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Grenzen aan de Haptonomie 

Qtto Huizinga 

Otto Huizinga 
studeerde in 1966 af 
voor fysiotherapie. 
Hij volgde van 1972 tot 
en met 1978 de opleiding 
haptonomie alfa en hela. 
Van 1987 tot en met 
1989 volgde hij een 
opleiding transpersoonlij
ke psychologie en holot
rope ademtherapie bij 
Stanislav Grof. Hij is 
werkzaam in individuele 
begeleidingen, groepsthe
rapie, scholing en su
pervisie in een eigen 
praktijk voor haptonomie 
en holonomische integra
tie te Enschede-

In 1971 ben ik bij Graf Durckheim, een Europees 
mysticus, op bezoek en die leidt me in in de ge
heimen van de ILeibtherapie'. Deze man raakt 
mij aan en zegt en laat me voelen dat mijn lijf iets 
anders is dan mijn lichaam. Voor mij als een 
nieuwbakken fysiotherapeut was dat revolutio
nair. Wel wist ik toen al dat er in Nederland ie
mand was die iets dergelijks zei: Frans Veldman. 
Beide mensen spraken ook van het wezenlijke in 
de mens dat door het lijf heen kon worden aan
geraakt of bevestigd. Graf Durckheim woonde in 
het Schwarzwald, acht uur rijden met de auto. 
Frans Veldman woonde in Nijmegen en dat was 
een uur en een kwartier rijden. De keus was dus 
duidelijk: een cursus haptonomie. 

Ik wàs enthousiasten ik bèn nog steeds voorstan
der van de haptonomie. In de zes jaar opleiding 
die volgden bleef er echter onbehagen bij me 

hangen. Het was allemaal wel goed, het bleef mij in mijn wezen toch 
vreemd. Haptonomie raakte mij niet in mijn wezen en daar had ik bij Graf 
Durckheim wel aan geroken. Ik kreeg de indruk dat in de haptonomie de 
mening geldig is dat het wezenlijke gelijk goed is. Anders gezegd dat 
iemand aanraken in zijn wezen hem tot een relationeel goed mens maakt. 
Maar het viel meookop dat er in de haptonomie geen nader onderzoek was 
over wat dat wezen dan wel is, wat het impliceert. 

Een ervaring die mij wezenlijk raakte was een auto-ongeval. Ik wist de hele 
dag al dat ik mijn auto total-loss zou rijden. Toen het gebeurde, was ik 
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begeleider ook van essentieel belang is door niet persoonlijk affectief 
participerend aanwezig te zijn. 

Mijn denkgang om deze contradictie nader te onderweken verloopt als 't 
volgt: 

o Ik beschrijf eerst twee ervaringen die in het gebied liggen die ik niet in de 
haptonomische werelden kan onderbrengen. 

o Daarna volgt er een onderzoekje naar de gehanteerde mensbeelden In de 
haptonomie en de transpersoonlijke psychologie. 

o Vervolgens beschrijf ikdedaarbij gehanteerde opvatting over bewustzijn 
en het belang bewust te zijn van het mensbeeld dat je hanteert. 

o Hierna geef ik een indruk hoe vanuit de transperoonlijke psychologie het 
individu gezien wordt en hoe Frans Veldman met het mensbeeld van de 
transpersoonlijke psychologie omgaat. 

o In de afsluiting stel ik de vraag of de haptonomie vanuit het persoonlijk 
mensbeeld terecht claimt voor de hele mens en de hele mens wezensont
hullend te zijn. 

Twee ervaringen 
In een Indiaas dorpje zit een slangebezweerder die een aantal genodigden 
zal laten zien dat hij met zijn slangebezweerders-fluit een gewoon stuk 
touw, dat in een mandje opgerold ligt, gelijk een cobra ult het mandje kan 
laten oprichten. Er zijn ongeveer vijftig gasten en de man begint met zijn 
bezweringsritueel en zie, na enige tijd begint het touw zich op te richten en 
staat enige tijd later gelijk een cobra overeind. Alle vijftig mensen zien het 
en kunnen beamen dat het waar is wat ze zien. 

Onder het publiek was echter een scepticus die met een verborgen camera 
een foto maakt. Op de foto was er niets van een recht opstaand touw geli jk 
een cobra te zien! 

Conclusie: zie je wel... dat is allemaal suggestie, allemaal bedrog. Je kunt 
echter ook opmerken dat er iets wonderlijks heeft plaatsgevonden: een 
mens slaagt er in de waarneming van de werkelijkheid en het waarheids· 
oordeel collectief, vijftig mensen, gelijktijdig te beïnvloeden, zodat er een 
consensus realiteit ontstond die objectief gezien niet meetbaar bleek. Voor 
deze vijftig mensen was de ervaring en waarneming echter werkelijk en 
waar. 
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vervloeide na enige tijd met mijn objectieve gegevenheid een man te zijn 
en gewoon in mijn bed te liggen. Er bleef echter de intense ervaring van 
warmte nabijheid en volheid die er tijdens de 'droom' was geweest. 

Net als in het verhaal met de slangebezweerder was dit een confrontatie 
met een ervaring die als werkelijk en waar wordt ervaren, maar die in de 
verifieerbare wereld niet bestaat, niet waar is en ook niet redelijk is. 

Deze ervaring is voor mij zeer belangrijk als directe identificatie van mijn 
persoon met de lijfelijke aanwezigheid en verwezenlijking in deze wereld. 
Tegelijkertijd gaat het om een ervaring die in de tussenmenselijke wereld 
niet kan worden getoetst. Er is geen verificatie mogelijk. Het valt niet in het 
affectieve nog in het effectieve idee over het menselijk zijn te ordenen. Hij 
valt wel onder de term 'niet gewone bewustzijnstoestand'. Een term die bij 
een denksysteem hoort dat uitgaat van een onafhankelijk dynamisch 
bewustzijn. 

Haptonomisch mensbeeld 
In de haptonomie worden twee existentiële posities van elkaar onderschei
den, die beide verenigd zijn in een existentieel mensbeeld. Het bewustzijn 
is een produkt van een fylogenetische ontwikkeling en het wezen van de 
mens, de essentie, ontwikkeld zich uit de res extensa. Dit leidt tot een 
opvatting over het bewustzijn als intentioneel bewustzijn, een personalis
tische opvatting over de werkelijkheid en een tussenmenselijkheid die zich 
moet ordenen in de redelijkheid. 

Affectieve - effectieve mens 
In de haptonomie wordt in wezen uitgegaan van twee te onderscheiden 
mensontwerpen. De affectieve mens, de mens die leeft en handelt vanuit 
de door het gevoel doorstraalde rede, en de effectieve mens, de mens die 
leeft en In de wereld staat op een doel gericht en door een doel bepaald in 
zijn leven en beleven. Het is kennelijk de effectieve zijnswijze die de 
ontwikkelingvan het affectieve remt (H238). 

Beide mensbeelden hebben gemeen dat ze uitgaan van de mens met een 
eenduidige identiteit. De mens die zich in eerste instantie identificeert met 
zijn lichamelijke aanwezigheid, die zich identificeert met zijn biologische 
existentie als oorsprong van zijn bestaan . De mens die zich ontwikkelt tot 
een zichzelf bewuste mens in een lang biologisch evolutieproces, ingebed 
in de fenomenale wereld en ontwikkeld uit de fenomenale wereld 
(H20S-207 en 211). De effectieve mens is aanwezig in een door een doel 
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Deze nadruk op het redelijke en het zich moeten uiten binnen de normen 
van het redelijke is een grens die in de transpersoonlijke psychologie wordt 
overschreden. Hier wordt juist actief gestimuleerd deze normen te over
schreiden. Het wezen, de essentie van de mens, wordt door de transper
soonlijke psychologie juist buiten de normen van de ratio gelokaliseerd. 
Wezensbevestiging impliceert in die zin het overschreiden van het redelij
ke en de acceptatie van het onvoorwaardelijke. Er is dus een verschil in 
opvatting over werkelijkheid in de haptonomie en hetwerkelijkheidsbeeld 
dat in de transpersoonlijke psychologie wordt gehanteerd. 

Haptonomieen werkelijkheid 
In de haptonomie wordt werkelijkheid, kennen en bewustzijn aan de 
verifieerbare wereld gebonden (HI02). Deze werkelijkheid Is subjectief 
geconstitueerd, door mijn subjectieve zinverlening, maar ze blijft vast 
verankerd in de meetbare wereld. Tegelijkertijd is deze werkelijkheid 
vastverbonden met de persoonlijke intentie en bewustzijn. De werkelijk
heid is kennelijk nooit indifferent; ze is altijd betekenisvol. Ik verleen die 
betekenis eraan, gestuurd door mijn intentie. De intentie, op zijn beurt, 
ontspruit weer aan het bewustzijn en de meetbare wereld (vgI.H90-92). 
Frans Veldman letterli jk: 

'De vitale intentionaliteit is een op het buiten gerichte naar buiten 
tredende beweging, is een gerichtheid op de wereld: een buiten zich 
tenderende actualiteit (H90). ( .. ) Het menselijk redelijke handelen 
fundeert zich geheel op deze intentionaliteit (H90). Intentioneel be
wustzijn is als waarnemend bewustzijn een zijn-bij-de-werkelijkheid. 
De werkelijkheid is mij gegeven in het object dat ik waarneem: de 
boom die ikzie etc. (H91): 

Werkelijkheid is vervat in de naar buiten gerichte intentionaliteit en dat is 
het bewustzijn niet. In het transpersoonlijke wordt de verbinding, de brug, 
tussen werkelijkheid en bewustzijn als volgt verwoord: op een bepaald 
niveau van ervaren is er geen verschil tussen bewustzijn en materie. Dit 
principe van het non-dualisme wordt in het haptonomishe standpunt 
kennelijk niet mogelijk geacht. 

Wat in de haptonomische opvatting opvalt is: 

1. Het belang van het individu als constituërende kracht van de werke
lijkheid, waarbij nauwelijks of geen plaats is voor een 'gegeven' zoals 
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zoals in de haptonomie cq. humanistische opvatting, of is het een min of 
meer toevallig produkt van een veel groter en omvattend, en in zijn ver
schijningsvorm multipel, collectief bewustzijn? Erich Neumann, een 
leerlingen collega van c.G. Jung, zegt hierover het volgende: 

' In de ontwikkeling moet in plaats van het individuele ik en zijn 
bewustzijn uitgegaan worden van de collectieve psyche van de groep, 
in haar is al het bewuste van het ik verworteld, waarbij het onbewuste 
de oorspronkelijke, normale grondsituatIe is; de bewustzijnstoestand 
daarentegen het late, minder voorkomende en minder volledig bereikt 
is alsdat waarmee de moderne mens zich graag gevleid zou zien.' 
(Neumann; Flscher 42042) 

De geïndividualiseerde bewustzijnsmens van onze tijd is een late mens, 
wiens structuur zich opbouwt op de voor-individuele mensheidsvormen, 
waaruit zich langzamerhand het individuele bewustzijn heeft vrijgemaakt 
(Ursprungsgeschichte 10). Vergelijk dit met de uitspraak van Frans Veld
man: 

'Vanuit een deels 'collectief', onbewuste - dat in een, door fylogenetI
sche en ontogenetische historie bepaalde, genencodering ligt veran
kerd - worden alsdus Individueel-betekende bestaansmogelijkheden 
tot gelding gebracht. Gaandeweg vormde zich op die basis een «ratio» 
als rationeel denkend, overwegend en afwegend - kennend, ordenend 
en sturend-intentioneel- bewustzijn.' (H211) 

Volgens Veldman is bewustzijn dus biologisch bepaald en is het in zijn ui
tingsvorm intentioneel. Dit staat in tegenstelling met de mogelijkheid die 
S. Grof als waarschijnlljk ziet, namelijk dat bewustzijn iets kan zijn dat 
onafhankelijk van de fylogenetische en ontogenetische ontwikkeling kan 
bestaan. 

Transpersoonlijk bewwtzijn 
Kenmerkend voor de transpersoonlijke psychologie zoals die door Stani
slav Grof wordt beschreven, is de positieve waardering van de niet gewone 
bewustzijnstoestand. In de niet gewone bewustzijnstoestand wordt het 
werkelijkheidsbeleven van de persoon buiten de situationele en intentio
nele gebondenheid gebracht. Een toestand die in de humanistische stro
mingen, waar de haptonomie mijns inziens onder valt, wordt aangeduid 
met ontwerkelijking en vervreemding. Dit betekent dat in de transpersoon-
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zijn tussen het holotrope en het hylotrope aspect van het menselijk 
bewustzijn. De brug is echter niet de rivier, de rivier die in de trans persoon
lijke psychologie het holotrope heet. 

Vanuit de transpersonale psychologie gedacht, kun je de noodzaak vast te 
moeten houden aan het tegenover-zijn zien als een weigering de over
drachtsrealiteit van ontmoeting en bevestiging bewust te worden. Deze 
weigering onderhoudt de illusie van de autonome en vrij beslissende mens 
en maakt het geloofwaardig dat het wezen van de mens en de verwezenlij
king van de persoon zich afspelen in de gebieden van het redelijke en het 
verstaanbare. 

De ervaring van het holotrope bewustzijn gaat gepaard met de acceptatie 
van het verlies of tenminste de sterke relativering van eigenheid. De 
kwaliteit en inhoud van de ervaringen kunnen duidelijk in het irrationele 
en onredelijke vallen. De ervaringen zijn niet binnen de zeggenschap van 
het individu te plaatsen. Ze vallen daarmee buiten de directe verantwoor
delijkheid van het individu!). 

Om op Veldmans interpretatie van Goya's uitspraak terug te komen: hij 
brengt de irrationele werelden die In Goya's uitspraak worden aangeduid 
onmiddelijk in verband met de verrationaliserende werelden en die 
moeten dus kennelijk worden veroordeeld. Die visie kan vanuit de trans
persoonlijke psychologie niet worden gevolgd. Het ontwaken van de 
demonen zou voor de persoon ook de entree kunnen zi jn zich bewust te 
worden van de numineuze kwaliteiten2) van het wezenlijke in de mens. 
De demonische werelden zijn in de transpersoonlijke visie ervaringsvelden 
die als oorspronkelijke gegevenheden in het collectieve onderbewuste 
aanwezig zijn en niet door de verrationaliserende tendensen worden 
geproduceerd. De confrontatie met het demonische is zo gezien juist een 

1) De ervaringen kan het individu retrospectief wel tot zichzelf ordenen, 
of intuïtief tijdens de ervaring tot zichzelf ordenen, maar de verant
woordelijkheid kun je niet aan het individu geven aangezien het om 
ervaringen gaat die het werkelijkheidsbesef van het individu omvat
ten. 

2) NurnJneus komt van het woord nurnen. Rudolf Otto zegt over het woord 
nurnen: Dit is de ervaring van het heilige minus de zedelijke en morele asp
ceten die er gewoonlijk aan de ervaring van het heilige verbonden worden. 
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creëerde de centrering van het bestaan elders te zoeken . De mens was na 
Copernicus als het ware vrij zwevend in de kosmos terecht gekomen. 

Descartes vulde dit vacuüm op met zijn uitspraak: 'cogito ergo sum'. 
Descartes was hiermee de eerste die de identiteit bij de individuele mens 
legde, die de enige zekerheid die een mens kon hebben in de capaciteit van 
het individu legde. Descartes was de mens die op het historisch juiste 
ogenblik de aanstoot gaf tot de scheiding tussen het individuele bewustzijn 
en het collectieve bewustzijn. De scheiding waardoor de mens tegenover 
het goddelijke monopolie een krediet kreeg voor zijn mogelijkheid zelf zijn 
bestaan te bepalen. De zekerheid werd voor het eerst uitsluitend in de mens 
gelegd in plaats van in het collectief, de goden, god, de rituelen enzovoort. 

Door deze ontwikkeling moesten alle ervaringen eerst alleen aan dat ene 
individu worden toegeschreven, zoals dat onder anderen in de psychologie 
van Freud blijkt. Freud heeft wel het onderbewuste ontdekt, het gebied dat 
niet door het Individu wordt gekend. Dit onderbewuste van Freud was 
gevuld met beelden en neigingen die hun oorsprong vonden in de geschie
denis van dat ene individu, en met name de ervaringen die deze persoon na 
zijn geboorte had meegemaakt. Het had niets te doen metervaringsstructu
ren van voor de geboorte of met een collectieve onderbewuste structuur. 

Deze beperking - dat het onbewuste alleen wordt gevuld door ervaringen 
van na de geboorte - was misschien nodig om de subjectief persoonlijke 
oorsprong geloofwaardig te maken, maar heeft een heel pikant tintje: dat 
bij de biologische geboorte iemands schedelbeenderen lichtelijk worden 
verschoven omdat zi jn of haar hoofd door een iets te nauwe opening moet, 
zou geen effect hebben op de ervaring van de persoon in het latere levenI). 
Het al dan niet aangeboden krijgen van een tepel in de juiste kwaliteit 
(Sullivan) of op de juiste manier worden vastgehouden (Veldman) is echter 
blijkbaar van bepalend belang is voor de verdere ervaringen van de per
soon. Hiermee wil ik het belang van een goede aankomst niet bagatellise
ren, maar wel in een perspectiefplaatsen. 

1) Deze uitspraak klopt niet helemaal. In 1920 heeft Freud zich uitgela
ten dat de grootste angst van de mens zijn oorsprong vindt in de 
ervaring van de geboorte. Dit heeft zijn theorie vorming echter verder 
niet beinvloed. 
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aanraking, de bewegingen van nadering en verwijdering, geboorte en 
dood. Vanuit de archetypische werelden is dat ook zo, maar vanuit de 
humane geboorte en hechtingswerelden is dat kennelijk moeilijker te ont
dekken. 

De slotvraag en impliciete aanbeveling is of de haptonomie met zijn 
pretentie er te zi jn voor de hele mensheid (H290) en heel de mens, niet 
nader moet gaan afbakenen welke groep mensen er met de hele mensheid 
wordt bedoeld. Welke ervaringswerelden worden bevestigd en welke 
ervaringswerelden worden uitgesloten, zoals de transpersoonlljke erva
ringen, gekenmerkt door hun irrationeel en irreëel karakter, lijken te 
worden uitgesloten. Of is het mogelijk vanuit de haptonomie het mens- en 
ervaringsbeeld uit te breiden? 

Gebruikte literatuur. 
H~Haptonomie, Frans Veldman; Lemniscaat. 
Ursprungsgeschichte des Bewu~tseins, Erich Neumann; Fischer Verlag. 
Verzamelde werken, Freud. 
Geboorte, Dood, Transcendentie, Stanislav Grof; Lemniscaat. 
Historical Atlas ofWorld Mythology,}oseph Campbell; Harper and Row. 
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30 januari a.s. is er weer de traditionele nieuwjaarsborrel, 
voorafgaand aan de eerste conferentie avond. 

PLAATS 
Baroniezaai van Restaurant HoogBrabant in 

HoogCatharijne te Utrecht 

TIJD 
19.00 - 20.00 uur 

KOMT U OOK??? 
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mee met heilgymnastiek en zo werd ik 
snel llichaamsbewust' waar ikzelf geen 
weet van had. Voor mij was het gewoon 
spelen en ontdekken wat je allemaal 
kunt. In het spel was ik vrij en kon ikzijn 
wie ik wilde, zonder dat een ander voor 
mij bepaalde hoe het moest, wat ik 
mocht ofwat goed was. Ik leefde mij uit 
in alle figuren die mij aanspraken, zoals 
de mooie en de lelijke, de goede en de 
slechte, de rijke en de arme. Op die ma· 
nier had Ik niet alleen een uitlaatklep 
voor mijn emoties, maar leerde ik ook 
onrechtvaardige situaties beter te accep
teren. 

Juist doordat het spel een begin en eind 
heeft, bood het veiligheid en een be
grenzing, die ik in het leven-zelf niet al
tijd vond. De structuur van het spel, 
waar je met elkaar de regels bepaalt, gaf 
meer zekerheid dan in het dagelijks 
leven het geval was. Je kon elkaar im· 
mers vertrouwen en moeilijke situaties 
liepen bijna altijd goed af .... en ze leef
den nog lang en gelukkig. 

In de loop der jaren ondernam ik allerlei 
pogingen om ook in andere gebieden 
succes te hebben. Maar leren en spelen 
bleek niet alti jd samen te gaan en leven 
deed je niet voor je eigen plezier, zei 

In het begin was het spel 
en het spel groeide uit ERNST 
en het SPEL was ERNST 

Omdat mensen van SPEL kon
den leren 
en leven SPEL was 
werd het SPEL voor ernstig 
aangezien 
èn voor vol 
levensvervullend was het SPEl 
en nam het leven in beslag 

Maar de mens was niet tevreden 
Hij ging op een afstand staan 
en vond 
dat S PEL en ERN ST 
niet hetzelfde konden zijn 
en ERNST noemde hij de dingen 
die belangrijk zijn 
en waar het op aankomt 
SPEL noemde hij wat overbodig 
is 
en wat slechts nadien kon ge
beuren 
ERNST gaat voor 
en kansen gaan verloren 

Uit: 'Spelend werken aan be
vrijding, 'een uitgave van de 
cultuurdienst. 

men. Aangezien Ik er graag bij wilde horen, diende ik 'het nut van alge· 
meen' en deed mijn best om daarin dan maarte slagen. 

Het was in de tijd van de schoolfeestjes en de eerste liefdes. Ik was 15 en 
voelde mij, na een paar moeilijke leerjaren, weer in evenwicht met mijn 
omgeving. Op dat moment kwam het bericht dat wij zouden gaan verhui
zen naar een andere plaats. Dat ik hierdoor ineens de draad van mijn leven 
zou loslaten en kwijtraken - mijn vrienden en mij geliefd te weten - drong 
op dat moment niet tot mij door. Alleen en op mijzelf aangewezen - mijn 
ouders bleven nog een tijdje in het oude huis wonen - moest ik vanuit het 
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processen en maatschappelijke belangen en vocht mee om onze idealen te 
verwezenlijken. (Wat ook grotendeels lukte.) 

Alleen, waar drama is, daar is conflict. En conflict betekende bijna altijd een 
confrontatie met mijn eigen kwetsbaarheid. Kwetsbaar zijn betekende 
laten zien dat je iets niet kunt en onmachtig bent. Steeds weer waren er 
situaties waarin Ik mij liet raken, net zolang totdat ik er niet meer tegen 
opgewassen was en het aan mijzelf moest toegeven. 'Dan hoor je niet meer 
op deze school' sprak een lerares op het moment dat ik zei dat ik het niet 
meer wist. Een paar jaar geleden droomde ik over haar en werd wakker met 
de zin: 'het was niet je vijand, het was je bondgenoot: Maar dat was lang 
nadat er gebeurde waar ik toen bang voor was, dat men mij liet vallen. 
Zonder vaste grond, hield ik me een tijdje vast aan de gemeenschapszin, 
maar toen die ook wegviel, omdat iedereen voor zichzelf moest opkomen, 
zakte ik langzaam weg in het moeras. 

'Dat wat nog geen naam heeft, kent geen taal. Dat wat niet kan spreken, 
heeftgeen rechtop een eigen bestaan' 

En zij die niet vecht voor haar toekomst, zal nooit een plaatsje veroveren op 
de arbeidsmarkt en haar waarde kunnen toetsen aan anderen. Dus bleef er 
niets anders over dan mij neer te leggen bij mijn verlies ..... opgeven waar ik 
niet aan kon voldoen. Dat was uiteindelijk mijn redding en gaf me de ruim
te om verder te leren, op zoek naar erkenning. 

De praktijk 
In 1970 behaalde Ik mijn diploma en was hiermee bevoegd docent. Zoeken 
naar een baan was niet nodig, aangezien elk type onderwijs dramatische 
expressie wel in zijn vakkenpakket wilde hebben. Mijn eigen kwaliteiten 
zouden weer naar boven komen toen ik als bewegingsdocent op Middeloo 
(opleiding voor kreatieve therapie, te Amersfoort) had gesolliciteerd. 
Eindelijk zou ik kunnen uitwerken waar allang mijn aandacht naar uitging 
en watde invulling van mijn eigen vak zou worden: nonverbalecommuni
catie, vertrouwensoefeningen en interactietrainingen, werken met li
chaam, adem en stem , bewegen op muziek, dans en spel. Kortom alles 
waarmee i kzelf in de jaren vertrouwd was geworden. 

Dit toe te passen als hulp voor het beroep van therapeut, als aanvulling op 
de 'middelen ' waarmee werd gewerkt (drama, handenarbeid, muziek) en 
als zelfstandig leervak en activiteit ter ondersteuning van de zelfontplooi
ing, bleek een enorme ervaring waarmee de basis werd gelegd voor mijn 
laterewerkvorm. 
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De terugkeer naar het Ik 
Terwi jl mijn boot waarop ik woonde een nieuw verfje kreeg en ik vond dat 
ik daar zelf ook aan toe was, las ik een foldertje over T'ai-Chi. In die zomer 
deed ik mee aan een cursus en beleefde twee weken lang mijn eigen lijf, 
alsof ik alles voor het eerst voelde. Ik had mijzelf nog nooit van binnenuit 
waargenomen; mijn eigen kracht, soepelheid en zachtheid, Ikzelf, met een 
eigen kern en de vrije ruimte om mij heen .... 'En ik draaide om de aarde en 
met de aarde mee, waarvan ikzelf het middelpunt was: schreef Ik In een 
schriftje. Want zo had het gevoeld. Een evenwicht waarin elke beweging 
overgaat in een vloeiend geheel van constante verandering. Zo kon ik de 
wereld weer aan. 

Haptonomie 
Na dit eerste begin zette ik de volgende stap. In oktober begon ik metde alfa 
opleiding Haptonomie. Drie jaar ervoor had ik kennisgemaakt met iemand 
die net vader was geworden. De manier waarop hij over de geboorte en 
zwangerschap vertelde, maakte dat ik me heel betrokken voelde_ Het 
woordje Haptonomie viel en ik was verkocht. Zonder verdere informatie 
wist ik dat ik hiernaar had gezocht. Dat het nog een paar jaar zou duren 
voordat ik aan de opleiding kon deelnemen, bracht mij niet in het minst 
aan het twijfelen. Deze opleiding zou mij geven wat ik nodig had. 

Het was het laatste jaar van de opleiding met Frans Veldman. Aan het slot 
van zijn deelname presenteerde hij het derde deel van het drieluik, de 
aanraking van de buik. Op dat moment had ik gewacht, waardoor ik 
degene was bij wie hij dit ging demonstreren . Had ik eerder het gevoel 
gehad dat ik mij moest beschermen en terug moest nemen als ik mij voor 
een demonstratie beschikbaar had gesteld om aangeraakt te worden, nu 
zou h et anders zijn. Niet meer vanuit de verdeeldheid en het afgescheiden 
zijn geraakt worden, maar vanuit de verbondenheid bevestigd worden en 
aangesproken worden op mijn hele zijn. En het was zoals ik was. In de 
ontmoeting kon ikopen blijven naar de ruimte, de anderen en naar mijzelf. 
Mijn buik was van mij en ik was van mijzelf: aangeraakt. Of zoals Frans 
placht te zeggen: deelnemen, deelhebben , deel-zijn. 

Omgaan met kwetsbaarheid 
Je tonen in je kracht, je tonen in je zwakte. 

Dat kwetsbaarheid een confrontatie betekende, was mij in mijn leven al 
snel duidelijk_ Dat dat meestal gepaard gaat met pijn, angst en onmacht, 
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Zijn vanuit eigen basis 
Wat ik vooral door ha ptonomie geleerd heb, is uit te gaan van mijzelf. Door 
me te laten kennen aan de buitenwereld en mij te tonen in mijn kwetsbaar
heid, kan een ander naar mij toekomen wals hij of zij dat wil, doet en kan. 
Deze acceptatie was het aanvaarden van de wederkerigheid in doen en 
laten en bracht herkenning van een nieuw levensgevoel waardoor ik wu 
leren ontvangen wat een ander mij geeft. 

Hiermee zou een nieuwe fase in mijn leven aanbreken waarin ik het verle
den achter me liet door los te laten wat geweest was, om ruimte te scheppen 
voor wat komen wu. 

In de weg naar buiten heb ik mijzelfontmoet 
In de weg naar binnen zal ikjouontvangen. 

Maar weer sloeg ik over wat er nu was: mijzelf en het heden, of de situatie 
waarin ik mij op dat moment bevond. 

Eenzaamheid 
Het einde van de Haptonomie opleiding betekende tevens het einde van 
mijn oude ik. Daadwerkelijk nam ik van alles afscheid waaraan ik gebon
den was geweest, maar wat nooit deel van mij was geworden of waarin ik 
me nooit had herkend. Op zoek naar een eigen pad, op zoek naar mijn wor
tels. 

Het was niet het niets meer over hebben, maar het niets meer zijn, wat mij 
letterlijk op een avond overviel. Een grijze 'wolk van niet-weten' was de 
chaos in mijn hoofd ontstegen en liet mijn lichaam achter zonder mij . 

Ik was niets anders meer dan een leegte wnder vorm of richting, zonder 
functie of doel. In paniek belde ik Willem Pollmann, die alleen maar zei: 
IGisteren was ik op een bijeenkomst van Krisnamurti; hij had het over 
vrijheid.' Dat was het! Het Niets is het Alles, ging er door mijn hoofd; 
vrijheid wordt chaos , als je het contact verliest. De ruimte om mij heen was 
w eindeloos geworden dat ik mijzelf erin was kwijtgeraakt. Ik hoefde mij er 
alleen maar weer mee te verbinden. Zo kwam ik terug en tot besef dat er 
buiten mij en mijn lichaam niets is waaraan ik mij kan vasthouden, maar 
dat er ook niets is wat mij tegenhoudt. Ik was vrij: een punt om vanuit te 
gaan en een nieuwe richting in te slaan. 
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uitgaan van waardigheid die stoelt op respect voor het eigen~zijn, wat ieder 
vanuit zijn/haar persoonlijke kwaliteiten inbrengt. 

Toch was het ook deze omgeving, waar mensen bij elkaar betrokken waren 
en men elkaar emotioneel steunde; waar mensen elkaar stimuleerden en 
aanspoorden om vol te houden. (Hebben we elkaar niet allemaal nodig?) 
Men was die men was, echt, in het rollenspel dat leven heet. En dat liet men 
merken ook. 

Voor het eerst begon pijn en verdriet van anderen door te dringen in mijn 
wezen en liet ik mij in mijn hart raken. Jarenlang had ik dit trachten te 
ontwijken. Hiervoor openstaan betekende ook dat mijn houding naar 
mijzelf veranderde en dat ook mijn gevoelens boven kwamen. Dit toe te 
laten bracht eerst dezelfde pijn en verdriet teweeg. Later wu het weliswaar 
overgaan in gevoelens van vreugde en vriendschap, maar nu werd het tijd 
om mijn leven eens onder de loep te nemen. 

Varen onder eigen vlag 
Van Nijmegen verhuisde ik naar Hoorn. In 1985 ontstond daar het Insti
tuut voor Bewegingsexpressie, van waaruit ik activiteiten organiseerde, 
waarin haptonomie een centrale plaats inneemt. 

In een eigen praktijk ben ik nu werkzaam als creatief therapeute. In mijn 
persoonlijk en maatschappelijk leven gaan zich mijn persoonlijkheid en 
mijn functie als therapeute steeds meer samenvoegen. 

Het is alsofik na een lange tijd varen op zee, nu vaste grond onder de voeten 
heb gekregen. neze levensreis bleek uiteindelijk een ontwikkelingsfase 
naar Innerlijk Evenwicht. nat is ook wat haptonomie voor mij geworden is: 
het inzicht in een ontwikkelingsweg, waarin het lichaamsbewustzijn, het 
levensgevoel en het 'aangeraakt~zijn' centraal staan. 

Een opzet voor een nieuw programma van mijn activiteiten ligt klaar om 
uitgewerktte worden. Met als inhoud: 

Beweging: Ruimte en Ontmoeting 
de weg naar bui ten 

• Een samenspel van vrijheid en grenzen, van afstand en nabijheid, van 
contact en verbinding. 

Haptonomie: Gevoel en Ervaring 
de weg naar binnen 
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Sociale intimidatie 

Mia F.W.van Luttervelt 

'Ik wil mij aan de waarheid houden. 
Ik wil mij voorgeen ongerechtigheid buigen. 
Ik wil vrij zijn van vrees. 
Ik wil geen geweld gebruiken. 
Ik wil yangoeden wille zijn tegenover iedereen. 

dagelijks gebed van Mahätmä Gandhi I) 

Er is veel gezegd en geschreven over lichamelijke mishandeling, sexueel 
misbruik en emotionele verwaarlozing. Dat geldt eveneens voor het grote 
sociale en structurele geweld van oorlogshandelingen, gijzelingen, de 
kwestie van de minderheden en de mensenrechten, en de discriminatie op 
grond van religie, levensbeschouwing, politieke keuze, ras, geslacht en 
sexuele gerichtheid, om van het stille geweld tegen sociaal zwakkeren als 
kinderen, bejaarden, armen, gekken, zieken en gehandicapten nog maar te 
zwijgen. Daarover gaat dit artikel niet. 

Waar ik iets over wil zeggen is het kleine sociale geweld waar wij allen, van 
zeer jong tot zeer oud, dagelijks mee te maken (kunnen) krijgen . Ik bedoel 
dan het kind dat op school gepest wordt; de collega die op het werk totaal 
geïsoleerd en geïntimideerd wordt; de student die uit de groep wordt 
gegooid; de dienstplichtige die door zijn slapies zogenaamd tot 'man' 
wordt gemaakt; het kind over wiens hoofd de conflicten van de ouders 
worden uitgevochten; de bejaarde die wordt opgeborgen in een tehuis 
omdat de kinderen dat zo hebben beslist; de patiënt die zich een hoop 
betutteling moet laten welgevallen omdat hij anders geen hulp krijgt; de 
bijstandsmoeder die onder politiebescherming moet verhuizen omdat de 
woede van de buurt zich om duistere redenen tegen haar keerti etc. De rij 
kan met talloze voorbeelden worden aangevuld. De ernst is zelden zo 
groot, dat het tot een rechtszaak komt, maar de (emotionele) schade is vaak 

Haptonomisch Contact ze jaargang 1991, no. 4 29 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



daders niet eens meer aanwezig te zijn. 'Het patroon van elkaar 
tegensprekende bevelen,' zegt Bateson, 'kan zelfs door hallucinatori
sche stemmen worden overgenomen.' (Hetgeen ook inderdaad nogal 
eens optreedt bij mensen met dergelijke ervaringen. Ze zullen zich 
altijd schuldig voelen en ze zullen nooit weten wat ze moeten doen.) 

5. Toch is double-bind niet zomaar een 'vervloekt als je het doet, ver· 
vloekt als je het niet doet'-situatie. Op zich kan een 'no-win' situatie 
iemand niet krankzinnig maken. 'Het essentiële element is dat 
iemand "er niet uit kan,' of niet In staat is de tegenstrijdigheid aan te 
wijzen.' 

Voor mensen, slachtoffers èn daders, die in een dergelijk systeem gevangen 
zitten 'zijn de dingen nooit precies wat ze lijken te zijn.' Er is altijd sprake 
van 'dubbele boodschappen' en een 'dubbele ontvangst.' 

'Wat gebeurt er met iemand die - als slachtoffer - in een dergelijke situatie 
gevangen zit? Deze persoon zal zijn gevoelens moeten falsifiëren, en er zich 
tegelijk van overtuigen dat hij geen been heeft om op te staan, wil hij de 
relatie met de andere betrokkenen kunnen volhouden.' Hoe komt iemand 
dan toch uit de double·bind? Volgens Bateson liggen de ontsnappingsmo
gelijkheden vaak op het gebied van de creativiteit: gekte, humor, kunst en 
poëzie. Bateson citeert ook een zen-koan als voorbeeld, waarbij de meester 
zijn stok boven de leerling houdt en hem toeschreeuwt: 

'Als je zegt dat deze stokecht is, sla ik je. Als je zegt dat hij niet echt is, sla ik 
je. Als je niets zegt, sla ik je.' 

De oplossing kan zijn, dat de leerling de stok vastpakt en hem in tweeën 
breekt. De leerling is dan door de double-bind heengebroken. Hij is trans
contextueel geworden, d.w.Z. opgestegen naar een nieuw bewustzijnsni
veau waar de vroegere onoplosbare tegenstrijdigheden zich niet voordoen: 
'Dat ik me dààr nou allemaal zo druk om heb gemaakt.' Tja, als je een 
probleem hebtopgelostis het allemaal zo moeilijk niet meer, maar voor het 
zover is ... 

Soms duurt het jaren voordat in situaties van sociale intimidatie en geweld 
het topje van de ijsberg boven komt, soms ontstaat er een plotselinge 
escalatie: of de situatie wordt te erg, of het duurt te lang, of de onderliggen
de partij vindt eindelijk de moed om in opstand te komen en te ontsnap
pen, al of niet met hulp van anderen; zelden houdt het gewoon vanzelf op. 
Volgens sommigen3), met name in oosterse levensbeschouwingen, bestaat 
het gehele leven uit dergelijke dubbele· bindingen gezien de totale onder· 
linge verbondenheid van alles en iedereen. Na de Golfoorlog en de ineen· 
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dezelfde leefruimte, onze voeten lopen op dezelfde aarde, wij ademen 
dezelfde lucht, terwijl wij zo verschillend zijn in wat we kunnen, in wat we 
willen en in wat we doen. De verscheidenheid in vermogens en behoeften 
brengt ons in een situatie van wederzijdse afhankelijkheid, het basisgege
ven van de menselijke toestand, la condition humaine. 'Deze interdepen
dentie maakt het nodig dat mensen hun handelen op elkaar afstem
men ... Maar niet alle mensen willen hetzelfde. Dat is geen probleem wlang 
ik wnder hulp van anderen en zonder anderen overlast te berokkenen 
mijn plannen kan uitvoeren ... Maar wanneer de uitvoering van mijn 
wensen de actieve coöperatie van anderen vergt, of wanneer de uitvoering 
van mijn wensen het anderen onmogeli jk maakt dat zij hun plannen 
uitvoeren, dan kan het feit, dat niet allen hetzelfde willen een groot pro
bleem worden: Dan ontstaan conflicten en ruzies die horen bij de weder
zijdse afhankelijkheid. 'Coöperatie en con'fIiet zijn twee kanten van 
dezelfde zaak: Mensen hebben gelijke belangen voorzover zij beiden 
profijt hebben van de samenwerking; ze hebben strijdige belangen voorzo
ver ze verschillende doelen nastreven. 'In een dergelijke situatie zijn 
principes nodig om de verschillende claims tegen elkaar te kunnen afwe
gen, zodat bij alle verscheidenheid een vreedzame oplossing van conflicten 
mogelijk is. Lukt het niet dergelijke principes te vinden dan wordt de 
coöperatie zelf en daarmee het gemeenschappelijk belang bedreigd: In 
navolging van de engelse filosoof Hume spreken wij dan van de circum
stances of iustice, de omstandigheden van rechtvaardigheid. Dit zijn de 
objectieve en subjectieve omstandigheden van de menselijke situatie die 
de samenwerking wwel gewenst maken als bedreigen. Tot de objectieve 
omstandigheden behoren zaken als schaarste, kwetsbaarheid, (on)gelijk
heid, beperkte naastenliefde, beperkt inzicht en beperkte wilskracht. 
'Niemand is in zijn eentje w sterk dat hij het gedurende langere tijde tegen 
vele anderen kan opnemen: Justice, rechtvaardigheid omvat dan die 
fundamentele regels zonder welke een samenleving het niet kan stellen. 
Maar recht hebben is nog iets anders dan recht krijgen .. . 

Van belang hierbij is de volgende stelling over collectief handelen"): Ratio
nele individuen die geïnteresseerd zijn in hun eigen belang, zullen niet tot 
handelen overgaan om hun groepsbelang te realiseren, tenzij 

- het aantal individuen in een groep klein is, 
- er dwang wordt uitgoefend, of 
- andere middelen worden gebruikt om individuen ertoe te brengen in 

hun gemeenschappelijk belang te handelen. 
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Om te kunnen weerstaan aan intimidatie en sociaal geweld is een sterk 
karakter nodig bestaande uit een zekere intelligentie, mentale kracht, 
morele moed en (zelf)vertrouwen. Hoevelen hebben in een sociaal be
schermd mileu met een minimum aan levensvoorwaarden een dergelijk 
sterk karakter en een zekere autonomie kunnen verwerven? En hoeveel 
wilskracht en incasseringsvermogen is daar voor nodig? En hoevelen 
worden dan niet eveneens 'vals,' omdat ze uitsluitend hebben geleerd 'vals' 
te spelen? Hoe idealistisch, gereduceerd en elitair is het haptonomisch 
mensbeeld? Is het een irreëel wensbeeld? 

In het haptonomisch mensbeeld is het element van de goede wil zo implI
ciet, dat het nagenoeg lijkt te ontbreken. Er wordt zo vanzelfsprekend 
aangenomen, dat mensen van goeden wille zijn, dat het nauwelijks hou
vast biedt in situaties waarin daaraan het een en ander lijkt te mankeren. 
Haptonomie lijkt te gaan over voelen, en niet over willen en handelen. 
Soms, als mensen het met elkaar oneens zijn, klinkt het verwijt: 'dat voel je 
niet goed: Maar mensen voelen gewoon wat ze voelen, en volkomen 
zuiver voelend zijn we geen van allen, getuige ook de rijkdom aan onopge
loste en smeulende conflicten onder haptonomen. Mensen voelen iets 
anders omdat ze iets anders willen, en mensen willen iets anders omdat ze 
iets anders voelen. Onze attitudes bepalen de kwaliteit van onze waarne
ming. In de haptonomie staan de persoon en de persoonlijke ontmoeting 
centraal. Het lijkt mij wenselijk het veld van onderzoek uit te breiden naar 
de transpersoonlijke gebieden en expliciet naar de fenomenen van de wil. 
De voorboden hiervan zijn feitelijk al merkbaar tijdens de therapiedagen 
van Ted Troost, waarbij 'geput wordt uit het gezamenlijke vat van energie.' 

Wat betreft de wil en de transpersoonlijke gebieden kunnen we veel leren 
van het werk van Assagioli9). Hij schrijft: 'Het meest effectieve middel om 
de innerlijke houding van mensen te veranderen, zowel individueel als 
gemeenschappelijk, is het voortdurende gebruik van goede wil. Het zou 
goed zijn als men het wezenlijke belang van dit punt zou beseffen, en als 
men op scholen en overal van een campagne voor goede wil een zaak van 
het grootste belang zou maken: Assagioli beklem toont vooral de noodzaak 
van een beter samenspel tussen de persoonlijke en de transpersoonlijke wil, 
die uiteindelijk zal moeten leiden tot een betere afstemming op de univer
sele, transcendente wiL In de haptonomie wordt gesproken over 'een van 
gevoel doorstraalde rede: Ik ben tot de conclusie gekomen, dat dit moet 
worden uitgebreid tot 'een van zuiver gevoel en gerond denken doorstraal
de goede wil: Reeds de zeer grote filosoof Immanuel Kant'O) beschouwde 
de goede wil als het enige in de wereld dat zonder beperking als goed-in
zichzelf kon worden beschouwd. Niet alleen de kloof tussen denken en 
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wij 'loslaten' en 'omschakelen' bij een haptonomische belasting. De 
fenomenen van ontlading, opluchting en bevrijding zijn dezelfde: de 
houding van verharding verdwijnt, blokkades worden opgeheven, het 
gehele wezen verzacht, de communicatieve energie komt weer in bewe
ging; terwijl de pijn draaglijk en 'rond' wordt, is de persoon niet meer 
dezelfde als daarvoor; er ontstaat ruimte voor persoonlijke groei èn, 
paradoxaal genoeg, er ontstaat tevens ruimte voor de omgeving. Wanneer 
wij omgaan met aardige mensen is onvoorwaardelijke liefde niet w moei
lijk. Maar wanneer wij moeten omgaan met mensen die ons ontoelaatbare 
pijn doen, die 'vals spelen' en niet willen stoppen, dan kan onvoorwaarde
lijke liefde en vergevingsgezindheid de moeilijkste opgave zijn waarvoor 
een mens kan komen te staan. 

En toch heb ik dàt geleerd en telkens bevestigd gezien in de omgang met 
mensen die op enigerlei wijze te lijden hebben gehad van klein of groot 
sociaal geweld, groter dan ik hopelijk ooit in mijn leven zal hoeven meema
ken. Telkens vernam ik dat dit, naast de steun van goede vrienden, deze 
mensen tot in de kern van hun wezen geholpen heeft 'aan te blijven' en 
hun vaak schokkende ervaringen zo goed mogelijk te verwerken.13

) 

Mensen hebben gelukldg het vermogen tot leren. Zij kunnen door schade 
en schande wijs worden. Ieder mens zoekt naar levensmogelijkheden, 
ontplooiing en de uitbreiding van zijn grenzen. Daarbij stoot hij vaak 
zichzelf, waarna hi j soms als een kind anderen de schuld geeft, en anderen 
stoten zich aan hem, maar durven soms niets te zeggen. Vaak beseft hij niet 
of wil hij niet beseffen met hoeveel geweld hij zich een weg baant en 
anderen kunnen/zullen hem dat niet bijbrengen . Soms is een zaak zo 
ernstig dat deze voor de rechter komt. De rechter zal dan het onderscheid 
tussen daders en slachtoffers moeten maken. Voor de rest, in begeleiding 
en therapie, bestaan er geen slachtoffers, bestaan er geen daders, bestaan er 
alleen ongelukkigen die verder moeten. 

In nood leer je je vrienden kennen. In nood leer je hoe moeilijk het is je 
innerlijke rust te bewaren. In nood leer je creatief worden. In nood leer je de 
noodzaak kennen van het beoefenen van een houding van vergevingsge
zindheid, ook naar jezelf, omdat je anders ten onder dreigt te gaan in een 
wereld van pijn, angst, woede en verdriet. In nood leer je hoe haat, verbitte
ring en wraakzucht ontstaan en leer je in hoeverre je deze in je wezen wilt 
toelaten. In nood leer je onmacht kennen en de verleiding tot het gebrui
ken van geweld. In nood leer je je grenzen en je mogelijkheden kennen. Zo 
heb ik dit artikel alleen kunnen schrijven door wat ik leerde van mijn 
vrienden, mijn patiënten en diegenen die ik moest leren vergeven. 
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In deze rubriek kunt u 
recensies lezen over boeken 
die wij en/of onze lezers in
teressant achten in relatie 
tot de haptonomie. 
Dat hoeven geen pas uit
gekomen boeken te zijn. 
leders bijdrage ;s van harte 
welkom! 

VER HEEN 
P.e.Kuiper 

BOEKEN 

Uitgegeven bij S.D.U. 's Gravenhage 1988 

'Verslag van een depressie' is de ondertitel van dit 
boek. 'Ver heen' de titel. Beide zijn even waar. 

Zelden las ik een zo indringend verhaal over hoe ver 
heen iemand kan zijn. Mede als onderdeel van zijn 
genezingsproces schreef Kuiper er een verslag van. 
De auteur is een bekend schrijver met gezag in de 
psychiatrie. Hij schreef de standaardwerken Nieuwe 
Neurosenleer en Hoofdsom der Psychiatrie (overi
gens is hij dit laatste werk aan het herschrijven op 
grond van zijn persoonlijke ervaringen!). 

Toch is het niet zijn psychiater-zijn wat dit boek w 
bijzonder maakt. Nee, het is zijn nauwgezette ver· 
woording van wat hij doormaakt wat het boek w 
lezenswaardig maakt. In een schrijfstijl die bij eerste 
lezing warrig lijkt, maar bij herlezen beter te door
gronden is, komt hij in het boek naar voren als een 
man, die bereid is raampjes te openen waardoor de 
lezer naar binnen mag kijken. 

Zo kunnen wij de emoties meemaken, die zich bij 
deze wel zeer diepe psychotische depressie voordoet. 
Het maakt de lezer nietvrolijk. 

Zijn twijfels, zijn angsten en zijn schuldgevoelens 
doen telkens een licht onbehaaglijk gevoel van 
herkenning opleven, doch het is de combinatie van 
al die gevoelens die het tot een depressie maakt. 

Heel opvallend vind ik, dat er uit het verslag geen 
persoonsveranderingblijkt. Kuiper is voor en na zijn 
ziekte nog steeds de enigszins ijdele man met zijn 
hang naar erkenningen zijn geheimen. Wel is hij 
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Mededelingen 

Voorbereidingscommissie 
op het moment dat u dit leest is het programma '91 afgerond. Op het mo
ment dat ik dit schrijf is het 13 oktober. 

Kortgeleden woonden zo'n vijtig leden de conferentieavond over Gestalt
therapie bij. Frank Smulders hield een helder betoog over de uitgangspun
ten van de Gestalttherapie, waarbij veel aanwezigen zich afvroegen waarin 
Gestalttherapie en haptonomische begeleiding zich eigenlijk van elkaar 
onderscheiden. Om dat praktisch te zien en te ervaren was na de pauze een 
praktijkvoorbeeld gepland aan de hand van droomervaringen van één der 
aanwezigen. Helaas voelde niemand zich geroepen zijn of haar droom prijs 
te geven, 6f, zoals Smulders zich zou kunnen afvragen, hebben haptono
men geen dromen? Interessant was overigens de vage en indirecte manier 
waarop Smulders omging met de tendens in psychotherapeutenland om 
voorzichtiger te zijn met lichaamswerk en tactiele aanraking. Dit in tegen· 
stelling met de stellige directheid in de rest van zijn verhaal. 
Fantastisch was het aanbod van Smulders om de volledige tekst van zijn 
betoog aan ons te laten. Op welke manier geïnteresseerde leden deze tekst 
tegen onkostenvergoeding kunnen krijgen, wordt nog bekeken. Voor het 
integraal afdrukken in He is de tekst te uitvoerig. In de voorbereidingscom
missie is overigens wel discussie over de wenselijkheid van deze servicever
lening aan leden die de conferentieavond zèlf niet bezoeken. Uw mening 
wordt daarbij op prijS gesteld! 

Op dit moment is de VC nog druk in de weer met de workshop van 2 no· 
vember. Het programma is eindeli jk rond, op de opening na. Het aantal 
aanmeldingen is tot nu toe ongeveer 74 leden. Dat baart ons zorgen, (ook 
financieel) en bovendien verbaast ons dat lage aantal, gezien de reacties op 
de enquête, waarbij de meeste leden de workshop als meest gewenste 
activiteit aanduidden! Enfin, gezien het programma en het karakter van 
deze dag zal het toch wel weer een fijne happening worden. Hopelijk hebt u 
goede herinneringen aan deze workshop op het moment dat u dit leest, of 
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spectief, om vervolgens middels casuïstiek terecht te komen bij onze eigen 
ervaringen daarmee. Misschien een mooie gelegenheid om het eens te 
hebben over onze eigen (faal)angsten? 

De erop volgende mini-workshop laat de aspecten onthechting, veiligheid 
en (zelf)vertrouwen en de rol van de haptonomische begeleiding daarbij. 
aan bod komen. Uiteraard met actieve participatie van de deelnemers. Zo'n 
mini-workshop zal waarschijnlijk een dagdeel van een zaterdag in beslag 
nemen. 

Voelt u zich aangesproken door deze ideeën en wilt u actief meewerken aan 
de voorbereiding van deze onderwerpen, dan horen we dat graag van u. 

Wat de data en de plaats betreft, verzoeken wij u om alvast rekening te 
houden met: 16 april, 19 september en 7 november. Voor eventuele 
wijzigingen let u op de aankondigingen in He of u ontvangt bericht. 
Hetzelfde geldt voor de plaats: Baroniezaal in HoogBrabant te Utrecht en 
Academie te Doorn voor de workshop. 

NamensdeVC 
Joost Leonhard 

Commissie Communicatie Belangenbehartiging 
Bijgesloten vindt u de door ons samengestelde enquête over belangenbe
hartiging. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend deze enquête zo 
spoedig mogelijk en zo volledig mogelijk in te vullen, opdat wij op korte 
termijn een duidelijk beeld krijgen over wat er zoal rond belangenbe
hartiging bij de leden leeft. 

Tevens stellen wij Els Warlam aan u voor, die de commissie als derde lid is 
komen versterken, zodat wij gedrieën aan deze enquête konden werken. 

VUL DE ENQUêTE IN! 
Helis ook in uw belang! 

Haptonomisch Contact z: jQllrgang 1991, no. 4 

Bij voorbaat onze dank. 
Nelleke van Diepen 

EIsWarlam 
Bea van Ockenburg 
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ziektherapeute). Ter gelegenheid 
van haar 705le verjaardag is geko· 
zen om haar inziçhten en ruim 
40·jarige ervaring in dit werkveld 
in brede kring bekendheid te 
geven. 

Deelname kosten:f75,OO inclu· 
sieflunch enf25 ,OO voor de spe
ciaal voor deze dag samengestelde 
themauitgavevan het tijdschrift: 
'Bewegen & Hulpverlening.' 

Schrifteli jk bestellen van het 
programma en opgave voor dit 
symposium: 

Vrije Universiteit, FBW 
Mw. F. Streefkerk, Kamer H 637 
v.d. Boechorststraat 9 
1081 BT Amsterdam 

De organisatie van hetSymposi
um berust bij de postdoctorale 
opleiding tot bewegingspsycho· 
therapeut/psychomotorischthe. 
rapeut van de Vakgroep Bewe
gingsagogiek van de Faculteit der 
Bewegingswetenschappen van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam 
in samenwerking met de 'Euro· 
pean Academy for Psychosocial 
Health' te Dusseldorf, Duitsland. 

of na 18.00 uur telefonisch aan te 
vragen (antwoordapparaat): 
020-5486293 

(advertentie) 

Nascholingsworkshop Haptonomie 

Van 18 toten met 21 mei 1992 wordt er een vierdaagse 
workshop gehouden met als thema: 

Aspecten van de haptotherapeutische begeleiding bij de 
gevolgen van sexueel misbruik engeweId. 

Deel kunnen nemen: mensen die twee jaar haptonomie 
opleiding hebben afgerond. 

Kosten :/500,-

Inlichtingen, aanmelding en leiding: 

Otto Huizinga, Blijdensteinlaan 53 
7514CAEnschede, tel: 053-331973 
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On VousAttend 

weer zijn de nachten lang 
en scherp van geur 
de mist en de straadantaarns 
hetduisteren de verregende voetstappen 
zij praten wat 
in de dode blaren langs de weg 
vande kale fletse bomen vallen de druppels 
onhoorbaar bijna een voor een 

Mia van Luttervelt 

* 
DE REDACTIE 

* * VAN HAPTONOMISCH CONTACT 

WENST U ALLEN 

* * FIJNE FEESTDAGEN 

EN 

* * fEN GOED BEGIN VAN 1992 

* 
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de 
communicatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnte
resseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogeli jke zin. 

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

Ik vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels 
samenkomst in het kader van lezingen/ werk-, studie-, ervarings- en 
gegevensuitwisseling; 

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

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

De vereniging kent: 

J. gewone leden, met tenminste een voltooide alfa-opleiding wals van 
de Academie voor Haptonomie en lGnesionomie of een daaraan 
gelijkwaardige opleiding; 

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

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

Ik kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de 
toezending van Haptonomisch Contact bedragen f 110/· per jaar. De 
toegang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. 
Voor workshops e.d. wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. 

Wilt u voor financiële zaken contact opnemen met de penningmeester van 
de vereniging, Leni Molhoek tel. 03438-12837 en voor informatie over 
advertenties met lngrid Ram, tel: 035-234355. 

Alle correspondentie die niets te maken heeft met het tijdschrift, w.o. 
adreswijzigingen en aanmeldingen voor het lidmaatschap, opsturen 
naar: 

Secretariaat vande Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 
De Otter 29 
7414 HZDeventer 
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HAPTONOMISCH CONTACT 
Tijdschriftvan de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

Redactie 
Ton Bergman, hoofdredacteur 
Mla van Luttervelt, secretariaat 
MichieJ Reinders, financiën 
Ingrtd Ram, elndredactie 

Rtdactieadviescommissie 
Hans van Slooten 
DorusGerrltse 
RuudOverdijk 

Redactieadres 
d'Aumeriestraat 49 
2586 XM Den Haag 
te1.070-35ooo 19 

Vormgeving 
IngridRam 
Kwarts Pecs·en Produktiebureau 
Hilversum 

Omslagontwerp 
TonBergman 

Sluitingsdata voor de kopij voor de 
volgende nurruners zijn: 
IS januari 1992 
Op die data moet de kopij binnen zijn 
bij het redactiesecretariaat. 

Lldmaauchap van de NVvH, inclusIe f 
Haptonomisch Contact f IlO, · (wijzi
gingen voorbehouden) Abonnemen
ten zonder lidmaatschap voor biblio
theken en andere instellingen f 50,· 
Een presentexemplaar is op aanvraag 
verkrijgbaar. 

Voor informatie over de vereniging: 
zJeachterbinnenzijde van het omslag. 

Voor advertenties: Ingrid Ram 
tel: 035-234355 

Haptonomisch Contact verschijnt vier keer per 
jaar en bevat oorspronkeUjke artikelen, versla
gen van bijeenkomsten, boekbesprekingen en 
andere artikelen, die hetzij de algemene grond
slagen van de haptonomie representeren, dan 
wel daaraan gerelateerd kunnen worden, alsme
de artikelen die de nleningsvormingover hapto
nomie en de toepas!ingen daarvan bevorderen. 
Het tijdschrift bevat tevens berichten uiten over 
de vereniging. 

Kopij, in machineschrift en indien mogelijk op 
diskette, kan worden gezonden naar het redac
tiesecretariaat, waar ook richtlijnen voor auteurs 
kunnen worden aangevraagd. De redactie be
oordeelt artikelen, behalve op goed taalgebruik. 
ook inhoudelijk.. Relevantie, relatie met hapto
nomische aspecten en openheid zijn de l:>elang
rijkste criteria. De redactie behoudt Zich het 
recht voor kopij In te korten of njet te plaatsen. 
Publikatie van anonieme brieven is uitsluitend 
mogelijk Indien naam en adres van de auteur bij 
de redactie bekend zijn . 

Alle correspondentie die niets te maken heeft 
met het tijdschrift, w.o. adreswijzigingen en 
aanmeldingen voor het lidmaatschap, opstu
rerl naar. 

Secretariaat van de Nederlandse 
Vereniging voor HaptonornJe 
De Otter 29 
74 14 HZ Deventer 

Niets uit deze uitgave magworden vermenigvul
digd en/ofopenbaar gemaakt worden door mid· 
del van druk, microfilm, fotokopie of op welke 
andere wijze dan ook,. zonder voorafgaande 
schrifteli jke toestemming van de redactie. 
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Van de hoofdredacteur 

In dit nummer treft u een enquête aan van de Commissie Communicatie 
Belangenbehartiging. Alleen de naam van de commissie is al een hele 
mond vol. Maar ook waar het daarbij om gaat, is een groot brok om te 
verstouwen . Je kunt je er gemakkelijk in verslikken. Ook het bestuur van de 
vereniging heeft zich dat gerealiseerd. Het gaat niet aan, dat een anoniem 
gezelschap op veilige afstand van ons een beslissing neemt in een zaak die 
ons allen persoonlijk aangaat. 

Binnen een yereniging als de onze is het - gelukkig - niet mogelijk je te 
verschuilen achter besluiten die 'ze' nu eenmaal genomen hebben. Ieder 
lid zal zich moeten realiseren, dat hij of zij altijd persoonlijk aangesproken 
dient te kunnen worden op iedere handeling, ook op het lid zijn van een 
vereniging, die bepaaide besluiten neemt. 

Er zijn tekenen dat de buitenwereid de Vereniging ziet ais een aanspreek
punt voor de groep haptonomisch geschooiden, respectievelijk haptothe
rapeuten. Uiterste zorgvuldigheid in de besluitvorming is daarom 
geboden. De besluiten zullen genomen moeten worden door alle leden, 
waarbij ieder voor zich uitmaakt in hoeverre persoonlijke verantwoorde
li jkheid overgedragen kan worden aan een groep of organisatie. 

Het is in dit verband goed het artikel van Mia van Luttervelt uit He (2' 
jaargang, nr. 1) te herlezen. 

De wat compact opgezette vragenlijst dient wel uitgebreid beantwoord te 
worden. Alleen op die manier zal het bestuur, de commissie, de vereniging, 
wij allemaal dus, kunnen vaststellen wat de koers van de vereniging kan 
zijn. In het belangvan de verenigingen in het belang van de plaatsbepaling 
in de maatschappij voor de 'haptonomie' hoop ik dat u in grote getale zult 
reageren. Zeker de Commissie Communicatie Belangenbehartiging ziet uw 
reactie met belang-stelling tegemoet. 

Ton Bergman 
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toeschouwer van mijn eigen ongeval. Ik zweefde ongeveer op boomkruin
hoogteen zag mijn witte Peugeot rechts van de weg afraken, weer op de weg 
terug keren, links van de weg afraken en in het weiland duiken. Toen de 
auto weer op zijn vier wielen rolde kwam ik weer terug in mijn lichaam. Het 
staat dus niet alleen beschreven het is dus echt waar dat je wezenlijke 
identiteit, je kern, je lichaam kan verlaten en toch nog kan waarnemen. 

Ik weet niet of ikdit als goed ervaarde, maar het beïnvloedde mij wezenlijk. 
Het was zeer zeker niet iets tussenpersoonlijks. 

Begin tachtiger jaren woonde ik een lezing bij van Graf Ourckheim waarbij 
een uitspraak me volslagen door mijn bodem deed zakken. Hij vertelde dat 
hij een goed mens was tegengekomen en dat deze goede mens nog niets 
van het wezenlijke wist. Wezenlijk en goed zijn twee verschillende werel· 
den, ook al hoeven ze elkaar niet uit te sluiten. 

Dit inzicht is het begin geweest van een ontdekkingsreis waarin het hapto
nomisch goede een betrekkelijk begrip werd, het wezenlijke echter over· 
eind bleef staan. Met het sneuvelen van het goede bleek ook dat het mens· 
beeld waarin gedacht werd door mij aan duigen moest. Dit sneuvelen van 
de gelijkheid tussen goed en wezenlijk brengt meop het idee dat er grenzen 
aan de haptonomie zijn. Theoretisch is dit verschil te vatten als onder
scheid tussen de persoonlijke psychologie en de transpersoonlijke psycho
logie. Twee theorievormen die zich vooral onderscheiden in de (verschil
lende) mensbeelden waarvan ze uitgaan. 

De contradictie waar ik mee geconfronteerd werd is misschien zo te ver
woorden: In het werken met en bestuderen van de haptonomie krijg ik de 
indruk dat het doel en middel van de haptonomie is de wezensonthulling 
van het individu in het tussen persoonlijke in de zelfbewuste beleving te 
brengen. Frans Veldman sr. stelt hierbij dat de haptonomie voor de hele 
mensheid en de hele mens een goed is (H290)1). 

In mijn persoonlijke ervaring met de haptonomie als cliënt en therapeut 
zie ik echter dat een aantal ervaringswerelden in de haptonomie geen 
respons krijgen als goed. Dat terwijl deze ervaringen door de betreffende 
mens wel als wezenlijk worden ervaren, waarbij de aanwezigheid van de 

1) 'H' slaat op het boek Haptonomie geschreven door Frans Veld man, het num
mer geeft de bladzijde aan . 
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Dit verhaal heb ik ergens gelezen en schrijf het uit mijn geheugen op. Ik 
weet niet of het werkelijk ook plaats gevonden heeft. Het illustreert wel de 
lijn in mijn verhaal: wat wordt voor werkelijk gehouden en wat heeft dat 
met het mensbeeld te doen en wat is het belang hiervan. Is dat wat in het 
bewustzijn werkelijk voelt werkelijk, àf is datgene dat in het tussen per
soonlijke verifieerbaar is werkelijk, àf is dat wat objectief meetbaar is 
werkelijk? 

De tweede ervaring is mijzelf overkomen in het begin van mijn opleiding 
transpersoonlijke psychologie en holotrope ademtherapie. 

Na de eerste ademzitting') kregen we de opdracht voor de duur van de op
leiding een dagboek bij te houden waar we de dromen en andere belangrij
ke ervaring in moesten noteren die voor het eigen ontwikkelingsproces van 
belang waren. In de eerste ademzitting, waarin aanvankelijk weinig 
spectaculairs gebeurde, kwam ik plotseling lijfelijk en visueel in een 
authentieke postnatale toestand terecht; de toestand als pasgeborene uit 
het moederlijf geboren te zijn. De volgende dag wordt ik wakker en dacht 
dat ik niets had op te schrijven want ik had diep en droomloos geslapen. Ik 
voelde me zeer goed en rond en zag dat mijn kamergenoot reeds was 
opgestaan. Op dat moment realiseerde ik me dat Ik misschien wel niets had 
gedroomd maar dat ik wel een probleem had. Gisteren was ik namelijk nog 
als man deelnemer aan de opleidingen nu lag ik als vrouw in bed! 

Nu was het wel wat een gekke opleiding maar over zo'n overgang van 
mannelichaam naar vrouwelichaam zou je toch ook hier wat moeten zeg
gen. Daar kon ik toch niet zomaar zwijgend aan voorbij gaan. De identi
teitswisseling was dermate zeker dat ik niet eens mijn lijf hoefde afte tasten 
om tekijkenofhetookwaarwas. Hetwasgewoon waar! 

Ik lagenige tijd te denken hoe ik deze verandering rou vertellen, totdat het 
tot me doordrong dat ik, hoewel ik wakker was, toch nog midden in een 
droomtoestand was verwikkeld. Terwijl ik wakker was ontwikkelde de erva
ringssituatie zich verder geheel buiten mijn wil of voorstellng om. Ik was 
niet alleen vrouw maar ook nog moeder van het kind dat ik gisteren was, 
dat nu door een verpleegster naar mij werd toegebracht. De ervaring 

1) Holotrope ademtherapie werkt met veranderde bewustzijnstoestanden 
die door hyperventilatie en begeleidende muziek wordt opgeroepen en 
ondersteund. 
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gedefinieerde situatie, de affectieve mens in een in het gevoel gedragen 
situatie (vgJ.H92). De indruk wordt gewekt dat de affectieve positie gepaard 
gaat met geluk, bevestiging, vrijheid, volheid van leven, en gewenst is, 
terwijl de effectieve positie samengaat met verschraling, verkilling, ver
vreemding, gevangenschap enzovoort, en niet gewenst is. 

Hoewel deze gewenste affectieve positie de vrijheid omhelst, is ze voor
waardelijk. Frans Veldman (H352) stelt: 

' ... Dit betekent dat binnen de haptonomische begeleiding of therapie 
alle voorbereiding en condities met prudentie, respect en zorgvuldig
heid dusdanig dienen te worden getroffen, dat het goed van de ander 
zich ook daadwerkelijk zal kunnen openbaren, onthullen. Hieraan is 
echter duidelijk een voorwaarde verbonden, te weten: dat deze open
baring, deze onthulling, zich voltrekt binnen de normen van de ratio, 
van de rede. Onredelijk gedragen onredelijke uiting, onjuist en inade
quaat gedrag dienen door de haptonomisch werkende hulpverlener 
aangesproken te worden omdat juist deze confrontatie een goed 
inhoudt voor de ander.' (H353) 

De vraagstelling en de uiting van de hulpvrager moet zich dus in het 
redelijke afspelen. 

Als achtergrond voor dit affectieve mensbeeld staat kennelijk een actieve 
mens, die zich door zijn kunnen en gevoelsdoorstraalde rede laat leiden en 
zich steeds tot zijn identiteit bepaalt.]e kunt zeggen dat dit mensbeeld van 
de redelijke en zelfverantwoordelijke mens, die door eigen activiteit zijn 
eigen toestand kan veranderen of door eigen kunnen de toestand van de 
ander kan veranderen, duidelijk is geïnspireerd door de opvatting over de 
mens zoals die zich in de tijd van de Verlichting heeft ontwikkeld (18e 
eeuw). Om deze binding in het redelijke kracht bij te zetten wordt door 
Frans Veldman een uitspraak van Goya gebruikt: 

' ... als de rede slaapt ontwaken de demonen.' (H427) 

In Veldmans interpretatie van deze uitspraak doet de verrationaliserende 
tendens de monsters ontwaken omdat dan de rede is ingeslapen. Hierbij is 
het zeer de vraag of Goya, gezien de context waarin Goya deze uitspraak 
deed, dat ook zo bedoeld heeft. 
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in een ervaringsstructuur, de coex1
), wals die in de transpersoonlij

ke psychologie wordt gehanteerd. Een gegeven dat buiten mijn 
persoonlijke intentie om zijn meestal zelf-conserverende werkzaam
heid verricht. 

2. De scheiding tussen het identificeerbare subject en de daarbuiten 
liggende objectieve wereld, hetgeen de wereld van de non-dualiteit 
uitsluit. 

Transpersoonlijk mensbeeld 
In de transpersoonlijke psychologie wordt uitgegaan van een spectrum 
beeld van de mens, dat wil zeggen dat de mens een meerlagige manifestatie 
is van een enkelvoudig bewustzijn (Grofl32). Het haptonomische mens
beeld is een van de meerdere gelaagdheden die een mens kan zijn. 

Kenmerkend is dat het bewustzijn in deze visie in wezen enkelvoudig is, 
maar ook transpersoonlijk. Dat betekent dat het individu er wel in deel kan 
nemen en er deel van kan zijn, maar dat het niet vatbaar is. De mens is 
meervoudig maar beperkt in zijn bewustzijn. De mens wordt dus niet 
wnder meer als enkelvoudig gezien. Het idee van een enkelvoudige mens 
komt ook niet overeen met zijn psychische hoedanigheid, zoals bleek uit 
de twee ervaringen die in het begin van dit artikel zi jn aangehaald. 

Bewustzijn is niet aan de persoonlijke intentie gebonden; enkelvoudig 
betekent dat het niet met een beeld, idee of ding is gevuld, Er wordt een leeg 
bewustzijn verondersteld, dat een onpersoonlijke neiging heeft. Deze 
neiging uit zich in het levensproces waarin de mens zich bevindt. Wer
kelijkheid wordt hierbij niet bepaald door de situationele betrokkenheid. 
Bewustzijnsinhouden die als werkelijk worden ervaren, behoren ook tot de 
werkelijkheid (zie het verhaal van de fakir en de ervaring van het vrouw 
zijn). Dit verschil is in relatie te brengen met het onderscheid in de opvat
ting over de oorsprong van het bewustzijn. 

Bewustzijn 
Is het individueel bewustzijn een produkt van de enkelvoudige res extensa 

1) Coex is een afkorting voor 'systems of condensed. experience', de 
gezamelijke resultante van biografische, perinatale, karmische en 
archetypische ervaringen die mijn werkelijkheids-, waarheids- en 
waardebesef constitueren. 

JO Haptonomisch Contact ~ jaargang 1991, no. 4 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



lijke visie de werkelijkheidsbeleving ook buiten het aanraakbare wordt 
gebracht. 

De vijftig mensen die het touw omhoog zagen gaan in de sessie met de fakir 
hebben het werkelijkgezien! Ook al bleek het meetbaar nietwaar te zijn. In 
het transpersoonlijke denken is niet alleen hetindividu van intenties voor· 
zien, ook het bewustzijn wordt geacht dynamisch te zijn. Deze dynamiek 
kent twee richtingen: het hylotrope· en het holotrope bewustzijn. 

Het hylotrope bewustzijn') is de neiging zich naar het identificeerbare en 
bruikbare toe te bewegen. Het holotrope is de neiging zich in de richting 
van de zelfomvattende heelheid te bewegen en houdt deelname in aan niet 
gewone bewustzijnsvormen. Dit lijkt overeen te komen met de indeling 
effectief en affectief. 

De beweging naar de identificatie met de heelheid betekent echter dat in de 
transpersoonlijke werelden het (tijdelijke) verlies van een bepaalde identi
teit moet worden geaccepteerd. Dat wil zeggen dat de eigenheid existen· 
tieel als relatief gegeven moet kunnen worden gezien of misschien wel 
tijdelijk geheel verloren kan gaan. Het idee van de affectiviteit past niet in 
dit ervaringsbeeld, omdat dit uitgaat van de mens met een bepaalde 
identiteit. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de bespreking van het 
begrip 'agape' door Frans Veldman (H289), waar hij de indruk wekt dat in 
het ervaren toch wel heel duidelijk de component van wederkerigheid 
bewaard moet blijven. Dat wil zeggen dat een duidelijk identiteitsgevoel in 
de fenomenale wereld niet verloren mag gaan. In die zin hoort het affectie· 
ve bij het hylotrope bewustzijn. Het idee dat de mens in zijn 'heel zijn' 
wordt aangesproken en zich in zijn wezen bevestigd wu moeten weten is 
deel van het holotrope bewustzijn. Het is alsof het affectieve een brug kan 

1) Hylo komt van hyle, hetgeen ding betekent. Troop komt van trepein, 
dat zich bewegen naar betekent. Halo komt van hol os, dat heel 
betekent. Hylotroop bewustzijn betreft de ervaring van zichzelf als een 
geïdentificeerde fysieke eenheid met bepaalde grenzen en een beperkte 
sensorische reikwijdte, die leeft in een drie dimensionale ruimte en 
lineaire tijd in de wereld van de materiële voorwerpen (Grof34S). 
Holotroop bewustzijn betreft de identificatie met een bewustzijnsveld 
waar geen bepaalde begrenzing in aangegeven is, waar onbegrensde 
toegang in de ervaring is voor alle aspecten van de werkelijkheid 
zonder tussenkomst van de zinnen (Grof346). 
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mogelijkheid, misschien niet een makkelijke mogelijkheid, maar toch een 
mogelijkheid om in de spirituele ontwikkeling enige helderheid te ontwik
kelen. 

Cognitieve dissonantie en E.L.T. 
Het is van belang je bewust te worden van het mensbeeld dat je hanteert 
vanwege het principe van de cognitieve dissonantie. Als het kader waarin je 
de menselijke ervaring plaatst niet groot genoeg is om de ervaringen waar
mee je wordt geconfronteerd te plaatsen, ontstaat er een tendens deze 
ervaringen zo om te buigen dat ze in je bestaande beeld passen. Daarmee 
wordt de ervaring onrecht aangedaan. Ook maakt dit een respect onmoge
lijk voor het individu dat deze ervaring heeft. 

In het algemeen kun je stellen dat ervaringen die niet binnen je mensbeeld 
passen, niet worden opgemerkt, angst oproepen, of als afwIjkend, niet ge
wenst cq. pathologisch worden geduid. Een voorbeeld van een dergelijk 
(ver)oordelen is aan te treffen in Frans Veldmans behandeling van het 
verschijnsel 'fright,I), dat als vervalsvorm wordt geduid (H254). Dit is 
vanzelfsprekend niet bevorderend voor een mensbevestigigende omgang 
ermee. De ervaring wordt dan geplaatst op een niveau waar het niet thuis 
hoort. Dit verschijnsel, de ervaring in een andere gelaagdheid te ordenen 
heet E.L.T., Error in Logica I Typing, een vergissing in logische typering. 

Individueel bewustzijn 
In de haptonomie wordt uitgegaan van de individuele zelfverantwoordelij
ke, bewuste en praktisch handelende mens die over zijn eigen vermogens 
beschikt om zedelijk te handelen. Historisch gezien is dit een produkt van 
vooral de Verlichting, met een lange voorgeschiedenis in het christendom 
en de Griekse cultuur. 

Tot aan het eind van de Middeleeuwen was de oriëntatie van de mens 
duidelijk door de oriëntatie van de eigen leefwereld in het centrum van de 
gehele schepping. Zij leefwereld was als bekroning van de schepping door 
God in het centrum van de alom goddelijke wereld gezet, die door zijn 
concentrische opbouw ook overeenkwam met de theologische veronder
stellingen. Je kunt veronderstellen dat de ontdekking van Copernicus dat 
de eigen leefwereld niet het centrum van de schepping was, een behoefte 

I) In dit bestek kan ik daar niet verder op in gaan. 
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Het is de leerling van Freud, Jung, die ontsnapte aan het eng individueel 
kader van de ervaring door het ontdekken en beschrijven van de wereld 
van de archetypen; het collectieve onderbewuste ter onderscheid van het 
persoonlijke onderbewuste. Tegelijkertijd gaf dit de westerse mens toegang 
tot het kennislichaam van de perenniale filosofiel) 1 een kennissysteem 
dat ervan uitgaat dat de res extensa niet primair is aan de essentie. Een 
denksysteem dat de mogelijkheid open laat dat bewustzijnswerkelijkheid 
in zijn werkelIjkheidsaspeet evenwaardig is aan de materiëlewerkelijkheid. 

Als het individueel bewustzijn een betrekkelijk jong produkt Is - ongeveer 
200 tot 2000 laar op een totale bewustzijnsontwikkeling voor zover bekend 
van 50.000 laar Q.Campbell) - hoe kun je dan het persoonlijk bewustzijn 
als oorsprong nemen en het veel oudere en bredere collectieve (onder-)be
wuste buiten beschouwing laten wals Frans Veldman dat doet? Dat hij dit 
doet blijkt uit zijn besprekingvanJung en de bespreking van het verschijn
sel eros. Bewustzijn vat hij onmiddelijk op als een persoonlijk bewustzijn, 
het collectieve bewustzijn ziet hij als onbewust, biologisch bepaald (H2ll) 
en verderfelijk (HlOl). 

Het is zo gezien niet verwonderlijk dat Frans Veldman snel is uitgepraat 
over Jung met de verklaring dat 'zijn begrip van libido, het totaal aan 
geestelijke inspiratie en psychische energie in het algemeen, gerelateerd 
werd aan de wereld van de symbolen, waardoor het verloor aan concrete 
duidelijkheid en hanteerbaarheid binnen het kader van het menselijke 
drift en strevingsleven .' (HSO). Kennelijk heeft Frans Veldman niet begre
pen dat hetJung om werkelijkheid gaat in de bewuste ervaring, waarbij hij 
de bewuste innerlijke ervaring bedoelt op het archetypische en causale 
niveau (Ken Wilbur) . Dit is een niveau van ervaren waar de vraag naar de 
tegenstelling materie en ervaring niet meer speelt. In die zin is het wel waar 
dat Jung niet expliciet over de meetbare, situationele, lijfelijke werkelijk
heid praat. Kennis van de materie leert dat hij iets anders bedoelde dan het 
symbolische niveau van de ervaring, zoals ook Elieh Neumann e.a. duide· 
lijk maken in hun publicaties. 

Dat Frans Veldman zo licht voorbijgaat aan deze archetypische werelden is 
des te vreemder, omdat je zou verwachten dat er nauwelijks een belevings
gebied dieper in het archetypische is verworteld dan de werelden van de 

1) Perenniale filosofie is een verzamelbegrip voor de pre-industriële 
filosofieën, de filosofie van eeuwige wederkeer enzovoort. 
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De mens die ik ben 

Hylkia Glass 

Hylkia Glass;, 46 jaar en 
van oorsprong docente dra
matische vorming. In dit 
verhaal vertelt li; over haar 
leven en werk; een weg die 
loopt van recreatie naar the
rapie, van het vermaken van 
mensen tot het mensen laten 
ervaren van zichzelf. Momen
teel werkt ze als creatief 
therapeute vanuit haptono
mie met dans en bewegin& 
zawel met groepen als indivi
dueel. Ingrid Ram bezocht 
haar thuis in Hoom alwaar 
een boeiend gesprek aanlei. 
ding werd tot dit verslag over 
haar leven-

De wereld van klank en beweging, vorm en 
kleur is niet alleen om ons heen, maar zit ook 
in ons-zelf_ Het zijn de innerlijke zintuigen 
van een wereld van energie, waar horen, zien 
en voelen een eenheid vormen als een inner
lijke aanraking. Dit te ervaren, hoe ikzelf van 
binnenuit deel ben van deze wereld en hoe 
binnen en buiten in elkaar overgaan, gaf 
zoveel herkenning van de werkelijkheid! Ik 
werd hierdoor gewaar, hoe uiterlijk leven een 
weerspiegeling is van wat er innerlijk gebeurt 
en hoe de ervaring van ruimte, leidt naar een 
gevoel van vrijheid, kracht en stilte. Zo leerde 
ik dat juist van hieruit de dingen zich gaan 
ontwikkelen en vond ik waar ik lang naar 
gezocht had: de rust in mijzelf en een geheel 
om vanuit te gaan. Het leven als Totaliteit. 
Maar voor het zover was, had ik een lange 
weg te gaan. Van verdeeldheid en kwetsbaar

heid, naar het onderscheid en het verbonden zijn. Een proces van vallen en 
opstaan om weer verder te gaan . Of, een ontwikkelingsproces naar aan
dachten evenwicht. 

Spel, een manier van aandacht 
Mijn 'artistieke carrière begon op S-jarige leeftijd met het optreden voor de 
patiënten van mijn vader, die fysiotherapeut was. Ik droeg gedichtjes voor, 
zong en vermaakte de mensen die in de wachtkamer zaten. Mijn lied en 
voordracht zorgden voor blije gezichten en ik genoot van het bijzonder
zijn. Ook liet mijn vader mij vaak toe als hij aan het werk was. Dan deed ik 
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onbekende opnieuw beginnen. In de klas op de M.M.S. voelde ik me een 
indringer. De 'zondagse kamer' waar ik logeerde, bij vreemde mensen, was 
nietdeplekom mij thuistevoelen. 

De jaarlijkse schoolavond bracht uitkomst. Hier kon ik samen met mijn 
gitaar iets doen waar ik van hield, al hoorde ik niet bij de anderen. Toch had 
ik in een paar jaar voldoende zelfvertrouwen opgebouwd om de wereld 
weer vol verwachting tegemoet te z.ien. 

Bij de wereld horen 
Ik zat op de kweekschool, toen ik een stukje op de radio hoorde: 'Mag ik je 
madeliefje zijn? Wil jij mij dan een krokusje op mijn wang geven?' Zonder 
verder na te denken wist ik, dáár ligt mijn toekomst. Het ging over de 
Academie voor Expressie door woord en gebaar. Ik had er nog nooit van 
gehoord, maar toen ik eenmaal de folder in huis had, bleek het te zijn zoals 
ik had gehoopt: een opleiding voor docent creatieve vonnlng met muziek 
en dans, beweging en mime, dichtkunst en theater als hoofdvakken. 
Helemaal gelukkig schreef ik mij in en werd aangenomen. 

Het toeval wilde dat ik in diezelfde tijd mijn eerste ervaring zou opdoen in 
het 'vak', namelijk toneelspelen op campings. Wij noemden ons het 
Recreatietheater, met als ondertitel 'om naar te kijken en om mee te spe
len: met kampvuurspelen vanuit mythen, sagen en legenden, poppenkast 
en creatief spel, voor en met kampeerders. 

En wat begon als een vakantiebaantje, zou uitgroeien tot een 15 jaar lange 
verbintenis bij de Stichting Kreatieve Rekreatie, met eigen creatieve kam
pen waar alles leek te kunnen op expressiegebied. Dat werd mijn wereld en 
hierin begeleiden was mijn leven. 

Van de wereld zijn 
Inmiddels aangekomen in de grote stad (Utrecht), bouwend aan een 
nieuwe vrijheid, waarvan wij, studenten, meenden dat deze in onze 
handen lag, viel hetnietmeeom dat waar te maken en tegelijkertijd zelf het 
hoofd boven water te houden. 

Drama, het vak van de toekomst en het nu. Met 'Living-theater' en 'love
ins,' met ontspanningsoefeningen en levensuitingen die zomaar ontston
den en maatgevend werden voor een nieuwe cultuur. Als kind van mijn 
tijd, de woelige zestiger jaren, kon ik er niet buiten blijven. Als vrouw van 
de Iwereld' mengde ik me dapper in discussies over democratiserings-

20 Haptonomisch Conlact ~ jaargang 1991, no. 4 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Na drie jaar werken, was er ook helderheid gekomen in wat ik zag als mijn 
functie: mensen begeleiden bij hun ontwikkelingsproces naar zelfstandig
heid en vrijheid. Mijn ideaal was toen een creatief gezondheidscentrum 
gestalte te geven, waar mensen op adem kunnen komen zodat ze zichzelf 
en de thuissituatie weer aan kunnen. 

In deze tijd startte de opleiding voor bewegingsexpressietherapie, waaraan 
ik ging deelnemen vanuit het idee om meer inzichtte krijgen in psychische 
problematiek en therapeutische processen. Hierdoor zou ik mensen echt 
kunnen helpen, dacht ik_ Dit te leren was de belangrijkste motivatie. Een 
ingang vinden in de wereld van psychiatrie was een tweede motief. Mijzelf 
beter leren kennen in gedrag en reacties was een derde reden om mee te 
doen. Zo hoopte ik mijn toekomst dichterbij te brengen. 

Het leven zou echter z'n eigen draai aan mijn ontwikkeling geven en 
anders verlopen dan ikhad uitgestippeld. 

Eindigen op dood spoor 
In het proces van leraar naar therapeut had ik blijkbaar iets overgeslagen. 
De jaren waren voorbij gegaan wnder merkbare veranderingen in die 
richting. Ook had ik alle reden tot tevredenheid, maar ik was het niet. 

Tussen mijn maatschappelijk functioneren en mijn toekomstdromen die 
maar niet wààr wilden worden, zat mijn persoonlijk leven, alsof het 'kies
pijn' was. Wat mijn verleden betrof, leek het wel een opeenstapeling van 
bezigheden die allemaal hun doel voorbij waren geschoten. Er zijn voor 
anderen, ingaan op vragen van de buitenwereld en mijzelf onmisbaar 
maken, hadden gemaakt dat het leek alsof mijn leven aan mijzelf voorbij 
was gegaan. Alsof het niet bij mij hoorde en het steeds verder van mij 
afging, waardoor er steeds minder van mijzelf was overgebleven. Eén 
gedachte maakte zich steeds meester over de anderen: 'Is th at all there is?' 

Eind 1978zei ik daarom tegen mijzelf, 1979 wordt het jaarvan de verander
ingen en ik schreef het volgende gedicht: 

22 

En toen was het afscheid 
een avond die al was geweest 
voordnt hij begon en nooit eindigde. 

Alsofiaren, dagen en momenten 
niets anders zijn geweest 
dan een fotoalbum, van iemand anders . 
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daarmee had ik ook kennisge
maakt. Ik had geleerd om mij in 
situaties die onveilig zijn te wape
nen. 

Dat het ook anders kon, bleek 
meteen de eerste keer toen Ted 
Troost op de opleiding verscheen. 
Bij een demonstratie vroeg hij 
iemand om op een bal te gaan 
zitten. Ik deed dat en daarna ook 
het vervolg, de bal over mijn rug 
laten rollen, om weer terug te 
komen tot zitten. Nadat ik ermee 
klaar was, werd het even stil. 
Prompt daarna bekende Ted scha
terlachend dat het had moeten 
misl ukken. Nu het goed gegaan 
was en viel er niet veel meer over 
te zeggen. Deze confrontatie 
bracht mij totaal in verwarring. 
Doordat het goed was gegaan, was 
het verkeerd geweest. Beduusd 
nam ik mijn plaats in de groep 
weer in. Mijn eerste reactie was 
om de volgende keer wel uit te 
kijken om zomaar iets aan de 
gaan. Maar aan de andere kant, 
niemand had mij afgewezen, 
uitgelachen of kwaad gedaan. 
Juist wat ik had gewild, mi jzelf te 
tonen in wie ik was en wat ik kon, 
daarin was Ik bevestigd. Steeds 
vaker durfde ik ook mijn zwakke 
kanten te laten zien. Minder werd 
mijn behoefte om erkenning te 
krijgen en bevestigd te worden. 
Hoe minder ikzelf verwachtte des 
te meer ik leerde dat ik, door mij te 

Het menselijk samenzijn levensvat
baar maken 

Ik kwam op een gewone dag 
toen het eind'lijk zou gebeuren 
wel met een bevroren lach 
door 't testen en het keuren van de 
andren 
'k werd onzeker, 'k werd gespannen 
zag niet veel 
als een kind opnieuw beginnen 
bevestigd wist ik veel 

refrein: 
Dus blijven we hier met tederheid de 
andere ontmoeten 
Dus treden vve hier met tederheid de 
ander in 't gemoed 
En tasten naar een zinvol contact (2x) 

Was ik prudent aanwezig 
met gevoeldoorstraalde rede 
De rust die van mij uitging 
was nu juist niet in het heden 
Zomaar zijn zonder belangen 
met m'n lichaam en m'n geest 
0, ik kon al zo verlangen 
naar een toekomst zonder vrees 

Totdat ik ben zo transparant, 
zo duidelijk waarachtig 
Zo heel natuurlijk houd ik stand 
prudent en toch daadkrachtig 
blijf ik bij met heel m'n aandacht 
ijl ik ruimtelijk al voor 
Ben ik echt in heel m'n aandacht 
m'n hele leven door ..... 

Lied, om de leermeester iets terug te 
geven 

laten raken ook de ander raakte en dat mijn opstelling bepaalde, of de ander 
zich naast mij of tegenover mij opstelde. Zodoende kreeg ik inzicht in 
mijzelf en mijn bedoelingen in wat de ander met mij voorhad. 
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De ommekeer 
Tien jaar zijn nadien verstreken, waarin het leven zich vanuit een ander 
perspectief heeft laten zien. In Nijmegen ben ik 'herbegonnen' waar een 
vaste behuizing en een vaste baan meer evenwicht brachten in mijn 
persoonlijken sociaal leven en waar ik weer harmonie vond in mijzelf. 

De werksituatie, ik was creatief therapeute op een Z.M.O.K. (Zeer Moeilijk 
Opvoedbare Kinderen) school, zou mij echter weer gauw op het 'verkeerde 
been' zetten. In deze omgeving, die voornamelijk uit mannen bestond, 
stonden zwak en sterk zo tegenover elkaar, dat men elkaar alleen maar 
vanuIt de afhankelijkheid kon ontmoeten. 

Juist dat had ik achter mij gelaten. Ik trof er zoveel miskenningen behoefte 
aan bevestiging aan, dat alle aandacht die ik gaf welkom was. De ander 
laten voelen dat hij goed en de moeite waard is, dat was wat ikkon en deed. 
Door openheid en veiligheid te bieden in groepssituaties, leerde de leerlin
gen met elkaar samen te werken bij spelactiviteiten en projecten, waar dans 
en muziek een belangrijke rol speelden. Door iemand aan te spreken op 
zichzelf en op wat hij kan tijdens individuele begeleiding en vooral door 
haptonomische aanraking ontstond een groter zelfvertrouwen en een 
gevoel van eigenwaarde. Dit had echter niet altijd het gewenste resultaat. 
Vertrouwen geeft macht en die kun je gebruiken om invloed uit te oefenen 
op je omgeving en daar ging het bij de meesten om. Maar de omgeving Is 
sterker dan jij, dan kun je je beter neerleggen bij je verlies. Daarom hield 
iedereen zich het liefst aan de status; Ik ben niet Oké, dus Jij ook niet. 
Hierdoor hoefde je je immers niet verantwoordelijk te voelen, of toe te 
geven als iets anders was. 

Je aanpassen aan het systeem en aan degenen van wie je afhankelijk was, 
bleek steeds weer het verstandigste en het beste. Dat deze weg van de 
minste weerstand ook voor mij gold, bleek elke keer wanneer ik weer met 
'eigen spelregels' had gespeeld of mij buiten de gebaande paden had 
begeven in mij strijd voor 'het rechtop vrijheid voor iedereen.' Maarerwas 
een groot verschil tussen de leerlingen en mijzelf. Ik had voor deze situatie 
gekozen, waardoor ik ja en nee kon zeggen, terwijl zij niets anders dan het 
oordeel van anderen konden ondergaan, totdat het tegen- deel bewezen 
werd. 

Dat het ja-zeggen op mijzelf, uiteindelijk tot een nee leidde op de situatie, 
betreurde ik. Maar ik kon niet verder als ik alleen de belangen van anderen 
diende, zonder dat ikzelf gekend werd in datgene waar ik voor stond: 
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• Evenwicht vinden In de tegenstellingen: open/gesloten, boven/onder, 
voor/achter, verstand/emotie, willen/handelen. 

Dans Vorm en Uitdrukking 
de weg die beiden verbindt 

• Een verbondenheid van ritme en energie, adem en klank, beleving en 
aanraking. 

Om de heelheid van persoon en psyche, en de eenheid van lijf en leven 
betekenis te geven in het bestaan van Mens-zijn. 

28 

RECTIFICATIE 

Tot onze spijt is in het vorge nummer, Haptonomisch Contact, 2~ 
jaargang nr.3 een fout geslopen. In het artikel 'Het aftasten van 
grenzen', over psychiatrie en de praktijk van de haptotherapie, 
staat als mede auteur vermeld: Maud lansen. Dit moet zijn Maud 
]ansson. 
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enorm, zij het onzichtbaar voor de omgeving. Het is juist en vooral deze 
onzichtbaarheid, het niet kunnen of willen (in)zien door de omgeving, die 
het lijden en de onmachtsgevoelens van degene die zoiets meemaakt, W 

ondraaglijk maken. Kenmerkend voor de situatie is, dat er één of meer 
personen zi jn die zich geïntimideerd voelen door één of meer anderen die 
dit gewoonlijk ontkennen en/of vinden dat ze in hun volste recht staan. 
Een sociaal zwakkere staat tegenover een sociaal sterkere. De wet van de 
jungle, het recht van de sterkste geldt. Het geheel vindt plaats In een sociale 
omgeving die of van niets weet, of niets wil weten en dus niet kan of wil 
ingrijpen. De argumenten zijn stereotyp en steevast dezelfde die ook bij 
andere soorten van intimidatie en geweld te horen zijn: Eigen schuld; hij 
heeft het er zelf naar gemaakt; ze vroeg er zelf om; ze kletst maar wat; dat 
voelt ze helemaal verkeerd; het Is niet waar wat ze zegt; hij is gek; hij is 
lastig; zij hoort er niet bij; zo doen we dat hier; dat kind moet manieren 
leren; dat mens wordt oud; hij mag blij zijn dat we zo goed voor hem 
wrgen; ach dat is toch heel gewoon, dat ging bij ons vroeger ook zo; dat 
kind/mens moet niet zeuren; etc. 

In dit soort situatles zijn alle elementen van een klassieke dubbele-bindin~ 
(double-bind) aanwezig, zoals deze w indringend door Gregory Bateson 
beschreven zijn: 

1. Er zijn twee of meer mensen bij betrokken, van wie één gedwongen 
wordt de rol van slachtoffer te spelen. 

2. De double-bind structuur is duurzaam. Er is geen sprake van een grote 
traumatische schok, maar van de regelmaat en de gewoonte om de 
wereld op een bepaalde manier te ervaren. 

3. Er Is een primair negatief bevel, in de vorm van ' als je X niet doet, zal 
ik je straffen.' Weer is de straf geen traumatische sleutelgebeurtenis, 
maar zij vindt als het ware onophoudeli jk plaats in de vorm van 
bijvoorbeeld de weigering liefde te geven of het uitdrukken van 
verlating. 

4. Er is een 'secundair bevel dat op een meer abstract niveau het eerste 
tegenspreekt, en net als het eerste wordt afgedwongen door straf of 
signalen die het voortbestaan bedreigen'. Hier hebben we wat Bate
son noemt 'de verwarring van logische typen.' (Het zou te ver voeren 
om in het kader van dit artikel nader op dit onderwerp In te gaan; wie 
geïnteresseerd is in de double-bind leze de desbetreffende literatuur.) 
Éen van de betrokkenen kan bijvoorbeeld het slachtoffer straffen, en 
vervolgens een lichaamstaal demonstreren die zegt: 'Zie dit niet als 
straf,' 'trek het je niet aan,' of 'we proberen je alleen maar te helpen.' 
Bij intense vormen van de aldus ontstane schizofrenie hoeven de 
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storting van het Oostblok zien we deze fenomenen ook optreden in grotere 
sociale verbanden. 

Naarmate ik ouder werd en ook zelf te maken kreeg met sociale intimidatie 
nam mijn twijfel toe aan de toereikendheid van het haptonomisch model 
bij dit soort gevallen en tegelijkertijd groeide mijn besef van de waarde van 
de haptonomische benadering. Tesamen met het besef van mijn eigen 
grenzen èn mijn nog onontplooide mogelijkheden leerde Ik de betrekke
lijkheid ervan zien en tegelijk voelde ik een groeiende behoefte aan herzie
ning en uitbreiding ervan. Dat is niet tegenstrijdig. Ik twijfelde niet zozeer 
aan de haptonomische benadering als wel aan het haptonomisch mens
beeld en de mogelijkheden tot consensus. De haptonomie is een personale 
bevestigingsleer. De persoon wordt beschouwd als 'een zelfstandig, verant
woordelijk, met rede begaafd wezen dat zich via zijn bezielde lichamelijk
heid representerend openbaart.") Dit mensbeeld lijkt mij te beperkt en 
achterhaald. De on(der)bewuste, de bovenbewuste, en de transpersoonlij
ke gebieden ontbreken volledig. De relatie met de sociale context, de 
achtergrond en leefwereld van het individu, wordt node gemist. Wat wordt 
er gezegd over de dubbelzinnigheid van de menselijke situatie? Hoe wordt 
er gedacht over de subpersoonlijkheden van de mens als irrationeel wezen? 
Hoeveel zicht op de demonen en de beestachtigheden in de mens levert dit 
mensbeeld? En hoeveel zicht op de mogelijkheden tot omvorming van 
klein-menselijke tekortkomingen tot liefdevolle daden voor anderen? 
Geldt haptonomie alleen voorde gekwetsten en de geïntimideerden of ook 
voor de grensoverschrijders? In hoeverre is 'bekering' mogelijk? In het 
haptonomische contact en het onderlinge menselijke verkeer wordt 
impliciet uitgegaan van mensen die van goede wille zijn, die bereidzijn het 
goede in deze wereld te delen en die in staat zijn tot een affectieve en 
belangeloze ontmoeting. Dit is de kracht van het haptonomisch mens
beeld en tegelijk zijn zwakte. Want voor hoevelen van ons is dit mensbeeld 
in de dagelijkse omgang niet een geweldige aanfluiting (geworden)? Wat 
zien wij niet dagelijks voor onze ogen aan ellende, die dit mensbeeld 
logenstraft? Hoe moeten wij omgaan met wat wij als 'kwaad' beschouwen? 
Wanneer màg en wanneer moèt je confronteren en misschien wel je leven 
of je dierbaren in de waagschaal stellen? Wanneer kun je het je permitteren 
je kwetsbaar op te stellen? En hoe vaak schieten wij niet zelf tekort, wan
neer wij iets van dit mensbeeld in kleine kring proberen te verwerkelijken? 
En toch ... 

Menselijk leven is samenleven'). Wij zijn ons hele leven lang op elkaar 
aangewezen. Op talloze manieren hebben wij te maken met anderen, en 
onze belangen zijn op talloze manieren met elkaar vervlochten. Wij delen 
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(Deze stelling is ook van belang bij het nadenken over het zwartrijderspro
bleem, het vandalisme, het parasiteren op de samenleving en het misbruik 
maken van de goede wil of zwakte van anderen.) Hoe groter de groep hoe 
geringer de neiging om te participeren aan overleg en probleemoplossing. 
Er blijken prikkels van materiële en immateriële aard nodig te zijn die op 
het individu gericht zijn endàt individu bewegen tot samenwerking. 

Voor een beperkt aantal situaties werkt de tit-for-tat (lik op stuk) strategie.7) 
Deze komt voort uit de speltheorie en isde oplossing van de meest beroem
de situatie van interdependentie, het zogenaamde Dilemma van de Gevan
gene (Prisonerls Dilemma), waarover Ik hier niet verder wil spreken. IWie een 
dergelijke strategie speel t, begint met een coöperatieve opstelling en laat In 
alle volgende spelen zijn keuze afhangen van de keuze die de tegenstander 
in het voorgaande spel gemaakt heeft. Heeft de ander coöperatief gespeeld 
dan wordt die houding beloond met samenwerking. Heeft de ander niet
coöperatief gespeeld dan wordt gereciproceerd met non-coöperatie. De 
houdIng Is er dus een van conditionele samenwerking: als de tegenstander 
ingaat op het 'aanbod' tot samenwerking dan wordt die voortgezet; parasi
teert hij op de bereidheid tot samenwerking dan krijgt hij In het volgende 
spel 11k op stuk.' Essentieel voor deze strategie blijkt het feit dat de betrokke
nen een stabiel verwachtingspatroon moeten kunnen opbouwen waarbij 
de notie van reciprociteit, van wederkerigheid een beslissende rol speelt. 
Maar hoe betrouwbaar is de ander (gebleken)? En hoeveel macht is er om 
'lik op stuk' te geven? 

Macht Is een veelomvattend begrip, dat zowel Invloed, overreding, dwang 
als geweld kan omvatten') 'Met de constatering dat er sprake Is van 
machtsuitoefening Is met andere woorden nog niets gezegd over de wijze 
waarop dit gebeurt. Macht kan worden uitgeoefend met relatief 'zachte' 
middelen en met 'harde.' De mogelijkheden die Iemand heeft om macht 
uit te oefenen worden ook wel machtsbases genoemd. Ze bestaan in talloze 
soorten: formele macht, kennis, beloften, geloofwaardig bedrog, bluf, 
rijkdom, bezit, etc.. Te vaak wordt macht gebruikt in de vorm van throffers, 
een samentrekking van threat en offer: 'Ik doe Iemand een aanbieding die 
hij niet kan weigeren.'(Marlon 8rando in de film The Godfather, die gaat 
over de praktijken van de Maffia). Sommige aanbiedingen zijn zodanig dat 
het weigeren ervan een hoge prl js vergt van degene aan wie ze worden 
gedaan: verlies van liefde, vriendschap, respect, steun, geld, bezit. Naarma
te de prijS hoger wordt, is het zinvoller van dwang te spreken. Het individu 
ondervindt dan steeds minder vrijheid van handelen. Het kleine sociale 
geweld bestaat uit opvoeding, gewoonte of conventie, sociale pressie, 
commercie en reclame. 
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voelen moet worden overbrugd, ook de wil zal moeten worden geschoold 
en geïntegreerd. Het blijkt altijd en overal en telkens opnieuw te gaan om 
de juiste verhouding tussen denken, voelen en willen. Eenvoudig gezegd: 
denken doe je met je hoofd, voelen doe je met je hart en willen doe je met je 
ledematen (ergens op af gaan, stampvoeten, met Je vuist op tafel slaan). En 
kennelijk kunnen we dan ook nog waarnemen of dat geheel een beetje in 
balans is. De transpersoonlijke gebieden worden ook wel de spirituele 
gebieden genoemd; het gaat om datgene, dat het Uchamelijke, het emotio
neleen het mentale van de persoon te boven gaat. 

Nagenoeg aUe mensen zijn ervan overtuigd dat ze van goede wille zijn, ook 
die mensen die niet zo begaafd en geschoold zijn in hun denken en hun 
voelen. Een voortdurend appèl op die goede. transpersoonlijke en univer
sele wil en de onderlinge verbondenheid en interdependentie is het enige 
wat mensen bij elkaar zal kunnen brengen en houden. (Waarbij overigens 
niet gezegd is, dat het niet zeer zinvol kan zijn wanneer de wegen van 
sommige mensen zich een tijdje of voorgoed scheiden!) Het strategische 
probleem van interactie en interdependentie blijft een probleem van 
kiezen onder onzekere omstandigheden. De theorie, die zich hiermee bezig 
houdt is de beslissingstheorie. Op deze plaats wil ik daar verder niet op 
ingaan. 

Het zal duidelijk zijn dat ook dit artikel geen pasklaar antwoord biedt voor 
het probleem van de sociale intimidatie. Vaak heeft de underdog alleen de 
keuze tussen ten onder gaan of, indien mogelijk, het veld ruimen. Soms 
zullen wij toch door omstandigheden gedwongen zijn gedurende kortere 
of langere tijd te verblijven in een situatie van intimidatie en geweld, 
waarbij vechten of vluchten en een houding van conditionele samenwer
king onmogelijk zijn. Wij kunnen dit dan alleen leren dragen - in plaats 
van 'uithouden' - door ons te wenden tot de transpersoonlijke gebieden 
van onvoorwaardelijke liefde, vergevingsgezindheid en innerlijke rust. Dat 
is geen vlucht. Van oudsher hebben mensen zich dagelijks eni~e tijd 
teruggetrokken in de bewustzijnsverruimingvan meditatie of gebed I). Dit 
gaf kracht, wijsheid en nieuwe ideeën. De technieken ervan zijn ons 
overgedragen in alle grote wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen. 
Ook in de psychotherapie wordt de laatste jaren het belang erkend van het 
beoefenen van een houding van onvoorwaardelijke liefde en vergevingsge
zindheid!2>. Onvoorwaardelijke, bevestigende liefde is in de haptonomie 
een conditio sine qua non, - d.W.Z. een haptonomie zonder bevestiging is 
onbestaanbaar - , maar over het belang van vergevingsgezindheid wordt 
(nog) niet zo openlijk gesproken. Zelf denk ik dat vergeving de mentale en 
spirituele uitbreiding is van wat er lijfelijk en emotioneel gebeurt wanneer 
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Samenvattend lijkt het bereik van menselijke affectiviteit en goede wil in 
situaties van sociale intimidatie en geweld gevormd te worden door alle 
gradaties van keiharde conditionele samenwerking tot onvoorwaardelijke 
liefde en vergevingsgezindheid. Welke houding in een bepaalde situatie de 
best mogelijke is zal elk indivdidu voor zichzelf moeten bepalen. Leidraad 
hierbij is de universele regel: 

Behandel de mensen, zoals u zelf door hen behandeld wilt worden. 

Noten 

1. Wladirnlr Lindenberg. Meditatie en Gebed, Ankh-Hermes, Deventer, 1978, 
p.30. 
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Idem, vertaald als Massificatie en Zelfbehoud, Spectrum Utrecht, 1965, niet 
meer leverbaar. 
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wijzer geworden en je zou hem een andere weg ge
gund hebben. Zijn pleidooi voor begeleiding en 
hulp voor de 'entourage' van de depressie-patiën
ten -partner, familie, vrienden- kan ik van harte 
onderstrepen. Ook zijn overtuiging dat het goed is 
om dicht bij de patiënt te blijven en heel feitelijk, is 
een leidraad voor alle thera peuten. 

Genadeloos ontmaskert hij het wijze glimlachje van 
de therapeuten, het 'hummen: het 'ik zie wat jij 
(nog) niet kunt zien.' Het heeft geen genezende, 
geen helende werking en is hem een doorn in het 
vlees. 

Voor iedereen die wel eens met depressies te maken 
heeft is dit boek een aan te raden werk. Het feit dat de 
schrijver patiënt en psychiater tegelijk is, maakt het 
heel bijzonder en wellicht een aanleiding om ook 
zijn andere werk te gaan bestuderen. 

Ton Bergman 
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vraagt u zich vertwijfeld af waarom u zich niet heeft ingeschreven,gezien 
de reacties van hen dieer wèl bij waren. 

1992 
Over het programma van 1992 kunnen wij u nog niet zo veel berichten. 
Thema en uitgangspunten zijn bepaald, maar concrete afspraken zijn er 
nog niet gemaakt. 

Het jaar 1992 heeft als thema: 'Het kind en de invloed van (vroeg)kinderlijke 
ontwikkelingen opvoeding op gedrag en emoties in de volwassen levensfase.' 
We zijn voornemens in 1992 drie conferentieavonden en een mini-work
shop te organiseren. 

De eerste avond is donderdag 30 januari 1992 en staat in het teken van 
'huilbaby's' in ontwikkelingspsychologisch en haptonomisch perspectief. 
Hechtgedragzal daarin uitgebreid aandacht krijgen. 

Er zijn twee gastsprekers uitgenodigd: 

Mw. Drs. D. van den Boom; zij is werkzaam bij de vakgroep ontwikkelings· 
psychologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Haar deel van de lezing is 
gebaseerd op het onderzoek dat zij heeft gedaan naar het ontwikkelingsver
loop In de interactiepatronen bij verzorgers met prikkelbare baby's in de 
eerste zes levensmaanden. (Prikkelbare baby's zijn een specifieke groep van 
de huilbaby's.) 

De tweede spreekster is Mw. R. Ferdinandus; zij werkt als haptotherapeute in 
Rotterdam onder andere bij Ted. Troost en heeft een eigen praktijk. Na de 
opleiding haptonomische zwangerschapsbegeleiding heeft ze zich onder 
meer verdiept in de begeleidingvan huilbaby's en hun ouders. Vanuit deze 
ervaring en begeleiding zal zij op deze avond haar inbreng hebben. 

De tweede avond staat in het teken van de volwassene, zoals we die in de 
praktijk kunnen ontmoeten, waarbij zich in het actuele gedrag emoties en 
ervaringen uitdrukken die in relatie staan met het verleden. Extreem 
voorbeeld daarin - doch niet minder frequent actueel- zijn de incestueuze 
ervaringen met hun mogelijke gevolgen voor het gedrag in de levensfase 
van de volwassene. De vraag die deze avond aan de orde zal komen is: hoe 
herkennen we de uiting van deze emoties en hoe gaan we als haptono
misch begeleiders daarmee om in de praktijk. 

De derde avond staat in het teken van een emotie waarmee we in de hapto
nomische begeleiding vaak te maken hebben, te weten (faal)angst. Deze 
emotie willen we dan plaatsen in een ontwikkelingspsychologisch perp-
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Kort nieuws 

Symposium 

Op zaterdag 8 februari 1992 zal 
op de Vrije Universiteit te Amster
dam van 9.00uurtot 18.00 uur 
een symposium plaats vinden, 
waar men de causale betekenis wil 
belichten van de adem als levens
functie en stem en lichaam als 
belangrijke vormgevers van de 
expressie, onder de titel: 

'Adem, Stem en Bewegingsexpressie: 
toepassing in de therapie' 

Vanuit diverse invalshoeken zal 
de relatie blijken tussen de licha
melijkeen geestelijke gezondheid 
van de mensenerzijdsen de be
leving van de adem, de vocale 
uitdrukkingswijze en de bewe
gingsexpressie anderzi jds. 
Emoties beïnvloeden het adem
ritme, om vandaaruit in velerlei 
kwaliteiten te kunnen worden 
geuit via stem en beweging. Te
genover expressie staat suppres
sie: het inhouden en onderdruk
ken van expressieve impulsen. 
Dit kan als potentiële oorzaak 
voor psychosomatische aandoe
ningen , chronische ziekten en 
psychische problemen be-

44 

schouwd worden. Adem, stem en 
lichaam vormen dan meer een 
beperkingdan een mogelijkheid 
in relatie tussen de persoon en 
zijn buitenwereld. Het bewust 
maken en stimuleren van expres
sieve vaardigheden is een belang
rijke mogelijkheid in diverse 
behandelingen. 

Het symposium is bedoeld voor 
praktische behandelaars zoals: 
psychotherapeuten, psychomo
tore therapeuten, bewegingsthe
rapeuten, fysiotherapeuten, 
dans -en creatieve therapeuten, 
logopedisten, artsen (bijvoor
beeld long- en revalidatieartsen). 

Dit symposium biedt de mogelijk
heid om over grenzen van ver· 
schillende vakgebieden ervarin
gen op te doen op het gebied van 
adem-, stem-, en bewegingspsy
chotherapie. In lezingen en 
workshops worden de theoreti
sche concepten en praktische 
methodieken toegelicht. 

Bijzondere aandacht wordt gege
ven aan het werk van Mw.j.A. 
Noske-Fabius, arts voor adem-en 
bewegingstherapie (tevens mu-
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AGENDA 1992 

JANUARI PLAATS ACTIVITEIT TIJD 

30 HoogBrabantll Nieuwjaarsborrel, 19.00 
Baroniezaal gevolgd door le-
Hoog-Catharijne zing: 20.00 
Utrecht Drs. D.v.d. Boom Introducés 

en welkom. 
R. Ferdinadus, le-
zingover'Huilba-
bis. Voor info, zie 
Mededelingen VC 

FEBRUARI 

8 Vrije Universiteit Symposium: 9.00 uur tot 
te Amsterdam Adem,Stem en Be- 18.00 uur. 

wegingsexpressie: 
toepassing in de 
therapie. 
Voor info: zie Kort 
Nieuws. 

1) Parkeermunten voor de parkeergarage onder het gebouw zijn verkrijgbaar à 
/5,25 bij de receptie. 
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

AANMELDINGSFORMULIER 

Naam: man/vrouw 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Beroep: 

Opleiding haptonomie afgerond in 19 ..... te ............ . 

meldt zich aan bij de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie als 
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is): 

o Gewoonlid 

o Aspirant lid, studerend aan de opleiding voor Haptonomie 
te ........ . 

o Belangstellend lid 

Dit formulier volledig ingevuld opsturen naar: 

Secretariaatvan de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 
De Otter 29 
7414 HZ Deventer 

De kosten van het lidmaatschap zijn inc1usieftoezendingvan hettijd
schriften bedragenf110,- voor 1992. 

Wilt u met betalen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt. 

eX Datum: Handtekening: 
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