan er ook in blijven.
Het is een hevige emotie tussen gedwongen worden en weerstand bieden, tussen
slaaf en meester, in jezelf. Hierdoor ontdekt hij dat hij zeggenschap heeft over het
directe einde van zijn leven. Dat noemt hij de ultieme vrijheid. Zijn verhaal wordt zo
spannend verteld alsof je zelf in die ballon zit. (AK)  
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Agenda

27 oktober   De Ambachterij (kinesionomie)

10 november (start)   Zwangerschap in contact

17 november   Praten over seks

26 november   Proeverij: haptonomisch verplaatsen

10 december   Ambachterij (afstand/nabijheid)

28 en 29 januari 2016   Coachen en haptonomie

29 februari en 1 maart
2016

  Behandelplan                                                                          

21 en 22 maart 2016            Haptotherapie & Zwangerschap. Wat als de roze wolk
niet zo roze blijkt?

7 april 2016   De gulden middenweg (Eigenheid in de zorg)

21 april 2016   Ambachterij (1e en 2e deel Drieluik)

Mei 2016 (start)   Specialisatie Kinderhaptotherapie

26 oktober   OWS-3 Aanraking oefendag

30 oktober (start)   Vierdaagse verdieping in de haptonomie

6 november (start)   Tweedaagse nascholing 'Omgaan met kanker'

18 november   OWS-4 Casuïstiek en Supervisie

20 november (start)   Achtdaags Verbredingstraject voor afgestudeerden
WIH

28 november   Jubileumlezing 'een andere weg' door A.J. van Minnen

15 maart 2016 (start)   Driedaagse Werken met groepen

datum volgt   Lezing 'Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) door
Prof. dr. Agnes van Minnen

data n.n.b.   Haptonomische ouder- en relatiebegeleiding (diverse
modules)
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Scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie

Colofon
REDACTIE
Erik te Loo, Paulien Pinksterboer
Annemieke Harmens, Gerda Ponte,
Anneke Kempkes-Verweij, Astrid Mols
 
EINDREDACTIE
Petra  Steffens, Petra tekst&taal
eindredacteur@haptonomischcontact.nl
 
ABONNEMENTEN
secretaris@haptonomischcontact.nl
HC verschijnt ieder kwartaal
Jaarabonnement 29,50 euro
Opzeggingen vóór 1 november
 
ADVERTENTIES | SPONSORING
hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl
 
SLUITINGSDATA KOPIJ
1 november, uitgave december
1 januari, uitgave maart
 
Opmaak
Petra Steffens, Gerda Ponte
 
Omslagontwerp
Nicky Duin, Ontwerpbureau Nikitis
 
Omslagafbeelding
Schilderij 'Mensen'
Floor Kurstjens
 
Drukker:
Editoo B.V. te Arnhem
 
 
 
 
 
 
Het tijdschrift Haptonomisch Contact wil
een vrij en open  platform zijn voor heel
‘Haptonomisch Nederland’.
Alle geplaatste artikelen blijven te allen
tijde geheel onder verantwoordelijkheid
van de betreffende auteur(s).
 

STH - Water
 
Deze periode geen aanbod

Synergos

7 oktober   Waarnemen

17 en 30 november   Relatiebegeleiding

10 februari 2016   Belasten & Burn-out

7 maart 2016 (start)   Vierdaagse Kindercasuïstiek

8 en 24 maart 2016   Adem en emotie

12 en 26 april 2016   Intimiteit & seksualiteit

17 mei en 14 juni 2016   Trauma en herstel

Mei 2016 (start)   Zwangerschapsbegeleiding

Haptonomie Congrès
VIe Internationaal Haptonomie Congrès Parijs
19 en 20 maart 2016
Cité des Sciences Paris La Villette
http://evenements.haptonomie.org/en
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